


НУТРИЦИОЛОГ МАМАННЫҢ КЕҢЕСТЕРІ

Дұрыс рацион үйлестірілген, әртүрлі және толыққанды болады. Мәзірді әзірлеу 
кезінде дәл осы критерийлерді басшылыққа алдық. Сіз тамақ топтарының ересек 
адамға арналған бөліктеріне назар аудара аласыз, мұндағы порция = жұдырық.  
 
Күніне мынадай болуы керек:

Бұл жағдайда жалпақ өнімдерге қолданылатын (ірімшік, нан) порция = алақан.

Балықты аптасына, кемінде, 3 рет жеу керек, бірақ қызыл етті 2-3 реттен көп тұтынбау 
қажет. Жұмыртқа, құс және балықты күнделікті тұтынуға болады.

Майлар мәзірде үнемі болуы керек, қаныққан (ет пен сүт өнімдерінен) және 
қанықпаған (өсімдік майлары, жаңғақтар, дәндер, авокадо, зәйтүн) түрлерін 
пайдаланған жөн.

Мынадай жалпыға ортақ ереже бар: өнім неғұрлым аз өңделсе (ұсақталған, 
қуырылған, күйдірілген) және бастапқы күйіне жақын болса, соғұрлым пайдалырақ 
болады. Әрине, пайдалы деп піспеген күрішті, шикі картоп пен етті жеу дұрыс емес. 
Сонымен, 9 минут немесе одан да ұзақ пісірілген макарон өнімдеріне емес, 15-20 
минут қайнатылатын дәнді дақылдарға, дәнді ұн мен жармаға басымдық берген 
жөн. Барлық жағдайда тепе-теңдікті сақтау маңызды. Егер консервілер, өңделген 
ет, ұнтақталған сүт өнімдері мен тазартылған ұн сіздің диетаңыздың 15%-нан аспаса, 
онда бәрі дұрыс.

2-3 ПОРЦИЯ ТҰТАС ЖАРМА: жарма, гранола, с / ц нан (немесе одан да 
жоғары қарқынды физикалық жүктемемен)

5-6 (НЕМЕСЕ ОДАН КӨП) КӨКӨНІСТЕР МЕН ЖЕМІСТЕР ПОРЦИЯСЫ

1-2 ТАҒАМ ПОРЦИЯСЫ, ҚҰРАМЫНДА КАЛЬЦИЙ БАР

2-3 ТАҒАМ ПОРЦИЯСЫ, ҚҰРАМЫНДА АҚУЫЗ БАР  
(немесе орташа деңгейдегі дене белсенділігі үшін)
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Біз рецептіде бидай немесе жүгері/күріш ұнын қолдануды ұсынамыз. Бұл, біріншіден, 
дәнді дақылдарды ассимиляциялау ерекшеліктеріне байланысты. Екіншіден, өнімнің 
әртүрлілік критерийіне сәйкес келеді (жоғарыдан қараңыз). Қазақстанда бидай 
ұнынан жасалған өнімдер, әдетте тазартылған ақ ұннан дайындалған өнімдер мол. 
Бұл тағамдар тез немесе қарапайым көмірсулар санатына жатады, олар денеде майы 
түрінде қалыптасып, жүрек-қан тамырларының саулығына, қандағы қант деңгейі мен 
липидті профильдерге әсер етуі мүмкін. Тарихқа жүгінсек, біздің ата-бабаларымыз 
күніне бір рет тамақтанған және олар күнделікті дастарханға көп уақыт бөле алмаған, 
уақытының басым бөлігін ат үстінде өткізуге мәжбүр болған. Сондықтан бауырсақ 
пен шелпек қолданылды. Бидай тез қанықтырады және «энергияның көмірсуларын 
арттырады» - бұл оның кең қолданылуының себебі болды. Алайда ол заманда 
тазартылған ұн болған жоқ, ал тазартылмаған бидай ұннан еттің қамыры, шелпек, 
манты, бауырсақ және самса дайындалды. Енді, күніне үш рет, үстелге тазартылып, 
ағартылған ұннан дайындалған өнімдер қойыла бастады, бұдан семіздікке тәуелді 
және қант диабетімен ауыратын ересектер мен балалардың саны өсіп отыр.

Жүгері, сұлы және бидай ұнының сіңірілуіне көп уақыт кетеді, яғни дене 
термогенезге (тағамның қорытылуы) көбірек калория жұмсайды және қанықтылық 
сезімі сақталады. Сонымен қатар, біз жейтін дәнді дақылдар (сондай -ақ көкөністер 
мен жемістер) неғұрлым әртүрлі болса, ішек микрофлорасы неғұрлым бай болса, 
соғұрлым иммунитет күшейеді және дененің қарсы тұру қасиеті жоғары болады.

НАТРИЙДІ ТҰТЫНУДЫ БАҚЫЛАУҒА АЛУ МАҢЫЗДЫ. Әдетте, ағзаға натрийдің 
көп бөлігі өңделген ет, чипсы мен кейбір тұздықтардан түседі. Ал тамақты өзіңіз 
дайындай отырып, бұл мәселені оңай реттей аласыз.

ДДҰ күнделікті тұтынылатын тұзды 5 г-нан (1 шай қасық) асырмауды ұсынады. Кейбір 
рецептілер үшін соя тұздығын таңдағанда, натрий мөлшерінің аз болған жақсы.

ҚАНДАЙ НАНДЫ ТАҢДАҒАН ДҰРЫС? Пайдалы, талапқа сай пісірілген нанның 
құрамында дәнді дақылдар (және солардан жасалған ұн да) өте көп және ол нанның 
құрамында сірне, қант, консерванттар мен тұрақтандырғыштар сияқты қосымшалар 
аз болады. Дәндер мен жаңғақтар болады, бірақ нанның бұл түрінің калориясы 
жоғары екенін есте ұстаған жөн. Ашытқы қосып пісірілген нан мен ашытқысыз 
дайындалған нанның айырмашылығы бар, жармалар ұзақ ашыту процесіне 
ұшырамайды (ашытылған нан үшін қамыр 8-14 сағат бойы ашытылады). Тиісінше, ол 
ағзаға нашар сіңіп, ісінуді, газдың пайда болуын тудыруы мүмкін. Кейбіреулер бұны 
сезбеуі де мүмкін, бірақ біреу үшін бұл өте маңызды, сондықтан өз сезімдеріңізге 
назар аударуыңыз керек. Ескеретін тағы бір жайт: ингредиент композиция тізімінің 
басына неғұрлым жақын болса, соғұрлым өнімде көп болады. Бұл нанға да, басқа 
тағамдарға да қатысты мәселе.

* БодиЛоджик 



НУТРИЦИОЛОГ МАМАННЫҢ КЕҢЕСТЕРІ

ТӘТТІ ТУРАЛЫ. SACN кеңесі бойынша ересек адамдар тәулігіне 30 г қант тұтынуы 
керек. Бұл кез-келген қант қосылған өнімге (бал, джем, балмұздақ, сүт өнімдері, 
тұздықтар, нан, тәттілер, кондитерлік өнімдер, қытырлақ картоп, попкорн сияқты 
тұзды тағамдар) қатысты. Жасырын қанттың көп бөлігі сусындармен бірге 
тұтынылатынына да баса назар аудару керек. Біз рационда тәттілендіргішті 
қолдануды ұсынамыз.

ТӘТТІЛЕНДІРГІШТІ ҚАЛАЙ ТАҢДАУ КЕРЕК? Эритритол - калориясы төмен өсімдік 
негізіндегі қант алмастырғыш. Оның дәмі қантқа ұқсайды және пісіруге өте ыңғайлы. 
Басқа тәттілендіргіштермен салыстырғанда, эритритол глюкозаның алмасуына әсер 
етпейді және семіздік, метаболикалық синдром немесе 2 типтегі қант диабеті қаупін 
арттырмайды. Эритритол - бұл қант спирті. Бірақ ағзаға сіңу жолына келетін болсақ, 
басқа қант спирті тәттілендіргіштері (сорбит, ксилит және мальтит) сияқты жанама 
әсерлері жоқ. Эритритол – тіс жегісін тудырмайтын зат.

Қанттың денсаулыққа кері әсері оның гликемиялық индексіне (қандағы қанттың 
көтерілу жылдамдығына) байланысты. Эритритолдың гликемиялық индексі қант 
мөлшерінің индексінен әлдеқайда төмен.Эритритол қандағы қант деңгейінің тез 
құбылуына ықпал етпейді. Сонымен қатар, оның калория мөлшері де қантпен 
салыстырғанда, әлдеқайда төмен (~ 20 ккал / 100 г), ал тәттілігі бірдей. Нәтижесінде 
біз метаболизмге жеңіл болатын және денсаулыққа зияны аз тәттілендіргіш аламыз.

Эритритолдың өзіндік дәмі бар, ол оны таза қанттан ерекшелендіріп тұрады. 
Сондықтан барынша қанттың дәміне ұқсату үшін көптеген өндірушілер эритритолды 
стевиямен біріктіреді.

Стевия балы - Америкада, әсіресе Мексикада өсетін дәрілік өсімдік. Бұл өсімдік 
қантқа қарағанда, 10-15 есе тәтті, ал сығынды түрінде қанттан 300 есе тәтті болуы 
мүмкін. Және оның құрамында калория жоқ. Стевия ұнтақ, жапырақ және сұйық 
концентрат түрінде сатылады. Бұл тәттілендіргіш қандағы глюкоза деңгейіне әсер 
етпейді, сол себепті қант диабетімен ауыратын науқастарға да пайдалануға қолайлы. 
Стевия қан қысымын төмендетеді, сондықтан қан қысымыңыз төмен болса, абай 
болғаныңыз жөн.

Стевия сығындысының бірқатар қарсы көрсетілімдері бар: жүктілік; бала емізу; жүйке 
жүйесіндегі ауыр ауытқушылықтар; эндокриндік жүйенің аурулары; хирургиялық 
операциялар. Стевия шәрбатының қарсы көрсетілімдері жоқ.
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Стевияны сусын, джем әзірлегенде және нан өнімдерінде қолдануға болады. 
Стевияның кейбір түрлері аздап ащы болуы мүмкін. Жоғарыда айтылғандай, 
стевияны эритритолмен біріктіру дәмін жақсартып, калориясын төмендетіп, тұтынуға 
барынша қолайлы етеді.

Сонымен, денсаулық пен дене сымбатын сақтау үшін көбінесе қызыл етті ақ етпен 
алмастырып, жарманы азайтып / өзгертіп, көкөністер мен шөптерді, сондай-ақ суық 
сығым әдісі арқылы алынған қанықпаған майларды, жаңғақ пен дәндерді тұтыну 
керек. Өсімдік майларын ботқаға, салатқа қосуға болады, бірақ қыздырмайды 
немесе қуыру мен пісіру кезінде қолдануға болмайды (бұл тазартылмаған майларға 
қатысты). Бірақ егер оттың температурасы 180° C -тан жоғары болса, бұл маймен 
тамақ пісіруге болады. Бұл үшін тазартылған күнбағыс немесе зәйтүн майы, ерітілген 
май, авокадо немесе жүзім дәнінің майы қолайлы.

Егер сіз соңғы уақытқа дейін қажетсіз және ыңғайлы тағамдарды жеген болсаңыз, 
тәтті және ұннан жасалған өнімдерді көп тұтынып, диетаңызды түбегейлі өзгертуді 
шешсеңіз, шыдамды болыңыз және асықпаңыз. Кәдімгі тағамнан толық бас тарту 
ағзадағы өзгерістер мен тамақтану дағдысының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін. 
Бастапқыда құрамында junk food бар тағамды аптасына екі күн пайдалануыңызға 
болады. Бұл бейсенбі және жексенбі сияқты бекітілген күндер болуы керек. Содан 
кейін 1 күн. Сонымен қатар, жоспарланған бургерді (пончик / шұжық / майонез 
қосылған макарон) сіз шынымен қаламасаңыз да, жеуіңіз керек. Бірнеше апта 
ішінде сіз кез-келген өнімге тәуелділікті жеңе аласыз. Кедергілер мен тамақтанудың 
бұзылуын болдырмаудың тағы бір әдісі - сіздің сүйікті junk food пен тәттілерді 
пайдалы баламалармен алмастыру - бұл нұсқаларды біз өз рационымызда ұсындық.

Дені сау әрі жігерлі болыңыз және денеңізді пайдалы тағамдармен қуантыңыз!
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