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Скъпи приятели и съмишленици,

Септември е месецът на гроздобера! 

Това е този период от годината, който бележи 

началото на прехода и силно ни вълнува! Той е 

свързан не само със забавления, ритуали, веселие 

и очакваното ново вино. Той е и вдъхновението, 

и очакването, което ни носи преминаване от 

свободното, плискащо, реещо се, горещо лято към 

цветовете, настроението и динамиката на есента!

Това е и моментът, в който ние се чувстваме готови 

да помогнем и подготвим вашата кожа, коса и тяло 

да се чувстват най-добре при навлизането на този 

различен и толкова колоритен сезон с повишено 

настроение. 

Бихме искали да ви подсетим и да добавим към 

грижите, които полагате, някои допълнителни и 

необходими ритуали, които да изпълнявате, за да 

се чувствате красиви и уверени, пълни с енергия 

и самочувствие! 

Искрено се надяваме да сме полезни и приятни 

за вас с новите си предложения и информацията, 

която сме подбрали в поредния ни брой!

Екипът на “Красная линия”
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Преди пет години, вдъхновени от уникалност-
та и изключително полезните качества на българския 
сорт грозде „Мавруд”, специалистите от компания-

та създадохме първата козметична серия GRAPE 
THERAPY MAVRUD, базирана на изключително 

ефективното въздействие на този български 
сорт. С първата си серия поставихме и началото 
на научните изследвания на компанията и специ-

ализацията на марката BILKA в областта на грозде-
терапията в козметиката за лице и тяло. 

Интересът към GRAPE THERAPY MAVRUD ни 
провокира да разработим и предложим на потребите-

лите следващата „гроздова серия” – GRAPE ENERGY – по-
лека версия, която залага на изключително полезните 

свойства на бялото грозде за поддържане на красотата и 
тонуса на кожата!  

В последвалата я серия Bilka UP GRAPE заложихме на 
перфектната комбинация от ценни ефективни растителни 
съставки в комбинация с натурални емулгатори и създадохме 
ефирни продукти за луксозна грижа! 

Динамиката в развитието на козметиката и все по-на-
растващите изисквания от страна на нашите клиенти ни моти-
вираха да задълбочим изследванията си и да продължим да 
надграждаме, което доведе до последната ни научна разра-
ботка в областта – новата серия Bilka Маvrud Аge EXPERT. Тя е 
естествен резултат от натрупания дългогодишен опит, знания 
и творчески научни разработки на компанията в приложение-
то на гроздетерапията в козметиката. Bilka Mavrud Аge EXPERT 
съчетава по уникална формула доказаните качества на бъл-
гарско грозде „Мавруд” с последните световни тенденции и 
научни открития в козметиката. 

Най-новата серия Bilka Mavrud Аge EXPERT e интензив-
на, дълбоко регенерираща Anti-Age терапия за лице и тяло. С 
нея осигуряваме изискана комплексна грижа на кожата, съче-
таваща хидратация, подхранване, обновяване, стягане, офор-
мяне, структуриране и изглаждане. 

Bilka Mavrud AgeEXPERT
   съдържа уникална комбинация от най-мощни антиокси-

данти и регенериращи съставки с доказано подмладяващо 
действие;

   ефективно стимулира обновяването на кожата отвътре, 
като видимо намалява признаците на стареене;

   абсорбира се изключително добре от кожата, предизвиква 
бърз лифтинг и защитава кожата от кислороден стрес;

  продуктите не съдържат парабени.
Резултатът е доказан козметичен ефект и невероятно 

удоволствие за сетивата!
След едномесечна употреба кожата става свежа и сияй-

на, клетките – пълни с енергия, а лицето – с младежка структура 
и плътност!

Уникалната формула, по която е създадена основата на 
серията, е с клинично доказана ефективност и осигурява съ-
временна комплексна подмладяваща Anti-Age грижа на базата 
на съдържащите се ключови съставки:

   Хитовата активна съставка креатин, която стимулира про-
изводството на колаген, активира естественото обновява-
не на ДНК структурата на кожата и е 

един от най-добрите източници на енергия на клетките. 
Регенерира кожата отвътре!

   Хиалуроновата киселина, която е един от най-силните ко-
зове на козметичната индустрия – задържа влагата в кожа-
та и така запазва плътността и я прави гладка и изпъната! 
Действа срещу свободните радикали, запълва образувани-
те бръчки и осигурява дълготрайната хидратация на кожа-
та, подобрявайки външния й вид.

   Най-мощните антиоксиданти и полифеноли, открити само 
в българското грозде „Мавруд”, които забавят процесите на 
стареене 30 пъти по-ефективно от познатите досега мето-
ди! Mаслото от нежните гроздови семки, което освен си-
лен природен антиоксидант е и най-добрият UV филтър, 
създаден от природата, също стимулира синтеза на кола-
гена и подобрява еластичността и тонуса на кожата. Най-
мощният природен антиоксидант не случайно е наричан и 
хормон на младостта!

   Маслото от ший съдейства за лесно проникване на крема 
в кожата, успокояват я, подобряват еластичността, кръво-
обращението и регенерацията й. Естественият UV фактор, 
който съдържа, предпазва от влиянието на слънчевите 
лъчи. 

За запазване трайността на продуктите е използвана 
ново поколение консервираща съставка, която едновременно 
с това има хидратиращо и антиоксидиращо действие.

Продуктите не съдържат вредни за човешкото здраве 
консерванти и оцветители. изводството на колаген, активира естественото обновява-

не на ДНК структурата на кожата и е 
консерванти и оцветители. 
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MAVRUD Age EXPERT
неподвластни на времето

Bilka представя най-новата си 
козметична серия
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Детски натурални пасти 
за зъби 

Детска гелна паста за зъби Bilka Homeopathy 
NATURAL 6+

Не съдържа флуорид и ментол, с естествени подсладители и нату-
рални растителни екстракти. 

В новата детска гелна натурална паста за зъби е вложен комби-
ниран екстракт от невен, хамамелис и жиловляк. Невенът почиства и 
успокоява зъбите и нежните детски венци чрез мекото си антисептично 
и противовъзпалително действие. Хамамелисът се грижи за чувствител-
ността на венците и предотвратява възникването на инфекции в устна-
та кухина. Жиловлякът има противовъзпалително и противомикробно 
действие. Съдържащият се в пастата сорбитол е природен подсладител с 
приятен сладък вкус.

Новата гелна паста не съдържа традиционния натриев лаурил 
сулфат, а по-мекият пенител – натриев лауроил саркозинат. Абразивът, 
вложен в пастата, е с меко почистващо действие, щадящ детския зъбен 
емайл.

Новата гелна детска паста за зъби е без парабени. Ароматът е при-
ятен, плодов – на ягода и малина, и е без алергени. Съдържа безвредни за 
детското здраве консерванти и оцветители.

Детска крем-паста за зъби Bilka Homeopathy 
ORGANIC 2+

 
Безвредна и вкусна, изцяло с натурални съставки паста за зъби за най-
малките!
Не съдържа флуорид, ментол, захарин, натриев лаурил сулфат, вредни за 
детското здраве консерванти и оцветители!
Пастата има висок процент от естествения подсладител ксилитол – при-
роден подсладител, съдържащ се в плодовете. Ксилитолът не позволява 
развитието на кариеси и действа противовъзпалително на нежните 
детски венци.
В новата паста е вложен  и натурален екстракт от стевия, съдържащ 
стевиозиди, растителни липиди, полизахариди , витамини (A, C, B1, B2, P, F, 
PP), флавоноиди, микроелементи, аминокиселини, В-каротин. Стевията е 
натурален подсладител с антикариесно и антибактериално действие.
Съдържащите се в пастата глицерин и ксантан гум са растителни про-
дукти. Новата паста не съдържа традиционния натриев лаурил сулфат, а 
по-мекия пенител – натриев лауроил саркозинат. Ароматът е плодов, на 
сладка мандарина, подходящ за деца и за хора, употребяващи хомеопа-
тични лекарствени препарати.
Новата детска крем-паста за зъби е без консерванти и без оцветители, 
абсолютно безвредна е при поглъщане!

За прекрасни здрави зъбки,
за усмивки тъй добри,
чиста, вкусна и полезна 
„Билка” паста сътвори.

Напоследък се наблюдава все по-голям интерес от страна на родителите към детски натурални пасти за зъби, които 
са приложими при хомеопатично лечение. Това е продиктувано от естествения стремеж децата ни да растат здрави и сил-
ни, водейки природосъобразен начин на живот. С все по-широкото разпространение на хомеопатични лекарствени сред-
ства броят на хората, лекуващи се по този алтернативен начин, с всяка изминала година нараства. Мнозина и в България 
вече лекуват децата си с хомеопатия, защото вярват, че тя е безвредна. Това ни накара да създадем и нови детски натурални 
пасти за зъби,  толерантни към употребата на хомеопатични препарати.

Здравите млечни зъбки са предпоставка за здравето на зъбите и в по-късна възраст. Ето защо е необходимо още при 
първата поява на зъбите да започне грижата за тяхната хигиена с подходящи безвредни продукти.

 

Kids Toothpastes Bilka Homeopathy
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Фотосесия  
„Лице на корицата”                                                                                                         

На 2 март 2011 г. Bilka обяви конкурс-кастинг за лице 
от корицата на есенния брой на списание „Bilka Lifestyle”. Кон-
курсът се проведе на страницата на марката във Фейсбук, а 
претендентките за професионална фотосесия, осигурена от 
Bilka, надминаха 150.

Решението за лице на Bilka беше трудно и отне на еки-
па повече от седмица! Надежда Веселинова от Варна стана 
финалният избор на журито. В началото на септември тя пъту-
ва от родния си град до София, за да се снима за Bilka. 

На 31 години, зодия Овен, с едно дете на 2 годинки, по 
професия маникюристка със собствено студио и детска учи-
телка през останалата част от времето, Надежда ни очарова с 
финес, спокойствие и нежна красота! Каква е тайната на пре-
красния й външен вид?

Оказва се, че хармоничният семеен живот й се отра-
зява страхотно! „Със съпруга ми сме заедно от 4 години, има-
ме момченце на 2 години. Той много ми помага, не се караме, 
няма стрес в отношенията ни.”

Надежда похвали много околоочния крем на Bilka 
Mavrud Age Expert. Новата козметична серия на марката е 
обогатена с креатин и хиларуонова киселина - двете най-
популярни съставки, доказали действието си в борбата с 
възрастта. В комбинация с българското грозде „Мавруд” те 
действат комплексно и синергично върху всички фактори, 
причиняващи стареене на кожата на лицето и тялото.

„Удоволствие за мен е да се снимам за Bilka. Харес-
вам концепцията на марката, цялата идея за естественост и 
женственост, подбора на качествени съставки в продуктите и 
ефекта. Щастлива съм, че мога да презентирам марката точно 
по този начин! Благодаря ви за избора!”

Надежда се е снимала само още веднъж префесио-
нално, но в същото време се справя много добре пред фотоа-
парата. След края на фотосесията бърза да си тръгне: „Малко-
то ми момченце не заспива без мен! Трябва да съм си вкъщи, 
преди да стане време за лягане.”

Сбогуваме се и оставаме с положителни емоции от 
запознанството си с красивата Надежда - лицето на сп. „Bilka 
Lifestyle” за септември. Тя ни уверява, че с нетърпение очаква 
списанието, за да сподели със семейство и приятели вълнува-
щите мигове от преживяването с Bilka.
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През август центърът по имплантология и естетична стоматология „Медикъл дент“ и експертът в оралната хигиена „Бил-
ка“ обединиха усилия в кауза за по-добра орална хигиена. Двете компании напомниха на своите пациенти и клиенти, че първата 
стъпка към поддържане на устната хигиена е редовното почистване на зъбите с четка и паста за зъби. Устната хигиена, както и 
редовното посещение при вашия стоматолог, помагат за предотвратяване на натрупването на бактерии, причиняващи кариеси, 
лош дъх, заболявания на венците.

През август всеки пациент, посетил своя стоматолог в центъра по имплантология и естетична стоматология „Медикъл 
дент“, получи като подарък от „Билка“ паста за зъби от серията ”Bilka Dent. Кампанията беше в сила до изчерпване на количества-
та. 

Кампания на „Билка“ и 
„Медикъл дент“ за 
по-добра орална  хигиена 

BILKADENT EXPERT PARODONT ACTIVE

Паста за зъби с антипародонтозно действие
С клинично доказан подчертан противовъзпалителен ефект, подходяща за ежедневна 
орална грижа и профилактика на гингивалното възпаление, стягане и заздравяване на 
венците. 
С биологично активна формула - комбинация от лечебни билки ракитник (облепиха), зим-
зелен и листа от дива череша, обогатена със соли на млечната киселина. Препоръчва се 
при възпалителни заболявания на гингивита и пародонта, както по време на активно ле-
чение, така и в периодите на поддръжка.

BILKADENT EXPERT PARODONT PROTECT

Вода за уста против възпаления в устната кухина
Включените в състава биологично активни компоненти имат клинично доказано антибактериално и 
плакопочистващо действие и се препоръчва за третиране на гингивити, стягане на венците и силна 
антикариесна защита.
Съдържа комбиниран екстракт от лечебни билки: мента, невен, синя жлъчка, жълт кантарион, тесно-
лист жиловляк, лайка, чер оман, зелен чай, листа от дива череша в комбинация с лечебните соли на 
млечната киселина.

BILKADENT EXPERT 
WHITENING

Паста за зъби с избелващо действие
Ефективно отстранява оцветявания 
(петна) и възвръща естествената бело-
та на зъбите, като щади венците и има 
противовъзпалителен ефект.
Съдържа комбиниран екстракт от шип-
ка, лимон и сода бикарбонат, които 
осигуряват меко абразивно и избелва-
що действие, без да се наранява зъбни-
ят емайл.

BILKADENT EXPERT 
WHITENING

Паста за зъби с избелващо действие
Ефективно отстранява оцветявания 
(петна) и възвръща естествената бело-
та на зъбите, като щади венците и има 
противовъзпалителен ефект.
Съдържа комбиниран екстракт от шип-
ка, лимон и сода бикарбонат, които 
осигуряват меко абразивно и избелва-
що действие, без да се наранява зъбни-
ят емайл.

Включените в състава биологично активни компоненти имат клинично доказано антибактериално и 
плакопочистващо действие и се препоръчва за третиране на гингивити, стягане на венците и силна 

Съдържа комбиниран екстракт от лечебни билки: мента, невен, синя жлъчка, жълт кантарион, тесно-
лист жиловляк, лайка, чер оман, зелен чай, листа от дива череша в комбинация с лечебните соли на 

чение, така и в периодите на поддръжка.
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Лятото е синоним на ваканции, почивки, отдих и развле-
чения. Всеки търси начин да избяга от града и да прекара това 
време край морето, в планината или просто сред природата. 
И се замисляме за всичко друго, но не и за това какво ще е не-
обходимо да направим после за косата си, за да й възвърнем 
здравето и блясъка. Защото този период за нея е всичко друго, 
но не и почивка. 

Най-активните мерки трябва да се предприемат до два 
месеца след отпуската. В продължение на месец и половина е 
необходимо систематично и редовно да полагате грижи за ко-
сата, за да се възвърне здравословният й външен вид и красота. 
И дори резултатът да не е видим веднага, бъдете убедени, че 
след седмица той ще се появи. 

Първото, което трябва да оставим на заден план, са бо-
ядисването и къдренето в този период. Даже ако си мечтаете 
да придадете на косата нов актуален оттенък, е по-добре да 
изчакате известно време. Косата няма да успее да се справи с 
подобно натоварване. Боядисването можете да замените с мек 
оцветяващ шампоан или специални билкови отвари, които под-
силват по естествен начин цвета. 

След отпуската е добре да вземете силно и дълбоко 
почистващо средство за коса. Става въпрос за това, че обичай-
ните щадящи шампоани не измиват остатъците от UV лъчите и 
влиянието на морската вода. Но не бива да изпадате и в другата 
крайност и да се увличате в използването на прекалено агре-
сивни препарати, за да не разрушите структурата на косъмче-
тата. 

За да си отдъхне косата от ултравиолетовите лъчи, е не-
обходимо да правите специални маски. Може да заложите на 
професионални средства, като следите за това в тях да се съ-
държат аминокиселини, растителни екстракти и масла. 

В първия месец след отпуската е добре да правите таки-
ва маски примерно веднъж на три-четири дена, като ги остави-
те на главата поне за 20 минути. 

Ефективни са и цялостните козметични комплекти за 
увредени коси, които подхранват косъмчетата, облекчават раз-
ресването и възстановяват структурата на косата, като подпо-
магат и растежа й. 

Специалистите също така препоръчват да си подберете 

и средство, което съдържа пантенол. Този елемент помага да 
се съхрани влагата, необходима за възстановяването, а също и 
за обема на косата. Ако се спрете на този начин за възстановя-
ване, е препоръчително да се придържате към инструкциите и 
указанията за използване. Помнете, че резултатът от този ком-
понент ще бъде осезаем след около месец. 

У дома също се намират средства, които помагат въз-
становяването на косата след лятото. Първото от тях е зехтинът. 
Той е незаменим еликсир за увредените и изтощени коси. За да 
си направите маска на основата на зехтина, е необходимо за 
прибавите в него няколко жълтъка и малко лимонов сок. Всич-
ки съставки се смесват и се нанасят на косата за 20-30 минути. 
И после косата ви ще привлича внимание и ще зашеметява със 
здравия и красив външен вид. 

Ако краищата цъфтят, няма какво друго да се направи, 
освен да се подстрижат, за да се спаси и възстанови цялостното 
състояние на косата. След ходенето при фризьор във вашите 
ръце е да поддържате и съхраните здравия й вид. Настоятелно 
препоръчваме да ползвате възстановяващи маски поне веднъж 
в седмицата. Трябва да изготвите менюто си така, че с храната 
да осигурявате необходимите витамини, които нормализират 
работата на мастните жлези. Именно тяхната активност извън 
нормите прави косата мазна, бързо замърсяваща се и води до 
появата на пърхот.

Също е важно да знаете, че мазната коса не бива да се 
мие с гореща вода, само с топла. Ако прегреете кожата на гла-
вата, още повече дебалансирате работата на мастните жлези.

Така, че правилната формула за по-добра грижа е не 
само шампоан, а и: 

маски + витамини + топла вода = здрава коса

Есента – специални 
грижи за косата

Бляскава грива и след края на лятото
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Йога означава „съединяване” на санскрит – това е еди-
нението между ум, тяло и дух. Физическите упражнения асани, 
така модерни вече и у нас, са само една малка част от система-
та йога, която включва 8 части или пътища, повечето от които 
са свързани с умственото и духовното развитие на индивида.

Осемте пътя на йога

Яма. Това са позитивните етически норми, които включват не-
насилие, вярност към Абсолюта и към истината.
Нияма. Това са позитивните начини на поведение: чистота, са-
модисциплина, самонаблюдение и отдаденост на Бога.
Асана. Физическите упражнения, които хората всъщност 
асоциират с йога. Тези пози дават на тялото сила, гъвкавост и 
енергия. Те повишават също чувството за релаксация, което е 
абсолютно необходимо за медитацията.
Пранаяма. Това са енергизиращите дихателни практики, кои-
то са съществена част от йога и ни дават виталност и вътрешно 
спокойствие.
Пратяхара. Освобождаване от нестабилността на живота. 
Чрез тази практика надскачаме всекидневните проблеми, 
като им даваме позитивна насока.
Дхарана. Практика за фокусиране и концентрация.
Дяна. Посветена медитация, насочена към божестве-
ното, към намаляване възбудата на ума и отваряне на 

сърцето към лекуващата божествена любов. 
Самадхи. Нашето индивидуално съзнание се слива с божест-
вената същност. Резултатът от самадхи са мир и щастие за прак-
тикуващия.

Тези осем пътя не са степени и могат да не се извървят 
последователно, но всеки един от тях е важен за усвояването 
на другите.

В йога има много начини да се практикуват асаните, 
като е трудно да ги наречем „видове” йога, тъй като имат един 
и същ произход. Но според очакванията и личната нагласа на 
практикуващия той може да се занимава например с: 

   хатха йога – стил, който е спокоен и нежен и може да ни 
запознае добре с основата на всички упражнения и прак-
тики;

  виняса йога – на базата на хатха йога, в който асаните се 
изпълняват чрез повече движение, преминават един в друг, 

като това се съобразява с дишането;
   ащанга йога – ащанга е интензивна йога 

практика, физическо предизвикателство с 
постоянно движение от една поза в друга;

   иенгар йога – в тази практика е важно 
позиционирането на тялото особено 
за да се избягват травми и затова обик-
новено една асана се задържа повече 
време, вместо да се повтаря;

Йога ни дава здраво тяло, 
спокоен ум и неуморим дух

  хот йога – асаните са статични, но се изпълняват в затоп-
лено до 37 градуса помещение. Практикуват се всички основни 
типове асани, както и дихателни практики.

Ефектите от високата температура в студиото са много-
бройни: тя загрява мускулите, сухожилията и ставите и ги пред-
пазва от наранявания; засилва кръвообращението, което помага 
на тялото да се самолекува. Тялото се поти обилно и се прочист-
ва, като изхвърля токсини. Упражненията в комбинация с поте-
нето позволяват изключително бързото топене на калории и 
килограми, докато в същото време стягат мускулите и придават 
на вашето тяло по-здрав вид. 

Позитивните ефекти от горещата йога не свършват до-
тук: тя увеличава циркулацията на кръвта до кожните клетки и 
по този начин помага на тялото да се освободи от токсините. Ко-
жата на лицето и тялото вече изглежда не само по-млада и стег-
ната, но е и по-здрава. Чрез обилното изпотяване на всяка една 
част от тялото то се изчиства от токсини, бактерии, причиняващи 
неприятна миризма, и се редуцира прекомерното омазняване.

Не само изпотяването, но и различните системи от ди-
хателни практики помагат на тялото чрез кожата, която е наши-
ят най-голям отделителен орган, да се освободи от токсините. 
Вдишванията снабдяват тялото с чист кислород, а издишванията 
изхвърлят вредните за организма вещества. 

Упражненията по принцип увеличават количеството на 
колагена в кожата, като я снабдяват с кислород и други веще-
ства, които спомагат за неговото образуване. 

Стресът е голяма част от нашето всекидневие и опреде-
лено има негативен ефект върху кожата. Следствие на него са 
акнето, мазната кожа и свръхчувствителността й. За щастие с 
йога позите и дихателните техники можем чувствително да на-
малим нивото на стрес, което неминуемо се отразява на цялото 
ни тяло, на духа ни и разбира се – на кожата.

С хот йога порите на кожата се отварят веднага и по този 
начин изчистваме от себе си насъбралата се плака. Йога помага 
на метаболизма, активизира процесите за прочистване на тяло-
то на клетъчно ниво.

Заниманията с йога доставят удоволствие на тялото и ни 
възнаграждават със сияйна и блестяща кожа. Изискването да 
пием вода по време на упражненията гарантира добрата й хид-
ратация  и я предпазва от изсушаване. 

И за да не бъдем голословни, ето един пример как за ня-
колко минути на ден можем да енергизираме тялото и ума си, 
да се освободим от напрежението и стреса и да се почувстваме 
здрави и щастливи.

Визуализация и дишане

Легнете, затворете очи и се успокойте. Нека дишането ви 
стане по-спокойно и дълбоко.

Дишайте с помощта на диафрагмата си (коремно вместо 
плитко). Не използвайте сила, дишането трябва да е естествено 
и отпускащо.

Визуализирайте. След като влезете в спокоен ритъм на 
дишане, представете си как се отпускате, как спокойствието на-
влиза в тялото ви, като започнете от пръстите на краката и изми-
нете целия път до върха на главата – през всеки орган и част на 

тялото. На издишване освобождавате тялото си от напрежени-
ето, на вдишване усещате навлизащата във вас енергия. Пред-
ставяйте си как тялото ви се затопля и отпуска и това наистина 
ще се случи – не само чрез средствата на автосугестията, но и 
чрез засилване на кръвообращението, следствие на правилното 
и дълбоко дишане.

Студио „37 градуса йога“
www.37yoga.com
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С настъпването на есента от пазарите започват неусетно да на-
маляват кайсиите, прасковите, дините, пъпешите – сякаш искат 
да направят място за есенните си „колеги” – грозде, кестени, 
праз, тикви, зелки...
Ще започна днешното меню с една ухаеща на есен супа – 
крем супа от кестени, малко необичайна за българския вкус, 
но нищо не рискувате, опитайте и ще останете очаровани от 
крайния резултат! 
Много често малките удоволствия водят до превръщането на 
един обикновен ден в незабравим! Но вие, драги читатели, 
внимавайте за сигналите, защото те доста често са почти неза-
бележими! Уловете мига и му се наслаждавайте!
Скъпи дами, убедена съм, че с менюто, което държите в ръцете 
си, ще съблазните не един Дионис. А вие, драги господа, бъде-
те сигурни – нежната част на човечеството ще оцени подо-
баващо прясно приготвената и вкусна храна. Най-известните 
готвачи в света са мъже, а това е доста задължаващо! Така че да 
не губим време, да запретнем ръкави и да започваме.
С пожелание за добро настроение, уют и добър апетит

Петя Щифлер

Есенни 
рецепти  
с Петя
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Необходими продукти
за 4-5 порции

250 г кестени (сварени и обелени или замразени)
300 г кромид лук (3-4 глави)
1-2 стръка праз лук
1 кубче зеленчуков бульон
100-150 мл сметана
сол и черен пипер на вкус
2 с. л. прясно изстискан лимонов сок
2 с. л. ликьор „Амарето” (може и без него)
50 г бекон

Необходими продукти
за 8 порции

5 патладжана (по възможност по-дълги)
500 г кайма
1 яйце
70 г галета (или 2-3 филии хляб, без кора-
та)
100-150 мл прясно мляко
1 ч. л. сол и черен пипер на вкус
300 г моцарела (или кашкавал)
1-2 ч. л. риган
200-300 мл олио

Крем супа  от кестени

1.  Нарязаният на парченца лук се запържва до златисто. 
Прибавя се праз лукът, нарязан на колелца. Разбърква се 
добре и се пържи още 10-15 минути.

2.  Добавят се кестените, зеленчуковият бульон, сол и черен 
пипер на вкус. Сипва се вода, колкото да покрие добре всич-
ко, къкри на среден огън 30 минути. Добавя се сметаната, 
след 10 минути се подправя с лимоновия сок и ликьора.

3.  Като поизстине, сместа се пюрира. По желание за повече 
кремообразност се минава през цедка. Ако супата е много 
гъста, се разрежда с малко вода и сметана. При необходи-
мост се доовкусява.

4.  Беконът се нарязва на тънки лентички, запържва се без 
допълнителна мазнина. Супата се поднася, поръсена с 
бекон и украсена с малко магданоз.

Начин на приготвяне

Патладжанени 
сармички  

с кайма  
и доматен сос

1.  Каймата се разбърква добре с яйцето, галетата (или 
филиите се накисват в приятно топлото мляко и след 
това се надробяват в каймата), млякото, солта и черния 
пипер. Покрива се с фолио и се оставя на студено.

2.  Ситно нарязаният лук се запържва до златисто. Добавят 
се нарязаните на дребно домати (предварително обелени 
и изчистени от семките) и счуканият чесън. Подправя се 
със сол и черен пипер и се оставя да къкри на среден огън 
около 1 час. (Сосът е готов и след 30 минути, но много по-
вкусен става след продължително къкрене.) Ако се сгъсти 
много, се разрежда малко с вода.

3.  Патладжаните се нарязват на тънки лентички по 
дължина (около 0,5 см), посоляват се и се оставят около 1 

час да се изцедят. Подсушават се с кухненска хартия и се 
изпържват до полуготовност.

4.  Доматеният сос се прехвърля в подходяща тава. Вземат 
се две филийки патладжан, слагат се на кръст, в средата 
се слага от каймата (около 30 г топче с големината на 
пинг-понг) и се завива като сармичка. 

5.  Нареждат се в тавата, покриват се с алуминиево фолио и 
се пекат в предварително затоплена на 170-180°С фурна 
около 1 час. Върху сармичките се слага малко от домате-
ния сос (със супена лъжица), отгоре се нарежда нарязаната 
на филийки моцарела (или кашкавал), поръсва се щедро с 
риган и се пъхва във фурната за още 15 минути. 

Начин на приготвяне

1 пиле (или 6 пилешки 
бутчета)
1 бутилка сухо червено 
вино
1 с. л. захар
250-300 г кромид лук (от 3 
до 5 глави)
2 равни с. л. брашно
1 кубче зеленчуков или 
пилешки бульон

1-2 скилидки чесън
30 мл коняк
1 дафинов лист
1 ч. л. мащерка
магданоз, сол и черен пипер 
на  вкус
250 г печурки
50 г масло
250 г бекон

Задушено пилешко във винен сос  
с печурки и бекон (Coq au Vin)
Необходими продукти
за 6 порции
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Най-дългото готвене на Петя Петкова траело 9 часа без прекъсване. Приготвила индийско меню 
за 12 души, като според индийската традиция сготвила всичко предварително и го сервирала 
едновременно на масата. Помислила за всеки вкус – от традиционния до пикантния.
И за усърдието си получила признанието „Ти си най-добрата домакиня!“, изречено от устата на 
една италианка, представителка на нация, която по определение се счита за властелин на кух-
нята.
Затова „111 рецепти около света“ на Петя Петкова е различна готварска книга. Написана е от 
една истинска домакиня, която просто обича да готви „за близки хора, за уюта, за приказката и 
атмосферата.“ Всяка една от рецептите, представени в нея, е приготвяна и изпробвана много-
кратно и нито една не е „сглобена“ специално, за да запълни страница от тази книга. 
Всъщност първите си стъпки в кулинарията Петя прави благодарение на баба си, под чието 
вещо ръководство още като тийнейджър става майстор на палачинките и питките. На нея дължи 
и типичния български вкус „на манджички с традиционни продукти – месо, картофки, оризче...“ 
Отношението към храната за Петя постепенно се превърнало в начин за възприемане на света. 
Днес, където и да се намира на планетата, тя задължително се запознава с мястото и чрез него-
вите традиционни продукти и ястия. Обожава да обикаля типичните местни пазари и да открива 
за себе си нови различни продукти и кулинарни комбинации.
Сега внимавайте! У дома Петя готви всеки ден. Затова и рецептите в тази книга са рецептите на 
нейното ежедневие. С подправките, съчетанията, малките хитрости, пробите и грешките, които 
всеки кулинарен любител прави, докато свещенодейства с храната. Ето защо и всяка рецепта тук, 

стига да се следва точно, се получава без грешка.
Кулинарната й книга е специална и заради още нещо. Тя е плод на почти три години обмисляне, преработване, пробване и допълване на 
рецептите, като дори всяка снимка на готовите ястия е направена лично от самата Петя. Без монтажи и фотографски трикове.  
„Ще съм щастлива, ако книгата ми стане част от кухнята на всеки, който цени и милее за старата българска традиция да приемаш гости у дома 
си и да се грижиш за тях като за своите най-близки хора“, казва Петя.
Останалото ще усетите в неповторимия вкус на храната, препоръчана от нея.
Повече информация, може да получите във Facebook - Petia Petkova Stiffler или на http://petiapetkovastiffler.blogspot.com/
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1.  Виното се редуцира (кипи) до 0,5 л. Към края се добавя 
захарта. 

2.  Лукът се нарязва на ситно и се запържва до сладост. 
Пилешкото месо (ако е цяло, се разрязва на 6-8 части) се 
поръсва със сол, черен пипер и се запържва в малко олио до 
полуготовност. Изважда се настрана. 

3.  В същата мазнина се добавя брашното, разбърква се, да 
стане на каша, на няколко пъти се добавя виното. Бърка 
се, докато се посгъсти. Добавя се бульонът (предварител-
но разтворен в 150 мл вряща вода). 

4.  В голяма тенджера, по възможност с дебело дъно (или 
кален гювеч), се прехвърлят лукът, месото и 100 г от 
бекона, нарязан на парчета (за повече вкус). Притоплят се. 
Отделно се загрява конякът. Изсипва се върху пилешкото 
и се фламбира. Тенджерата се разтръсква няколко пъти.

5.  Поръсва се с подправките и счукания чесън. Прибавя се пре-
цеденият през едра цедка винен сос. Разбърква се добре и се 
затваря с капак. По желание къкри леко на котлона или се 
задушава във фурната за около 1 час. Месото се обръща 
два-три пъти в соса.

6.  Нарязаните на шайбички печурки се запържват на няколко 
пъти в маслото. (Не наведнъж, защото пускат много вода 
и стават “гумени”.) Остатъкът от бекона се нарязва 
на лентички и също се запържва, но без допълнителна 
мазнина.

7.  Пилешкото се сервира, полято със сос, поръсено с гъби, 
бекон и малко магданоз. За гарнитура са най-подходящи 
варени или задушени в масло картофи.

1. Шоколадът се разтопява на водна баня.
2.  Белтъците се разбиват добре със захарта и канелата. 

Към тях се прибавят разтопеният шоколад, ядките, кака-
ото и солта. Разбърква се до еднородна смес, покрива се с 
прозрачно фолио и се оставя минимум 1 час на студено.

3.  С помощта на две чаени лъжички от тестото се офор-
мят топчета с големината на орех.

4.  Сладките се нареждат с достатъчно разстояние между 
тях в покрита с пергаментова хартия тава. Пекат се в 
предварително затоплена на 160-170°С фурна около 12-15 
минути. Изваждат се върху решетка.

Съхранени в подходяща кутия, са трайни доста време. 

Необходими продукти
за 4 порции

3 жълтъка
70 г захар
1-2 ванилии
100 мл бяло вино 
1 с. л. плодова ракия
500 г грозде

Начин на приготвяне

Шоколадови сладки 

Необходими продукти

100 г черен шоколад
270 г смлени сурови бадеми (орехи 
или лешници)
250 г захар
3 белтъка
½ ч. л. канела
1 с. л. натурално какао (без захар)
щипка сол

Начин на приготвяне

Сабайон с грозде

Начин на приготвяне

1.  В голяма купа (стъклена или метална) се смесват всички продукти, разбиват се леко с миксер. Продължава се с разбиването 
на водна баня (купата, трябва да е сложена над съд с леко къкреща вода) до получаването на плътен пухкав сос (около 5-7 
минути). Отстранява се от огъня, разбърква се още 1-2 минути.

2.  Гроздето (с отстранени семки) се разпределя в четири подходящи купички. Полива се със сабайона, украсява се с мента и се 
сервира веднага.
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Ако търсите различни преживявания и обичате приро-
дата, ако се стремите към пълно отпускане и искате да попад-
нете в приказка, лесно е. Само на 19 км южно от Гоце Делчев 
откривате фантастичното екоселище „Омая”, където можете да 
бъдете омаяни от уникалното съчетание на природа и удобства, 
сътворени с фантазия и любов, които не може да не оцените.

Селището се намира на няколко километра от граница-
та с Гърция, сред приказна природа между селата Нова Ловча 
и Гайтаниново, в югоизточните склонове на Южен Пирин, исто-
рико-географската област Мървашко.

Макар площта на екоселището да е 500 дка, в „Омая” 
има едва шест къщи, построени само от глина, дърво и камък, 
а всеки, който го е посетил, разказва своята приказка за време-
то, прекарано тук. Детайлите са създадени по уникален начин с 
много любов към природата. На пръв поглед прости неща като 
пейки, столчета и осветителни тела правят впечатление с уме-
лото съчетание на удобство, простота и същевременно лукс. 
Екокъщите разполагат с телевизор, камина, мини бар, баня и 
мобилен телефон.

Приказната картина и възможностите за разнообразно 
прекарване се допълват от няколко езера, в които всеки (дори 
и неспециалист) може да усети тръпката от улавянето на щука, 
сом или пъстърва. Разходките край тях са истинско удоволст-
вие, а природният пейзаж е толкова красив, че изглежда неес-
тествен - като излязъл от картина.

Камъните, с форми на приказни герои и чудовища, са 
съчетани със съвременен басейн, заобиколен от удобни шез-
лонги и модерен бар, които едва ли очаквате да видите в район, 
който доскоро е бил обрасъл и непроходим. В момента сели-
щето е като излязло от фантазиите на някой голям разказвач. 
Някои от каменните форми изглеждат като от друг свят, като съ-
щевременно са в пълна хармония със заобикалящата ги гора.

Готвачът на ресторанта е истински магьосник със свои-
те умения! При желание може да приготви и прясно уловената 
от вас риба за вечеря.

Комплексът предлага много интересни планински 
маршрути, разходки с лодка и каране на колело в планински 
условия, както и тенис маси и игрище за волейбол и федербал.

Ако искате да овладеете изкуството на уникалните пре-
живявания  и пълното отпускане сред природата, можете да 
резервирате на телефон: 0879 889 357.
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Екоселище „Омая“ -
изкуството да почиваш



и трябва да учи нещата стъпка по стъпка. Тези деца са много 
волеви и желаят да правят нещата, когато решат и със собстве-
но темпо. Упоритостта и инатът са един от основните белези. 
Децата избухват, ако не стане, каквото са поискали, плачат или 
се тръшкат доста дълго. Този тип обичайно има много страхо-
ве – от тъмно, от паяци и насекоми, от нови неща, от нещас-
тие, истории за духове, призраци и чудовища. Малките стават 
прилепчиви, когато са болни, раздразнителни са и е трудно да 
им се угоди. Бебето тип „Калкарея” често е с наднормено тегло, 
„пухкаво” и много спокойно. Има забавяне във физическото си 
развитие. По-късно се затваря фонтанелата му, израстват пър-
вите му зъби и прохожда, има алергия към кравето мляко, боле-
дува често от хрема. Някои от физическите симптоми са особе-
но ярки – обилно изпотяване на главата по време на сън, чести 
отити с болки в ушите, млечни крусти по главата, кандидоза в 
устата, болезнено никнене на зъби, упорит запек, трудно усво-
яване на калция. Влошава се от студено и влажно време. Много 
обича яйца, особено рохки, всякакви въглехидратни храни, со-
лено. Не обича мляко и месо. 

CINA – извънредно раздразнителни деца. Не търпят 
докосване. Невъзможно е да ги успокоиш, много са капризни. 
Щипят или драскат, когато са ядосани. Не понасят родителската 
власт, както и да им се правят забележки.

LYCOPCDIUM – при децата „Ликоподиум“ може да раз-

познаем два основни типа – при едните страхът и опасенията 
засягат всеки аспект от живота им, другите се държат диктатор-
ски и се стремят да контролират близките си. Много са страхо-
вете им – от непознати, да бъдат сами, от тъмно, от нови неща. 
Липса на инициатива е друга черта от характера им. Често са 
много интелигентни за възрастта си. Те са едновременно доми-
ниращи и въпреки това нуждаещи се и страхливи. Предпочитат 
да играят с по-малки от тях, защото така ще имат власт. Децата 
тип „Ликоподиум” са нетърпеливи и опаки. Често се събуждат 
в лошо настроение и „светът им е крив”. Лесно плачат особено 
след мъмрене. Много са чувствителни към провал и всякакви 
несполуки. Страхуват се да излязат пред публика или да се явя-
ват на изпит. Често страдат от всякакви хреми, възпаления на 
средното ухо, уголемени сливици. Обичат топли напитки и то-
пла храна. Имат голям апетит, могат да се хранят и през нощта. 
Най-любимите им храни са сладките неща. Често имат запек, а 
бебетата – много колики. Кожата им може да е суха и да са с 
екзема още от раждането. 

CAUSTICUM – тези деца са чувствителни и лесно възбу-
дими. Знаят много за другите и им съчувстват за техните страда-
ния. Могат да се разплачат по най-малък повод. Подрастващите 
стават непослушни, дръзки и остават идеалисти. 

NATRIUM MURIATICUM – децата, имащи нужда от това 
лекарство, са послушни и приличат малко на възрастни. Те са 
сдържани, стеснителни и чувствителни. Обикновено са дис-
танцирани и избягват емоционалното общуване. Подредени 
са, стремят се да са съвършени и да успеят във всичко. Пред-
почитат да си седят сами, вместо да се забавляват в компания. 
Притесняват се какво мислят другите за тях, страхуват се от 
подигравки и критика. Могат  да изпаднат в депресия или да 
тъгуват. Лесно плачат и при най-малкото порицание. Обичат да 
са сами, като плачат, вместо някой да ги прегръща и утешава. 
Често са стеснителни и много чувствителни, страдат от нощно 
напикаване. Оплакват се също и от главоболия от всякакъв тип 
– особено училищно главоболие от много четене. Децата тип  
„Натриум муриатикум” имат много кожни проблеми – обриви 
по главата, екземи, херпеси, уртикария. Често отключват астма 
от емоционална причина или дълго време имат трудно лечи-
ма алергична кашлица. Имат силно желание за солено, както и 
за сладкиши. Обичат кисели храни, но имат непоносимост към 
мляко и мазни храни. Не могат да стоят директно на слънце. 

LACHESIS – проблемни деца, особено след поява на 
ново дете в семейството. Поради силната ревност често разви-
ват физическа патология. 

PHOSPHORUS – емоционални и дяволити деца, комуни-
кативни, експресивни и привличат другите като магнит. Прека-
лено екстровертни, обичат да общуват с всеки. Дружелюбни са 
дори когато са болни. Обичат да са център на внимание и по-
някога стават твърде егоцентрични. Стават силно възбудими от 
очакване, дори могат да се разболеят. Много любопитни и раз-
сеяни. Често са свенливи, но стеснителността им бързо изчезва. 
Имат силно развито естетическо чувство, както по отношение 
на външния си вид, така и по отношение на средата. Страхуват 
се почти от всичко – от тъмно, гръмотевици, да са сами, от при-
зраци, от насекоми, за близките си. Не обичат да заспиват сами 
и спят на светната лампа. Децата тип „Фосфор” често имат кър-
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Наричат хомеопатията „нежната медицина” именно за-
щото е напълно безвредна и може да се прилага от раждането 
до старческа възраст, като лекува бързо и трайно, без често 
повтарящи се аналогични боледувания, без силни лекарства, 
като помага на имунната система с времето да става все по-
силна и болестите все по-редки.

Хомеопатичният метод на лечение се състои в при-
емането от пациента на медикаменти, получени чрез много-
кратно разреждане на вещества (най-често от растителен, жи-
вотински или минерален произход), които в неразреден вид 
биха могли да причинят оплаквания, подобни на тези, които 
се стремим да лекуваме, т. е. с подобното се лекува подобно.

За провеждането на хомеопатично лечение не съ-
ществуват никакви противопоказания, т. е. с хомеопатични 
медикаменти могат да бъдат лекувани и бременните жени, 
и децата. Децата много добре реагират на хомеопатично ле-
чение, защото жизнената им енергия (за разлика от тази на 
възрастните) не е потискана дълго време с продължителен 
стрес, вредни фактори на околната среда, дълго вземане на 
силни лекарства (антибиотици, кортикостероиди), емоцио-
нални преживявания. Те реагират много остро на външните 
фактори: при заболяване бързо повишават температура; при 
стрес лесно плачат и не потискат отрицателните си емоции. 
Всеки проблем при тях се забелязва лесно по бурната им 
реакция спрямо него – била тя поведенческа или соматична 
(със заболяване). След даване на хомеопатичното лекарство 
се подава специфичен стимул към възстановителните проце-
си на тялото. Преценката на медикамента, както и силата на 
стимулиращия му ефект (потенцията, повторяемостта на ле-
карството) е сложен процес, който хомеопатът извършва по 
време на прегледите. Хомеопатията има система, чрез която 

се ориентира за проблема, и основният й принцип е индиви-
дуалният подход. И това е логично – всеки човек е различен, с 
различна нервна и имунна система, с различни механизми на 
реакция, разнообразни емоции, страхове, хранителни пред-
почитания, сън, фамилна обремененост и много други. Едни 
и същи диагнози при различните хора протичат по различен 
начин, с различна интензивност на оплакванията, с различно 
развитие във времето, с различни причини за развитие на 
болестта. За да се уточни правилно хомеопатичният медика-
мент, хомеопатът трябва да събере всичката тази информация 
за пациента. По този начин се определя конституционално-
то лекарство, индивидуално за всеки човек. Ако пациентът е 
дете, информацията за характера, заболяването, емоционал-
ните характеристики и индивидуални особености се събират 
от родителите. 

Многобройни са детските „типажи” (конституции), раз-
познаваеми от хомеопата, но тук ще изброим едни от най-чес-
то срещаните:

CALCAREA CARBONICA – е едно от най-използваните 
хомеопатични лекарства. Детето, което има нужда от него, е 
със силен и независим характер. Когато влезе при доктора, го 
гледа със сериозен, упорит и втренчен поглед. Има собстве-
но мислене и е самостоятелно. Предпазливо е и дълго вре-
ме може да отхвърля всичко ново. Понякога изглежда бавно 
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вене от носа и хрема. Простудяват се многократно всяка зима и 
всичко започва от носа. Лесно гърлото им пресипва, често на-
стинките слизат направо в белия дроб и развиват пневмония. 
Астмата при този тип деца обикновено е на алергична основа. 
Имат добър апетит и са много жадни. 

SILICA – извънредно чувствителни деца, раздразнител-
ни, упорити и твърдоглави. Много срамежливи, стеснителни. 
Често страдат от повтарящи се инфекции от типа на простуда, 
грип, отит. Слаба издръжливост на физическо ниво. Проблеми 
в развитието на костите, ноктите и зъбите.

PULSATILLA – хомеопатично лекарство за деца, които са 
плачливи, търсят непрекъснато внимание и не искат да бъдат 
оставени сами. Имат огромен страх от изоставяне. Срамежливи 
са и рано откриват, че могат да получат желаното чрез проя-
ва на привързаност, отстъпчивост и послушание. При поява 
на нов член на семейството стават ревниви, раздразнителни и 
инати. Обикновено са агресивни към по-малкото дете. Когато 
плачат, а те много често плачат, обичат да ги гушкат и утешават, 
така се чувстват отново център на вселената. Много нереши-
телни и без собствено мнение. Често боледуват от хрема с гъст 
жълто-зелен секрет, която се подобрява на чист въздух. Много 
добре се повлияват отити, които са силно болезнени нощем – 
подобряват се от студени компреси, а не от затопляне. Не са 
жадни, не обичат мазно, топли храни и месо.  

SULPHUR – детето тип „Сулфур” е сила, която да се вземе 
под внимание. Много любопитно, изследва всичко, пипа на-
всякъде, създава хаос. Лесно установява контакт с непознати. 
Много усмихнати, искат да са в центъра на вниманието. Съпро-
тивляват се срещу налаганите ограничения в поведението. По-
някога могат да са с отрицателна нагласа към всичко, което ги 
заобикаля. Стават раздразнителни и агресивни. Имат неизчер-
паем запас от енергия. Способни са бързо да възприемат и об-
работват информация. Предпочитат да са в лидерска позиция. 
Имат собствено мнение и са много независими. Не искат да се 
съобразяват с общоприетите норми. Тези деца почти винаги 
имат някакъв кожен проблем – обриви, сърбежи, екземи. Обил-
но изпотяване по главата. Хремите са предимно при промяна 
на времето. Лицето често е зачервено. Обичат месо, сладки и 
пикантни неща. Не обичат яйца и мляко. Почти винаги са глад-
ни. Топлокръвни, влошават се от къпане и не обичат да се къпят. 
Много полезно лекарство след ваксинации.  

Ако детето има някои от изброените по-горе оплаква-
ния, не се опитвайте да го лекувате сами, а винаги се обръщайте 
към лекар хомеопат. 

ЗАПОМНЕТЕ! Както при възрастните, така и при децата 
по време на приемане на съответното хомеопатично лекарство 
трябва да се спазват известни ограничения – да не се употре-
бяват ментови дъвки; да не се ядат големи количества шоколад; 
не бива да се пие кафе и кофеин съдържащи продукти; да не се 
работи със силно миришещи препарати. Препоръчително е да 
се използва специална хомеопатична паста за зъби, несъдър-
жаща мента и флуор. 

Автор: д-р Димитрина Атанасова
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Знаете ли коя 
кръвна група сте? В 
случай, че не, може да 
помолите личния си 
лекар да назначи спе-
циално изследване, с 
което да определи коя 
е тя. Кръвно изследване 
не се прави, ако не бъде 
изрично поръчано, пък е 
от изключителна важност. 

През последните 30 
години е проведено доста об-
ширно научно изследване, чиито 
резултати показват, че индивидуалната 
кръвна група на всеки определя предраз-
положението му към болести като рак, сърдечни 
заболявания, диабет, лупус, склероза, алергии и т.н.  Кръвната 
ни група определя и какъв е биохимичният състав на храно-
смилателната ни система. Тя е мощен генетичен отпечатък, кой-
то ни идентифицира със същата точност, както ДНК-то. 

Има четири кръвни групи: 0, А, В и АВ. По-голямата част 
от хората са кръвна група 0. Следват кръвна група А, после В 
и накрая АВ, която е много рядка и се е появила едва през по-
следните 1000 години. По-малко от 5% от населението по света 
има кръвна група АВ.  

Забелязали ли сте, че някои хора могат да ядат различни 
храни без проблем, докато други страдат от газове, подуване на 
корема, лошо храносмилане и киселини в стомаха? Причината 
е, че хората с различна кръвна група не могат да ядат или хра-
носмилат едни и същи храни еднакво. Следва кратък преглед 
на особеностите на всяка от кръвните групи.  

Кръвна група 0 
Кръвна група 0 е най-старата кръвна група в света (въз-

никнала около 40 000 пр. Хр.) и е проследена чак до крома-

ньонския човек. Хората 
с такава кръвна група 
имат най-здравата хра-
носмилателна система. 
Те са месоядните. Имат 

нужда от животински 
протеин за добро здра-

ве, както и от плодове и 
зеленчуци. Все пак въгле-

хидратите трябва да бъдат 
сведени до минимум, тъй като 

човек от кръвна група 0 не може 
да смила въглехидратите много 

добре, особено пшенични продукти 
съдържащи глутен. Този човек ще се чув-

ства добре при диета с високо наличие на 
животински протеини и ниско наличие на въглехи-

драти, а млечните продукти трябва да са сведени до минимум. 
Хората от група 0 произвеждат голямо количество солна кисе-
лина в стомасите си и именно голямото наличие на стомашна 
киселина им позволява благоприятно да смилат животинските 
протеини. И понеже тяхната храносмилателна система вече съ-
държат много стомашна киселина, те трябва да избягват кафето, 
тъй като пиенето на кафе ги кара да произвеждат още стомаш-
на киселина и това ги прави предразположени към пептична 
язва особено ако са подложени на много стрес. Те трябва да 
пият повече зелен чай вместо кафе. Хората от група 0 са склон-
ни да имат занижена функция на щитовидната жлеза и бавен 
метаболизъм. Затова те трябва да се стараят в хранителния им 
режим да присъстват морски водорасли и морски дарове, за 
да натрупат естествен йод и да стимулират щитовидната жлеза.  
Най-подходящите упражнения за този тип хора са енергични 
тренировки като джогинг, бързо ходене, аеробика, тренировки 
с гири и тежести и т. н. Колкото повече и по-упорито тренирате, 
толкова по-добре ще се чувствате. Ускорете пулса и се изпотете 

Хранене според  
кръвната група 
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В сърцето на Бояна, с прекрасни панорамни 
гледки към Витоша и София.
Стилна и дръзка архитектура в пълна хармония 
със заобикалящата природа.
Френски прозорци, съчетани с дървени фасадни 
елементи – усещане за свобода и простор, в 
комбинация с топлината и уюта на дървото.
16 апартамента, всеки един с уникално 
разпределение - възможност за избор, съобразен 
с вашата индивидуалност.

ДОМ С ХАРАКТЕР

tel.: +3592/9631632, fax: +3592/9631590, mob.: +359/888633955, e-mail: linearossa@abv.bg 

www.linearossa-bg.com
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Я обилно, за да изгорите калории, облекчете стреса и елимини-

райте депресията!
Храни, които предразполагат към наддаване на тегло: 

пшеничен глутен, царевица, боб, леща, зеле, брюкселско зеле, 
карфиол, горчица и разбира се, захар и бяло брашно.  

Храни, предразполагащи към загуба на тегло: морски 
водорасли (йод), морски дарове: лефер, треска, хек, камбала, 
сардина, херинга, скумрия, щука, дъгова пъстърва, червена 
риба, сьомга, карагьоз, морски език, есетра, риба меч, бял кос-
тур, бяла риба, жълт костур; червено месо: говеждо, биволско, 
агнешко, овнешко, телешко, еленско, сърце, черен дроб; зeлен-
чуци: къдраво зеле, спанак, броколи. 

Кръвна група А
Хората с кръвна група А еволюират от ловци (месояд-

ни) към аграрен тип и са били основно фермерии зърносъ-
бирачи. Тази кръвна група възниква между 25 000 и 15 000 пр. 
Хр. Отличават се с крехка храносмилателна система. Не могат 
да понасят добре животинските протеини и би следвало да 
са типичен класически „вегетариански” човешки вид. Те също 
обикновено са с непоносимост към лактозата. Хората от група 
А трябва да избягват животински протеини и млечни проду-
кти и да наблягат на пълнозърнести храни, бобови растения, 
плодове и зеленчуци. Храните, богати на растителни протеини, 
трябва да са основни в менюто им. Хората от тази кръвна група 
не произвеждат достатъчно солна киселина в стомасите си и 
затова имат проблеми с храносмилането на животински про-
теини. Това също така ги предразполага към рак на стомаха и 
не трябва да ядат пушени или третирани меса, съдържащи на-
триев нитрит. Животинските протеини и млечните продукти е 
възможно да изгният и ферментират в техния храносмилателен 
тракт и вредната бактерия да се пренесе в мускулите и тъкани-
те, като причини храносмилателно бедствие. Липсата на дос-
татъчно солна киселина в стомасите им е също така причина 
хората от кръвна група А да не усвояват правилно витамин В12 
от храните, които ядат. Витамин В12 обикновено се съдържа в 
червеното месо, както и в богати на растителни протеини хра-
ни, соеви продукти и морски водорасли. Тази неспособност за 
усвояване на витамин В12 от храната прави хората от кръвна 
група А предразположени към анемия. Затова от голямо зна-
чение е допълването на менюто с витамин В12. Препоръчва се 
допълване с храносмилателни ензими като бетаин, бромелаин 
и папаин. Бетаинът спомага за увеличаването на количеството 
солна киселина в стомаха. Най-подходящи упражнения са не 
тежките и енергични тренировки, а по-скоро по-спокойните и 
центрирани упражнения като Тай Чи, Хатха йога и голф. Тези ус-
покояващи упражнения ще освободят хората с група А от стре-
са по един по-полезен начин. 

Храни, благоприятстващи наддаването на тегло: 
месо, млечни продукти, боб, пшеница и разбира се, захар и 
бяло брашно. 

Храни, благоприятстващи загубата на тегло: расти-
телни масла като зехтин и ленено семе, соеви храни; зеленчуци, 
ананас.

Кръвна група В 
Тази кръвна група се е развила между 15 000 и 10 000 

г. пр. Хр. Хората от група В са с толерантна храносмилателна 

система и могат да понасят еднакво добре почти всички храни, 
с някои изключения. Те са щастливци, тъй като могат смилат с 
лекота повечето храни. Все пак трябва да избягват царевица, 
леща, фъстъци и сусамени семена, тъй като тези храни ще ги 
направят склонни към наддаване на тегло. Също като хората 
от група 0 и тези от група В имат проблем с глутена в пшенич-
ните продукти и пшеничния зародиш, което може да доведе до 
спад в нивата на кръвната им захар и да причини симптоми на 
хипогликемия (ниска кръвна захар). Хората от кръвна група В, 
които искат да свалят килограми, определено трябва да избяг-
ват пшенични продукти. Тези късметлии доста добре приемат 
млечните продукти за разлика от останалите кръвни групи. 
Макар и по-лесно усвояващи, ако поемете прекалено много 
висококалорични млечни продукти, ще качите килограми! Ако 
получите хипогликемия след хранене, чай от женско биле (сла-
дък корен) би трябвало да подобри състоянието ви. Не е пре-
поръчително приемането на добавки с женско биле освен ако 
не е предписано от лекар. Все пак пиенето на чай от женско 
биле е много добре. 

Храни, които предразполагат към загуба на тегло: зе-
лени зеленчуци; червени меса като агнешко, овче и заешко; че-
рен дроб; пуйка; фазан; яйца, нискомаслени млечни продукти; 
морски дарове, особено дълбокоокеански риби като треска и 
сьомга, писия, камбала и подобни; чай от женско биле (той е 
страхотен за след хранене, тъй като това ще попречи на хипо-
гликемията); соеви храни; зехтин и ленено масло; овесени ядки; 
овесени трици; просо; ориз. 

Кръвна група АВ 
Много рядка и постепенно появила се като резултат от 

кръвна група А и В. Тази кръвна група съществува само от око-
ло 1000 години и е съвременна адаптация и резултат от смесва-
не на коренно различни групи. По-малко от 5% от населението 
на света са от група АВ. Тези хора комбинират най-доброто и 
най-лошото от кръвни групи А и В. Повечето храни, които не са 
подходящи за хора от група А и В, не са подходящи и за хора от 
АВ с изключение на доматите. Човек от група АВ доста добре ус-
воява доматени лектини. Както при група А вие не произвежда-
те достатъчно солна стомашна киселина за нормално смилане 
на животински протеини като червено месо и птиче месо, въ-
преки че все пак имате нужда от някакви животински протеини. 
Затова размерът на порцията е от значение и с намалена често-
та. Осигурете си поемането на бромелаин – храносмилателен 
ензим, извлечен от ананаса, който помага при храносмилането 
на храните с животински протеин. Най-подходящи за вас меса 
са агнешко, овче, заешко и пуешко. Избягвайте пушени и суше-
ни меса.

Храни, които благоприятстват наддаването на те-
гло: червено месо, боб, семена, царевица, елда, пшеница.

Храни, които благоприятстват загубата на тегло: 
тофу, морски дарове и водорасли, млечни продукти, зелени зе-
ленчуци, ананас.

Превод: Елица Златкова
Източник: http://www.runtheplanet.com/

trainingracing/nutrition/bloodtype.asp



Гроздобер е!
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