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Жажда възниква, когато водно-
то съдържание в тялото спадне с 
0,5%. За 70-килограмов човек това 
означава 350 мл.

Водата е най-важният градивен еле-
мент в организма. H2O е едновре-
менно транспортно, разтварящо и 
охлаждащо средство. Новородените 
са съставени 70 до 80% от вода, при 
възрастните водното съдържание е 
между 50 и 60%.
Човекът непрекъснато губи вода: от 
5 до 6% дневно се нуждаят обмен-
ните процеси в тялото; 1,5 литра 
изтичат с урината; 150 мл - с изпраж-
ненията; други 700 мл се губят през 
кожата. А около 0,5 литра се изпа-
ряват с издишвания въздух.
Поеманите храни и напитки попъл-
ват тези загуби. Специалистите 
препоръчват приема на 2,25 до 2,7 
литра на ден, като минимум 1,3 до 
1,5 от тях трябва да бъдат изпива-
ни под формата на течности. При 
спортистите тези нужди могат да 
нараснат 3 до 4 пъти, кърмачките 
се нуждаят от допълнителни 620 мл 
за образуването на мляко.

ПИЙТЕ УМНО! 
Напитките без допълнителни калории са идеални за задо-
воляване нуждите на тялото от течности. Затова утолявай-
те жаждата си правилно, най-добре с вода.

Вода и билкови чайове
Водата съдържа ценни минерали 
и успокоява жаждата без никакво 
участие на калории. Затова все-
кидневно приемайте от ценната 
течност не милилитри, а литри.
Водата или несъдържащите захар 
билкови чайове трябва да съста-
вят най-голямата част от приема-
ните през деня напитки – незави-
симо дали течността е от крана, 
или от бутилка. Течащата вода от 
крана е питейна в почти всички 
области в България. Минералната 
вода не съдържа калории, за смет-
ка на това е богата на хранителни 
вещества, необходими за важни 
органични функции, като натрий, 
магнезий или калций. Тя може 
да подпомогне доставката, необ-
ходима за задоволяване нужди-
те на организма или за попълва-
не на дефицитите. Минералният 
състав на водата варира в зави-

симост от природния източник на 
добиване.
Дали да се пие минерална вода, 
или чешмяна, зависи както от спе-
цификата на местния водоизточник 
и чистотата на вододайната зона, 
така и от индивидуалните нужди 
от определени минерални вещес-
тва. Рилската вода например е с 
чудесно качество, софийската вода 
също е подходяща за пиене. Но в 
регионите със силно промишлено, 
нитратно или пестицидно замър-
сяване, е за предпочитане консу-
мацията на минерална вода. Най-
подходящи за здравите хора и за 
кърмачетата е девинската изворна 
(неминерална) вода. За честа упо-
треба е подходяща също горнобан-
ската трапезна минерална вода, 
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която по съдържание на микрое-
лементи е най-близка до състава 
на кръвта и другите телесни теч-
ности. Но ако се използва дълго 
време само един вид минерална 
вода, се създават условия за отла-
гане на соли и образуване на жлъч-
ни и бъбречни камъни. Ето защо на 
3-4 месеца е добре тя да се сменя 
с друга.
Хората с определени здравослов-
ни проблеми трябва да подхож-
дат към избора на вода с особено 
внимание. Страдащите от лактоз-
на нетолерантност например тряб-
ва да избягват консумацията на 
млечни продукти, но с помощта на 
богата на калций минерална вода 
могат да задоволяват потребности-
те на организма си. За целта водата 
трябва да е със съдържание поне 
над 150 мг на литър, още по-доб-
ре ако е над 500 мг/л. Който стра-
да от високо кръвно налягане пък 
трябва да се насочи към бедна на 
натрий минерална вода (под 20 мг 
на литър). Важно в случая е внима-
телно да се чете етикетът и човек 
да е добре информиран за своите 
индивидуални нужди. Така напри-
мер за хора със стомашни пробле-
ми се препоръчва вода с високо 
хидрогенкарбонатно съдържание 
(2500-3500 мг/л). Най-подходящи 
за бъбречно болните са водите с 
високо съдържание на калий (35-45 
мг/л). Най-добра за мускулите е 
богатата на магнезий вода (150-
350 мг/л).

Кафе и черен чай
Съществува мит, че кафето 
извлича течности от организма. 
Това не е съвсем вярно. За успо-
кояване на жаждата обаче обо-
дряващата напитка не е подходя-
ща. Това се отнася също за чер-
ния и зеления чай.
За много хора сутрешното кафе 
е незаменимо. Съдържащият се 
в него кофеин запалва сърцето и 
кръвообращението. До ден днешен 
битува погрешното вярване, че 
кафето извлича течности от орга-
низма. По никакъв начин не вреди, 
ако се изпива чаша вода с кафето, 
но това не е задължително. Черната 
напитка може да бъде включвана в 
дневния план за прием на течности 
както всички останали. 

Също в една чаша черен или зелен 
чай се съдържат – в зависимост от 
приготвянето – между 40 и 100 мг 
стимулиращи субстанции. Затова 
подобно на кафето тези напитки 
не са подходящи за утоляване на 
жаждата.
Според специалистите до 4 малки 
чаши от тонизиращите напитки 
могат да се приемат безпроблем-
но, разделени в рамките на деня. 
Но много по-добра алтернатива са 
неподсладените билкови и плодо-
ви чайове. Те са бедни на калории 
и много добре се понасят от орга-
низма.

Безалкохолни напитки
Употребата им е нежелателна. 
Те съдържат много калории и 
фруктозна захар, която повиша-
ва риска от диабет.

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Средно 80 литра безалкохолни 
напитки консумира европеецът на 
година. Вкусните газирани питие-
та действат освежаващо и задо-
воляват желанието за сладко. Но, 
за съжаление, не са здравослов-
ни. Поради съдържанието на захар 
са висококалорични, без да имат 
полезна хранителна стойност. В 
един литър кока-кола например е 
разтворена равностойността на 36 
кубчета захар! Независимо от висо-
ката им енергийна стойност тяло-
то не възприема сладките течности 
като храна. Освежаващите напит-
ки се приемат като екстра кало-
рии, които благоприятстват качва-
нето на тегло – също и затова, 
защото за подслаждането им се 
използва високо фруктозен цареви-
чен сироп. Тази индустриално про-
изведената фруктоза все по-чес-
то се среща под формата на под-
слаждащо средство като замести-
тел на захарозата. Тя се извли-
ча ензимно от царевична скорбяла 
- евтина суровина, която повиша-
ва печалбата и се използва все по-
често от хранителната индустрия. 
Потребителите обаче не печелят 
от това, тъй като страдат от стра-
ничните действия на неестестве-
ната калорийна бомба от фруктоз-
на захар. Под формата на High 
Fructose Corn Syrup (HFCS, висо-
ко фруктозен царевичен сироп) със 
съдържание до 90% от фруктоза тя 
може да бъде открита в почти всич-
ки безалкохолни напитки.
Фруктозата не само води до по-
бързо образуване на мастни депа, 
но и повишава риска от диабет, 
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както свидетелстват изследванията 
на университета в Сан Франциско. 
Затова специалистите препоръч-
ват софт дринковете да се прие-
мат като сладкишите и десертните 
блокчета, т.е. консумацията им да 
бъде колкото е възможно по-рядка.

Алкохол
Една чаша вино няма да навреди 
никому, втората обаче може.
Студиите твърдят, че умерената 
консумация на алкохол като цяло 
оказва позитивно действие на орга-
низма. Едно широкомащабно евро-
пейско изследване от 2004 годи-
на с над 29000 пробанди показва 
например, че който се наслаждава 
на 3 чаши алкохол седмично, може 
лесно да снижи риска си от разви-
тие на коронарно сърдечно забо-
ляване.
Независимо от това, редовната кон-
сумация на алкохол не е препоръ-
чителна, тъй като той има висок 
потенциал на пристрастяване и в 
дългосрочен план уврежда нервите 
и вътрешните органи, особено чер-
ния дроб. Освен това изследовате-
ли от Милано са дошли до заклю-
чението, че всекидневната консу-
мация на 40 г алкохол повиша-
ва пет пъти риска от развитие на 
раково заболяване. Вече в 250 мл 
бира или 125 мл вино се съдържат  
10 г алкохол. Ето защо специалис-
тите препоръчват здравите мъже 
да не надвишават консумацията 
от 20 г алкохол на ден, докато 
за жените здравословният лимит е  
10 г. Не бива да се забравя също, 
че алкохолът е с висока калорийна 
стойност и съдейства за увеличава-
не на теглото.

до 10%, която според изследвания-
та при повишена употреба може да 
съдейства за увеличаване на тегло-
то и развитието на сърдечно-съдо-
ви заболявания. При консумация-
та на плодове фруктозата винаги 
се поема в комбинация с растител-
ни влакна. Тези баластни вещества 
се грижат за това да не се допус-
ка прекалено много захар в обмя-
ната и тя да не преминава бързо 
в кръвта. В този смисъл влакната 
действат като своеобразна проти-
воотрова и предотвратяват предо-
зирането на фруктоза в организма. 
Ето защо е по-добре човек да прие-
ма цели плодове, вместо да ги кон-
сумира под формата на сок. Дори 
прясно изцедени, соковете не са за 
предпочитане, защото са с по-мал-
ко фибри, но запазват цялото си 
захарно съдържание.

Плодови сокове
Прясно изцедените плодови соко-
ве са пълни с витамини. Звучи 
страхотно. Само да не беше висо-
кото съдържание на фруктова 
захар.
Натуралните сокове са богати на 
много витамини, това е добрата – 
и познатата – новина. Не толкова 
благоприятният и по-малко извес-
тен факт е, че те са с относително 
високо съдържание на фруктоза – 

Затова в чист вид плодовите соко-
ве не са подходящи за утолява-
не на жаждата. Чаша прясно изце-
ден плодов сок обаче би могла да 
замести една от 5 редовни дневни 
витаминни порции. Също разреж-
дани с вода в съотношение 1:3 (1 
част сок и 3 части вода) плодовите 
сокове могат да бъдат включвани 
като разхладителни напитки.
Готовите натурални сокове, про-
изведени по индустриален път и 
предлагани на пазара, освен кон-
серванти и оцветители съдържат 
твърде много захар под форма-
та на високо фруктозен царевичен 
сироп, а плодовото им съдържа-
ние често пъти е минимално, поня-
кога спорно. За тях важи същото 
правило като за колата и лимона-
дите: колкото е възможно по-ряд-
ко! Най-доброто средство за утоля-
ване на жаждата, което съществу-
ва, си остава водата. Към готови-
те продукти на хранителната индус-
трия човек трябва да посяга само в 
краен случай. n 


