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Прочетете 
информацията 
на опаковката на 
продукта.

Тази информация 
обикновено е описана 
старателно върху етикета
от производителите. Така
всеки един от нас, който
се интересува от начина 
си на хранене може да 
се ориентира в 
качеството на съответния
продукт, който купува за 
консумация.

Прочетете още:

https://dietyc.com/kak-da-poznaem-zdravoslovnite-

hrani-po-etiketa/

Когато говорим за здравословен 

начин на хранене и живот, 

неизменно става дума за калории, 

съдържание и вид на мазнини, 

протеини, въглехидрати, влакнини и 

фибри, витамини и минерали.

https://dietyc.com/kak-da-poznaem-zdravoslovnite-hrani-po-etiketa/


Планирайте 
покупките си, за 
предпочитане за 
една седмица.

Една от най-честите причини да се 
върнете към старите навици и да си 
възвърнете теглото е да не знаете 
как да приоритизирате и 
управлявате времето си. Липса на 
сън, пропуснати хранения – всичко
това ни поставя допълнителен
стрес, което от своя страна 
провокира повишен апетит. В 
резултат на това човек губи време
и трупа излишни килограми.

Вижте още:  

https://dietyc.com/dneven-rejim-za-
oslabvane/

https://dietyc.com/dneven-rejim-za-oslabvane/


Не купувайте 
повече храна, 
отколкото ви е 
необходима
НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ХРАНА



Гответе с удоволствие -
това ще бъде 
дългосрочен принос за 
вашето здраве!

ДОРИ ДА ЖИВЕЕТЕ САМИ. ИМА
ТОЛКОВА МНОГО ПРОСТИ

ЗДРАВОСЛОВНИ РЕЦЕПТИ, КОИТО

МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИГОТВЕНИ ЗА

ПО-МАЛКО ОТ ЧАС.

АКО ПЪК ИМАТЕ ДЕЦА И ИСКАТЕ ДА

ГИ НАЧИТЕ ДА СЕ ХРАНЯТ 

ЗДРАВОСЛОВНО 

ВИЖТЕ:

HTTPS://DIETYC.COM/ZDRAVOSLOVNO-HRANENE-ZA-DECA-KAK-DA/

https://dietyc.com/zdravoslovno-hranene-za-deca-kak-da/


Яжте зеленчуци и
кореноплодни
зеленчуци всеки ден.

Научете се да правите
супи от тях, яжте
задушени, пържени, 
осолени и мариновани.



Използвайте
подправки

• Всякакви свежи билки, а не

само сол и черен пипер.

• Вижте още за: 

• Ползите от магданоза

https://dietyc.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0/


Откажете се от мазни, 
пържени храни

• Ето как изглеждат 200 калории броколи и

200 калории пържен бекон

• Вижте как изглеждат и други храни в

порция от 200 калории сравнени на : 

https://dietyc.com/200-kalorii/

https://dietyc.com/200-kalorii/


Пийте много вода и 
чайове

от билки, събрани през лятото.

Вижте още: Билки

https://dietyc.com/category/%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8/


Не вярвайте на чудеса 
и съвети от 
необразовани 
съветници

които обещават да направят
чудеса само за няколко седмици. 

Така можете бързо да влошите

здравословното си състояние и 

последствията ще ви следват дълго

време в бъдеще



Бъдете активни

опитайте няколко дни, вместо да

седите пред телевизора, излезте

на разходка, спортувайте, карайте

колело

dietyc.com

https://dietyc.com/


Благодарим за
вниманието!


