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Харчуйся... І живи !!!

Чому трапляється так, що 
ми чи близькі нам люди не 
мають здоров’я: то висипка 
на тілі, або синці під очима, 
відсутній апетит, худорлявість, 
дратівливість та інше? Хоча ми 
і працюємо над собою і догля-
даємо за тілом – результати не 
завжди нас влаштовують! 

Чи впливає їжа на якість 
нашого життя? 

ВООЗ, ООН та Американ-
ська асоціація дієтологів в 
один голос запевняють нас, що 
від харчування залежить якість 
життя. Давайте поговоримо 
про те, наскільки харчування 
впливає на наш стан організму.

На планеті земля існують 
три категорії людей, згідно 
їхнього харчування. Це – все-
їдні, вегетаріанці та вегани. 
Всеїдні, або люди зі зміша-
ним харчуванням (м’ясоїди, 
що вживають тіло тварин). Їх 
їжа представлена продуктами 
тваринного походження (м’ясо, 
сало, птиця, риба) та рослинна 
їжа. Чистих м’ясоїдів немає, 

тому що вони довго не 
можуть існувати.

Вегетаріанці 
вживають рослинну 
їжу, молочні про-
дукти, яйця птиці. 
В свою чергу вони 
поділяються на 
ововегетаріанців 
(використання 
в їжу яєць птиці 

та рослин), 
лактовеге-

таріанців 
(кисло-

мо-
лочні 

продукти та рослини), ово-
лактовегетаріанців (вживання 
яєць птиці, рослин та кисло-
молочних продуктів)
Вегани вживають їжу лише 
рослинного походження, а 
також вони можуть бути сиро-
їдами.
Здоров’я приносить оволакто-
вегетаріанство та веганство.

Існує всього дві категорії 
продуктів харчування по від-
ношенню до здоров’я: здорова 
їжа та продукти промислового 
виробництва (не здорова їжа).

Значну роль у здоров’ї 
відіграє режим харчування. 
Існують спеціально відведені 
години для прийому їжі. Сні-
данок 8:00, обід 13:00, вечеря 
18:00.

За сніданком необхідно 
вживати 45% добової порції 
їжі, за обідом – 35%, за вече-
рею – 20%.

Продукти харчування 
необхідно поділити таким 
чином: за добу 30% вареної 
їжі та 70 % сирої їжі. Напої є 
невід’ємною частиною хар-

чування. Їх можна поділити 
на напої, що підтримують та 
дають здоров’я (вода, фіточаї, 
соки власного приготування), 
шкідливі напої – спиртні та 
пиво, фарбовані напої, солодкі 
напої.

Зверніть увагу на те, що 
здоров’я є результатом пра-
вильного способу життя. Який 
спосіб життя зазвичай ми 
ведемо? Спекотне літо вносить 
свої корективи у наше життя. 
Ми намагаємось встигнути 
все зробити в цю гарячу пору. 
Потрібно позагоряти, скушту-
вати свіжі овочі та фрукти, 
заготувати щось смачнень-
кого на зиму, відпочити на 
природі. 

Якщо маємо хроніч-
ні захворювання, 

намагаємось позбутися їх. 
Дітям та онукам так хочеться 
показати багато цікавого. А 
довгобуди нашого життя так і 
манять завершити почату спра-
ву. Життя вирує і разом з ним 
ми обертаємось навколо своїх 
обов’язків.

З батьками інші проблеми. 
Ще нікому з дітей не вдалося 
переконати та змінити батьків, 
щоб вони змінили свій попе-
редній спосіб життя. Їхнє хар-
чування бажає бути кращим, а 
то постійне споживання тільки 
вареної їжі, молочних про-
дуктів та здоби, алкогольних 
напоїв робить їх уразливими 
до мінливостей життя.

Та й ми собі не подобає-
мось. Хочеться мати гармонію 
в сім’ї, а виходить так, що 
коли є гроші в сім’ї – то є і 
гармонія, а в інші дні хоч не 
вертайся додому. 

Нас не розуміють, бажають 
використати в своїх цілях і ми 
постійно знаходимося в стресі. 
Якщо хтось з членів сім’ї ще й 
захворіє, то вже йдемо топити 

Спеціальний випуск на підтримку здорового
способу життя та вегетаріанства

нерви в алкогольних напоях, 
або обкурюємо цигарковим 
димом. Так і проживаємо жит-
тя... А наприкінці днів ще й 
кличемо смерть, бо нестерпно 
стає жити. 

Чи можливо 
змінити життя?

Напевне тільки в казках, 
або в оповіданні про гарячий 
камінь, торкнувшись якого 
зможеш почати життя по-
новому. Але це не реально!

Реально зробити щось про-
стіше. Ми є тим, що вживаємо 
в їжу. Як говорив один видат-

ний чоловік минулого: 
«Люди доброчесні 

харчуються, щоб 
жити, а негід-

ники живуть, щоб тільки їсти». 
Харчування правильне може 
змінити наше життя на краще. 

А де ж наші вітчизняні 
дієтологи, що вони говорять? 
Мовчать. Або пошукають в 
Інтернеті для вас відповідь.

Автор цієї статті є лікарем 
натуропатом, що веде свою 
сім’ю дорогою здорового спо-
собу життя і акцент робить на 
правильне харчування. Резуль-
тати наочно можна продемон-
струвати. 

Варто спробувати. Вже не 
перший рік в Чернівцях про-
водяться безкоштовні май-
стер-класи, де навчають, як 
правильно готувати їжу. Від-
відувачі залишаються задово-
леними своїми результатами.

Зникають постійні дис-
пепсії (розлади харчування), 
відчувається полегшення в 
шлунку, нормалізується сон, 
з’являється цікавість до життя.

Сергій Часовенко – лікар 
загальної практики 
сімейної медицини.

А що обереш ти?
Відповідь на проблеми 
зі здоров’ям – наш що-
денний раціон. Тому ми 
пропонуємо перегляну-
ти те, що Ви вживаєте, і 
зробити свій усвідомле-
ний вибір.

Дотик віри

«Віра твоя врятувала 
тебе!»

Досвіди 
вегетаріанців

Всім хто бажає бути 
здоровим та повним сил 
рекомендую спробувати 
перейти на вегетаріан-
ство.

ВООЗ

Нездорове харчування 
і недостатня фізична ак-
тивність – основні фак-
тори ризику для здоров’я 
у всьому світі.

ООН

«Урбанізація, супер-
маркетизація і глобаль-
не поширення західного 
способу життя витіснили 
традиційний стиль хар-
чування. Тому ми зіткну-
лися з катастрофічними 
наслідками для здоров’я 
людей»

Майстер-клас:
«Готуємо з любовью»

Рецепти
Рецепти смачних веге-
таріанських страв. Їжа, 
яка приносить користь 
та лікує!



В харчуванні, як і у всіх 
природних процесах існують 
закони. Порушення їх ні для 
кого не проходить безслідно. 
Будь-який харчовий продукт 
являє собою складний хіміч-
ний комплекс, що складається 
із сотень тисяч різних компо-
нентів, здатних виявляти за-
гальну і специфічну біологічну 
активність. При цьому фізіоло-
гічне значення окремих хіміч-
них речовин їжі неоднозначне. 
Періодично виникають супере-
чки, корисно м’ясо чи ні, що 
краще, вживання м’яса або 
вегетаріанство. Кожен вирішує 
для себе сам. Але сьогодні ми 
розглянемо що є кориснішим 
для нашого організму, і якими 
є наслідки вживання рослинної 
та тваринної їжі.

В першу чергу давайте 
дізнаємося, що ж відбуваєть-
ся зі шматком м’яса, який ми 
поклали собі в рот. Після того, 
як м’ясо пережоване, воно 
по стравоходу потрапляє в 
шлунок. При цьому практич-
но ніякої хімічної обробки на 
етапі пережовування з ним не 
відбувається, тому, що фермен-
ти слини практично не діють 
ні на які складові м’яса. У роті 
м’ясо просто набуває більш 
зручну для його подальшої 
переробки форму. У шлунку 
м’ясні волокна починають ак-
тивно оброблятися шлунковим 
соком. В основі всіх м’ясних 
волокон знаходяться великі 
білкові молекули. 

Для них виробляється 
спеціальний набір фермен-
тів, в основному це пепсин 
і хімозин. Але навіть якщо 
умови переробки були опти-
мальними, м’ясо з великою 
кількістю волокон, прошарків 
і плівок до кінця у шлунку не 
перетравлюється, і у кишечник 
потрапляє в напів переварено-
му вигляді. Наш кишечник до 
цього готовий, у ньому є свої 
ферменти: трипсин, хімотрип-
син, стеапсин. Проте, не див-
лячись на всі зусилля шлунка і 
кишечника, ідеального пере-
травлення м’яса не відбува-
ється. Пов’язано це з тим, що 
в м’ясі є деяка кількість важко 
переварюваних компонентів, 

це сухожилля, хрящі і шкіра. 
Вони не перетравлюються по-
вністю і гниють в кишечнику, 
що призводить до неприємних 
наслідків.

При великій кількості 
вжитого м’яса підшлункова 
залоза намагається нам допо-
могти, постійно виробляючи 
ферменти. Виникає хронічна 
хвороба підшлункової зало-
зи, лікарі призначають дієту і 
ліки. Для перетравлення м’яса 
потрібно 6-8 годин (овочів – 4, 
фруктів – 1), так що до наступ-
ного прийому їжі це м’ясо не 
встигне перетравитися повніс-
тю та частково почне гнити. А 
оскільки цілий день не можна 
ж харчуватися однією лише 
білковою їжею, то під час 
цього наступного прийому їжі 
в організмі пліч-о-пліч опи-
няються несумісні між собою 
продукти, а це ще більше по-
силює гниття. 

Неперетравлене, гниле 
м’ясо виділяє метан, який 
руйнує вітамін В3, в результаті 
чого фермент інсулін втрачає 
свою активність, і цукор в кро-
ві не перетворюється на гліко-
ген. Це і є одним із механізмів 
виникнення цукрового діабету. 
Метан руйнує і вітамін В6, 
який контролює процес росту 
клітин і, стаючи канцерогеном, 
відкладається в забрудненій 
підшкірній клітковині в ліпо-
мах, папіломах, поліпах (місця 
майбутніх ракових пухлин). 
Коли білки м’яса загнивають, 
вони розщеплюються на сірко-
водень, індол, скатол, фенол – 
сильні отрути. І всі ці отрути 
печінці необхідно знешкодити 
(якщо вона здорова і ще може 
це зробити), а фільтрам ни-
рок – очистити (якщо вони не 
забиті) і викинути з сечею.

З повною упевненістю мож-
на говорити про те, що значне 
зменшення вживання м’яса 
призводить до сповільнення 
старіння організму. Якщо ви 
постійно вживаєте м’ясо, то 
потрапляєте до групи ризику 
таких смертельних захворю-
вань як: рак, серцево-судинні 
захворювання, діабет, хвороби 
нирок, ожиріння, харчові отру-
єння організму. Виною всьому 

цьому стає потрапляння в 
організм величезної кількості 
тваринного протеїну, холесте-
рину і тваринного жиру, спра-
витися з яким організм просто 
не в змозі. Ці компоненти 
забруднюють його, що змушує 
всі органи і системи всередині 
нас працювати на знос. А це 
прямий шлях до прискореного 
старіння організму. 

У сучасному суспільстві 
м’ясні страви вже давно уві-
йшли в звичку, ставши части-
ною традиції. Але мало хто 
замислюється, що звичка ця 
досить шкідлива і з нанесен-
ням шкоди організму можна 
порівняти з тютюнопалінням і 
алкоголем. 

Більшість м’ясоїдів пере-
конані, що м’ясо містить в 
собі незамінні білки. Давайте 
подумаємо, звідки в м’ясі 
тварин з’являються ці білки? Є 
всього одна відповідь на дане 
питання: вони синтезуються 
організмом тварин безпосе-
редньо з рослинної їжі. Білки, 
які містить м’ясо чужорідні 
для нашого організму, вони 
пригнічують корисну мікро-
флору, викликаючи дисбакте-
ріоз, вносячи дисгармонію в 
роботу системи організму, його 
здатність до саморегулювання 
і самовідновлення, спричиня-
ючи перенапруження і висна-
ження адаптаційних резервів, 
сприяючи розвиткові раку. 

Досить часто, при різних 
захворюваннях рекоменду-
ють вживати м’ясний буль-
йон. «Зміцнюючий» м’ясний 
бульйон фактично складається 
з залишків життєдіяльності 
тварини. У ньому також наявні 
дуже концентровані екстра-
ктивні речовини, що викли-
кають переїдання (і сприяють 
розвиткові серцево-судинних 
захворювань). На перетравлен-
ня бульйону організму потріб-
но в 30 разів більше енергії, 
ніж на перетравлення м’яса.

Також слід згадати про те, 
що не менш шкідливим є м’ясо 
риби. У м’ясо риб з навколиш-
нього середовища потрапляє 
велика кількість хлорорганіч-
них сполук, які порушують 
вироблення тестостерону в 

організмі чоловіків. Вживання 
риби часто виправдовують 
необхідністю для організму 
фосфору. Проте фосфор варе-
ної риби переходить в форму, 
яка не засвоюється організ-
мом. Органічний фосфор у 
достатній кількості міститься 
у волоських горіхах (в опти-
мальному поєднанні з необхід-
нім кальцієм), гречці (якщо її 
не піддавати тривалій тепловій 
обробці), пшоні, горосі. Варто 
зазначити, що на відміну від 
м’ясних продуктів, продукти 
рослинного походження не 
здійснюють шкідливий вплив 
на організм.

Величезної шкоди людині 
завдають всі копченості – 
м’ясо, сало, птиця, риба та ін. 
Знайте, 100 г копченої ковбаси 
(або інших копчених продук-
тів) дорівнюють по шкідли-
вості пачці сигарет! Крім того, 
промислові копченості обро-
блені нітрозоамінами. Навіть 
порівняно малих доз нітрозоа-
мінів – 1мг/кг в їжі достатньо 
для провокування пухлин. 
Основними джерелами нітро-
зоамінів є різні солоні і копче-
ні м’ясні продукти, до яких, з 
метою надання товарного ви-
гляду і попередження розвитку 
бактерій Cl botulinum, дода-
ється нітрат. На ковбасі в наш 
час можна малювати череп із 
двома кістками. У всьому світі 
в ролі консерванта і стабіліза-
тора кольору і смаку в ковбас-

А що обереш ти?

«Якщо тільки доторкнуся 
до одягу Його, видужаю»  – 
так  повірила жінка, що два-
надцять років страждала від 
важкої хвороби. Вона витра-
тила усі свої засоби на лікарів 
і ліки, як виявилося, тільки 
для того, щоб почути, що її 
хвороба невиліковна. Але коли 

вона почула 
про Велико-
го Цілителя, 
її надія знову 
ожила. Вона 
думала: 
«Якби тіль-
ки я змогла 
підійти до 
Нього досить 
близько, щоб 
можна було 

поговорити з Ним, я б неодмін-
но вилікувалася».

Коли Він проходив повз неї, 
вона протягнула руку до Нього 
і їй вдалося лише доторкну-
тися до краю Його одягу. У 
ту ж мить вона зрозуміла, що 
зцілилася... У одному-єдино-

Дотик Віри му дотику зосередилась віра 
усього її життя, і ось її хвороба 
і біль зникли вмить. Вона від-
чула нервове тремтіння, неначе 
електричний струм пройшов 
через кожну клітинку її єства. 
Її опанувало відчуття абсолют-
ного здоров’я, «вона відчула 
в тілі, що зцілена від недуга» 
(Марка. 5: 21-29).

Переповнена почуттям 
вдячності, жінка горіла бажан-
ням вилити її Всемогутньому 
Цілителеві, який через один 
дотик зробив для неї біль-
ше, ніж зробили усі лікарі за 
дванадцять довгих років. Але 
вона не зважилася. Щаслива, 
з серцем, повним вдячності, 
вона намагалася вибратися з 
натовпу. Раптом Ісус зупинив-
ся і, озираючись на всі боки, 
запитав: «Хто доторкнувся до 
Мене»?

Здивовано поглянувши на 
Нього, Петро відповів: «На-
ставник! народ оточує Тебе і 
тіснить, – і Ти говориш: хто 
доторкнувся до Мене»?

«Доторкнувся до Мене 
хтось, – сказав Ісус, – бо Я 
відчував силу, що вийшла з 
Мене». Він зумів відрізнити 
дотик віри від випадкових до-
тиків безтурботного натовпу. 
Хтось доторкнувся до Нього 
з глибоким наміром і отримав 
відповідь.

Христос не запитав заради 
власного інтересу. Це був урок 
для людей, для Його учнів і 
для цієї жінки. Він бажав все-
лити надію страждаючим...  

«Дочко! – сказав Він лагід-
но, – віра твоя врятувала тебе; 
іди з миром». (Луки 8: 45-48) 
Якими підбадьорюючими були 
для неї ці слова.

Безліч цікавих, таких, що 
юрбилися навколо Ісуса, не 
були обдаровані тією життє-
вою силою. Але жінка, що 
страждає, яка з вірою дотор-
кнулася до Нього, отримала 
зцілення. Так само і в духовно-
му житті випадкове зіткнення 
не має нічого спільного з доти-
ком віри. Віра в Христа просто 
як в Спасителя світу ніколи не 
може принести душі зцілен-
ня. Вірити в спасіння – це не 
означає просто погоджувати-
ся з євангельською істиною. 
Істинна віра полягає в тому, 
щоб прийняти Христа як свого 
особистого Спасителя. Бог від-
дав Свого єдинородного Сина, 
щоб я, віруючи в Нього, «не 
загинув, але мав життя вічне». 
(Від Івана 3:16)

Служіння зцілення, глава 4

них виробах використовуються 
нітрити, які в 30 разів більш 
токсичніші нітратів (замість 
гемоглобіну (переносить 
кисень) утворюється метгемо-
глобін, не здатний переносити 
кисень). 

Якщо ви хочете зберегти 
свої кістки до старості міцни-
ми, замініть тваринний білок 
на рослинний. Це найкраще 
рішення. Справа в тому, що в 
тваринних протеїнах знахо-
диться дуже багато сірковміс-
них амінокислот. Ці кислоти 
витягують кальцій з кісток, 
далі він проходить через нирки 
і вимивається з організму 
разом з сечею. У рослинних 
білках є необхідні нам аміно-
кислоти, які організм викорис-
товує для будівництва і віднов-
лення тканин організму. Однак 
кількість сірковмісних кислот 
там значно менше, а значить, 
кістки залишаються міцніше. 

Так бути чи не бути веге-
таріанцем? Відповідь на це 
питання кожна людина пови-
нна знайти самостійно, од-
нак варто прислухатися й до 
неупередженої  думки профе-
сійних дієтологів. Відповідь на 
проблеми зі здоров’ям – наш 
щоденний раціон. Тому ми 
пропонуємо переглянути те, 
що Ви вживаєте, і зробити свій 
усвідомлений вибір, ґрунтова-
ний на дослідженнях, експери-
ментах та спостереженнях. 

Світлана Івасюк
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Здорове харчування
Здорове харчування до-

помагає уникнути проблем 
неповноцінного харчування 
у всіх його формах, а також 
запобігти неінфекційних за-
хворювань (НІЗ), включаючи 
ожиріння, діабет, хвороби 
серця, порушення мозкового 
кровообігу і рак.

Нездорове харчування і 
недостатня фізична актив-

ність – основні фактори 
ризику для здоров’я у всьому 
світі.

Здоровий режим харчу-
вання починається на само-
му початку життя – грудне 
вигодовування може мати 
благотворні наслідки в більш 
довгостроковій перспективі, 
наприклад, скоротити ризик 
надмірної ваги та ожиріння в 
дитячому та підлітковому віці.

ВООЗ Практичні поради щодо 
здорового раціону
Фрукти та овочі

Вживання в їжу принаймні 
5 порцій або 400 грамів фрук-
тів та овочів у день скорочує 
ризик НІЗ і сприяє забезпе-
ченню належного надходжен-
ня в організм клітковини.

Для поліпшення спожи-
вання фруктів та овочів ви 

можете: завжди включати у 
свої страви овочі; вживати 
в їжу фрукти та сирі овочі; 
вживати в їжу свіжі овочі 
відповідно до сезону; урізно-
манітнити фрукти та овочі.

Надходження жирів 
можна скоротити: змінивши 
спосіб приготування їжі – 
видаляйте жирну частину 
м’яса; замість вершкового 
масла використовуйте рос-

На 47му році життя, 
протягом 6 років, будучи на 
диспансерному обліку, я без-
успішно лікував дві виразки 
дванадцятипалої  кишки 
та наслідки мікроінсульту. 
Причина захворювань була 
зрозуміла – буденні нервові 

Я вибрав 
життя

переживання, неправильне 
харчування та надія на себе.

Під час лікування мікро-
інсульту вперше в житті 
почав вивчати Біблію і 
розуміти сутність буття. 
Я зрозумів, що Біблія має 
комплексний Божий план 
оздоровлення тіла, душі та 
духа! Господь кликав мене 
на протязі мого життя і рані-
ше, лиш я цього не розумів. 
Я з радістю почав виконува-

ти Божі умови для життя і 
поклав всю надію на Творця, 
бо Він знає найкраще мій 
організм і мої діла.

Практикуючи поради 
Божі по здоровій їжі вегета-
ріанство, водний режим, со-
котерапію, розумний режим 
праці та відпочинку – з ра-
дістю заявляю, що сьогодні 
в свої 74 роки я здоровіший 
ніж на початку переміни 
здоров’я в 56 років.

Оздоровлення можливе 
тільки комплексне – для тіла, 
душі та духа з допомогою 
Творця. Ми можемо очисти-
ти наш організм від різно-
манітних шлаків, вживати 
тільки здорову їжу – зернові, 
фрукти, горіхи та овочі, – 
але нехтуючи духовною та 
душевною складовими, пере-
моги не буде!

Успіхів вам у житті!
Микола Сторожук 

Мене звуть Алла. Я з 
чоловіком виховую малень-
ку донечку. Я вегетаріанка 
від народження, батьки мої 
теж вегетаріанці з дитин-
ства. Мені пощастило жити 

у такій сім’ї, де намагались 
дотримуватись простих за-
конів здоров’я, за що я дуже 
вдячна Богу. 

Традиційна медицина 
не заперечує той факт, що 
вегетаріанство не шкодить 
здоров’ю, але застерігає, що 
при використанні продуктів 
тільки рослинного похо-
дження неможливо склас-
ти збалансований раціон 
харчування. Але вченими та 
досвідом людей, які притри-
муються здорового способу 
життя доведено, що вегета-
ріанська їжа цілком задо-
вольняє потреби людини. 
Рослинний світ достатньо 

багатий, щоб надати вибір 
усіх потрібних для людсько-
го організму речовин. 

Дехто вважає такий спо-
сіб харчування дуже «скуд-
ним», та я пам’ятаю, як на 
нашому весіллі дехто з гос-
тей, які звикли до м’ясної 
їжі, були здивовані, що наш 
вегетаріанський стіл був 
переповнений різноманітни-
ми смачними та корисними 
стравами. 

Більшість медиків запев-
няють, що вегетаріанство 
протипоказано вагітним 
та жінкам в лактаційний 
період, а також маленьким 
діткам, мотивуючи це не-
хваткою білка, заліза, каль-
цію та вітамінів у такому 
способі харчування. Але з 

власного досвіду та досвіду 
моїх батьків і друзів хочу 
вас запевнити, що вегетарі-
анці народжують та вихову-
ють цілком здорових діток. 
Звичайно потрібно дбати 
про те, щоб раціон був про-
думаним, аби харчування в 
такі періоди жінок та діток 
було раціональним, а білків 
та вітамінів більше ніж до-
статньо у рослинній їжі. Я 
пам’ятаю, як при вагітності 
без медикаментів за декіль-
ка тижнів підняла рівень 
гемоглобіну вживаючи 
сухофрукти та свіжовижаті 
соки, а кальцій – меленим 
насінням кунжуту. 

Розуміючи все це ми з 
чоловіком, який теж ве-
гетаріанець з дитинства, 

з радісттю продовжуємо 
такий прекрасний спо-
сіб життя, переданий нам 
батьками, удосконалюючись 
у вегетаріанскій кухні та в 
інших аспектах здорового 
способу життя, та маємо на 
меті передати цей безцінний 
скарб своїм діткам!

Я переконана, що нам, як 
молодим батькам, необхідно 
вивчати закони здоров’я, 
навчати діток правильно 
використовувати сонячне 
світло, чисте повітря, воду, 
проводити з ними як най-
більше часу та прививати в 
них віру в Бога. Тоді наші 
сім’ї будуть щасливими та 
здоровими, сповнені радо-
щів та посмішок!

Гросу Алла

Все найкраще – дітям

Як вегетаріанство стало моїми ліками
Вісім років тому я була 

підлітком. Харчувалась як 
більшість людей. Батьки 
привозили від бабусі та 
дідуся домашні продукти 
харчування. На столі завжди 
були каші, салати та багато 
м’ясних виробів. Без під-
ливи, сардельки чи м’яса не 
обходилося жодне прийман-
ня їжі. А разом із друзями 
ми купували в магазині без-
ліч різнобарвних солодощів 
та газованих напоїв. 

Результату довго не до-
велось чекати. В 18 років в 
мене почались болі в шлун-
ку. Змушена була почати 
приймати знеболюючі, які 
давали результат на годину 
чи дві. Під час прогулянок я 
звертала увагу на лавочки де 
можна було присісти, зігну-
тись і перечекати біль.

Одного дня мені запро-
понували відмовитись від 
м’ясної їжі, молочних про-
дуктів і що це зможе мене 

вилікувати. Для мене нічого 
не коштувало спробувати 
цей метод, але скажу чесно, 
рішення далось не легко.

Уявіть як я здивувалась 
коли, приблизно, через 
місяць часу забула про 
таблетки, про дискомфорт в 
шлунку та й вже не шукала 
поглядом де б присісти, щоб 
перечекати біль. 

Поступово думки зміню-
вались, а харчування пере-
жило кардинальну реформу. 

Сьогодні, вегетаріан-
ство – це мої ліки, мій здо-

ровий спосіб харчування. Я 
вдячна Богу, що Він допо-
міг мені стати здоровою.

Тепер практикую в своїй 
сім’ї здорові рецепти, які 
приносять користь кожній 
клітиночці тіла. Ділюсь 
досвідом із людьми які, так 
само як і я колись, хочуть 
бути здоровими за мінімаль-
ні витрати, приклавши не 
багато зусиль. 

Бажаю Вам міцного 
здоров’я! Будьте щасливі! 

Олександра Майданюк

Мене звуть Аліна. Мій 
шлях вегетаріанства лежить 
з самого дитинства, отже 
всі свої 18 років я не кушту-
вала м’ясних продуктів та 
риби. На сьогодні я сту-
дентка медичного коледжу. 
Вивчаючи фізіологію та 
анатомію людського орга-
нізму я ще раз перекона-
лася, що м’ясо тварин – це 

важка та  не прийнятна для 
людини їжа.

Для того щоб ця їжа 
потрапила на стіл потрібно 
вбити тварину і фактично 
поставити труп з трупною 
отрутою. До наступного 
прийому м’ясна їжа не 
встигає розкластись на 
складові частини і починає 
гнити… це приводить до 

захворювань організму!
Ряд досліджень показує, 

що у вегетаріанців вища 
тривалість життя. З свого 
досвіду скажу, що у свої 18 
років практично не користу-
валася лікарнею, крім того 
що там у мене заняття. А 
також мені не відомі такі 
складні захворювання як он-
кохвороби, діабет, ожиріння, 

хвороби серцево-судинної 
системи. Також із вегетарі-
анством я практикую фізич-
ні заняття, загартовування 
організму.

Всім хто бажає бути здо-
ровим та повним сил реко-
мендую спробувати перейти 
на вегетаріанство.

Аліна Часовенко

Мій вибір – здоровий спосіб життя, та розумне вегетаріанство



«Добра звістка» – видання Церкви
Адвентистів Сьомого Дня 
Реформаційного Руху. 
Газета є некомерційним виданням і 
поширюється на пожертвування. 
У підготовці використовувалися цитати з 
Біблії і матеріали з праць Е. Г. Уайт. 
З усіма питаннями і побажаннями 
звертайтеся за адресою:
«Добра звістка», п/с 9642,
м. Харків, Україна. 61124

Тел.: 097 991 91 98,
E-mail: asdrd1925@ukr.net

Свідоцтво про реєстрацію: 
ЗТ№ 429/21 від 06.02.2007 р.
Тираж 70 000 экземплярів

м. Чернівці, вул. Головна, 283а
м. Луцьк, вул. Шопена, 18, II поверх, 18 каб.
м. Ужгород, вул. Мукачівська, 23
м. Калуш, м. Долина: 097-735-67-25
м. Білгород-Дністровский – с. Випасне, вул. Огуленко, 3.
м. Первомайськ, вул. Юмашева, 34. (Миколаївська обл.)
м. Біла Церква, Дім Молитви за готелем  «Рось»
м. Тячів, вул. Чайковського, 4
смт. Буштино, вул. Головна, 180
с. Вільхівці, вул. Леніна, 188
с. Кричово, вул. Вайди, 43а
с. Олександрівка, вул. Миру, 298
с. Р. Поле, вул Лесі Українки, 6

Кожну суботу
о 10:00

- 43025 м. Луцьк, п/с 35. Шмельова Н.В.

- 79054 м. Львів, п/с 573. Філіп І. Ю.

- 58018 м. Чернівці п/с 864

- 90500 м. Тячів Закарпатської обл., п/с19.  

             Шпраха І. В.

Відвідайте 
сайти:

www.asdrd.org; 
www.асдрд.org; 
www.sdarm.md
www.asdrd.ru

Дзвоніть:

097 762 24 94

098 029 92 94

097 735 67 25
E-mail: 

asdrd1925@ukr.net 
sdarm_LO@ukrpost.net; 

sdarmzak@yandex.ru

Не стримуй добра потре-
буючому, коли в силі твоєї 

руки це вчинити. 
(Пр.3:27)

РУКА АНГЕЛА БФ, Рахунок в Гривні: UAH,
ЄДРПОУ/ДРФО39610902
МФО312378

№26008053918541
Тел. 096 06 06 005

Щиро запрошуємо Вас на Богослужіння Поштові адреси:www.asdrd.org 

Рецепти вегетаріанських страв

Інгредієнти (на 8 порцій):

Сочевиця (червона) – 
1 склянка 
Картопля молода – 3 шт. 
Морква молода – 1 шт. 
Цибуля ріпчаста – 1 шт. 
Стебла ревіню – 2 шт.
Кунжут – 2 ст. л.
Свіжий кріп
Сухарики з ржаного бо-

рошна домашні
Олія оливкова – 1ст. ложка 
Вода (або бульйон овоче-

вий) – 2,5 л 
Сіль – 0,5 ч. л 
Перець болгарський за 

смаком
Поставити воду на 

вогонь і довести до кипін-
ня, додати сіль, сочевицю. 
Варити 5 хв.

В окремій посудині 
тушити на воді цибулю, 
моркву, ревінь.

Нарізати хліб і підсу-
шити сухарики в нагрітій 
духовці.

На розігрітій сковорідці 
на протязі 1-2 хв довести до 
золотистого кольору зерна 
кунжуту.

В киплячу воду додати 
всі інгрідієнти, накрити 
кришкою і забрати в тепле 
місце. Дати овочам (зокрема 
картоплі дрібно нарізаній) 
дійти до стану готовності.

В кінці перед подачею на 
стіл додати 1 ст. л. олії, зерна 
кунжуту, кріп, сухарики. 

Такий суп не лише сма-
кує, але приносить користь 
та лікує!

Інгредієнти:
700 г. буряка,
150 г. волоських горіхів,
4 зубки часнику, 
Гілочка кінзи,
1 ст. ложка меду
1 ст. ложка соняшникової 

олії,
1 ст. ложка лимонного 

соку, сіль за смаком.

Спосіб приготування: 
Буряк помити. Далі його 

можна або відварити, або 
запекти в духовці. Запече-
ний буряк більш корисний, 
але готується довше.

Готовий буряк охоло-
дити, очистити від шкір-
ки і пропустити через 
м’ясорубку.

Часник пропустити че-
рез часничницю і розітерти 
з сіллю.

Волоські горіхи трохи 
обсушити на сковороді, 
очистити від лушпиння 
і подрібнити блендером 
або пропустити через 
м’ясорубку.

Змішати горіхи з часни-
ком, додати соняшникову 
нерафіновану олію.

З’єднайте буряк із го-
ріхово-часниковою суміш-
шю, додайте цукор, сіль, 
сік лимона і перемішайте.
Кількість меду відкоригуй-
те залежно від солодкості 
буряків.

Ікра з буряка по-
кавказськи готова. Викла-
дати її можна в салатницю, 
прикрасьте листочками 
кінзи і подавайте із чорним 
хлібом або гарніром на 
свій смак.

Ганна Броник

Інгредієнти:
2 кабачка середнього 
розміру
5 ст. л. борошна
Сіль, рослинна олія не-

рафінована

Спосіб приготування:
Нарізати тоненькими 

шматками кабачок, посо-
лити, зачекати доки почне 
виділятись сік. Обволікти 
кожний шматок в борошні. 
Нагріти піч до 180 градусів. 
Змастити форму для випі-
кання олією і викласти кру-
жечки кабачків, заповню-
ючи всю поверхню форми. 
Випікати до 10 хв. Потерти 
на спечені кабачки часник. 
Такий спосіб приготування 
кабачків корисніше та смач-
ніше ніж смажені.

Суп з 
сочевиці

Запечені 
кабачки

Ікра з 
буряка 

Шановні чернівчани!
Запрошуємо вас освоїти 

премудрості приготування 
вегетаріанської їжі.

Майстер-клас: «Готуємо з 
любов’ю» буде проводитись в 
Чернівцях за адресою:

вул. Головна 283А.

Запрошення на безкоштовний майстер-клас: «Готуємо з любов’ю»
Приходьте самі та приводь-

те своїх дітей – ви маєте змогу з 
ними ліпити, вирізати фігурки 
з тіста, кондитерським шпри-
цем творити прикраси до їжі, 
з овочів та фруктів творити 
яскраві та веселі композиції і 
багато багато іншого. Навчив-

шись правильно готувати веге-
таріанську їжу ви позбудетесь 
хронічних захворювань, додас-
те апетиту дітям та ексклюзив-
но прикрасите свій стіл.

Майстер-клас почне функ-
ціонувати з 2 серпня 2015р. 
о 18:00

Реєструйтесь. Телефонуй-
те за номерами телефону: 

095-242-73-22
097-811-37-38
Також Ви маєте можли-

вість дивитись пряму тран-
сляцію майстер-класу на сайті

www.asdrd.org

линну олію (нетваринного 
походження), а також замість 
смаження використовуйте 
кип’ятіння, приготування на 
пару або запікання; уникайте 
оброблених харчових про-
дуктів, що містять трансжи-
ри; обмежуйте споживання 
харчових продуктів з ви-
соким вмістом насичених 
жирів (наприклад, сиру, 
морозива, жирного м’яса).

Споживання солі можна 
скоротити: не додаючи сіль, 
у соєвий соус або рибний 
соус під час приготування 
їжі; не виставляючи сіль на 
стіл; обмежуючи споживан-
ня солоних закусочних про-
дуктів; вибираючи продукти 

з низьким вмістом натрію.
Надходження до організ-

му цукрів можна скоротити: 
обмеживши споживання хар-
чових продуктів та напоїв з 
високим вмістом цукру (тоб-
то підсолоджених напоїв, 
солодких їстівних продуктів 
і цукерок); вживаючи в їжу 
фрукти й сирі овочі, щоб пе-
рекусити, замість солодких 
закусочних продуктів.

Нездорове харчування 
призводить до 

катастрофічних наслідків
Існуюча система харчу-

вання призвела до появи 
армії нездорових людей. 

Кожна сьома людина в 
світі голодує, але багато хто 
страждає від ожиріння. Про 
це заявив Спеціальний допо-
відач з питання про право на 
харчування Олів’є де Шут-
тер, виступаючи сьогодні в 
Женеві на 19-й сесії Ради з 
прав людини.

«Урбанізація, супермар-
кетизація і глобальне по-
ширення західного способу 
життя витіснили традиційний 
стиль харчування. Тому ми 
зіткнулися з катастрофічни-
ми наслідками для здоров’я 
людей», – сказав Спеціаль-
ний доповідач. Він додав, що 
право на харчування означає 
не тільки доступ до достат-
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ньої кількості їжі, але також і 
можливість мати збалансова-
ну і поживну дієту.

Недоїдання як і раніше 
широко поширене в світі – 
голодує кожна сьома людина. 
Одночасно 1,3 мільярда лю-
дей у всьому світі мають над-
мірну масу тіла. Як мінімум, 
300 мільйонів осіб стражда-
ють ожирінням.

Спеціальний доповідач 
закликав усі країни світу за-
мість пігулок від ожиріння 
і спеціальних таблеток для 
тих, котрі страждають від 
браку тих чи інших поживних 
елементів, запропонувати на-
селенню стратегію боротьби з 
нездоровим харчуванням.


