
Уся їжа на Землі за 
якістю та користю по-
діляється на дві групи: 
Здорова та нездоро-
ва – їжа промислового 
виробництва.
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Харчуйся... І живи !!!

Чи впливає їжа на якість 
нашого життя? 

ВООЗ, ООН та Американська асо-
ціація дієтологів в один голос запевня-
ють 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 хар-
чування. Це – всеїдні, вегетаріанці та 
вегани. Всеїдні, або люди зі змішаним 
харчуванням (м’ясоїди, що вживають 
плоть 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 рос-
линну їжу, молочні продукти, 
яйця птиці. В свою чергу вони 
поділяються на ововегетаріанців 
(використання в їжу яєць птиці та 
рослин), лактовегетаріанців (кис-
ло-молочні продукти та рослини), 
оволактовегетаріанців (вживання 
яєць птиці, рослин та кисло-мо-
лочних продуктів)

Вегани вживають їжу лише рос-
линного походження, а також вони 

можуть бути сироїдами. Здоров’я 
приносить оволактовегетаріанство та 
веганство.

Існує всього дві категорії про-
дуктів харчування по відношенню 
до здоров’я: здорова їжа та продукти 
промислового виробництва (не здо-
рова їжа).

Значну роль у здоров’ї відіграє 
режим харчування. Існують спеці-
ально відведені години для прийому 
їжі. Сніданок 8:00, обід 13:00, вече-
ря 18:00.

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

«Вегетаріанець» – бадьорий, 
свіжий, живий, від латинського 

vegetus. Так стверджує 
вегетаріанське товариство.

Ця стаття написана, в першу чергу, для тих християн, які досліджують Біблію 
щодня та черпають з неї багатства Божих благословень.

Якщо ви бажаєте дізнатись, що Бог відкриває у Своїй святій книзі – Біблії – 
щодо нашого з вами харчування, читайте статтю на 

Біблія та вегетаріанство

Смак м’яса я памятаю, так як я 
вегетаріанець років з десяти. Це 
не було складно. Хоча всією ро-
диною ми перейшли на лакто-ово-
вегетаріанське харчування, в мене 
завжди залишався вибір і ніяких 
фобій, особистого несприйняття не 
було й немає. Мені 28 років, хочу 
поділитися своїми переконаннями 
щодо моїх поглядів в харчуванні. 

Мені подобається, 
якщо це корисно

Займаючись важкою атлети-
кою – завжди відчував себе відмінно. 
Особливо після важких тренувань, 
порівняно з іншими, відчував себе і 
«пахнув» як вегетаріанець. Ніколи 
не брав лікарняний. Працюю програ-
містом; і таке харчування не тільки 
допомагає мені добре виглядати, але 
й відмінно думати. Навіть якщо ви не 
згодні з тим, що вегетаріанство – це 
здорово, ви не можете не погодитися 
з тим, що споживання м’яса провокує 
деякі захворювання.

Додаткове спілкування
Щоденно на протязі робочого дня, 

спілкуючись з друзями, відпочиваючи 
на природі, приємно разом готувати чи 
споживати їжу. Коли люди дізнаються 
про мій спосіб життя, то дають свою 
оцінку або задають питання. Іншими 
словами розпочинається спілкуван-
ня. Мені це подобається, мене краще 
запам’ятовують. 

Досвід 
вегетаріанця



За сніданком необхідно 
вживати 45% добової 
порції їжі, за обідом – 

35%, за вечерею – 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, солод-
кі 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 позаго-
ряти, скуштувати свіжі овочі 
та фрукти, заготувати щось 
смачненьке на зиму, відпочи-
ти на природі. 

Якщо маємо хронічні 
захворювання, намагаємось 
позбутися їх. Дітям та онукам 

так хочеться показати багато 
цікавого. А довгобуди нашого 
життя так і манять завершити 
почату справу. 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 бать-
ків, щоб вони змінили свій 
попередній спосіб життя. 
Їхнє харчування бажає бути 
кращим. Постійне споживан-
ня тільки вареної їжі, мо-
лочних продуктів та здоби, 
алкогольних напоїв робить їх 
уразливими до мінливостей 
життя.

Та й ми собі не подобає-
мось. Хочеться мати гармо-
нію 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 стре-
сі. Якщо хтось з членів сім’ї 
ще й захворіє, то вже йдемо 
топити нерви в алкогольних 
напоях, або обкурюємо ци-
гарковим димом. Так і про-
живаємо життя... 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 негідники живуть, 
щоб тільки їсти». Харчування 
правильне може змінити наше 
життя на краще. 

А де ж наші вітчизняні 
дієтологи, що вони говорять? 
Мовчать, або шукають в ін-
тернеті для вас відповідь.

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.

Харчуйся... 
І живи !!!

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

Сергій Часовенко – лікар 
загальної практики сімей-
ної медицини.

Автор цієї статті є ліка-
рем натуропатом, що веде 
свою сім’ю дорогою здорового 
способу життя і акцент ро-
бить на правильне харчування. 
Результати наочно можна 
продемонструвати. 

При творінні Бог у Своїй 
мудрості дав людству план 
харчування на всі віки. Біблія 
оповідає нам: «І Бог на Свій 
образ людину створив, на об-
раз Божий її Він створив, як 
чоловіка та жінку створив їх. 
І поблагословив їх Бог, і ска-
зав Бог до них: Плодіться й 
розмножуйтеся, і наповнюйте 
землю, оволодійте нею, і па-
нуйте над морськими риба-
ми, і над птаством небесним, 
і над кожним плазуючим 
живим на землі! І сказав Бог: 
Оце дав Я вам усю ярину, що 
розсіває насіння, що на всій 
землі, і кожне дерево, що 
на ньому плід деревний, що 
воно розсіває насіння, нехай 
буде на їжу це вам! І земній 
усій звірині і всьому птаству 
небесному, і кожному, що 
плазує по землі, що душа в 
ньому жива, уся зелень ярин-
на на їжу для них. І сталось 
так» (Буття 1:27-30). Бук-
вально це означає споживати  
плоди з дерева – фрукти, 
кісточкові, олійні, горіхи та 
злаки, які росли з землі. 

Гріх, тільки з’явившись у 
людині, уніс свої корективи 
в харчування. Людині було 
наказано їсти траву польову, 
а саме, овочі, які вона мала 
вирощувати своїми руками. 
Написано так: «І до Адама 
сказав Він: За те, що ти по-
слухав голосу жінки своєї та 
їв з того дерева, що Я наказав 
був тобі, говорячи: Від нього 

Біблія та вегетаріанство
не їж, прокля-
та через тебе 
земля! Ти 
в скорботі 
будеш їсти 
від неї всі 
дні свойого 
життя. Тер-
нину й осот 
вона буде 
родити тобі, 
і ти будеш їсти 
траву польову. 
У поті свойого лиця 
ти їстимеш хліб, аж поки 
не вернешся в землю, бо з 
неї ти взятий. Бо ти порох, і 
до пороху вернешся» (Бут-
тя 3:17 19).

Люди до потопу жили 
майже до тисячі років. Коли 
після потопу тимчасово було 
дозволено їсти м’ясо, то три-
валість життя різко зменши-
лася до двохсот п’ятдесяти 
років. І тому пізніше Бог 
закликав кожне покоління 
людей переглянути їх харчу-
вання та зробити правильні 
висновки. Читаємо: «Не будь 
поміж тими, що жлуктять 
вино, поміж тими, що м’ясо 
собі пожирають» (При-
тчі 23:20).

Читаючи Старий Заповіт, 
ми знаходимо перевагу веге-
таріанського харчування.  «І 
приоздобилась ти золотом та 

сріблом, а одіж твоя віссон 
та шовк, і різнокольорове; 
булку й мед та оливу ти їла, 
і стала ти гарна-прегарна, і 
вдалося тобі досягти царської 
гідности!» (Єзекiїль 16:13). 
Але людство вперто сиділо у 
м’ясній ямі. 

Минуло багато поколінь, 
поки людина замислилась 
над своїм харчуванням. У дні  
земного служіння Ісуса та 
апостолів віруючі люди про-
довжували їсти м’ясну їжу, 
але ми читаємо про перевагу 
вегетаріанського харчування. 
Наскільки краще було б  хар-
чуватися згідно початкового 

Божого плану: «Добре 
не їсти м’яса і вина 

не пити, ані того, 
через що твій 
брат спотикнув-
ся б (До Римлян 
14:21). «Тож, 
коли ви їсте, чи 

коли ви п’єте, 
або коли інше що 

робите, усе на Божу 
славу робіть!» (1Ко-

ринтян 10:31). Перший 
з’їзд апостолів у Єрусалимі 
постановив: «Тому думаю я, 
щоб не турбувати поган, що 
до Бога навертаються,  але 
написати до них, щоб стри-
мувались від занечищення 
ідольського, та від блуду, і 
задушенини, і від крови. Бо 
зволилось Духові Святому 
і нам, тягару вже ніякого не 
накладати на вас, окрім цього 
необхідного: стримуватися 
від ідольських жертов та кро-
ви, і задушенини, та від блу-
ду. Оберегаючися від того, 
ви зробите добре. Бувайте 
здорові! (Дiї 15:19,20,28,29). 
Апостол Павло пише: «Ось 
тому, коли їжа спокушує бра-
та мого, то повік я не їстиму 
м’яса, щоб не спокусити бра-
та свого!» (1Коринтян 8:13). 
Ісая ще раніше підкреслював, 
що прийде час каятись, але  
рішення людей було іншим: 

«І Господь, Бог Саваот того 
дня був покликав на плач, і 
на голосіння, і на обстриган-
ня волосся, і щоб оперезатись 
веретою. Та ось радість і вті-
ха: забивають худобу велику 
та ріжуть худобу дрібну, їдять 
м’ясо й вино попивають, 
викрикуючи: Будем їсти та 
пити, бо взавтра помрем! І 
відкрив Господь Саваот в мої 
уші: Напевно не проститься 
вам беззаконство оце, аж 
поки ви не помрете, про-
мовив Господь, Бог Саваот» 
(Ісая 22:12-14).

Ми, як християни, що го-
туємося зустрітись з нашим 
Господом (лаодикійці), щоб 
жити вічно, не можемо про-
ігнорувати бажання нашого 
Творця, щоб всі спасенні хар-
чувались рослинною їжею.

Написано про вічність: 
«І показав він мені чисту 
ріку живої води, ясну, мов 
кришталь, що випливала з 
престолу Бога й Агнця. По-
серед його вулиці, і по цей 
бік і по той бік ріки дерево 
життя, що родить дванадцять 
раз плоди, кожного місяця 
приносячи плід свій. А листя 
дерев на вздоровлення наро-
дів» (Об’явлення 22:1,2). Про 
тваринну їжу немає і слова. 

До чого готуємося, 
християни??!

      Вегетаріа́нство – спосіб харчування, при якому людина не вжи-
ває продуктів, отриманих шляхом вчинення насильства: червоного м’яса, птиці, риби та 
інших морепродуктів, плоті будь-яких тварин. Вегетаріанці відмовляються від споживання 
субпродуктів тваринного походження, таких як сичужний фермент чи желатин.

Словничок термінів



Доповідь ООН про ко-
ристь переходу на ве-
ганську дієту (2011 рік)

Очікується посилення 
впливу сільського господар-
ства у зв’язку із зростанням 
чисельності населення і, від-
повідно, зростанням спожи-
вання продуктів тваринного 
походження. На відміну від 
викопного палива, важко шу-
кати альтернативи в цьому 
питанні, адже люди повинні 
їсти. Суттєве зменшення 
цього впливу можливо лише 
у випадку, якщо зміна від-
будеться одночасно в усьому 
світі. Зміна має відбутися на 
користь дієти, яка не містить 
продуктів тваринного похо-
дження.

ВООЗ 
В офіційному висно-

вку робочої групи Всесвіт-
ньої Організації Охорони 
Здоров’я (ВООЗ) про нове 
розуміння білкових потреб 

організму сказано: «По-
ступово медицина прийшла 
до усвідомлення того фак-
ту, що навіть у повністю 
вегетаріанському раціоні 
харчування, що містить 
різноманітні продукти, від-
бувається взаємодоповнення 
амінокислот з різних видів 
рослинної їжі. Якщо такий 
раціон харчування задоволь-
няє всі енергетичні потреби 
організму дитини або дорос-
лої людини, він автоматично 
забезпечує й усі його білкові 
потреби».

Позиція ААС дієтологів 
щодо вегетаріанства 

(1997 рік)
(Стаття, опублікована в 

журналі Американської асо-
ціації дієтологів, листопад 
1997, том 97, випуск 11) 

Офіційне формулювання 
позиції

Позиція Американської 
асоціації дієтологів (АDА) 
наступна: правильно сплано-
ваний вегетаріанський раці-
он є повноцінним і корисним 
для профілактики та лікуван-
ня певних захворювань.

Сучасна наука 
та вегетаріанство

Зернові, злакові
Борошно першого ґатунку, висівки, 

хлібобулочні вироби з борошна 1 ґа-
тунку, вермішель, макарони з борош-
на 1 ґатунку, каші з цільних круп.

Кисломолочні продукти, яйця
Кефір з кисломолочною бактерією, 

кисломолочний сир, домашні сметана 
та вершки. Яйця від птиці, яку не три-
мали в закритому приміщенні та не 
годували синтетичними додатками.

Овочі, коренеплоди, 
листові, гриби, бобові

Овочі в сирому, вареному та пече-
ному вигляді. Свіжоприготовлені соки 
овочеві, листові в сирому вигляді без 
додавання солі, оцту. Дикорослі рос-
лини – кульбаба, кропива.

Фрукти, ягоди, мед
Свіжоприготовлені фруктові соки, 

сирі і печені фрукти та ягідні культу-
ри. Мед без термічної обробки. Фрук-
ти, вирощені без додавання хімії.

Напої
Чай трав’яний, напій з цикорію, 

узвар з сухофруктів, свіжоприготовле-
ні соки, зелені коктейлі, компот з ягід 
та фруктів.

Горіхи, насіння, олії
Несмажені горіхи та насіння без 

додавання солі.
Олія не рафінована, не дезодоро-

вана, не виморожена.
Горіхове масло без додавання 

води, водню та  обробки при високих 
температурах.

Фрукти
Соки фруктові промислового ви-

робництва, плоди та фрукти, оброблені 
хімією та вирощені на ґрунтах з дода-
ванням хімії. 

Овочі
Смажена картопля, картопля фрі, 

чіпси, а також продукти промислового 

Здорова їжа
та їжа промислового виробництва

виробництва, такі як кетчуп, аджика, 
консервовані овочі та овочеві соки.

Зернові та злакові позбавлені 
оболонки та зародку

Манка, шліфований рис, борошно 
вищого ґатунку, хлібобулочні вироби з 
борошна вищого ґатунку, обдерті кру-
пи, хлібопекарські дріжджі.

Горіхи, насіння, олії
Пальмова, кокосова олії, смажене 

насіння та горіхи з додаванням солі. 
Горіхове масло з додаванням водню, 
води та обробки при високих темпера-
турах. Олія рафінована, дезодорована, 
виморожена.

Молочні продукти, яйця, м’ясо
Свіже молоко, спред, сирний про-

дукт, молоковмісний продукт. Плавле-
ний, копчений та твердий сири, витри-
мана бринза. Яйця від птиці, яку трима-
ли в закритому приміщенні та годували 
синтетичними додатками. Майонези 
промислового виробництва, м’ясо та 
тваринні жири.

Напої
Чай чорний, зелений, білий та кава 

натуральна. Фарбовані солодкі напої, 
соки промислового виробництва, пиво, 
вино, алкогольні напої.

Інгредієнти: 
-	 фініки 500 г
-	 курага 200 г
-	 родзинки 200 г
-	 волоський горіх 200 г
-	 кероб 50 г (кероб, 

кунжут, кокосова стружка - 
для прикраси)

Приготування: 
Фініки промити, очистити 

від кісточок, курагу з 
родзинками теж промити 
й перебрати. Сухофрукти 
подрібнити будь-яким 

чином (блендер, комбайн, 
м’ясорубка, ніж). Змішати 
сухофрукти з горіхами, 
додати кероб і замісити всю 
масу. Потім ліпимо кульки, 
пірамідки (або будь-які інші 
фігурки) і обвалюємо їх 
поверхню за смаком (кероб, 
кунжут, подрібнені горіхи). Із 
сухофруктів також підходить 
непересушений інжир, 
чорнослив, вишневі цукати 
(кому що подобається), 
горіхи теж можна підбирати 
до вподоби.

КУЛЬКИ ІЗ СУХОФРУКТІВ

 Вегетаріанець – 
(vegetarian) походить 
від слова «рослина, 
овоч» (англ. vegetable). 
В Оксфордському, 
словнику зазначено, що 
слово стало популяр-
ним після створення у 
Великобританії Вегета-
ріанського товариства 
в 1847 році.

Вегетаріанський рецепт

Навіть якщо питання по-
вторюються 100500 разів, 
якщо жарти переходять в 
сарказм – відношусь нормаль-
но. Як часто ви зустрічаєте чо-
ловіка здатного потурбуватися 
про своє корисне харчування, 
або з котрим цікаво поділити-
ся рецептом? 

Приклад дітям
Справа не тільки в жорсто-

кості. Тваринництво являється 

одним із сильних забруднюва-
чів навколишнього середовища. 
Що ми залишим нашим нащад-
кам? Рослинна їжа вигідна для 
людства не тільки з точки зору 
екології, але й економічно. На-
приклад: потрібно 16 кг зерна 
щоб виробити 1 кг м’яса. Це 
значить що обробляючи ту саму 
кількість землі, можливо наго-
дувати більшу кількість людей, 
порахуйте в скільки разів.

Їсти для того щоб жити, а 
не жити для того щоб їсти

Таке харчування допомагає 
завжди пам’ятати про Того, 
хто мене любить. Думати про 
ціль мого існування і, як було 
на початку. Для мене це осно-
вна причина вегатереанського 
харчування. Це мене формує, 
мотивує бути кращим, більш 
схожим на Того, хто мене по 
справжньому любить, на Ісуса. 
З Богом я знаходжу відповіді.

Досвід 
вегетаріанця

Дудок Віталій

Словничок термінів



Шукайте на сайтах
www.asdrd.org
www.асдрд.org
www.sdarm.md

www.asdrd.ru

Інгредієнти: 
– баклажани – 2 шт.
– цукіні (або молоді кабачки) – 1-2 шт.
– помідори – 4-5 шт.
– червоний перець – 1/4 – 1/2 шт.
– зелень петрушки – 2-3 гілочки
– часник – 1 зубчик оливок
– а олія – 3 ст. л.
– сіль

Для томатного соусу:
– 4 стиглих помідора або 300 г очище-
них томатів у власному соку
– цибуля ріпчаста – 1 шт.
– перець болгарський - 1 шт.
– оливкова олія - 1-2 ст. л.
– сіль

Приготування: 
Баклажани вимити й нарізати тон-

кими напівкружальцями товщиною 
2-3 мм. Посипати сіллю і залишити на 
20-30 хвилин. Промити від солі й об-
сушити. Цукіні вимити, обсушити й 
нарізати такими ж кружальцями, як і 
баклажани. Помідори вимити й наріза-
ти кружальцями або напівкружальця-
ми (залежно від розміру помідорів).

Приготувати томатний соус:
Цибулю очистити і дрібно на-

різати. Перець вимити, вирізати на-
сінну коробку й нарізати маленькими 
кубиками. Помідори вимити, з боку 
плодоніжки зробити хрестоподібний 
надріз, обдати окропом, зняти шкірку 
і подрібнити в блендері (або нарізати 
кубиками). 

У розігріту з водою каструлю ви-
класти цибулю, трохи посолити і про-
тушити до м’якості. Покласти перець і 
тушити, помішуючи, 5 хвилин. Додати 
подрібнену м’якоть помідорів, посо-
лити. Тушити на слабкому вогні, зрід-
ка помішуючи, 10-15 хвилин (можна 
додати в соус рубану зелень базиліка 
або петрушки). На дно форми для за-
пікання викласти половину томатного 
соусу (соус, що залишився, відкласти 
для подачі). 

Викласти овочі, чергуючи: кружок 
помідора, кружок баклажана, кружок 
кабачка. Таким чином укладати овочі, 
поки не буде заповнена вся форма. 
Перець вимити й нарізати маленькими 
кубиками. Петрушку вимити й поріза-
ти. Часник очистити і дрібно порізати. 
З’єднати петрушку, перець, часник і 
перемішати. 

Рататуй посолити, посипати різа-
ною зеленню з часником і перцем і 
скропити олією. Накрити форму перга-
ментним папером і запікати 1 годину в 
нагрітій до 190-200°C духовці. Вийня-
ти рататуй з духовки і дати настоятися 
10 хвилин. Овочі викласти на тарілку 
й подати з рештою томатного соусу.

ЗАПЕЧЕНІ ОВОЧІ «РАТАТУЙ»

 Щиро запрошуемо Вас на тематичні 
зустрічі: «Здоровий спосіб життя», на 
яких Ви зможете отримати важливу та 
цікаву інформацію про те, як відновити та 
зберегти своє здоров’я.

Піраміда харчування вегетаріанця
Піраміда харчування – це оптимальна 

модель для правильного харчування, що 
має значний позитивний вплив на здоро-
вий спосіб життя. 

Піраміда харчування – це не про-
сто дієта, а рекомендації щодо способу 
харчування, який допоможе зберегти 
здоров’я. 

Піраміда вказує на рекомендовану 
кількість та пропорції певних продуктів 
харчування.

Неправильне, одноманітне та мізерне 
харчування спричиняє втрату ваги тіла, 
сповільнення росту, ослаблення організ-
му. 

У свою чергу надмірне споживання 
їжі з високою енергетичною цінністю, 
вищою за рекомендовану норму, при-
зводить до ожиріння та розвитку хвороб 
цивілізації.

Навіщо вам користуватися реко-
мендаціями щодо правильної по-

будови піраміди харчування?
Щоб зменшити ризик таких хроніч-

них захворювань, як цукровий діабет, 
гіпертонія, атеросклероз, причиною яких 
є неправильне харчування та сидячий 
спосіб життя.

Щоб забезпечувати організм всіма 
необхідними поживними речовинами в 
тих кількостях і пропорціях, які відпо-
відають його потребам, тобто відповідно 

до віку, статі, стану здоров’я, рівню фі-
зичної активності та типу виконуваної 
роботи.

Щоб забезпечити за допомогою 
харчування рівно стільки енергії, 
скільки потрібно організму.

Харчова піраміда схематично 
відображає загальні принципи 
правильного харчування.

В основі піраміди лежать 
продукти, які повинні 
вживатися частіше. На 
її вершині знаходяться 
ті продукти, кількість 
яких слід обмежити.

В основі зба-
лансованого ве-
гетаріанського 
раціону лежать 
злаки, крупи і 
бобові, багаті 
клітковиною 
і рослинним білком.

До цього рівня відносять борошно 
першого ґатунку, висівки, хлібобулочні 
вироби з борошна 1 ґатунку, пшениця, 
ячмінь, жито, вермішель, макарони з 
борошна 1 ґатунку, каші з цільних круп – 
кукурудза, просо, гречка, овес.

Корисність – білки, жири, вуглеводи, 
вітаміни, мікро- та макроелементи.

Наступним рівнем вегетаріанського 
харчування є овочі і фрукти.

До цього рівня відносять овочі, 
коренеплоди, салати, фрукти та яго-

ди, свіжоприготовлені соки з них, 
дикорослі рослини – кульбаба, 

кропива, гриби.
Споживають овочі в сирому, 

вареному та печеному вигля-
ді, салати в сирому вигляді 

без додавання солі, оцту.
Корисність – висо-

кий вміст енергії, біл-
ки, жири, вуглеводи, 

клітковина, вітаміни, 
макро – та мікроеле-

менти, ензими.
Наступний 

рівень – кисло-
молочні про-

дукти та яйця 
птиці.

До цьо-
го рівня 

також включають бобові, враховуючи 
добову міру споживання.

Різноманітні горіхи та насіння цьо-
го ж рівня є хорошим джерелом мікро-
елементів (в тому числі, цинк, залізо), 
необхідних для здоров’я людини.

До цього рівня відносять усі види 
горіхів, насіння (соняшника, гарбу-
зове, кунжуту, льону, амаранту, роз-
торопші, чіа), бобові (квасоля, горох, 

біб, сочевиця, нут, соя), кисломолочні 
продукти (кисломолочний сир, кефір), 
яйця птиці.

Корисність – білки, жири, вуглево-
ди, клітковина, вітаміни, макро- та мі-
кроелементи, ензими, поліненасичені 
жирні кислоти.

У вершині вегетаріанської харчо-
вої піраміди знаходяться солодощі та 
жири.

Десерти по об’єму посідають незна-
чне місце на цьому рівні.

Рослинні олії першого холодного 
віджиму та нерафіновані є складовою 
частиною поліненасичених жирних 
кислот, у яких організм людини має 
значну потребу.

До цього рівня відносять олії (со-
няшникова, гарбузова, оливкова, соєва, 
кукурудзяна), десерти, мед.

Корисність – білки, жири, вуглево-
ди, вітаміни, макро- та мікроелементи, 
ензими, поліненасичені жирні кислоти.

Правильне харчування – запорука 
здоров’я. 

Розроби свою власну піраміду хар-
чування для підтримання організму у 
здоровому стані.

Забезпечте гарне самопочуття 
собі та своїм близьким правиль-
ним харчуванням. 

Обирай свою піраміду.

Вегетаріанський рецепт

Зустрічі будуть 
проводитись з 16 липня 

по 13 серпня по суботам. 
Початок о 16:00

За адресою: м. Чернівці 
вул. Головна-283А

Дивіться нас на каналі

знайтиSDARM UA


