Хранене - 13 важни правила

„Понякога обикновените неща могат да са решение на сложните проблеми. Като
прило- жите изброените по-долу съвети за горене на мазнини, ще увеличите
резултатите от тренировките си осезаемо. Аз искрено се надявам, това което ви
пиша да стигне до съз- нанието ви, защото това е работещ модел. И в крайна
сметка не забравяйте, че всичко зависи от вашето желание и воля за успехи!

Аз искам, поискайте и вие и тогава успехите са ни сигурни!
Помнете че 60% от това как изглеждаме се дължи на това с какво и как се
храним, а оста- налите 40% какво и как тренираме.
Как тренирате зависи и от мен и от вас, но какво ядете е изцяло ваша
отговорността.
Неетрудно – просто спазвайте правилата!“
Студио
„Орхидея“ Руми

Хората винаги търсят лесни отговори и решение, когато стане въпрос за
топене на мазни- ни. Няма доказали се решения за унищожаване на мазнините
за една нощ, но има някои неща, които могат да помогнат това да се случи,
макар и за малко повече от една нощ...
Преди да започнете да четете съветите обърнете внимание на кръвната захар и
инсулина, защото те са много важен компонент при топенето на мазнини.
Кръвната захар се влияе от това какви храни ядем, комбинациите от тях и на
колко време хапваме. Заради някои храни инсулина нараства. Това не винаги е
лошо, но при режим на топене на мазнините трябва да се поддържа в норма,
защото е най-силния хормон за задържането им в тялото.
Поставете си за цел да поддържате кръвната си захар на стабилно ниво и ще имате
пове- че енергия, по добро настроение и ще изпитвате удоволствие от всяко
ядене.

1.НЕ ПИЙТЕ “НАТУРАЛНИ“СОКОВЕ
По „здравословна“ чашка „натурален“ сок всяка сутрин – в никакъв случай! Прясно
изтискан сок да, но продаваните в магазина„натурални“ сокове са с много висок
гликемичен индекс, заради на- блъсканите в него захари. Запомнете, че гликемичния
индекс определя кръвната захар и нивата на инсулина. Това е първото нещо, което
трябва да извадите от диетата си. Използвайте истински плодове и наблягайте на
авокадото и грейпфрутите, защото те са много приложими именно при топенето на
мазнините.
2.ИЗБЯГВАЙТЕ РАФИНИРАНИТЕ ХРАНИ
Рафинираните храни са добре познатите ни бял хляб, тестени изделия, житни и т.н. Те
поддържат задържането на мазнини в тялото. Не се залъгвайте и от пшеничния хляб,
питките, чипса и други продукти които излизат от разни шумулящи пакетчета. Там няма
нещо, което да ви нахрани, а напро- тив – изяждайки ги ще бъдете още по-гладни.

3.РАЗНООБРАЗЯВАЙТЕХРАНИТЕ,ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ АЛЕРГИИ
При дълго консумиране на едни и същи храни започват различни оплаквания –
нередовен стомах, увеличаване на мазнините, отпадналост, липса на концентрация и
мн. др. Решението е просто да се храните разнообразно
4.НЕ ГЛАДУВАЙТЕ И НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ С ДИЕТАТА
Калориите съвсем не са единствения фактор, който обуславя топенето на мазнините.
Гладуването за отслабване не е решение, трябва да захранвате човешкия си двигател с
качествена храна, да не стане като онзи с магарето – точно го научил да не яде и... :)
Калориите са второстепен избор след този с храната. Може да приемате 2000 калории
от високока- чествен протеин, добри мазнини и зеленчуци с фибри, или 2000
калории от сладкиш. Вижте какво става на края, изобщо не е същото.
Никога не се придържайте към диетата си повече от 16 седмици. Трябва да имате фази
и на подно- вяване на метаболизма за бъдещо топене на мазнини като си хапвате на
определен период от вре- ме и забранени неща. (Това е така наречения„шоков“ ден)
Обаче не се„шокирайте“ непрестанно!

5.ЯЖТЕ ЗЕЛЕНИЗЕЛЕНЧУЦИ
Много важен е приемът на зелени зеленчуци. В тях има много ценни витамини и
минерали. Карто- фите и царевицата очевидно не за зелени – забравете ги когато сте
на режим за отслабване. Фоку- сирайте се на зелените – по една порция на всяко
хранене.
6.КОНСУМИРАЙТЕ ПРАВИЛНИТЕ МАЗНИНИ
Някои мазнини не са врагове. Колкото и абсурдно да звучи, добрите мазнини ще ви
помогнат да се отървете от омразните килограми в повече. Избягвайте диетите без
почти никакви мазнини защото те могат да доведат до много здравословни проблеми.
Източници на полезни мазнини са: студено пресования зехтин, авокадо, микс от
органични, сурови ядки. Едни от най – важните са Омега 3 мазнините. Може лесно да
ги набавите от молекулярно филтрирано рибено масло, което е изчисте- но от
токсини. Нефилтрираното е по евтино, но може да ви доведе до метална токсичност и
други здравословни проблеми, които може да си спестите.
Ключът към намаляне на телесните мазнини е контролиране на инсулина, защото той е
хормон за задържане на мазнините. Именно Омега 3 оптимизира нивото на кръвната
захар и така храната, която приемате ще се усвоява по добре от тялото, вместо да се
складира като запас. Очевидно е, изборът на храни е много ключов момент и играе
важна роля.

Натуралните меса на тревопасни животни, хранени с истинска трева са най – добрия
избор за месо, защото правилно храненото животно може да достигне до съдържание
на много повече Омега 3 от някои риби. Ако можете уверявайте се, че месото което
ядете не е натъпкано с хормони и анти- биотици.
И ако въпреки всичките усилия които полагате за правилното хранене и тренировките
не постигате отслабване, то тогава не е лошо да си направите някои изследвания
напр. Тест за инсулинова рез- истентност (не означава че трябва да сте диабетик, за да
имате инсулинова резистентност), хормо- ни на щитовидната жлеза и образна
диагностика и др. - в тази насока ще ви помогне вашия треньор.

7. ПИЙТЕ ПОВЕЧЕ ВОДА
Хладката вода кара тялото да изразходва калории за да се затопли. Водата е много
важна за всеки. Трябва да пиете вода между храненията, за да оптимизирате тялото,
особено при тежка физическа активност. Не чакайте да ожаднеете, пийте вода през
цялото време. Дори само 2% намаляване на запасите на вода в тялото могат да
предизвикат сериозни здравословни проблеми. Това е най-лес- ният начин човек да
подобри здравето си – като пие повече вода. Пийте по 40-50 гр. вода на кг. телесно
тегло 30 мин. преди и час и половина след хранене. /напр. за 60кг. телесно тегло
пиете по 240 гр. вода/
Не само че е полезна за здравето но тя ще подържа мускулите ви в тонус. И когато
говоря за вода, имам предвид вода, а не диетични напитки и други течности. С кафето
няма проблеми, но използ- вайте нормално мляко, а не заместители. Запомнете, че
кафето може да ви дехидратира, за това с него задължително пийте и вода.

8. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЗАКУСКАТА
Тя е най-важното ядене за деня, защото отключва метаболитните процеси, забавени по
време на съня, улеснявайки преработката на поетите по-късно през деня калории.
При повечето хора изми- нават над 12 часа между вечерята и сутрешното хранене,
което значително намалява енергийните запаси на организма. Закуската помага за
стабилизиране на нивата на кръвната захар, които регу- лират апетита и енергията,
затова хората, които хапват сутрин, по-рядко прегладняват и прекаляват
с
поглъщаната храна. Множество изследвания показват, че лишаването от закуска дори
увеличава риска от сладки забежки. Наблюдения в различни части на света са
установили, че хората с над- нормено тегло по-често се лишават от закуска в
сравнение със слабите. Постъпващата енергия сутрин подобрява концентрацията,
паметта и повишава ефективността на свършената работа. И да обобщим: закуска - ДА,
но не обилна. Не повече от 1/3 от обяда.

9.ЯЖТЕ БАВНО
Старите хора са казали: дъвчи толкова пъти, колкото зъби имаш в устата си. Всяка
хапка сдъвкана по 30 пъти, си е голямо дъвкане. Накрая просто ще се нахраните
преди да свърши храната в чини- ята ви, защото мозъка ще е имал време да подаде
сигнал СТОП на храненето. Освен това стомаха ви няма да се е напълнил с въздух и
несмляна храна и да изземва функцията на зъбите ви. Само си представете с какво
трябва да се справя горкия стомах и колко време губи да преработи целите къ- сове
месо, ядки и какво ли още не. А зъбите за какво са? Доказано е че повечето пълни хора
и хора с проблемни стомаси не дъвчат храната си. Така че помислете си...не по малко
от 20 минути хранене!
10.НАМАЛЕТЕ НИВАТА СИ НА СТРЕС
Това е по-лесно да се каже, от колкото да се направи, но е ключов фактор в топенето
на мазнините. Високите нива на кортизол се дължат на стреса, а те активират и
задържането на мазнини. При мъ- жете в средната част на тялото, при жените в
горната част на краката. Хубавото е че Power Plate ни помага да се справим с
кортизола, посредством образуването на серотонин.

11.ПОЧИВАЙТЕ СИ ДОБРЕ
Липсата на сън кара хормоните ви да отиват в грешна посока. Хората, които спят помалко, кон- сумират повече захар поради много причини. Добрата почивка нощем е
ключът за зареждане на енергия за следващия ден. Недоспиването може да е причина
за напълняване!
12.ВАЖНО Е НЕ САМО КАКВО ЯДЕТЕ, НО И КОГА И КАК ГО ЯДЕТЕ
Не вечеряйте въглехидрати, тях можете да хапнете на обяд, а за вечеря яжте белтъчини.
Не яжте плодове за десерт НИКОГА! Това само възпрепятства храносмилането и
усвояването на по- етата храна. Добре е плодовете да се консумират до 17 часа, тъй
като съдържат захар. НЕ ВЕЧЕРЯЙТЕ плодове! Никак не обичам да ми казвате:„снощи
нищо не съм яла, само 1кг. плодове“. А захарта ма- кар и фруктова вече се е залепила
по депата, които така ненавиждате, просто защото по това време панкреаса си е
почивал.
Не смесвайте храни от различни групи в едно хранене!
Не пийте течности по време на хранене - те само разреждат храносмилателните сокове
и възпре- пятстват процеса.
НЕПОХАПВАЙТЕ междухраненията!

13. ЗАБРАВЕТЕ„БЪРЗИТЕ“ ЗАХАРИ
Най-обичаните от нас тортички, кексчета, сладкиши, бонбони, бял хляб, паста – мога
да ги избро- явам до утре. ЗАБРАВЕТЕ ги, а ако не можете напълно, то тогава определете
си ден от седмицата
– напр. Събота, в който ще ги похапвате. Но само и единствено тогава. И ако имате
нещастието да пропуснете съботата си, няма да наваксвате в неделя, а ще си изчакате
търпеливо другата събота! :) Обещавам ви, че това нечовешко усилие от ваша страна
ще се възнагради от към обиколките на сантиметъра и цифрите на безпощадния
кантар!

Това накратко е библията на нашия клуб. Четете я,
запомнете я и спазвайки правилата и ще постигнете
целите си! Аз ще ви пома- гам с всички сили, но не
забравяйте, че всичко зависи от вас!

Студио
„Орхидея“ Руми

