ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ВИСОКИ СТОЙНОСТИ НА LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ В КРЪВТА
ДА

НЕ

пълнозърнест,
ръжен или ръженопшеничен със зърна

хляб от фино
бяло брашно

МЛЯКО И
МЛЕЧНИ
ПРОДУКТИ

прясно и кисело краве мляко с
ниска масленост (под 2%), краве
сирене, кашкавал,
обезмаслена извара

пълномаслено прясно и кисело
краве, овче и биволско мляко,
овче сирене и кашкавал,
чуждестранни сирена – бри,
камамбер, рокфор

ЗЕЛЕНЧУЦИ

чушки, домати, моркови, камби,
лук, чесън, копър, магданоз,
бамя, салати

патладжан, авокадо, картофи,
особено пържени и ориз

ПЛОДОВЕ

ябълки, дюли, мушмули,
грейпфрути
цитрусови плодове, боровинки,
ягоди, шипки

всички сладки плодове със
висок гликемичен индекс –
зрели чeреши, сладки сливи
и круши, фурми, смокини

МЕСО

нетлъсто пилешко и агнешко,
пуешко, заешко месо, риба
(поне 1-2 пъти седмично)

свинско, говеждо, тлъсто
телешко, овнешко, пилешко с
кожа, животински
вътрешности, създърма,
бабек, салам, мозък

МАЗНИНИ
И ОЛИО

слънчогледово олио, зехтин,
царевично масло, олио от
семки на грозде

краве масло, лой,
свинска мас, сметана

ЗАХАРНИ
ИЗДЕЛИЯ

Черен шоколад (не повече от 2
блокчета дневно), десерти с
обезмаслено мляко и
подсладител

всички видове бонбони,
вафли и бисквити от бяло
брашно

НАПИТКИ

минерална вода, прясно
изцедени сокове, билков или
плодов чай, кафе, червено
вино (не повече от 1-2 чаши
дневно)

алкохолни напитки, шейкове и
напитки със сметана

СУПИ

зелечукови супи от моркови,
картофи, броколи, карфиол,
без допълнителна мазнина,
пилешка супа, рибена супа

супи със свинско или друго
тлъсто месо, шкембе чорба, пача,
варена телешка глава

ЗЪРНЕНИ
ХРАНИ И
ПОДПРАВКИ

жито, булгур, зрял боб, зелен
фасул, леща, грах, чубрица,
пресни орехи

ориз, ашуре, сутляш

ХЛЯБ

1

ден

2
ден

3
ден

4
ден

5
ден

6
ден

7

ден

ХРАНИТЕЛНИЯТ РЕЖИМ НЕ ЗАМЕНЯ НАЗНАЧЕНАТА
ОТ ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЯ
ВИСОКИЯТ LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ ПОВИШАВА РИСКА ОТ ИНФАРКТ И ИНСУЛТ!

ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ РЕДОВНО НИВАТА НА ВАШИЯ LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ
Нивото на LDL-холестерол в кръвта при пациенти с много висок сърдечно-съдов риск
(установенo сърдечно-съдово заболяване, диабет тип 1 или 2) трябва да бъде < 1,8 mmol/l или
да се намали с 50%, когато тази стойност не може да бъде постигната.
При пациенти с висок сърдечно-съдов риск (със завишени единични
рискови фактори: повишено кръвно налягане, тютюнопушене, наднормено тегло,
намалена физическа активност, диабет, стрес) нивото трябва да бъде < 2,5 mmol/l.

Попитайте вашия лекуващ лекар!
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