
Яж, учи се и живей 

здравословно!



Състав на продуктите- синтетични и 
натурални, полезни и вредни.
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Полуготови спагети
Шоколадови бонбони "Черноморец"
Вафли "Фокус"
Слънчогледови ядки
Кроасан

• Калории в храните



Полезни и натурални продукти:

1. Зеленчуци:
•Домати

•Краставици

•Чушки

•Гъби

•Лук

•Зеле

2. Плодове: 

•Банан

•Портокал

•Ябълки

•Киви



3.Варива

•Фасул

•Леща

4. Месо
•Пилешко месо

•Свинско месо

5.Млечни продукти

• Краве сирене
• Кашкавал
• Яйца



Синтетични и вредни  продукти

• Лимонена киселина

• Калциев пропионат

• Лимонена киселина

• Натриев алгинат

• Майонеза

• Палмово масло

• Калциев карбонат

• Малтодекстин

• Натриев полифосфат

• Алфа- токоферол

• Амониев карбонат

• Динатриев инозинат

• Рибофлавин

• Глюкозо- фруктозен сироп

• Калиев сорбат

• Майонеза



Интересно
Малко повече за МОНОНАТРИЕВ ГЛУТАМАТ
Мононатриевият глутамат е горд представител на групата на вредните Е-та. Той е вид овкусител, сол на натрия 
и глутаминовата киселина. По произход идва от Китай и Япония, но в началото органично е извличан от някои 
водорасли, за да се предаде допълнителен вкус към иначе безвкусни храни. С всяко десетилетие обаче на 
Запад количествата му в различните храни се увеличават главоломно и затова има причина:
“Е 621 предизвиква непреодолим апетит към храните, към които се добавя. ”

Употребата му в хранителните продукти води до състояние, познато на наркоманите – пристрастяване към 
конкретния вид храна или напитка, в която е използван. И това не са плодове и зеленчуци, а чипсове, 
снаксове, най-различни разновидности на пакетираните храни и подправки и бързите закуски. Реално 
съставката няма вкус и мирис, действието й се изразява в това, че неимоверно стимулира човешкия апетит 
към т. нар. 5 ти вкус - "умами". Реакцията на организма спрямо тези храни е както към сладкото - "Искам още 
и още."

Според американския юрист Джонатан Иморд, въпросният глутамат може да причини и по- дълбоки 
поражения: наднормено тегло, главоболие, повишено кръвно налягане, сърцебиене, Алцхаймер, 
увреждане на мозъчни клетки и дори рак. 

!



В кои храни се среща МОНОНАТРИЕВ 
ГЛУТАМАТ?


