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n	Основна роля играе прехранването
n	ВХ – хляб, тестени изделия, захар и захарни изделия
n	В развити и развиващи се страни
n	Паралелно консумиране на белтъци и мазнини
n	Влияние на ВХ
n	Увеличават липогенезата
n	Намаляват липолизата

n	Оптимално включване на белтъци:
n	Профилактичен ефект срещу затлъстяването
n	По-продължителен засищащ ефект
n	По-продължително задържане в ГИТ
n	Повишвав основната обмяна с 30%
n	Най-слабо се превръщат в мазнини
n	Главен пластичен материал за клетките и органите
n	Минимум 0.5 г/кг 

n	Ограничаване на мазнините:
n	↑ пропорция в храната не води задължително до ↑ на мастните депа
n	Но те са хиперенергийна храна
n	Трудно преяждане поради
n	Висок индекс на засищане
n	По-дълго задържане в стомаха
n	Ограничаване поради енергийността им, а не поради липогенния им ефект

n	Ограничаване на въглехидратите:
n	Изключване на сладки моно- и дизахариди
n	Редукция до 100 г/дн
n	При ↓ под 80 г/ден → дисфункция на ЦНС
n	Оптимален внос 0.3-0.5 г на 1 г белтък

n	Прилага се диета №8 – хипоенергийна
n	Дневно меню:
n	Закуска – сутрешна, преди- и следобедна, и десерти
n	Чай без захар, прясно мляко, сок от ябълки, айрян, квасено мляко с плод, кремова от квасено мляко и белтъци
n	Доматен сок, диетичен компот, плодов крем, желета, баница с извара, щрудел, сирене, топено сирене, кашкавал, белтъци от яйце, 
n	Салата от моркови, зелена салата, краставици, домати
n	Телешки салам, хамбургски салам, кренвирши и др.
n	Супи – повъзможност избягване, но при желание – до ½ порция

n	Основни ястия – обяд и вечеря:
n	Основно варено и печено месо с гарнитура от зеленчуци
n	Добавяне на салати от: моркови, ряпа, зелена, домати, цвекло, чушки, зеле и др.
n	Хляб – до 100 г – ръжен, ръжено-пшеничен, Грахам, обикновен типов

n	Напълно остраняване на сладките ВХ
n	Моно- и дизахариди
n	За подлсаждане се използват фруктоза и ксилит
n	Тестени храни, ориз, бял хляб и др.
n	Може да се консумира малко количество тъмен хляб 

n	Широко приложение на зеленуци и несладки плодове
n	Механична ситост
n	Потребности от водноразтворими витамини, каротини, минерали, олигоелементи
n	Сол:
n	Ястията се приготвят без сол
n	Добавъчна сол – до 4-5 г/дн
n	При резистентност на диетата добавянето на диуретик може да даде тласък на телесната редукция

n	Значително ограничение на мазнините
n	Добавъчни мазнини – до 15-20 г/дн
n	Растително и краве масло – предимно в края на кулинарната обработка
n	За подобряване на вкуса

n	С всички диети се постига задоволителен терапевтичен ефект
n	По-голямо значение има превъзпитаването на хранителните навици
n	Често хранене – непрекъснато осигуряване на храна за стомаха, поддържане на “спокоен” центъра на апетита
n	След ↓ на телесната маса → приемане на храна с поднормена енергийност за избягване на рецидиви

