
Храни срещу високо кръвно 

 

За тези, които страдат от високо кръвно налягане – хипертония, лекарите често 

препоръчват диета, която включва храни понижаващи го. Знаейки кои храни 

трябва да избегнете вие ще подобрите артериалното си налягане. 

Високо кръвно налягане и хипертония 

Високо кръвно налягане и хипертонията са медицински термини за едно и също 

нещо. Ако имате високо кръвно налягане, сърцето работи много трудно. Когато 

кръвното налягане остава високо в продължение на дълъг период от време ще 

се образува втвърдяване на артериите (атеросклероза) и риска от инфаркт и 

инсулт е изключително голям. 

Рискови фактори за сърдечни заболявания 

Може да сте изложени на риск от сърдечно - съдови заболявания, ако има 

следните рискови фактори в ежедневието ви в допълнение към високото 

кръвно налягане: 

* Патологични холестерол 

* Тютюнопушене 

* Диабет 

* Наднормено тегло 

* Заседнал начин на живот с малко движение 

* Алкохол 

Ако нивото на кръвното налягане е 140/90 или по – високо се смята, че имате 

високо такова, а ако го поддържате сте хипертоници. Това означава, че трябва 

да се вземат мерки за контрола на кръвното налягане, за да се защити сърцето 

и артериите от бъдещи вреди. 

Как да се контролира високото кръвното налягане? 

Още преди да стане високото кръвно налягане патология трябва да се вземат и 

могат да се вземат мерки за това:  

* Намерете на какви килограми се чувствате добре и се придържайте към 

определен хранителен режим за спазването им.  

* Едни умерени упражнения два или три пъти в седмицата са изключително 

добре дошли в случая, с тях поддържате теглото и сърцето си здрави.  

* Започнете да използвате DASH диета за спомогне намаляването на кръвното 

налягане 

DASH диета 

DASH диета е на диета, одобрена от американското министерство на 

здравеопазването и социалните грижи. В големите хранителни вериги има даже 

специални DASH щандове за диетични храни за спиране на хипертония. Тази 

диета в комбинация с умерени упражнения ще ви помогне да поддържате едно 

не опасно ниво на вашето артериалното налягане. на по-ниско кръвно 

налягане. 

Следните порция храна се предлагат: 

* Мюсли, 7-8 порции на ден 

* Зеленчуци, 4-5 порции на ден 



* Плодове, 4-5 порции на ден 

* Обезмаслени или ниско съдържащи млечни продукти, 2-3 пъти на ден 

* Постно месо, птици и риба, 2 или по – малко порции на ден 

* Ядки и бобови растения, 4-5 порции на седмица 

* Мазнини и масла, 2-3 пъти на ден* Сладки, 5 и 

ли по – малко на седмица 

Избягвайте следните храни:  

* Солени закуски 

* Кофеинови напитки 

* Храни с високо съдържание на натрий 

* Захарни изделия 

Храните, които е добре да са в менюто ви: 

* Плодовете, които са пресни или консервирани в собствен сок 

* Зеленчуци или зеленчукови напитки с ниско съдържание на натрий V-8 

* Пълнозърнести храни като например кафяв ориз вместо бял  

* Обезмаслени или нискомаслени млечни продукти 

* Ненаситени масла и зехтин 
 

30 храни, които намаляват високото кръвно 

Малко тревожна статистика – около 50 милиона американци имат високо 

кръвно налягане, като 30% от тях даже не го знаят. В този случай хипертонията 

се наричана "тих убиец", защото обикновено не дава ранните предупредителни 

признаци.  

Хипертонията е един от основните рискови фактори за исхемичен инсулт и 

инфаркт на сърцето. Тя повишава риска от бъбречни заболявания.  

Това което определя какво е вашето кръвно налягане е притокът на кръв, която 

излиза от сърцето ви и нейното съпротивление в кръвоносните съдове, обемът 

на кръвта и разпределението й сред различните органи. 

За да предотвъртите хипертонията трябва да промените начинът си на живот и 

да внимавате какво ядете. 

Този списък с храни е доказан, че действа благоприятно за координиране на 

високото кръвно налягане:  

1. Домати  

2. Картофи  

3. Моркови  

4. Броколи  

5. Зеле 

6. Зелен фасул  

7. Артишок  

8. Спанак  

9. Хляб от черно брашно  

10. Кифла  

11. Зърно  

12. Банани  

13. Портокали 

14. Стафиди  



15. Портокалов сок  

16. Пъпеши  

17. Манго  

18. Праскови  

19. Ананаси  

20. Стафиди  

21. Ягоди  

22. Обезмаслено или ниско маслено прясно мляко  

23. Обезмаслено или ниско маслено кисело мляко  

24. Постно месо, риба, птици: печено месо на скара или варено.  

25. Бадеми  

26. Микс от ядки  

27. Фъстъци 

28. Зрял фасул  

29. Слънчоглед  

30. Орехи 

 

При високо кръвно налягане 

1.Сутрин,обед и вечер - 10-15 минути преди ядене - да се изпива по една 

кафееена чашка отвара от: по 1суп.лъжица маточина, чубрица, бъзов цвят и 

2суп. лъжици млади клонки от бъз (свирчовина) в 800мл вряща вода и на тих 

огън врат 20 минути. Като изстине се прецежда. Диета: - вегетарианска храна, 

слабо солена. Алкохол, тютюн, люто, кисело не! Първите три дни от започване 

на лечението добре е болният да яде сутрин, обед и вечер по 500г кисело 

мляко, разбъркано с 1/2 до 1 непълна супена лъжица хрян, настърган и то без 

хляб. От тази диета, артериалното налягане спада бързо, след което може да 

се приложи казаната диета и разнообразявана така: Преди обяда и вечерята да 

се изяжда по една салата с чесън и пресен лук с магданоз по равни части с 

малко винен оцет и зехтин на вкус, а след ядене да се взима по 1-2 чаени 

лъжички балканска чубрица стрита на прах.  

 

Вместо вода: - да пие отвара от полски хвощ, дива коприва, пача трева и шипки 

плод по 100г.От тази смес 2супени лъжици се запарват в 600мл вряща вода, 

врат 10 мин. Като изстине се прецежда. Ефикасно е да се пие отвара от две 

издънки по 30 см бяла черница, нарязват се и се варят в 1 литър вода , да 

остане на половина. Оставя се да изстине и се изпива за половин ден.  

 

2.Два часа след ядене: да изпива по 1 чашка от 75мл отвара от: исландски 

лишей,глог -цвят, листа и плод, и бъзов цвят по 100г, буков мъх, дилянка - 

корени и мащерка по50г. От тази смес 2 супени лъжици се запарват с 500мл 

вряща вода и врат заедно с 3 ядки от праскова 10 минути. Като изстине се 

прецежда.  

 

3.Вечер преди лягане - на черния дроб се поставя торбичка напълнена с топла 

лапа от печен, обелен, нарязан и полуизстискан кромид лук, забъркан с 1/2 

чаена лъжичка пудра захар. Такива торбички се поставят на бъбреците, отгоре 

им се поставя вестник и вълнен бинт, а на главата се поставя "шапка" като 



торбичка, напълнена или с пресен хлебен селски квас (забъркан отпреди 4 

часа, за да тегли по-добре) от типово брашно, засилен с една чаена лъжичка 

настърган хрян; или пък шапка напълнена с бяла глина - хума, забъркана с 

вода и оцет на половина и отгоре вълнена шапка и така се спи. Лапите се 

държат цяла нощ или докато досадят.  

 

4.Сутрин - сух четков масаж на цялото тяло, последван от фрикция на 

подмишниците, корема, половите органи и сърцето с хладка вода, а след 

обличане 10 дълбоки вдишвания с бавни движения.  

 
Важни добавки:  

 

*На слънце (от 9 до 17 часа), а също при вятър, мъгла, студ, сняг - без шапка да 

не се ходи, влошава болестта.  

 

*Преди да започнете лечението, не забравяйте главното правило: билките 

лекуват само 50% от болестта ви. Останалите приложения, като диета, бани, 

лапи, самовнушение и природосъобразен живот ще излекуват останалите 50%. 

Достатъчно е само половината от билките да си набавите за да имате нужния 

резултат от лекуването. За препоръчване е билките да се варят с дестилирана 

вода от аптеката, защото лековитостта им се увеличава най- малко с 25%. 

 

Срещу повишено кръвно налягане 

Вземат се: 

Глог-цвят 

Маточина- стрък по 100г 

Дилянка- корени по 30г  

Да се смеси. 

 

Начин на употреба - 2супени лъжици от билките се заливат с 400мл вряла вода 

и се оставят да киснат един час. Прецежда се и се пие по 1 винена чаша преди 

ядене 3 пъти дневно. 

1 ч.л. нарязан на ситно пелин се залива с 300 мл вряла вода. Престоява 1 час и 

се прецежда. Пие се от запарката 3 пъти на ден по 100 мл. Лечението 

продължава 3 месеца. 

Народни рецепти за лечение на високо кръвно налягане :  

• 1 чаена лъжичка семе от копър, 250мл вода. Копъра се залива с врящата 

вода.Кисне се 10 минути, прецежда се и се изпива два пъти през деня.  

• Вечер преди лягане изяждайте една средно голяма чиния рядък качамак, 

подправен с малко захар или сирене.  

Добре е да вдишвате парите от топлия качамак. 

 

 

 


