
ᲛᲔ ᲕᲘᲬᲧᲔᲑ ᲛᲔ ᲕᲘᲬᲧᲔᲑ 
ᲙᲔᲢᲝᲒᲔᲜᲣᲠ ᲓᲘᲔᲢᲐᲡᲙᲔᲢᲝᲒᲔᲜᲣᲠ ᲓᲘᲔᲢᲐᲡ

ავტორი - ემა უილიამსი. „მეთიუს მეგობრების” ავტორი - ემა უილიამსი. „მეთიუს მეგობრების” 
დამფუძნებელი და დირექტორიდამფუძნებელი და დირექტორი

რა არის კეტოგენური დიეტა 
და რატომ მჭირდება?





01

რა არის კეტოგენური 
დიეტა?
ეს მკურნალობა არის საშუალება, რომელიც შესაძლოა დაგეხმაროს 
და შენი გულყრები შეწყდეს ან შემცირდეს.  ეს არის განსაკუთრებული 
დიეტა, რომელიც ცდილობს გულყრების შეჩერებას მიღებული 
საჭმლის საშუალებით.

ყველი

მარყწვი

ბეკონი

კვერცხი ქათამი

ნაღები

ამ პროდუქტებით... 



როგორ მუშაობს 
კეტოგენური დიეტა?
საჭმელი ჩვენი საწვავია  – ის ეხმარება ჩვენს 
ძალიან ჭკვიან ტვინს მუშაობაში. ჩვენი ტვინი 
რწმუნდება, რომ ჩვენს სხეულში ყველაფერი 
გამართულად მუშაობს და გვაძლევს ენერგიას 
სკოლაში წასასვლელად, მეგობრებთან 
თამაშისთვის და გართობისთვის.
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გაიცანი...  
ჩვენი 

ყველაზე 
ჭკვიანი 
ტვინი



გლუკოზა ხილი და ბოსტნეული პური

ძალიან მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენი ჭკვიანი ტვინი იღებს 
საკმარის საწვავს. არსებობს ორი სახის საწვავი, რომელსაც ჩვენი ძალიან 
ჭკვიანი ტვინი იყენებს:

1. პირველია გლუკოზა, რომელსაც ვიღებთ ისეთი პროდუქტებისგან, 
როგორიცაა: პური, ბრინჯი, მაკარონი, მარცვლეული, ხილი და ბოსტნეული 
(მათ უწოდებენ ნახშირწყლებს)

2. მეორეა კეტონები, რომელსაც ვიღებთ ისეთი პროდუქტებისგან, 
როგორიცაა: კარაქი, ნაღები, ყველი და ზეთი (მათ უწოდებენ ცხიმებს)

ჩვენი ძალიან ჭკვიანი ტვინი საწვავად პირველ რიგში ირჩევს გლუკოზას, რადგან 
ის დიდი რაოდენობითაა ჩვენს ორგანიზმში, მაგრამ თუ არ გვაქვს საკმარისი 
გლუკოზა, მაშინ ჩვენი ძალიან ჭკვიანი ტვინი საწვავად დაიწყებს კეტონების 
გამოყენებას, რომელიც ჩვენს სხეულში არსებული ნებისმიერი ცხიმიდან 
წარმოიქმნება. ჩვენ ვერ ვგრძნობთ, როდის ხდება სხვა საწვავზე „გადართვა“.  
ეს ისეთი რამეა, რაც უბრალოდ თავისით ხდება.
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კეტონები კარაქი ზეითუნის ზეთი



როდის მეცოდინება 
მშველის თუ არა ჩემი 
კეტოგენური დიეტა?
ზოგი ბავშვის მდგომარეობა რამდენიმე კვირაში უმჯობესდება, ზოგს კი 
ცოტა მეტი დრო სჭირდება. ჩვენ ჩვეულებრივ ვამბობთ, რომ დიეტა უნდა 
ვცადოთ  მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში. თუ დიეტის შედეგად თავს უკეთ 
იგრძნობ და ნაკლები გულყრები გექნება, მაშინ დიეტას გავაგრძელებთ.

როგორ ვიგრძნობ თავს 
კეტოგენურ დიეტაზე 
ყოფნისას?
დიეტის დროს ყველა ერთნაირად არ გრძნობს თავს. ბავშვების 
უმრავლესობა თავს კარგად გრძნობს, თუმცა თავიდან შეიძლება ცოტათი 
მეტი გეძინოს და ცოტა შეუძლოდ გრძნობდე თავს, მაგრამ ეს ქრება 
რამდენიმე დღის შემდეგ. ზოგი ბავშვი ჩვეულებრივზე მეტად აქტიური ხდება 
და გაცილებით მეტი ენერგია აქვს ხოლმე.
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შიმშილს ვიგრძნობ?
მართალია, შენი ულუფა ჩვეულებრივზე მცირედ გამოიყურება, მაგრამ შენ არ 
იქნები მშიერი. კეტონების წარმომქმნელი საჭმელი სწრაფად განაყრებს და 
ამიტომ არ გჭირდება იმხელა ულუფა,  როგორსაც მიჩვეული ხარ. კეტოგენური 
საჭმელებიც გემრიელი იქნება.

საავადმყოფოში წასვლა 
მომიწევს?
ზოგი ბავშვი საავადმყოფოში იწყებს დიეტას, ზოგმა კი შეიძლება დიეტა სახლშიც 
დაიწყოს - ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელს ამჯობინებს თქვენი კეტოგუნდი. 
ორივე გზა კარგია.



შენი დიეტოლოგი 
მხოლოდ შენთვის 

შეიმუშავებს დიეტას...
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რატომ უნდა შევხვდე 
ექიმს და დიეტოლოგს 
(კეტოგუნდს) 
კეტოგენური დიეტის 
დაწყებისთვის?
ეს შენი განსაკუთრებული დიეტაა, რომელიც 
მხოლოდ შენთვის უნდა შეიმუშავონ.

შენ ალბათ ექიმს ხვდები ხოლმე მკურნალობის 
პროცესში. აწი ექიმს კეტოგენური დიეტის გამოც 
შეხვდები ხოლმე. შენი ექიმი იზრუნებს შენზე 
და დარწმუნდება ხოლმე, რომ კარგად ხარ.

დიეტოლოგი შეიმუშავებს შენს კეტოგენურ 
დიეტას, რათა დარწმუნდეს, რომ შენი ძალიან 
ჭკვიანი ტვინი საწვავს (კეტონებს) იღებს საჭირო 
რაოდენობით. ის დაგეხმარება, რომ გემრიელი 
საჭმელი მიირთვა, მხოლოდ შენთვის შექმნის 
სპეციალურ რეცეპტებს და რაც შეიძლება მეტ შენს 
საყვარელ საჭმელს შეარჩევს.
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როდესაც მიდიხარ 
დიეტოლოგთან...
როდესაც მიხვალ დიეტოლოგთან, ის შეამოწმებს შენს 
წონასა და სიმაღლეს, ასახავს მათ ცხრილში, რათა 
დარწმუნდეს, რომ ყველაფერი კარგადაა. 

ზოგჯერ შეიძლება 
სისხლის ანალიზის 
გაკეთება დაგჭირდეს. 
თუ არ მოგწონს 
სისხლის ანალიზები, 
არ ინერვიულო, სთხოვე 
მედდას ანალიზის 
აღებამდე გამოიყენოს 
“ჯადოსნური საცხი” და 
შენ ვერაფერს იგრძნობ!

წონა სიმაღლე შენი ცხრილი



კეტოგენური დიეტის 
დროს სასუსნავების 
ჭამა შემიძლია? 
შენს კეტოგენურ დიეტაში სასუსნავები იქნება - დიეტოლოგი 
სპეციალურად შექმნის მათ შენთვის კეტოგენური პროდუქტების 
გამოყენებით. კეტოგენური დიეტის დროს შეგიძლია მხოლოდ შენთვის 
ნებადართული საჭმელი ჭამო. 

ბევრი გემრიელი საჭმელი შეიძლება გაკეთდეს შენთვის. შენს ოჯახს 
შეუძლია „მეთიუს მეგობრების“ ვებ-გვერდზეც იპოვოს რეცეპტები, 
როგორიცაა...
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შოკოლადის 
ბრაუნი

სადღესასწაულო 
ნამცხვრები

პასტა  
კარბონარა

პიცა შოკოლადის 
მუსი

ღორის ხორცის 
კერძი
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შემიძლია, გავაგრძელო 
იმის კეთება, რისი 
კეთებაც ახლა მომწონს?
დიახ, რა თქმა უნდა შეგიძლია. მთავარია, თან გქონდეს სპეციალურად 
შენთვის მომზადებული საჭმელი. 

რა მოხდება, თუ შევჭამ 
ისეთ რამეს, რაც ჩემს 
დიეტაში არ შედის?
შესაძლოა, გარკვეული დროის განმავლობაში დიეტამ აღარ იმოქმედოს ისე, 
როგორც მანამდე და გულყრები გახშირდეს.  ამიტომ, იყავი ფრთხილად და 
შემდეგ სწრაფად დაუბრუნდი შენს დიეტას.



დიეტაზე ყოფნისას 
წამლების მიღება 
დამჭირდება?
დიეტის დაწყებისას  შენ მოგიწევს წამლის 
მიღებაც, სანამ არ გავიგებთ, დიეტა 
გეხმარება თუ არა.

თუ დიეტა დაგეხმარება,  შენი ექიმი 
დაიწყებს  წამლების შემცირებას.

მაგრამ 
გახსოვდეს 

ოქროს წესი...
,,ნუ შეწყვეტ წამალს 

და ნუ დაიწყებ დოზის 
შემცირებას, სანამ 
ექიმი არ გეტყვის, 

რომ ამის გაკეთება 
უსაფრთხოა”. 
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ამ დიეტაზე 
ყოფნა 
სამუდამოდ 
მომიწევს?
ეს დამოკიდებულია ეპილეფსიის ტიპზე, ან რაიმე 
კონკრეტულ მდგომარეობაზე, რომლის გამოც 
გადადიხარ დიეტაზე. შენი დიეტოლოგი და ექიმი 
გეტყვიან, რამდენ ხანს დაგჭირდება დიეტაზე 
ყოფნა. დიეტა უმეტეს შემთხვევაში გრძელდება 
დაახლოებით 2 წელი.

ავად ხომ 
არ გამხდის 
კეტოგენური  
დიეტა?
არა, კეტოგენურმა დიეტამ ავად არ უნდა გაგხადოს. 
დასაწყისში შესაძლოა თავი ცოტა ცუდად იგრძნო, 
მაგრამ დიეტის მიჩვევასთან ერთად ეს გაივლის და 
თანაც ყველა პაციენტის შემთხვევაში ასე არ ხდება. 
შენი დიეტოლოგი და ექიმი იზრუნებენ შენზე და 
შენს ოჯახზე. დარწმუნდებიან, რომ კარგად და 
ბედნიერად იქნები.



კეტოგენური დიეტა 
რთულია?

რას ვეუბნები ჩემს 
მეგობრებს ჩემი 
დიეტის შესახებ?

დიეტა თავიდან შეიძლება ძალიან განსხვავებული 
და ცოტა დამაბნეველი იყოს შენთვის. თუმცა 
დროთა განმავლობაში შეეჩვევი და ბევრად უფრო 
ადვილი გახდება. დიეტოლოგი დაგეხმარება და 
„მეთიუს მეგობრებიც“ შენს გვერდით იქნებიან. 

იყავი მათთან გულწრფელი და მოუყევი შენი 
განსაკუთრებული დიეტის შესახებ. თუ გსურს, 
შეგიძლია აჩვენო კიდეც ეს ბუკლეტი - ეს 
დაგეხმარება რაღაც-რაღაცების ახსნაში. სთხოვე 
მათ, დაგეხმარონ, რომ შემთხვევით არ შემოგეჭამოს 
ის, რაც შენთვის არ შეიძლება!
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ჩემი საკვები ძალიან 
განსხვავებული იქნება 
იმისგან, რასაც ჩემი 
მეგობრები მიირთმევენ?
შენი საკვები შეიძლება სხვანაირად გამოიყურებოდეს, მაგრამ ეცადე, ამაზე 
არ იდარდო. დაიმახსოვრე, ყველას ერთნაირი საკვები არ მოსწონს. შენ 
გემრიელი საჭმელი გექნება ამ დიეტის დროს. 

ხომ არ გავსუქდები?
წესით, წონაში არ უნდა მოიმატო. წონაში მოიმატებ მხოლოდ მაშინ, თუ შეჭამ 
ძალიან ბევრს და საკმარისად არ ივარჯიშებ. შენი დიეტოლოგი იზრუნებს, 
რომ მიიღო ზუსტად იმ რაოდენობის საკვები, რაც გჭირდება კეტოგენური 
დიეტისთვის.

ცუდი ხომ არ არის 
კეტოგენური დიეტა ჩემი 
გულისთვის?
კეტოგენური დიეტა მდიდარია ცხიმებით. ეს ცხიმი გარდაიქმნება კეტონებად 
და მათ ჩვენი ძალიან ჭკვიანი ტვინი იყენებს სხეულისთვის ენერგიის 
მისაცემად. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს სხეულში არ რჩება ბევრი ისეთი ცხიმი, 
რაც საზიანო შეიძლება იყოს ჩვენი გულისთვის. შენი გული ისეთივე ძლიერი 
დარჩება, როგორიც ახლაა.



დამატებით სხვა რა უნდა 
მივიღო კეტოგენური 
დიეტის დროს?
შენ უნდა მიიღო ვიტამინები, რომელსაც დიეტოლოგი დაგინიშნავს. ძალიან 
მნიშვნელოვანია, რომ ვიტამინები ყოველდღიურად მიიღო დიეტასთან ერთად. 
ეს დაგეხმარება იყო ჯანმრთელი და ძლიერი.

14

ჩვენი ძალიან 
ჭკვიანი ტვინი ყველა 

ცხიმს მოიხმარს.

ვარჯიში კარგია 
იმისათვის, რომ შენი 
გული ჯანმრთელი და 
ძლიერი იყოს.
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სხვა რა უნდა გავაკეთო?
სახლში მოგიწევს ხოლმე შენი კეტონების შემოწმება - ამის გაკეთება ძალიან 
ადვილია. როცა შეხვალ ტუალეტში და შეაგროვებ შარდს, უბრალოდ ჩაყოფ 
შარდში სპეციალურ ჩხირს (როგორც ქვემოთ სურათზეა ნაჩვენები), ჩხირი 
შეიცვლის ფერს და გამუქდება. ჩხირი რაც უფრო მუქ ფერს მიიღებს, მით მეტი 
კეტონები გაქვს შენ - რაც კარგია. ზოგჯერ კეტონები მოწმდება თითზე ჩხვლეტით 
და სისხლის წვეთის აღებით. ეს ძალიან სწრაფად სრულდება და არ არის 
მტკივნეული. თუ შენ მაინც არ გინდა, რომ თითზე გიჩხვლიტონ, ჩვენ შეგვიძლია 
გამოვიყენოთ შარდის ჩხირი.



შემახსენე რისი 
გაკეთება შეუძლია 
კეტოგენურ 
დიეტას ჩემთვის?
შეიძლება საერთოდ აღარ დაგჭირდეს  წამლის მიღება. 
ბევრი ბავშვი დიეტაზე თავს უკეთ გრძნობს. შენი 
გულყრები შეიძლება გაიშვიათდეს ან საერთოდ შეწყდეს. 
შენ შეიძლება გქონდეს მეტი ენერგია სათამაშოდ და 
გართობისთვის. 

ვინ არიან „მეთიუს 
მეგობრები“?
მეთიუ არის ბიჭი, რომელიც კეტოგენურ 
დიეტაზე იყო. მას ყოველკვირეულად ასობით 
გულყრა ჰქონდა და კეტოგენურმა დიეტამ 
თითქმის ყველა გულყრა შეუჩერა. მისმა 
დედიკომ გადაწყვიტა, შეექმნა საქველმოქმედო 
ორგანიზაცია სახელწოდებით „მეთიუს 
მეგობრები“, რათა დახმარებოდა სხვა მსგავს 
ოჯახებს. 

„მეთიუს მეგობრები“ კეტოგენური დიეტის ათვისებაში ეხმარება ოჯახებს და 
ბავშვებს მთელი მსოფლიოს გარშემო. ის შენ და შენს ოჯახსაც დაგეხმარება.
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გზავნილი მეთიუსგან 
ᲑᲘᲭᲘ ᲥᲕᲔᲚᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲘᲡ ᲣᲙᲐᲜ
მე 7 წლის ვიყავი, როდესაც დავიწყე კეტოგენური 
დიეტა და მან თითქმის ყველა გულყრა შემიჩერა. ახლა 
აღარ ვარ დიეტაზე, რადგან აღარ მჭირდება. დიეტა 
საუკეთესო რამ იყო ჩემს სამკურნალოდ. ძალიან 
დიდი იმედი მაქვს, რომ კეტოგენური დიეტა შენც ასევე 
დაგეხმარება.
წარმატებები,

შენი მეგობარი მეთიუ. 

ერთი შეხედვით მშობელს კეტოგენური დიეტა შეიძლება 
რთული მოეჩვენოს და გაუჭირდეს ოჯახის წევრებისთვის 
და ბავშვებისთვის მისი ახსნა. მე საკუთარ თავზე 
გამოვცადე ეს, როდესაც ვცდილობდი მეთიუსთვის 
ამეხსნა, რატომ შემცირდა მისი ვახშმის ულუფა. 
დაბნეული ელისი აბაზანაში მიმყავდა, რომ შოკოლადი 
ეჭამა ისეთ ადგილას, სადაც მეთიუ ვერ დაგვინახავდა!

წლების განმავლობაში ჩვენ რამდენჯერმე დავბეჭდეთ 
ეს ბუკლეტი და მივიღეთ დიდი გამოხმაურება. ეს 
ბუკლეტი განსაკუთრებით სასარგებლო აღმოჩნდა 
სკოლებისთვის, დასასვენებელი ცენტრებისთვის და 
ოჯახის წევრებისთვის! ვიმედოვნებთ, ეს ბუკლეტი, 
თქვენც დაგეხმარებათ. ყველას გისურვებთ წარმატებებს 
კეტოგენური დიეტის გზაზე. გახსოვდეთ, რომ ჩვენ 
ყოველთვის აქ ვართ თქვენს დასახმარებლად და 
მხარდასაჭერად. ყოვლთვის სიამოვნებით მოვისმენთ 
თქვენი კეტოგენური გამოცდილების შესახებ. გთხოვთ, 
ნუ მოგერიდებათ, დაგვიკავშირდეთ. არ დაგავიწყდეთ, 
ეწვიოთ ჩვენს ვებ-გვერდს, შეუკვეთოთ დამწყების 
პაკეტი და სხვა სასურველი კეტოგენური პროდუქტი.

საუკეთესო სურვილებით,
ემა უილიამსი - დამფუძნებელი და დირექტორი
emma@matthewsfriends.org

ემა მეთიუსთან და 
მის დასთან, ელისთან 

ერთად.



დამატებითი 
ინფორმაციისთვის 
დაგვიკავშირდით:

მეთიუს მეგობრები
სენტ პირს ლეინი, ლინგფილდი,  

სარის საგრაფო, RH7 6PW

/ ელ-ფოსტა: enq@matthewsfriends.org

[ ტელეფონი (ოფისი): 01342 836571

Y ვებ-გვერდი: www.matthewsfriends.org

MatthewsFriendsOrg 
#ketokitchen

@matthewsfriends Matthews Friends


