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Улюблені напої доктора Грегера

Чорний чай, чай зі спеціями, ванільно-ромашковий чай, кава, чай 
граф Грей, зелений чай, чай з гібіскусу, гарячий шоколад, чай з ме-
ліси, червоний чай з квітками мигдалю, чай з перцевої м’яти, чай 
ройбуш, вода, білий чай.

Розміри порцій
Одна склянка (12 унцій, близько 300 г)

Щоденна рекомендована доза
5 порцій

Існує чимало дієтологічних порад стосовно того, як треба їсти, а як пити? 
Для напрацювання «рекомендацій щодо порівняльної корисності й по-
живної цінності чи шкідливості різних категорій напоїв» було зібрано Ко-
місію з методики вживання напоїв. До неї увійшли такі світила, як доктор 
Волтер Віллет, керівник факультету дієтології Інституту охорони здоров’я 
при Гарвардському університеті і професор медицини Гарвардського ме-
дичного факультету.

Експерти з комісії класифікували напої за шістьма категоріями — від 
найкращих до найгірших. Не було нічого дивного в тому, що газована вода 
опинилася на останньому місці. А цільне молоко потрапило до однієї групи з 
пивом, до того ж його не рекомендували пити взагалі. Виправданням такого 
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жорсткого підходу були побоювання, що є зв’язок між молоком і раком про-
стати, а також з інвазивним раком яєчників. Підставою для цього послужив, 
напевне, «добре задокументований вплив молока на циркулюючі концентра-
ції інсуліноподібного фактора росту 1» (див. розділ 13). Чай та кава, бажа-
но без вершків і цукру, потрапили до другої верхньої категорії найкорисні-
ших для здоров’я напоїв, поступившись лише воді, яка посіла перше місце.1

Вода

Більше двох тисяч років тому Гіппократ сказав: «Якби можна було забез-
печити людині правильну кількість їжі та фізичних вправ — і не замало, 
і не забагато — то перед нами відкрився б найнадійніший шлях до здо-
ров’я».2 Вода — найбезпечніший для споживання напій, але скільки її зама-
ло, а скільки — забагато? Воду характеризують як «зневажену, недооцінену 
та недостатньо вивчену речовину»,3 хоча велика кількість досліджень, які 
всіляко наполягали на необхідності належної гідратації організму, фінансу-
валися саме індустрією з виробництва води у пляшках.4 Тож виходить, що 
рекомендація випивати «щонайменше вісім склянок води на день» недо-
статньо науково обґрунтована.5

Витоки цієї рекомендації можна простежити до однієї публікації 
1921 року, в якій автор виміряв вихід власної сечі та поту і визначив, що 
втрачав із водою до 3 % ваги свого тіла, а ці 3 % становили близько вось-
ми склянок.6 Отже, впродовж тривалого часу рекомендації всьому людству 
щодо споживання води ґрунтувалися на вимірі кількості сечі та поту лише 
однієї людини.

Але нині існує багато даних, які свідчать, що недостатнє споживання 
води викликає низку проблем — часті падіння й переломи, тепловий удар, 
серцеві хвороби, легеневі захворювання, хвороби нирок, ниркові камені, 
рак жовчного міхура та прямої кишки, інфекції сечовивідного тракту, за-
пор, хворобу «сухих очей», каріозні порожнини, погіршення функції імун-
ної системи, утворення катаракти.7 Проте вада багатьох із цих досліджень 
у тому, що незначне споживання води вони пов’язують також із кількома 
нездоровими звичками, зокрема з низьким споживанням фруктів й овочів, 
надміром «швидкої їжі» і навіть із незначною кількістю покупок, зроблених 
на фермерських ринках».8 А давайте подумаємо, хто п’є багато води? Люди, 
які виконують фізичну роботу. Тому й недивно, що ті, хто п’є багато води, 
менше хворіють.
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Чіткі й однозначні відповіді на ці запитання можуть дати лише доро-
гі рандомізовані дослідження. Однак, зважаючи на те, що воду неможливо 
запатентувати, вони видаються нереальними.9 Як наслідок, маємо дослі-
дження, які просто пов’язують хвороби з низьким споживанням води. Але 
чи люди хворіють тому, що п’ють мало води, чи, навпаки, п’ють мало води 
тому, що хворіють? Уже проведено кілька великих проспективних дослі-
джень, у процесі яких споживання води вимірювалося ще до того, як хво-
роба розвинулася. Як свідчать результати дослідження майже 48 тис. осіб, 
здійсненого науковцями з Гарвардського університету, кожна щоденна до-
даткова чашка спожитої рідини знижувала на 7 % ризик захворіти на рак 
жовчного міхура. Споживання великої кількості води — скажімо, восьми 
чашок на день — знижує ризик раку сечового міхура приблизно на 50 %, 
потенційно рятуючи від смерті тисячі людей.10

Мабуть, найнадійніша інформація, на основі якої необхідно розробля-
ти рекомендації щодо вживання води, — в результатах дослідження здо-
ров’я каліфорнійських послідовників конфесії адвентистів сьомого дня*. 
Дослідження охопили понад 20 тис. чоловіків і жінок. У тих, хто випивав 
п’ять і більше склянок води на день, був удвічі менший ризик померти від 
серцевих захворювань, аніж у тих, хто споживав по дві склянки. Близько 
половини учасників досліджень були вегетаріанцями, тому отримували до-
даткову воду за рахунок споживання більшої кількості овочів і фруктів. Як 
і в дослідженні, виконаному спеціалістами Гарвардського університету, ця 
закономірність виявилася навіть після врахування решти факторів, таких 
як раціон і фізичні вправи, засвідчуючи, що вода справді була причиною 
зниження в’язкості крові, а отже, покращувала кровоток.11

Якщо захист від раку та серцевих хвороб недостатня мотивація, то, 
можливо, кращою буде перспектива «смачніших» та більш чуттєвих поці-
лунків? Проводячи штучною шкірою по губах молодих жінок, дослідники 
встановили, що зволожені губи краще реагували на легенький дотик.12

Виходячи з наявних даних, науковці з Європи, Американського інсти-
туту медицини та Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендують 
жінкам випивати від восьми до 11 чашок води на день, а чоловікам — від 10 
до 15.13 Однак ідеться про воду з усіх джерел, а не лише з напоїв. Близько 
чотирьох чашок ви отримуєте зі споживаних продуктів і тієї води, яку орга-

* У адвентистів сьомого дня менший порівняно з рештою американців ризик захворіти на 
певні хвороби, що, на думку науковців, пов’язано з дієтологічними нюансами та спосо-
бом життя.
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нізм виробляє сам,14 тому ці рекомендації можна звести до 4–7 чашок води 
жінкам та 6–11 чашок чоловікам (за умови помірних фізичних навантажень 
та помірної температури довкілля).15

Воду можна отримувати й з інших споживаних напоїв, включно з кофеї-
нізованими, за винятком вина і міцних спиртних напоїв. Кава,16 чай17 та 
пиво додадуть води, а вино призводить до активної дегідратації організму.18 
Проте необхідно зазначити, що в усіх раніше згаданих дослідженнях раку 
та серцевих хвороб користь для здоров’я пов’язувалася зі збільшенням спо-
живання саме води, а не інших напоїв. Проблеми, які стосуються спожи-
вання алкогольних напоїв, я розглядаю в розділах 8 та 11.

Висновок: якщо ви не страждаєте на серцеві чи ниркові хвороби і лі-
кар не рекомендує збільшувати споживання води, то пропоную випивати 
по п’ять склянок сирої води щоденно. Я віддаю перевагу сирій воді не лише 
тому, що це вигідніше з фінансової точки зору та точки зору захисту довкіл-
ля, а й тому, що в ній менше хімічних і мікробних забруднювачів порівняно 
з бутильованою.19

Чи стаємо ми розумнішими, п’ючи воду?

Наш мозок на 75 % складається з води.20 Коли організм людини за-
знає дегідратації, то мозок фактично «усихає».21 Як це впливає на 
мозкову діяльність?

На підставі аналізу проб сечі, взятих у дітей 9–11 років з Лос- 
Анджелеса та Нью-Йорка, було зроблено висновок, що близько 
2/3 дітей можуть перебувати до школи в стані помірної дегідратації,22 
яка, в свою чергу, негативно позначиться на академічних показниках. 
Якщо взяти дві групи школярів молодших класів і довільно призначи-
ти одній із них випивати перед заняттями одну склянку води, а дру-
гій — нічого не пити, то здогадайтеся, яка з них навчатиметься краще? 
Саме та, якій даватимуть воду. І дослідники дійшли висновку: «Такий 
результат свідчить, що навіть діти в стані помірної дегідратації, які 
не позбавлені води умисно або через тепловий стрес і живуть в умо-
вах прохолодного клімату, мають користь від споживання додаткової 
кількості води — їхні пізнавальні здібності покращуються».23
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Стан гідратації може впливати і на настрій. Згідно з отрима-
ними результатами, штучне обмеження споживання води призво-
дить до сонливості, втомлюваності, зниження рівня бадьорості, 
посилює відчуття розгубленості і невпевненості в собі. Але щойно 
піддослідним дозволяли випити води, негативні прояви зникали.24 
Вода всмоктується в організм дуже швидко, з ротової порожнини до 
кровотоку вона потрапляє за 5 хвилин і приблизно через 20 досягає 
піку своєї концентрації.25 Дуже цікавий той факт, що холодна вода 
всотується на 20 % швидше за воду, яка має температуру тіла, тобто 
близько 37 градусів за Цельсієм.26

Як можна дізнатися, що у вас дегідратація? Дуже просто: спитати 
в тіла. Якщо ви випиваєте залпом якусь кількість води, а невдовзі 
виводите її із себе у вигляді сечі, то знайте: так тіло повідомляє, що 
вода була зайвою. Коли ж ви вип’єте води і вся вона залишиться у 
тілі, це означає, що її бракує. Дослідники скористалися цим прин-
ципом і розробили формальний спосіб оцінки дегідратації: випо-
рожніть сечовий міхур, випийте залпом три чашки води, а потім 
прослідкуйте, скільки сечі вийде через годину. Коли ви випили три 
чашки, а через годину вивели одну чи менше, то є підстави вважати, 
що організм перебуває у стані дегідратації.27

Але пити чисту воду не дуже хочеться. Тому додавайте до неї свіжі ово-
чі або фрукти, як це роблять на модних курортах і в шикарних готелях. 
Замість кубиків льоду я люблю додавати до води морожену полуницю, 
кілька крапель потужного сокового концентрату, наприклад вишневого 
або гранатового. Окрім того, для присмачування можу  використати шма-
точки огірків, шкірку імбиру, трісочку кориці, гілочку лаванди або два-три 
листочки м’яти. А нещодавно я вподобав такі смакові добавки, як суміш 
шматочків мандарину зі свіжим базиліком або суміш мороженої ожини зі 
свіжою шавлією.

От якби до води ще й бульбашок додати! В одного мого колеги на ро-
бочому столі стоїть сифон для газування води, тож виробництво власної 
газировки обходиться йому в 25 центів за чашку. Це не лише робить воду 
смачнішою; насичення її вуглецем допомагає полегшити симптоми шлун-
ково-кишкових захворювань. Рандомізоване дослідження впливу газова-
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ної води порівняно з водою звичайною виявило, що споживання її здатне 
полегшити симптоми запору та диспепсії, включно зі здуттям і нудотою.28

А що, як додати до води бобів, городньої зелені чи чайного листя? Дій-
сно, чому б не поєднати споживання потрібної кількості води і необхідної 
кількості поживних речовин? Окрім того, в чашці чорної кави, чорного 
або трав’яного чаю лише дві калорії, тобто отримуючи з цих напоїв по-
живні речовини, ви водночас споживаєте дуже мало калорій. Уявіть собі 
корисні для здоров’я напої як антипод харчового непотребу з порожніми 
калоріями: низькоякісні продукти дають багато калорій і обмаль поживних 
речовин, тоді як здорові — багато поживних речовин і мало калорій. Але 
наскільки корисні чай і кава?

Кава

Я вже розповідав про корисні властивості кави і її позитивний вплив на 
печінку (розділ 8), психіку (розділ 12) та мозок (розділ 14). А як щодо впли-
ву на тривалість життя? Чи живуть люди, які п’ють каву, довше за інших?

Саме це й намагалися з’ясувати під час дослідження, проведеного На-
ціональним інститутом здоров’я та Американською спілкою пенсіонерів 
(найбільше в історії проспективне дослідження зв’язку між раціоном і 
здоров’ям). Так, споживання великої кількості кави справді збільшувало 
тривалість життя, але не набагато. У людей, які випивали по шість і біль-
ше її чашок на день, була на 10–15 % нижча загальна смертність завдяки 
зменшенню смертності від серцевих хвороб, респіраторних захворювань, 
інсульту, травм і нещасних випадків, діабету та інфекційних захворювань.29 
Однак коли дослідники звернули увагу на людей віком за 55 років, то вияви-
ли протилежний ефект: споживання шести й більше чашок кави на день на-
справді збільшувало ризик смерті. І науковці зробили висновок: «Буде дореч-
ним рекомендувати, особливо людям молодшого віку, уникати споживання 
великих кількостей кави (це означає пити менше 28 чашок на тиждень або 
менше чотирьох чашок щоденно)».30

Виходячи з усіх наявних наукових даних, основна думка така: споживан-
ня кави дійсно асоціюється із незначним зниженням смертності,31 забезпе-
чуючи 3-відсоткове зниження ризику передчасної смерті на кожну чашку 
щоденної кави.32 Але не хвилюйтеся, питання не в тому, пити чи не пити 
каву; ці вис новки не стільки рекомендаційні, скільки заспокійливі для тих, 
хто непокоїться через пристрасть до неї.
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Кава — напій не для кожного. Зокрема, будьте обережні, якщо стражда-
єте на шлунково-стравохідний рефлюкс (ШСР). Хоча групове дослідження 
й не виявило зв’язку між споживанням кави та суб’єктивними симптомами 
ШСР, такими як печія чи регургітація,33 науковці, які безпосередньо встав-
ляли трубки в горлянки пацієнтів, аби виміряти рН, виявили, що вона на-
справді призводить до істотного рефлюксу (зворотного потоку) кислоти, 
тоді як чай такого ефекту не мав. Тому дослідники рекомендують людям із 
ШСР перейти на споживання декофеїнізованої кави або відмовитися від 
неї взагалі на користь чаю.34

Щоденне споживання кави асоціюється також із незначним підвищен-
ням кількості кісткових переломів у жінок, хоча в чоловіків, як не дивно, 
вона зменшується.35 Однак зв’язку між споживанням кави і ризиком пере-
лому стегна виявлено не було. Чай, навпаки, зменшує ризик перелому стег-
на,36 але загалом істотного впливу на ризик переломів не має.37 Це важли-
ва відмінність, бо переломи стегна пов’язують зі скороченням тривалості 
життя більшою мірою, ніж решту типів переломів.38

Людям із глаукомою39 чи родинною спадковістю до неї40 не рекоменду-
ють вживати каву з кофеїном. Споживання її асоціюється також з анурією 
як у чоловіків,41 так і в жінок.42 Зафіксовано клінічні випадки, коли в людей 
з епілепсією кількість нападів після відмови від кави зменшувалася, тому 
їм однозначно не потрібно було вживати її.43 І, зрештою, тим, у кого є про-
блеми з безсонням, навряд чи захочеться пити багато кави. Бо лише одна 
чашка на ніч призведе до істотного погіршення якості сну.44

Таємниця, суть якої в тому, що одні дослідження показували зв’язок 
між підвищеним споживанням кави і підвищенням рівня холестерину, 
а інші — ні, була розгадана, коли з’ясувалося, що сполука, вірогідно від-
повідальна за підвищення рівня холестерину, жиророзчинна. Ця зло-
вмисниця — кафестол міститься в олії кавових бобів. Вона утримується 
паперовим фільтром, тому фільтрована кава не підвищує так рівень хо-
лестерину, як кава з кавоварки, заварна або «мулка» кава по-турецьки. 
Вочевидь, на цей фактор не впливає ані підсмажування кави, ані її деко-
феїнізація, хоча у кавових бобах сорту «робуста» менше кафестолу, ніж 
у бобах сорту «арабіка». Якщо у вас рівень холестерину не оптимальний, 
то варто подумати про споживання фільтрованої або розчинної кави, де 
цієї сполуки мало.45 Коли і це не допоможе, то доведеться відмовитися 
від кави взагалі, бо навіть фільтрована, хоча й незначною мірою, підви-
щує рівень холестерину.46
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Раніше вважали, що кофеїн збільшує ризик серцевої аритмії, тобто ми-
готливої аритмії, але цей висновок ґрунтувався на окремих несистемати-
зованих клінічних випадках, коли піддослідним вводили дуже великі дози 
кофеїну47 (включно з випадком, частково спричиненим начебто тим, що 
жінка «зловживала шоколадом»).48 У результаті хибне уявлення, що кофе-
їн призводить до анормального серцевого ритму, перетворилося на «про-
писну істину», яка, в свою чергу, негативно вплинула на медичну практику. 
Однак під час нещодавніх досліджень виявилося, що вживання кофеїну не 
підвищує ризику миготливої аритмії взагалі.49 Ба більше, кофеїн у «невеликій 
дозі», що визначалася як менше шести чашок кави на день, може навіть по-
зитивно впливати на серцевий ритм.50

Помірне споживання кофеїну здоровими чоловіками і невагітними жін-
ками не лише безпечне, а й, як з’ясувалося, ще й підвищує енергійність, 
бадьорість, підсилює фізичні і пізнавальні показники, рухову активність.51 
Та незважаючи на це, один медичний журнал написав у своїй передовиці, 
що лікарям слід «пригамовувати будь-яку тезу, де стверджується, що кофеїн 
позитивно впливає… зважаючи на поширення енергетичних напоїв з ве-
ликою його кількістю…»52 І дійсно, якщо випити з десяток енергетичних 
напоїв з високим вмістом кофеїну упродовж кількох годин, то в організмі 
може накопичитися летальна його доза.53 Проте споживання кількох ча-
шок кави щоденно може трохи подовжити тривалість життя54 і навіть по-
тенційно знизити загальний рівень ризику захворіти на рак.55

Але я б не рекомендував пити каву. Чому? Тому що кожна чашка кави — 
це втрачена можливість випити ще корисніший напій — зелений чай.

Чай

Чорний, зелений і білий чаї виробляються з одного й того самого вічнозе-
леного куща. Разом із цим трав’яний чай — це настоювання в гарячій воді 
будь-якої іншої рослини, окрім чаю.

Чим особливий чайний кущ? А тим, що фітонутрієнти, які містяться 
тільки у цій рослині, настільки потужні, що можуть вилікувати хворобу 
простим прикладанням чаю до шкіри. Наприклад, місцеве застосування 
зеленого чаю у вигляді мазі для генітальних бородавок забезпечувало їх ціл-
ковите зникнення у понад 50 % учасників клінічних експериментів.56 Тож 
недивно, що цей чудо-препарат тепер офіційно внесено до медичних реко-
мендацій Центру з контролю хвороб.57 Була описана дивовижна клінічна 
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історія жінки, в якої розвиток раку шкіри було зупинено завдяки місцевому 
застосуванню зеленого чаю.58 Якщо він може творити чудеса зовні тіла, то 
на що тоді здатен усередині?

У розділі 11 я вже розповідав про роль зеленого чаю в профілактиці 
раку грудей. Споживання його може захистити від гінекологічних злоякіс-
них утворень, таких як рак яєчників59 і рак тіла матки,60 а також знизити рі-
вень холестерину,61 кров’яного тиску,62 цукру в крові,63 кількість підшкірно-
го жиру.64 Зелений чай захищає мозок від погіршення когнітивної функції65 
та інсульту.66 Його вживання асоціюється зі зменшенням ризику діабету,67 
випадіння зубів,68 окрім того, він зменшує на 50 % ризик смерті від пнев-
монії.69 Алергікам чай також піде на користь. Рандомізовані дослідження 
показали: якщо щоденно випивати близько 3 чашок японського зеленого 
чаю «беніфуукі» за 6–10 тижнів до початку пилкового сезону, то це істотно 
знизить симптоми алергії.70, 71 Тож пийте зелений чай і не чхайте!

Пливучи хвилями мозкової активності

Винахід електроенцефалограми (ЕЕГ) для вимірювання активності 
мозкових хвиль характеризують як «одну з найнесподіваніших, най-
дивовижніших і найважливіших подій в історії клінічної невроло-
гії».72 Науковці відкрили чотири стани мозку людини — по два під 
час сну і бадьорості. Дельта-хвилі характерні тим, що мозок посилає 
електричні імпульси частотою одна хвиля на секунду; типово спо-
стерігаються лише під час глибокого сну. Є також тета-хвилі, вони 
виникають під час сновидінь і мають частоту п’ять імпульсів на се-
кунду. Альфа-стан — це стан розслабленості, пильності й уважності, 
коли ви, глибоко замислившись, заплющуєте очі. А бета-стан — стан 
метушні і штовханини, в якому ми живемо більшу частину життя.

Найбажаніший стан — альфа, коли ми пильні, зосереджені, але 
спокійні. Як він досягається? Якщо ви розслабляєтеся в приємній 
мирній обстановці, то приблизно через 90 хвилин вмикається стан 
інтенсивної альфа-активності (завдяки тренуванню в медитації мо-
нахи-буддисти досягають його значно раніше і здатні підтримувати 
навіть із розплющеними очима). Щоб виробити таку звичку, треба 
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або медитувати кожного дня упродовж кількох років, або просто 
пити чай. Через кілька хвилин після споживання чаю мозкові хвилі, 
характерні для розслабленого, але пильного стану, виникають у кож-
ного.73 Саме таке різке покращання мозкової діяльності й пояснює 
популярність напою.

Білий і зелений чаї — продукти менш інтенсивної переробки порівняно 
з чорним, тому їм і треба віддавати перевагу.74 Білий чай виробляється з мо-
лодого листя і називається так через сріблясто-білі ворсинки на пагонцях; 
зелений чай роблять із більш дозрілого листя. А який сорт чаю вважають 
найбільш корисним для здоров’я? Відповідь залежить від того, додаєте ви 
до чаю лимон чи ні. Якщо пити чай без лимона, то варто віддати перева-
гу зеленому. Але з лимоном білий чай одним стрибком випереджає його.75 
Причина в тому, що в білому чаї більше фітонутрієнтів, які можна вивільни-
ти лише за умови досягнення певного рівня рН.76

У плані потенціалу відвернення ракових захворювань і зелений, і білий 
чай продемонстрували в пробірці здатність захищати ДНК від ушкоджень з 
боку PhIP — канцерогену зі смаженого й тушкованого м’яса, про який я вже 
розповідав у розділі 11. Щоправда білий чай вийшов на перше місце, бо 
зміг блокувати майже 100 % ушкоджень ДНК, тоді як зелений удвічі менше. 
Ця «потужна мутагенна активність білого чаю порівняно із зеленим» була 
досягнута при заварюванні упродовж однієї хвилини. Під час дослідження 
переважної більшості чаїв виявилося, що продовження часу заварювання 
додаткового ефекту не давало. А в плані антиоксидантної активності чай 
краще взагалі не заварювати.77

Холодне заварювання популярне на Тайвані, особливо влітку. Такий 
чай не схожий на звичайний охолоджений, який просто заварюють, а по-
тім охолоджують. Навпаки, холодне заварювання — це коли чай кидають у 
холодну воду й дають йому настоятися щонайменше 2 години. З’ясувало-
ся, що цей метод зменшує вміст кофеїну, притлумлює гіркоту й терпкість, 
покращує аромат.78 А як холодне заварювання впливає на вміст поживних 
речовин? Цілком логічно було б припустити, що при ньому вода витягне 
менше антиоксидантів. Зрештою, увесь сенс гарячого заварювання в тому, 
щоб витягнути з чаю його поживні речовини, правда? Група науковців взя-
лася з’ясувати це питання, порівнявши антиоксидантну активність гарячо-
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го та холодного чаїв. Ось що вони зробили: змішали «поганий» холестерин 
ЛПНЩ з вільними радикалами і зафіксували, скільки часу займе окислю-
вання в чаях холодного і гарячого заварювання.

Як не дивно, виявилося, що білий чай холодного заварювання значно 
інтенсивніше уповільнював окислення.79 (Істотного впливу температури за-
варювання на антиоксидантну активність зеленого чаю виявлено не було.) 
І дослідники зробили припущення, що вода в традиційному чаї настільки 
гаряча, що знищує деякі з уразливих антиоксидантів білого чаю. Тому я свій 
чай більше не заварюю, а просто ставлю його на ніч до холодильника. Хо-
лодне заварювання економить час і кошти на електроенергію і, вірогідно, 
корисніше для здоров’я.

Проте вмістом поживних речовин у чаї можна не перейматися взагалі, 
якщо їсти чайне листя. «Матча» — це порошковий зелений чай, його ви-
робляють перемелюванням цільного чайного листя на дрібний порошок, 
який просто кидають у воду. Навіщо втрачати поживні речовини, вимочу-
ючи пакетик чаю в гарячій воді, якщо листя можна просто пити? Уявіть це 
собі так: пити заварений чай — все одно, що відварити в горнятку капусту, 
а потім викинути листя й пити відвар. Так, деякі поживні речовини все ж по-
трапили у воду, але чи не краще їсти самі листки? Саме тому я зараз просто 
додаю їх до фруктових коктейлів. До речі, це чудовий спосіб ввести чай до 
раціону, якщо його пиття на порожній шлунок викликає у вас дискомфорт. 
Призвичаївшись до порошкового чаю (для мене він на смак якийсь «трав’я-
нистий»), можна скрізь носити його із собою, щоб завжди мати можливість 
висипати у пляшку з водою й струснути. І ви цілий день питимете зелене 
листя, не отримуючи при цьому практично жодної калорії.

Якщо зелений чай такий корисний, то чому б не приймати пігулки 
з його екстрактом? Тому, що було зафіксовано багато клінічних випадків 
токсичного впливу на печінку внаслідок споживання таких пігулок80 — ще 
один доказ, що краще їсти цільні продукти, а не якийсь «чудодійний» актив-
ний інгредієнт у вигляді концентрату. Проте є один чайний напій, який я 
не радив би споживати. Зважаючи на кілька зафіксованих клінічних випад-
ків серйозного, загрозливого для життя стану, пов’язаного зі споживанням 
чаю комбуча (особливого сорту ферментованого чаю), вживання його «не 
варто рекомендувати». Про це йшлося у звіті щодо клінічного випадку із 
чоловіком, який впав у кому, випивши цієї бурди.81

А чи є застереження стосовно регулярного споживання чаю? Схоже, 
обмежувальним чинником тут буде вміст фтористих сполук. Чайний кущ 
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природним чином концентрує в собі фториди з ґрунту, це одна з причин, 
чому чай допомагає боротися з виникненням порожнин у зубах,82 але над-
мір фторидів робить його токсичним. Нещодавно в журналі New England 
Journal of Medicine був описаний клінічний випадок, коли в жінки з’явили-
ся кісткові болі після того, як вона 17 років поспіль щоденно випивала по 
слоїку чаю, завареного зі 100–150 пакетиків.83 Це вже занадто.

Для уникнення кісткового флюорозу дорослим людям не можна пити 
більше 20 пакетиків чорного чаю щоденно упродовж 20 років поспіль або 
ж 30 пакетиків зеленого і 80 пакетиків білого чаю.84 Щоб не було дентально-
го флюорозу, абсолютно нешкідливого, але негарного зовні знебарвлення 
зубів, дітям до 9 років слід утримуватися від споживання понад трьох паке-
тиків чорного чаю щоденно (або 4 та 11 пакетиків зеленого й білого),85 бо 
до цього віку їхні зуби перебувають у стадії розвитку.86

Найкращий підсолоджувач

У розділі 12 я поділився з вами дослідницькими даними про те, що дода-
вання цукру негативно впливає на деякі корисні властивості напоїв, а син-
тетичні підсолоджувачі на зразок аспартаму чи сахарину ще й шкідливі. 
А чи бувають корисні? Є лише два підсолоджувачі «зеленого світла» — чор-
на патока і фініковий цукор. В інших, таких як мед, малооброблений тро-
стинний цукор, сиропи з клену, агави та коричневого рису, на жаль, мало 
поживних речовин.87 Фініковий цукор — цільний харчовий продукт, бо ви-
готовлений із сухих фініків, змелених у порошок, так само, як і фінікові чи 
сливові пасти, які можна придбати в магазині або приготувати самому. Ці 
продукти прекрасно підійдуть для випікання, але коли йдеться про напої, 
то смак патоки може виявитися надто сильним, а цільнохарчові підсолод-
жувачі розчиняються не повністю.

А як щодо стевії? В 1990-х роках японські дослідники з’ясували, що сте-
віозиди, тобто «активні» інгредієнти стевії, начебто нешкідливі. Але в киш-
ках лабораторних пацюків бактерії перетворювали стевіозиди на токсичну 
речовину стевіол, яка в пробірці призводила до різкого сплеску мутаген-
ної шкоди для ДНК.88 На жаль, було встановлено, що в кишечнику людини 
відбувається така сама бактеріальна активність.89 Проте, утвориться чи ні 
отрута, залежить від дози. Всесвітня організація охорони здоров’я вважає 
1,8 міліграма сполук стевії на фунт ваги людського тіла безпечною концен-
трацією. Але якщо ви все підсолоджуватимете стевією, то легко перевищи-
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те допустимий рівень. Хоча споживання лише двох підсолоджених стевією 
напоїв щодня вважається нешкідливим.90

Цукрові спирти сорбіт і ксиліт нешкідливі самі по собі, але організмом 
вони не всмоктуються і опиняються в прямій кишці, де можуть всотувати 
рідину і спричиняти діарею. Через це в харчовій промисловості їх вико-
ристовують в обмежених кількостях, наприклад, в м’ятних льодяниках або 
жувальній гумці, на відміну від напоїв. Однак споріднена сполука еритри-
тол організмом всмоктується і не має при цьому проносного ефекту.

Еритритол природно міститься у грушах і винограді, але для його про-
мислового виробництва використовують дріжджі. На відміну від ін ших 
синтетичних підсолоджувачів, він не призводить до утворення порожнин 
у зубах,91 не асоціюється з фіброміалгією,92 передчасними по логами,93 го-
ловними болями,94 гіпертонією,95 мозковими захворюван нями,96 а також 
з тромбоцитозом97. До того ж еритритол має певні антиоксидантні вла-
стивості.98 Втім, як і в разі будь-яких продуктів інтенсивної переробки, 
його використання необхідно обмежувати роллю стимулятора спожи-
вання більшої кількості продуктів «зеленого світла». Наприклад, якщо 
ви можете з’їсти грейпфрут, лише посипавши цукром, то тоді вже краще 
підсолодити його еритритолом, аніж не з’їсти взагалі. Я, наприклад, ви-
користовую еритритол, щоб збільшити споживання журавлини (пам’ята-
єте мій рецепт рожевого соку в розділі 8?), какао-порошку (див. с. 325) та 
чаю з гібіскусу.

Мій пунш із гібіскусу

У 2010 році був опублікований антиоксидантний аналіз 300 різних 
напоїв — від «червоного бика» — Red Bull до червоного вина.99 І пере-
можцем став… чай із гібіскусу! Про його потужні протигіпертонічні 
властивості я вже докладно розповідав у розділі 7. За американськи-
ми стандартами у мене завжди був «нормальний» кров’яний тиск, 
але я хочу довести його до оптимального, тому гібіскус став для мене 
щоденним продуктом. Пропоную спробувати такий рецепт:

До восьми чашок води додайте жменю сухого гібіскусу або чоти-
ри пакетики чаю, де гібіскус є основним інгредієнтом, сік з одного 
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лимона й три чайних ложки еритритолу. Залиште настоюватися на 
ніч у холодильнику. Вранці відіжміть гібіскус або витягніть пакетики 
з чаєм, інтенсивно струсніть — і пийте хоч цілісінький день. Саме це 
я й намагаюся робити кожного дня, коли вдома.

Для поліпшення властивостей додайте ще й зеленої піни: ви-
лийте чашку чаю у міксер і вкиньте туди жменю свіжого листя м’я-
ти. Гарно перемішайте — і споживайте! Зелене листя змішається 
з найбільш антиоксидантним напоєм у світі, який смакуватиме як 
фруктовий пунш. Вашим дітям він неодмінно сподобається! Як 
і після кожного кислого продукту харчування чи кислого напою, 
не забудьте сполоснути рота водою, щоб природні кислоти не 
роз’їдали емаль зубів.100 Після споживання кислого зуби не можна 
чистити упродовж години, бо емаль, перебуваючи в пом’якшеному 
стані, може зазнати шкоди.101 Якщо ви п’єте пунш упродовж цілого 
дня, то рекомендую робити це через соломинку, щоб він не потра-
пляв на зуби.102

Однак будьте обережними. Існує кілька обставини, за яких навіть без-
невинні підсолоджувачі теоретично можуть стати шкідливими. Результа-
ти багатьох масштабних досліджень свідчать про наявність зв’язку між 
синтетичними підсолоджувачами та збільшенням ваги тіла.103 Найпоши-
ренішим поясненням цього начебто парадоксального феномену став зво-
ротний причинно-наслідковий зв’язок: люди мають зайву вагу не тому, що 
п’ють дієтичні газовані напої; вони п’ють дієтичні газовані напої тому, що 
у них зайва вага.

Однак є ще принаймні три менш доброзичливих пояснення. Перше — 
«надмірна компенсація очікуваного зниження калорійності». Якщо потай-
ки підмінити людям звичайний газований напій на дієтичний, і вони про це 
не знатимуть, то їхнє споживання калорій зменшиться.104 А що буде, коли 
ви в цьому зізнаєтеся? Люди, які свідомо споживають синтетичні підсо-
лоджувачі, можуть дійти до того, що навмисне з’їдатимуть більшу кількість 
калорій; вони можуть думати так: якщо я випив напій з нульовим вмістом 
калорій, то чому б мені після цього не поласувати додатковим шматочком 
пирога? Саме таке явище й зафіксували дослідження. Наприклад, якщо під-
дослідним дати на сніданок кашу, підсолоджену аспартамом, але при цьому 
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повідомити під час обіду лише половині учасників, що підсолоджувач син-
тетичний, то група, яка знає про аспартам, у підсумку з’їсть більше, ніж та, 
яка про нього не здогадувалася.105 Я пригадую цей парадокс кожного разу, 
коли бачу, як хтось замовляє в ресторані швидкого харчування разом з ос-
новними стравами ще й дієтичний газований напій.

Друге пояснення набирання зайвої ваги через споживання синтетич-
них підсолоджувачів ґрунтується на механізмі, виробленому в організмі 
людини в процесі еволюції. Коли мозок фіксує відчуття солодкості на язи-
ку, то цей механізм наказує йому посилити апетит, щоб можна було з’їсти 
якомога більше, бо, зрештою, солодкі від природи рослинні продукти хар-
чування, наприклад батат, найкорисніші для здоров’я. Якщо випити бля-
шанку дієтичної газованої води, то мозку здається, що його хазяїн натра-
пив на великий кущ дикої ожини, тож він сигналізує їсти багато й швид-
ко, допоки ніхто не дізнався про поживу. Водночас тіло знає, що коли ви 
з’їсте забагато калорій, то станете надто товстим і не зможете втекти від 
саблезубого тигра. Тому коли виникає відчуття, що ви спожили достатню 
кількість калорій, воно надсилає мозку сигнал, аби той скомандував при-
пинити їсти. Однак коли ви споживаєте низькокалорійні підсолоджувачі, 
то відчуваєте збільшення апетиту завдяки відчуттю солодкості на язику, 
проте вам може забракнути ефекту його пригнічення, який дають калорії, 
що потрапляють до шлунка. Результатом стає подальше підвищення апе-
титу, що призводить до споживання більшої кількості їжі, ніж потрібно.106 
Це ще одна причина того, що дієтична газована вода здатна викликати 
збільшення ваги тіла.

Насамкінець слід згадати про постійний потяг до всього солодкого й за-
лежність від нього. Безперервно поїдаючи всілякі підсолоджувачі — чи то 
з калоріями, чи без них — ви втрачаєте здатність відокремити смакові впо-
добання від надміру солодкого.107 Наприклад, вдома ви споживаєте еритри-
тол. Це чудово, але що станеться, коли ви поїдете, скажімо, у відпустку і не 
матимете його під рукою? А ваша пристрасть до солоденького подорожу-
ватиме разом із вами, і це може скінчитися тим, що ви з’їдатимете дедалі 
більше не надто корисних для здоров’я продуктів.

Яким має бути висновок? Еритритол видається абсолютно нешкідли-
вим, якщо ви не використовуєте його як виправдання для споживання 
дедалі більшої кількості низькоякісних продуктів із «порожніми калорія-
ми». Велика кількість солодощів тягне за собою велику відповідальність 
перед самим собою.
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Випивайте п’ять склянок води на день — хоч з-під крану, хоч підсолодже-
ної фруктами, чайним листям чи травами. Нормальний рівень гідратації 
поліпшить ваш настрій (і бадьорість!), покращить розумову діяльність і на-
віть посприяє зменшенню ризику серцевих хвороб, раку сечового міхура та 
інших захворювань. Тож п’ємо до дна за здоров’я!


