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Ако погледнем към миналото, към произхода на историята на 

храненето на човека, зърнените култури, в техния скромен и 

древен вид, винаги са присъствали още от самото начало на 

човечеството. Хранителната важност на тези култури е била 

значима на всяко място от света за оцеляването му . 

Култивирането на зърнени култури за пивоварене – ечемик, 

пшеница и ръж – е започнало най-рано преди 10 000 години 

в Плодородния полумесец, района на Източното 

Средиземноморие, до източната част на областта между 

реките Тигър и Ефрат.  
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Ечемик Пшеница Ръж 



Пивоваренето води началото си от близо 8000 години от Месопотамия, но 

успехът му е тясно свързан с развитието на селското стопанство. 

Почти е сигурно, че пивоварството е най-старият зананят и вероятно е 

толкова стар, колкото и земеделието. Пивото е също така толкова старо, 

както и хляба. Вероятно едното е страничен продукт на другото. 

Пивото е популярно от хиляди години и принадлежи към много консумираните 

нискоалкохолни напитки. То участвува в разнообразни диети, което се 

дължи на неповторимия му състав, характер, аромат и вкус, хранителни 

свойства и здравословни ефекти. В Европа основна суровина за неговото 

производство е ечемикът. 
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На английски наименованието на зърнените култури 

„cereals“ идва от организирането на празненства в 

древен Рим с подаръци от пшеница и ечемик в чест на 

богиня Ceres, която почитали като „дарителя на 

зърното“. И в древна Гърция са наблюдавани подобни 

религиозни церемонии. 

Пшеницата се използва като суровина в пивоварството 

от векове. Тя е в по-малка степен проучена от ечемика, 

който се счита за суровина № 1. Пшениченото пиво е 

специален вид, който се е появил в Бавария, Германия, 

през късното Средновековие. Разликата между 

ечемиченото и пшениченото пиво е в начина на 

ферментация, като за първото е характерна долната, а 

за второто – горната ферментация. Това 

разграничение оттогава е включено в съвременната 

версия на Закона за чистотата на пивото в 

Германия. 
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Лимецът е една от най-рано култивираните форми 

пшеница. Зърна от див лимец са открити в 

разкопки от епипалеолита. В по-късни времена 

- през Бронзовата епоха, отглеждането му 

постепенно е намаляло за сметка на други 

култури, за да се стигне до днешното му 

състояние на реликт - полузабравено растение, 

почти без стопанско значение. Лимецът е 

широко разпространен в Близкия изток, 

Закавказието, Средиземноморския регион, 

Югозападна Европа и на Балканите, и е една 

от първите зърнени култури, отглеждани за 

храна. В края на 20-век литературни източници 

посочват, че производството на лимец е 

ограничено в малки, изолирани райони на 

Франция, Индия, Италия, Турция и страните от 

бивша Югославия . 
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В България още в началото на миналия век проф. И. Странски 

разказва за чудесата му и открива нови 2-3 подвидa, 

специфични за Балканите. Наричан е “златото на траките” 

тъй като наред с останалите ритуални принадлежности и 

златни накити е задължителен атрибут, съхранен в глинени 

питоси, при погребенията на знатни траки. 

Възраждането в отглеждането на лимец започва през 2009 

година и вече с него се засяват над 10 000 дка в различни 

райони на страната. 
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Лимецът е издържливо растение. Той е почти див вид, който 

може да оцелява и да се развива дори върху много бедни 

почви, където отглеждането на съвременна пшеница е 

немислимо. Подходящ е за биологично земеделие, защото 

отглеждането му не е свързано с употребата на торове и 

препарати. Геномът му (тоест вида и подредбата на гените в 

клетките му) е останал непроменен за векове. Известно е, че 

съвременните пшеници се отглеждат лесно и дават големи 

добиви в резултат на провеждана с години селекция на 

сортовете. За съжаление този процес е свързан и със загуба 

на част от полезните качества на храната. Ето защо лимецът 

е толкова ценен - хранителните качества на неговите зърна 

са останали непроменени от векове. 
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Пшеницата лимец (на немски Einkorn, на руски однозернянка; в 

превод и двете думи означават "еднозърнеста") може да 

бъде отнесена както към дивите видове пшеница - Triticum 

boeoticum (или baeoticum), така и към домашните форми - 

Triticum monococcum. Дивите и култивираните форми на 

растението се разглеждат като отделни видове или като 

подвидове на T. monococcum. Лимецът е диплоиден вид (2n 

= 14) на олющената пшеница, с твърда покривна люспа и 

плътно положени зърна. Култивираната форма се различава 

от дивата по това, че семената са по-големи и класовете 

остават цели при съзряването . 
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Пазарният интерес към лимеца се увеличава с разширяването 

на екологичното земеделие и нарастващите претенции на 

здравословните хранителни съставки. Древните видове 

пшеница, такива като лимец (T. monococcum L.), емер (T. 

dicoccum L.) и спелта (T. aestivum L. ssp. spelta) са все 

повече и повече интересни за една балансирана диета, като 

алтернатива на широко разпространената и използвана 

хлебна пшеница и техните компоненти и състав са от 

значение, за да се знае дали наистина са полезни за 

здравето . 
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Химичен състав на лимеца  

Богат на въглехидрати, белтъчини, мазнини, той е с висока хранителна 

стойност зърнена култура, 100 g лимец осигуряват достатъчно 

протеини за един ден. 

 Той съдържа: 

- два пъти повече ненаситени мазнини от пшеницата и 

благодарение на влакната си е много по-лесно смилаем. 

- съдържа малко глутен - съществуват сведения, че при поне 70% 

от хората с глутенова непоносимост не предизвиква алергични 

реакции. 

- богат на минерали – 4 пъти повече магнезий в сравнение с 

кафявия ориз, 5 пъти повече фосфор отколкото соята. 

- неговите протеини съдържат 8 вида амино-киселини, включително 

и лизин, което рядко се среща в зърнени култури - есенциална 

аминокиселина, забавя стареенето на костите (остеопороза), 

спомага за добрата концентрация, оказва профилактично и 

задържащо действие срещу вируси.  

- според последни проучвания е добра храна при диабет - 

разтворимите въглехидрати - полизахариди притежават 

способността да укрепват имунната система. 
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Здравословни ползи от консумацията на лимец 

 източник на биоактивни компоненти за укрепване на здравето, 

такива като влакнини, феноли, токофероли и каротеноиди.  

 съдържа повишени нива на протеини и жълти пигменти - 

приемането на лутеин се асоциира с понижена честота на 

свързаната с възрастта дегенерация на макулата, главна причина 

за необратима слепота при възрастните хора и катаракта. 

 богат на витамините А, В и Е, белтъчини и минерали (цинк, 

магнезий, манган, фосфор). Витамин Е играе протективна роля за 

сърдечно-съдовата система, подпомага функцията на половите 

жлези, а също така е и сравнително добър антиоксидант - спомага 

за бързото извеждане от организма на свободните радикали. 

 минералите от своя страна също способстват за нормалното 

физиологично състояние на организма - научни изследвания 

показват, че съдържанието на цинк в лимеца, произведен в 

България, е с пъти по-голямо от това, произведен в други страни. 

Високото съдържание на магнезий прави лимеца изключително 

полезна храна за спортуващи хора и особено такива, които страдат 

от мускулни крампи и разтягания.  
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Антиоксидантно действие  

 

Лимецът има антиоксидантни свойства, стимулира обмяната на 

веществата, съдейства за извеждане на отровите от организма 

и активизира бъбречната дейност, подобрява храносмилането 

и кръвообращението и има съдоразширяващи свойства, за 

разлика от останалата пшеница има алкално действие, лесно 

смилаем, подпомага интелектуалната дейност. 
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Пиво 

Пивото е пенлива, газирана, нискоалкохолна напитка, която 
се получава чрез алкохолна ферментация с пивни 
дрожди на пивна мъст, произведена от вода, ечемичен 
малц и хмел и което при умерена консумация носи 
здравословни ползи. 

 Уникалността и огромното многообразие на различните 
типове и видове пиво се дължи на основните суровини, 
използувани при неговото производство: 

- вода; 

- ечемичен малц; 

- хмел и хмелови продукти; 

- пивни дрожди: Saccharomyces pastorianus, 
Saccharomyces cerevisia; 
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Пивото може да се сравни с 

изпълнението на симфоничния 

оркестър – ние сме диригента, 

рецептурата е нотите, а 

инструментите са съставките, с 

които се работи. Има най-различни 

рецептури за пиво. Стриктното 

придържане към рецептурата при 

пивоваренето може да бъде 

сравнено с придържането към 

партитурата в музиката. Разликата 

е в изпълнението – пивото е това, 

което сам направиш, но то е 

неповторима напитка. 
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Пивото съдържа повече от 1000 съединения, които преминават 

от основните суровини или възникват в хода на 

технологичния процес на производство и придават 

неповторимия му състав, характер, аромат и вкус, 

хранителни свойства и здравословни ефекти: 

- етилов алкохол; 

- декстрини и захари; 

- влакнини; 

- белтъци и техните разпадни продукти; 

- въглероден диоксид; 

- полифеноли; 

- хмелови горчиви вещества; 

- меланоидини и редуктони; 

- минерали; 

- витамини; 
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 Пивото започва да се произвежда първо от Шумерите преди 

около 6000 години преди новата ера.  

 То е било напитка на боговете в древен Египет. На него са 

приписвани лечебни свойства. Жените от висшето съсловие 

го използували като козметично средство за освежаване и 

поддържане на кожата. 
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В древна Гърция Хипократ използувал пивото като диуретично 
средство и лекарство против треска.  

  

През средните векове пивото е било признат стимулант за 
подобряване на настроението, за повишаване на апетита и 
като успокояващо средство. От тогава до наши дни 
възглавницата, съдържаща хмел се препоръчва против 
безсъние.  

 

 В края на XVII век всички ученици в Англия задължително 
пиели по две бутилки пиво дневно.  

  

Алкохолните тинктури и капки се употребяват традиционно в 
народната медицина и сега. Нашите предшественици са 
вярвали в здравословното действие на умерената 
консумация на пиво. 
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Повече от 3500 научни статии са публикувани в света за 

връзката между медицината и пивото.  

Редица научни изследвания са установили, че умерената 

консумация на пиво: 

- разширява кръвоносните съдове; 

- повишава съдържанието на добрия холестерол HDL в 
кръвта; 

- снижава нивото на лошия холестерол LDL в кръвта; 

- възпрепятствува отлагането на мастни образувания по 
вътрешните стени на артериите и тяхното стесняване 
(атеросклероза); 

- намалява риска от сърдечни инфаркти и мозъчни инсулти; 

- предпазва от образуването на камъни в бъбреците; 

- предпазва от някои видове рак; 
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Национална колекция от род Triticum 

Колекцията от род Triticum, поддържана при условията на ex 

situ съхранение в Институт по растителни генетични ресурси „К. 

Малков“ – Садово е представена от значително разнообразие 

от видове. Тя наброява 12 539 образци, от които 84 са от 

Triticum monococcum, 59 са от Triticum dicoccum, 73 са от 

Triticum spelta. 

 

 

Освен за хляб лимецът може да се използува за направата на 

пиво и напитки. Още от древността е останало схващането, 

че „пивото е течен хляб“. Тъй като основната суровина за 

пивото е малца, проблем при малцуването на лимец е 

дребното му зърно. 
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Окачествяване на зърно от лимец, реколти 2013 и 2014 година 
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№ 

СОРТ Влага, 

% 

Абс.маса, 

g 

Изравненост, % Белтъчно 

съдържание, 

% абс.с.в. 
>2,8 mm >2,5 mm 

+2,8 mm 

>2,2 mm <2,2 mm 

1. 2013 11,8 19,1 0,3 1,2 20,7 78,1 15,1 

2. 

 

 

 

2014 

 

При  пивоварен 

ечемик 

12,1 22,9 

 

 

 

Над 40 

0,1 1,4 

 

 

 

Над 85 

27,2 71,4 13,8 

Таблица 1 

Анализ на зърно лимец, реколти 2013 и 2014 година 



Микромалцуване на лимец реколти 2013 и 2014 година 

В Института по криобиология и хранителни технологии 

лимецът е малцуван по стандартния метод за пивоварен 

ечемик съгласно МЕБАК (Средноевропейска пивоварно-

техническа комисия по анализите) и след това са проведени 

експерименти с различни технологични параметри. 
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Таблица 2 

Анализ на малц от лимец, реколти 2013 и 2014 година 

 
№ Сорт Влага, 

  

  

% 

Време 

на 

озахаря-

ване, 

min. 

Екстракт 

фин 

шрот, 

  

% 

абс.с.в. 

Екстрак-

тна 

разлика, 

% 

Цвят, 

  

ед. 

ЕВС 

Вискози-

тет, 

8,6% 

лпм, 

mPa.s 

Разтво-

рим 

азот, 

  

mg/100 

ml 

Разтво-

рим 

азот, 

  

mg/100 

g 

Общ 

белтък, 

  

% абс.с.в. 

Число 

на 

Колбах, 

 

% 

1. 2013 4,6 40 80,9 2,4 4,0 2,37 65,1 581 14,9 24,4 

2. 2014 4,3 40 81,9 4,2 4,5 2,42 72,6 642 13,8 26,5 



Малц Контрола Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Малц от ечемик, % 100 80 60 40 

Малц от лимец, % - 20 40 60 
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Таблица 3 

Схема на лабораторните опити 

Пиво с лимец – полупроизводствени опити 

Малц 

Малц от ечемик, % 50 

Малц от лимец, % 50 

Таблица 4 

Схема на полупроизводствените опити 



ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 

Показатели  2013 2014 

Начален екстракт, % 11,91 10,89 

Привиден екстракт, % 3,65 2,93 

Действит. екстракт, % 5,22 4,44 

Алкохол, тегл. % 3,45 3,31 

Алкохол, обемни % 4,42 4,23 

ПФС, % 69,35 73,09 

ДФС, % 56,17 59,23 

рН 4,78 4,98 

Цвят, ед.ЕВС 7,5 9,5 

Антиоксидантна 

способност, mmol/l 

екв. вит. С 

965,9 1045,7 

Таблица 5 

Физико-химични показатели на готови пива 
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Обобщение за технологията за малцуване и пивоварене с лимец: 

- Разработена е технология за малцуване на лимец. 

- Разработена е технология за получаване на пиво с лимец, в съотношение 

50:50 ечемичен малц и малц от лимец. Това пиво може да се причисли към 

пшеничените пива, защото отговаря по физико-химични показатели на 

критериите в Указанията на Световната купа за стил на пивата (World Beer 

Cup), която се провежда от 1996 година в САЩ. 

- Ферментацията на пивото е с щам дрожди за долна ферментация, но по 

мнение на колектива технологиите за долноферментирали пива изискват 

много повече знания и умения. 

- Оптимално е екстрактно съдържание около 11%. 

- Постигната е средна степен на изферментиране – около 73% ПФС. 

- Съдържание на полифеноли, антоцианогени, флавоноиди, бета-глюкани, 

антиоксидантна активност – съпоставими с пивата от търговската мрежа. 

- Потвърдена е удачната замяна на ечемичения малц с малц от лимец до 50%. 

- С помощта на съвременните технологии, с научен подход и оптимизиране на 

процесите, лимецът може да стане подходяща суровина за пивоварене. 

Засиленият интерес към старите пшеници лимец, емер и спелта идва от 

познанията за техните съставки и възможността да са алтернатива за 

балансираното човешко хранене. 



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА КОНСУМАЦИЯТА НА ПИВО 

 

- пиво се пие от здрави хора; 

- умерената консумация на пиво се отнася до пълнолетните, за 
малолетните алкохолът не е разрешен; 

- по-добре пийте пиво с храна, отколкото на гладен стомах; 

- по-добре пийте всеки ден по две пива, отколкото два дни в 
седмицата по седем пива; 

- комбинирайте пивото с други здравословни храни и физическа 
активност; 

 

 

ПИВОТО ВЕРОЯТНО Е НАЙ-СТАРИЯТ ПРОДУКТ, ПРОИЗВЕДЕН 
ПО СТАНДАРТ 

Законът за чистотата на пивото е приет през 1516 година в Бавария,  
Германия. 

Сега в Германия настояват този закон да влезе в списъка с 
нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. 

Това е нормативен акт на почти 500 години и е най-старият 
документ , регламентиращ качеството на хранителен продукт. 

 



 

 

 

Хляб и сладкарски продукти 
Таблица 6 

Химичен анализ на брашно от пшеница и лимец, реколта 2014 година 

 Вид проба Влага, 
% 

Пепел, 
% а.с.в. 

Протеини, 
% а.с.в 

Мазнини,% 
а.с.в. 

Глутен, 
mg/kg 

Жълти 

пигменти, 

mg/100 g 
а.с.в. 

Пшеничено брашно   12,7 0,5 9,3 1,0 126х103 - 

Брашно от биолимец  

12,7 2,16 15,5 1,28 325,5 1,21 

Конвен. брашно от 

лимец  13,0 1,78 15,0 1,30 321,8 1,28 

От таблицата е видно, че брашното от лимец има високо съдържание на протеини, 

минерални вещества (пепел), мазнини и жълти пигменти в сравнение с пшеницата. 

Съдържанието на жълти пигменти (каротеноиди) в лимеца е приблизително като на най-

висококачествената твърда пшеница. 



Таблица 7 

Наситени и ненаситени мастни киселини g/100 g мазнина в лимец 

 
Наситени МК Лимец Мононенаситени МК Лимец Разклонени МК Лимец 

C-12:0 0.05 C-18:1t5/6/7 0.14 C-13iso 0.04 

C-13:0 0.03 C-18:1t10 0.04 C-13aiso 0.02 

C-14:0 0.30 C-18:1t11 0.05 C:16iso 0.01 

C-15:0 0.08 C-18:1c9/C-18:1t12/13/ 25.13 Групи МК   

C-16:0 16.38 C-18:1t15/C-18:1c11 0.96 Σ C-18:1Trans-FA 1.19 

C-17:0 0.17 C-18:1c12 0.12 Σ C-18:1Cis-FA 25.25 

C-18.0 0.98 C-20:1n9 0.95 SFA 18.00 

C-23:0 0.01 C-22:1n9 0.01 MUFA 27.65 

Мононенаситени МК   Полиненаситени МК   PUFA 54.28 

C-12:1n1 0.02 C-18:2c9,12 51.53  Σ n-3 2.54 

C-16:1n7 0.16 gC-18:3n6 0.02 Σ n-6 51.86 

C-16:2n4 0.01 aC-18:3n3 2.54 Σ n-6/Σn-3 20.40 

C-17:1n7 0.06 C-22:2n6 0.19 Branched FA 0.07 

Мастнокиселинният състав на брашно от лимец е представен основно от ненаситени 

мастни киселини, от които мононенаситени - 27,65 и полиненаситени - 54,28 g/100 g 

мазнина. Общото съдържание на омега-3 мастни киселини в брашно от лимец е 2,54 

g/100 g мазнина, а на омега-6 мастните киселини е 51,86 g/100 g мазнина. 



  

Макроелементи, mg/kg Микроелементи, mg/kg 

Ca K Mg Na P B Ba Cu Fe Mn Zn 

Проба 1* 351 4019 1144 35,0 3505 5,1 3,6 4,8 50,1 37,6 49,0 

Проба2** 295 3182 872 30,6 2885 4,6 3,6 4,7 46,6 37,4 41,2 

Таблица 8 

Съдържание на макро- и микроелементи в брашно от лимец 

*Проба 1 - брашно от лимец смляно на каменна мелница - пълнозърнесто 

**Проба 2 - брашно от лимец смляно на валцова мелница с пресяване на 

триците 

Независимо от начина на смилането, се установява високо съдържание на Р, K, Mg, Fe, 

Zn в лимеца и ниско съдържание на Са (0,351 g/kg) и Na (0,035 g/kg).  Лимецът е с по-

високо съдържание на минерални вещества в сравнение с пшеницата. 



Един от експериментите за приготвяне на хляб от лимец 

Проведени са изследвания за точните съотношения на 

съставките за хляб и количеството на добавената вода за 

замесване.  

Пробно лабораторно изпичане на хляб от конвенционален 

лимец  

Микс 1 -  брашно от лимец, замесено със суха хлебна мая 

Микс 2  - брашно от лимец, замесено със суха мая и ксантанова 

                гума 

Микс 3 -  брашно от лимец, замесено със суха хлебна мая и 

                естествени подобрители 

 

ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 



Ферментацията е проведена за 15 минути при 30ºС, избиване и 

ферментация за 15 минути. Окончателната ферментация е 

50 минути.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                Фиг. 1. Външен вид на хляба                          Фиг. 2. Разрез на хляба 

ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 



 

Характеристика и сензорна оценка на изпечения хляб 

Хлябът от Микс 1, Микс 2 и Микс 3 представлява правоъгълно 

хлебче с правилна форма и златист цвят на кората с 

червеникав оттенък, с нормална дебелина  и без напуквания. 

Цветът на средината е златист с  червеникав оттенък. 

Средината е равномерно измесена, мека на пипане, еластична 

при натиск и добре изпечена. Тя има  добре развита шупливост 

и при трите микса. Вкусът е характерен и леко сладникав и на 

трите хлебчета. Хлябът не е леплив при дъвчене. Има приятен 

аромат за този тип хляб, типичен за лимеца. Добавката на 

хидроколоиди прави средината на Микс 2 и Микс 3 малко по-

мека на пипане и с малко по-едра шупливост в сравнение с 

Микс 1. 

 

ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 



Приготвяне на бисквити от лимец 

 

 

 

 

 

 

 

Бисквитите имат квадратна форма, златист цвят и по-нежна 

структура. Те са меки, имат  аромат на орехов сладкиш, 

който е характерен за лимеца. За получаване на бисквити са 

използвани различни комбинации на съставките и добавките 

и е установено, че най-добри вкусови и качествени 

показатели имат бисквитите, обогатени с яйчен прах и 

маргарин. Те са вкусни, приятни и меки. Влагата им е под 

10% и при съхранение не се променят. 

 

 

 

ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 



Кекс от лимец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кексче с правоъгълна форма. Горната кора е със златист до червеникав 

оттенък, с нормална дебелина и характерно напукване, поръсена е с 

пудра захар. Цветът на средината е със златист до червеникав оттенък 

с червеникави частици и тъмни ивици от какао. Средината е мека на 

пипане, изпечена  и с дребна шупливост. Вкусът е  сладък  с приятен 

аромат. 

 

 

 

ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 



Реване от лимец 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реване с правилна форма. Горната кора е със златист до червеникав 

отенък, с нормална дебелина. Цветът на средината е златист до 

червеникав отенък с червеникави частици. Средината е мека на пипане, 

изпечена с дребна шупливост. Вкусът е характерен, леко сладникав. 

Има приятен аромат. Реването е сиропирано и украсено със сметана и 

захарни сладкарски пръчици. 

 

 

ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 



 

Обобщение:  

В сравнение с пшеничения хляб лимецът съдържа повишено 

съдържание на протеини,  ненаситени мастни киселини, 

минерали и жълти пигменти. Има ниско съдържание на глутен и 

се приближава до безглутеновите храни.  При проведените 

изследвания се установява, че хлябът от лимец е с много добри 

качествени показатели и  може да се получи по следните три 

начина: 

  1. Чрез намаляване количеството на водата при замесване. 

  2. Чрез добавка на гума гуар или карбоксиметилцелулоза.  

 3. Чрез обогатяване на хляба с мляко, яйчен прах и мазнина.  

Лимецът може да се използва за получаване на вкусни 

сладкарски изделия, като бисквити, кекс и реване . 

 

ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 



Поради повишеният интерес към фукционалните храни, 

лимецът може да продължава да играе важна роля в човешкото 

хранене, по-специално в развитието на нови или специални 

храни с високо хранително качество. Според  Hidalgo et al. 

(2014), лимецът има следните предимства пред съвременните 

пшеници: 

 Може да бъде нетоксичен за хората, които имат 

непоносимост към глутена. 

 Лимецът има 14 хромозоми, докато съвременните пшеници 

имат 42, което е по-благоприятно за храносмилателната 

система на организма. 

 Лимецът съдържа от 3 до 4 пъти повече бета-каротен от 

пшениците, който увеличава имунитета и помага за 

предотвратяване на рак и сърдечни заболявания.  

 

 

ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hidalgo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24022812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hidalgo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24022812


 Лимецът съдържа два пъти повече витамин А от 

съвременните пшеници, което влияе положително върху 

репродуктивните органи, върху очното здраве и предпазва 

от някои видове рак.  

 Лимецът съдържа от 3 до 4 пъти повече лутеин, отколкото 

съвременните пшеници – служи за профилактика срещу 

макулна дегенерация и катаракта на очите. 

 Лимецът съдържа 4-5 пъти повече рибофлавин, отколкото 

съвременните пшеници, който се използва от организма за 

създаване на енергия и е антиоксидант, който забавя 

стареенето. 

 Люспите могат да защитят зърното от химическо 

замърсяване и насекоми, което го прави подходящо за 

биологично земеделие.  

 

 

ЛИМЕЦЪТ – ДРЕВНОСТ И ИНОВАЦИЯ 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО 

ВНИМАНИЕ ! 

 
НАЗДРАВЕ И УМЕРЕНО! 

НАЗДРАВЕ И УМЕРЕНО! 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! 


