
Процесът за „отглеждане на хранителни вещества” на Garden of Life: 

Подходящ за вегани D3 

Ние в Garden of Life сме се посветили на задачата да дадем възможност на веганите да се радват на 

изключително здраве и добро общо състояние. Предлагаме пълна серия от хранителни добавки, 

подходящи за вегани, сред които витамините Vitamin Code, храните Perfect Food Raw и Organic Green 

Super Foods, заместителите на брашна Raw Meal и протеините на прах Raw Protein, както и 

множество други продукти. 

При създаването на комбинации за вегани възприехме мисията на Веган обществото 

(Vegan Society): 

Веган обществото (Vegan Society) насърчава веганския начин на живот – т.е. живот, който се 

стреми към изключване, доколкото е възможно и практично, на всички форми на експлоатация на 

животните за храна, облекло или каквато и да е друга цел
1
. 

Целта ни при създаването на този документ е да осведомим и научим  клиентите си вегани как 

балансираме основните принципи на веганския начин на живот, както е описан по-горе, докато се 

стремим да отговорим на физиологичните нужди на организма за получаване на витамин D. 

Какво представлява витамин D и защо веганите се нуждаят от него? 

Витамин D е основен мастно-разтворим витамин, който действа в тялото като хормон и спомага 

за формирането на костната тъкан и усвояването на калций и фосфор. Основната му роля е да 

контролира преноса на калций в кръвта, като го доставя до костите за тяхното подсилване. Всички 

хора, живеещи в северни страни (като голяма част от континенталните Щати), и по-специално 

веганите, са изложени на риск да развият недостиг на витамин D – особено през есента и зимата.
2
 

А защо веганите са особено податливи към недостиг на витамин D? Дори да си набавят чрез добавки 

витамин D2, синтезиран от соя, важната му форма ( обект на почти всички изследвания върху хора), 

е D3, който идва само от два източника. Първият и най-важен е ултравиолетовата светлина от 

слънцето, по-специално в часовете от 10 до 3 следобед през късната пролет и лятото. Кожата 

трябва да бъде изложена директно за 

достатъчен период от време, за да може организмът да преобразува собствения си холестерол в D3. 

Вторият източник са храните от животински произход. 

Как „разбихме кода” за „отглеждане” на витамин D: 
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Унгарският изследовател и фармацевт Ендре Салаи (Endre Szalay) е посветил последните 50 години 

от научния си живот на разработването на иновативен научен метод за отглеждане на 

хранителни вещества вътре в дрожди. Д-р Салаи работи в сътрудничество със спечелилия Нобелова 

награда екип на д-р Алберт Сент-Георги при откриването им на витамин C и формулира теорията, 

че изолираните нутриенти не може да се смелят и използват изцяло от човешкото тяло. Целта му  

е да открие начин за отглеждането им в растителни храни, които тялото може да разпознае, 

смели и усвои. Благодарение на новаторската му работа можем сега да ви предложим витамин D3 – 

основен нутриент за човешкото здраве – в подходяща за вегани форма на растителна основа. 

Био плодовете и зеленчуците, отглеждани основно с животински торове, са подходящи за 

вегани. 

За да разберем добре процеса на „отглеждане” на нутриентите е полезно първо да погледнем към 

природата и най-добрите практики за био земеделие по света. Диаграма 1, подготвена от 

Националната информационна служба за устойчиво земеделие
3
, показва по какъв начин растенията 

поемат основни хранителни вещества (които по-късно се консумират) в клетките си. 

В горната диаграма  се вижда, че цялата органична материя като водата, разлагащите се растения 

и животните подхранват почвата. Насажденията – в случая бобови растения – използват своята 

коренова система, за да поемат хранителните вещества от почвата. Водните молекули 

осигуряват транспортирането им, а специфични пептиди, намиращи се в почвата, спомагат за 

навлизането – или слепването – между клетките на растението и хранителните вещества от 

почвата. Резултатът? Богато на хранителни вещества растение, което е ценно като човешка 

храна. 

Много е важно да се отбележи, че животинските вторични продукти, са основен източник по света 

за наторяването на био насаждения
4
. Употребата на торове, получени от рибни емулсии, рибно 

брашно, кръвно брашно, костно и месно брашно, е често срещано средство за подобряване на 

почвата, използвано от по-голямата част от био фермерите според Наръчника за съвместимост на 

био-земеделието (Organic Farming Compliance Handbook)
5
 . Употребата на тези вещества специално 

се обсъжда и одобрява според Насоките за Националната биологична програма на USDA (NOP)
6
, 

подраздел “C”. ATTRA -  водещата организация с нестопанска цел, посветена на създаването и 

преминаването на земеделската земя в САЩ към био земеделие – не само се присъединява към 
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мнението за употребата на животински вторични продукти в производството на био храни, но и 

допълва, че компостът от животинска тор е много важен за правилното подготвяне на био 

културите.  Университетът на Вермонт – водещо учебно заведение в областта на иновативните 

техники за био земеделие – е възприел съвета им, като прави обработката на компост от сурова 

тор неразделна част от програмите си по обучение в био земеделие. 

Несъмнено био културите, които са отгледани от  фермери, използващи животински вторични 

продукти, са съществена храна за веганите. Както е обяснено в мисията на Веган обществото: 

„изключване, доколкото е възможно и практично”. Веган, който не консумира растителна храна, ще 

умре от недохранване. 

По-долу ще обясним как процесът на Vitamin Code за създаване на витамин D (който ние изпълняваме 

чрез отглеждане на хранителни вещества в клетъчните стени на растенията) отразява описаното 

преди това отглеждане на растения. 

Нашата Saccharomyces cerevisiae е жива,  растяща растителна мая. 

Отглеждането на витамин D започва с едноклетъчно растение – в този случай Saccharomyces 

cerevisiae или хлебна мая. Избрахме S. cerevisiae, тъй като тя запазва сложната клетъчна структура 

на растението, а в същото време е лесна за отглеждане. Друга важна характеристика на S. 

cerevisiae е, че произвежда витамин D2 като нормална, незасилена функция и на клетъчно ниво 

съществува специфично рецепторно място за свързването на витамин D3. 

За да се даде начало на процеса, растението се смесва с вода, която е била подложена на 

многоетапно пречистване. Това гарантира, че водата не съдържа никакви нежелани съставки, 

които биха повлияли процеса на отглеждане. След това се добавя меласа за храна на маята и се 

оставя маята да започне процес на растеж (напъпване). 

По същото време, докато маята расте в своя резервоар, в много по-малък подготвителен резервоар 

се поставя изолиран витамин D3, отговарящ на стандартите на Фармакопеята на САЩ. Широко 

разпространеният D3, който наличен в търговската мрежа и който ние купуваме, е синтезиран от 

животински холестерол, главно от ланолин. Изходният материал се подлага на продължително 

преобразуване и процес на излагане на ултравиолетови лъчи, който е описан накратко по-долу. 

Учените-химици следват двуетапен процес за синтезиране на витамин D3 от холестерол. По време 

на първата фаза молекулярната структура на холестерола се преобразува в кристален 7-

дехидрохолестерол. По време на втората фаза 7-дехидрохолестеролът се излага на ултравиолетова 

светлина (подобна на слънчевите лъчи). В резултат се получава напълно чист D3, несъдържащ 

никакви химически остатъци.. 

Всичкият витамин D3, отговарящ на стандартите на Фармакопеята на САЩ, се произвежда по 

този процес и в резултат на това се нарича „синтетичен” – т.е. синтезиран чрез химически процес. 

(Учените все още изследват начини да се синтезира D3 от растителен източник, но засега нямат 

успех.) 

В природата са необходими вериги от аминокиселини, наречени пептиди, за да стигат 

хранителните вещества да клетките на маята. 

В резервоара на витамин D добавяме разтвор на вода и специфични пептиди, които представляват 

вериги от целеви аминокиселини и са част от патентования ни процес. Пептидите имат една 

единствена мисия – да проникнат през клетъчната стена на витамин D през определен портал 



(наречен рецептор или място на свързване). Тази стъпка е важна, ако се надяваме растението да 

успее в последствие да поеме – или да  преработи - витамин D. 

В подходящия момент от процеса на отглеждането свързаният с пептиди витамин D се добавя към 

растението (растящата S. cerevisiae). Пептидите съдействат хранителните вещества от 

клетките на витамин D да преминат през клетъчната стена на растението. С помощта на 

пептидите витамин D се преработва изцяло в растението и буквално става част от него.  Точно 

както в примера по-горе, където описахме как бобовите растения поемат и преработват 

хранителните вещества от почвата, които впоследствие стават част от тяхното 

междуклетъчно вещество. Самият характер на витаминD се преобразува от синтетичен към 

пълноценен. Новообразуваният витамин D, вече в растителна форма, съдържа всичките кофактори, 

които обикновено се намират във всяка храна, богата на витамин D. 

Диаграма  2 показва специфичното място за свързване на витамин , което спомага витаминът да 

проникне през клетъчната стена на растението и да се свърже с клетката. Този процес обикновено 

се нарича метаболизъм. 

Какво е съотношението на използвания витамин D, отговарящ на стандартите на 

Фармакопеята на САЩ,  спрямо количеството мая при „отглеждането” на ренатуриран 

витамин D? 

След десетилетия на изменения точната формула на д-р Салаи и съотношението на D3 към маята 

са важна търговска тайна, но количеството витамин D е изключително малък компонент на 

формулата.  

Колко витамин D се съдържа в ренатурираната клетка на маята? 

Ако разглеждаме ренатурираните клетки мая, съдържащи витамин D, на клетъчно ниво, всяка 

клетка от маята съдържа толкова много хранителни вещества и други елементи, че теглото на 

витамин D в клетката, сравнено с цялата клетъчна структура на растението, е пропорционално 

много малко. Това е илюстрирано от диаграма 3, която показва рисунка на ренатурирана клетка на 

мая, съдържаща витамин D: 

 

Възможно ли е част от първоначалния витамин D да бъде неметаболизирана от маята? 

Човек може да се пита как сме сигурни, че в края на процеса на отглеждане не е останала никаква 

част от първоначалния витамин D3 в неговата неотгледана или не-ренатурирана форма. Анализът 

потвърждава това. Такива тестове се извършват при всяка партида ренатуриран витамин D, 

която произвеждаме. 

Първият вид анализ се провежда с помощта на оборудване, наречено HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography – високоефективна течна хроматография). За да се разбере ефикасността на този 

вид тест трябва да уточним, че всички видове витамин D са мастноразтворими. Витамините 

биват или мастноразтворими (което означава, че се разтварят в мазнини), или водоразтворими 

(което показва, че се разтварят само във вода). Както сме учили в училище, мазнините и водата не 

се смесват. По тази причина, за да се тества за наличие на мастноразтворими витамини, първо 

трябва всичко, което се изследва в лабораторията, да бъде измито със спирт. С негова помощ 

наличните мастноразтворими компоненти се отделят от другото. 



В нашия случай изплакваме богатата на витамин D мая с етанол. След това маята се отделя и се 

изсушава. Останалият етилов алкохол се събира за анализ. Ако хроматографичният тест HPLC 

покаже наличие на каквото и да е мастноразтворимо вещество в маята, тогава става ясно, че има 

стандартен витамин D и че маята не е метаболизирала и преобразувала напълно цялото 

количество витамин D. При това положение цялата тази партида от мая се изхвърля. [През 

всичките десетилетия, в които сме отглеждали ренатуриран витамин D, ни се е налагало да 

изхвърлим много малко партиди от маята.] 

Вторият анализ се провежда след като приключи изплакването с етанол и сме установили, че 

остава само витамин D в клетките на маята. Свързаният с маята витамин се подлага на 

хроматографичен анализ HPLC, който разбива клетъчната стена. При този тест изследваме за 

наличие на витамин D в клетките на маята. Трябва първо да разбием клетъчната стена по време на 

подготовката на мострите, за да извлечем витамина от клетките. След като бъде разбита, може 

да се изследва за наличие на витамин D с помощта на поредно изплакване. Вторият анализ 

потвърждава, че действието на витамина отговаря на спецификациите, нужни за производството 

на нашите капсуловани продукти. 

Характерните свойства на крайния продукт, които най-много наподобяват растителните, са ко-

факторите. Те се откриват във всички храни от растителен вид, но ги няма в синтетичните 

витамини. Такива ко-фактори са антиоксидантите, глюкопротеините, липопротеините, 

глутатионът, коензимът Q10 и SOD (супероксид дисмутаза). Никога не добавяме тези ко-фактори, 

те са ендогенни, т.е. образуват се вътре в клетките на маята.  Растенията съдържат множество 

хранителни елементи (протеини, въглехидрати и мазнини), които обграждат витамините в 

клетките им. По същия начин и ренатурираният витамин D поддържа хранителни вещества, които 

подражават на характеристиките на растенията. Щом се установи наличието на тези ко-

фактори, ренатурираният витамин D е готов за употреба в нашите подходящи за вегани добавки. 

Чрез този щателен и внимателен процес успяваме да създадем витамин D3 – важно хранително 

вещество – в подходяща за вегани форма. 

Колко витамин D, като тегло, се използва в нормален продукт на Garden of Life? 

За много хора може да се окаже изненадващо колко ефикасен остава ренатурираният витамин 

D. При всеки от продуктите Vitamin Code е нужно пропорционално незначително количество богата 

на витамин D мая, за да се получи пълна доза витамин. Да не забравяме също, че всекидневното 

количество витамин D, което се препоръчва за консумация от човека, се измерва в международни 

единици IU и на практика представлява микрограмове вещество. 

Диаграма 4 показва колко малко мая с ренатуриран витамин D се добавя към нашия продукт Raw 

Calcium. Илюстрацията показва, че формулата изисква действаща доза от 1400 международни 

единици IU за пет капсули. В една дневна доза Raw Calcium има почти 5000 мг вещество и по-малко 

от 2 мг (или 0.004%) от това тегло е мая. 

Заключение 

Процесът на Garden of Life за отглеждане на витамин D е неповторим и революционен. За разлика от 

процесите на хелация или ферментация, които се концентрират върху процесите на разлагане на 

веществата, процесът на отглеждане отразява цикъла на растежа на растенията. В конкретния 

случай с витамин D, растението (маята) усвоява витамина, докато расте. След това се „откъсва“ 

растение, богато на витамин D и се включва в нашите хранителни добавки. 



Стремим се да открием един ден използваем източник на витамин D, който произлиза от 

растителни вещества. Когато това стане, този витамин ще е допълнително изражение на нашата 

обвързаност към веганския начин на живот. Докато това стане, вярваме, че витаминът, който 

отглеждаме, осигурява ценни и нужни вещества на веганите и е важна част от тяхното хранене. 

Garden of Life се присъединява напълно към  мисията на веган обществото за „изключване, доколкото 

е възможно и практично“, когато създава тези хранителни добавки, подходящи за вегани, и ги 

представя с гордост на своите клиенти вегани, за да могат да се възползват от тях. 

†
 Тези твърдения не са проверени от F..D.A. (Администрацията по храните и лекарствата на САЩ). 

Продуктите нямат за цел да диагностицират, третират, лекуват или предпазват от която и да е 

болест.  

 

 

 


