
Хранителни традиции на 
Балканите 

Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска,дм 

Медицински Университет, София 





Това е само еволюция....... 



Препоръки на СЗО за 
здравословно хранене 

Мисли глобално, действай локално 





Количество на храна 

Качество на храната Приготовление  
на храната 

Балканската 
диета 



Типични примери за храненето на 
Балканите 

• Кисело мляко и сирене 

 

• Пчелни продукти 

 

• Зърнени храни 

 

• Плодове и зеленчуци 



 

 
Киселото мляко 

 
 
 

• Мечников (19 век) 
подчертава че в основата 
на дълголетито на 
българските планинци е 
консумацията на 
киселото мляко 
 

• Проф. Асен Златаров 
(1933) "киселото мляко е 
елексир за дълголетие" 
 



Българската школа 

• Д- р Стамен Григоров през 1905 година 
открива "българската бактерия"- 
Lactobacillus bulgaricus 

 
• Д-р Радуш Титков (1905) защитава в Тулуза 

дисертация за лечебните свойства на 
киселото мляко  
 

• Акад. Ташо Ташев и сътр. разработват 
хранителни превантивни режими на база 
на киселото мляко 
 

 

 

 

 

 

 



• Ролята на кисело-млечните продукти, като 
пробиотици в диетичното и профилактичното 
хранене на гастроентерологичните, 
метаболитните и сърдечно-съдовите 
заболявания (Probiotic’s conference, Paris, 2007) 

 

• Наши изследвания подчертават ефекта на 
пробиотиците (Активиа натурална) в 
профилактиката и лечението на 
затлъстяването  

      (Св. Ханджиев, 2008; Sv. Handjiev, T. Handjieva-Darlenska,  

       16 ECO, 2008) 

 







Айрян 

VS. 



Бяло саламурено сирене 



Легендата: Шопска салата 



Лютеница: анти-оксидантна 
бомба 



VS. 



Зърнени храни 

 

• Високо съдържание на  

    фибри 

 

• Нисък гликемичен индекс 

 

• DASH, диетотерапия на затлъстяването 

 

 
 

 



Зеленчуци, който не яде...... 
 

• Флаваноиди и каротеноиди 

 

• Коприва 

• Чушки 

• Домати 

• Лук 

• Чесън 



Лук и чесън 

• Богат източник на 
флавоноли с типичните 
си представители: 
кверцетин и          
кемпферол, и апигенин 
(чесън) 

 



Лапад и коприва 

Богат доставчик на каротеноиди, флавоноиди и 
желязо 



Бамя: високо съдържание на 
кверцетин 



Варива 

• Нисък гликемичен 
индекс 

• Растителен белтък 

• Типични за балканския 
хранителен модел 

• Приготвянето им на 
бавен огън запазва 
хранителните им 
свойства 



 
Пчелни продукти 

 
Редица проучвания подчертават  

ролята на апидиететиката  

(хранителни режими, обогатени с  

прополис, полифлорен мед, пчелно 

 млечице, пчелен прашец,  

лакларвил и др.) за профилактика и 

лечение на атерогенните рискови  

фактори 

 

 

 

В. Василев и Е. Петков, 2000; 

Св. Ханджиев и сътр, 1995 - 2001 
 



Боза: „балкански сок“ 

• Ферментирала 
напитка от просо или 
пшеница 

• Ниско алкохолно 
съдържание (1%), леко 
кисело-сладък вкус 

• Без захар, високо 
съдържание на 
въглехидрати 



Червено вино 

• Виолетово оцветените 
плодове (грозде и 
боровинки) са източник 
на мощните 
антиоксиданти – 
антоцианидите 

• Българското червено 
вино сред най-богатите 
източници на катехини 
от вината на световния 
пазар 



Количество на храната 

• Прадедите ни са преминали от по-скоро 
вегетариански тип на хранене към 
консумацията на месо 

• Храненето се е характеризирало с 
комбинацията от ловуване и събиране на 
корени, плодове, листа и т.н. 

• Диетата с високо съдържание на 
животински белтък, плодове и зеленчуци 

• Малка порция 

 



Количество на храната 



Начини на приготовление на 
храната 



Българската школа 

“Здравословното хранене 
се базира на 
разнообразие и 
балансираност” 

 
Акад. Ташо Ташев, 1979  
 



През 2002 година….. 

Pакад. Чудомир Начев 

 

Доц. Светослав Ханджиев 



Балканската диета: 
исторически примери 

 

 

• Изографисване на Тайната вечеря в 
Боянската в Боянският майстор  

    поставя пред всеки от апостолите 

    глава лук и скилидки чесън 

• Дамян и Козма лекуват император 
Константин  



Балканската диета 
• Здравословна и балансирана 

 

• Регионална и сезонна 

 

• Повече плодове, зеленчуци, зърна, по-малко 
месо 

 

• Превенция и лечение на метаболитни 
заболявания 

• Липса на контролирани рандомизирани 
проучвания 

 

 

 








