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• Тази презентация е вдъхновена и базирана от доклада на 
НПО „Nutrition HUB”, Берлин

• Докладът е събрал мнението на 75 експерти в областта на 
храненето в Германия



Какво е бъдещето на храненето?

• Последната декада е една от най-вълнуващите в областта на 
храненето

• Нови бизнес модели, start-up компании, приложения за телефони

• Храненето е най-горещата тема в социалните медии

• Климатичните промени-------Устойчиво хранене-----Прогноза за 4 
млрд. души с наднормено тегло до 2050



11. 

Ковид-19 

и 

хранене



1. Модел на хранене с храни от растителен 
произход и веганство
• 72% от експертите посочват тези модели на хранене с 

най-силно развитие през следващите 10 години

• Все повече потребители се интересуват какво 
представляват тези диети, има ли наистина ползи за 
здравето от храненето с растителни продукти











2. Персонализирано хранене (59% от 
анкетираните)







3. Устойчиво хранене

• 55% от експертите посочват умното и свързано с климатa
хранене (climate-smart и sustainable eating)

• Това е хранене с най-малък екологичен отпечатък/ влияние

• Екологичната криза върви ръка за ръка с намаляване на 
консумацията на храни, богати на белтъчини от животински 
произход

• Съвременните хора искат да живеят екологично и това 
влияе/ променя модела на хранене



4. Интуитивно и осъзнато хранене (intuitive 
и mindfulness eating)
• Тенденция, която слага във фокуса себе-приемането, 

личния избор по отношение на храненето и физическата 
активност

• Далеч е от преследването на моделите за красота и 
слабостта на тялото като култ

• Да си осъзнат и да живееш качествено според твоята 
необходимост 





5. Митове и фалшиви новини, свързани с 
храненето

• 25% от анкетираните експерти поставят митовете и 
фалшивите новини на четвърто място в списъка с най-
важните тенденции в храненето

• Все повече хора се влияят от мнението на инфлуенсърите в 
социалните мрежи





6. Здравословно хранене на работното 
място
• 21% от анкетираните експерти

• Според германското министерство на здравето правилното
хранене е жизненоважен компонент от работния процес

• Храненето и кетъринга на работещите се покрива от здравната
застраховка

• Все повече работодатели разбират връзката между
здравословното хранене и работната продуктивност

• Според германското дружество по хранене все повече се
обръща внимание на здравословното хранене по време на
работа като фактор за избор на работа



7. Образование, насочено към храненето
• 20% от експертите

• Prof. Simone Peschke (Beuth University of Applied Sciences Berlin) описва обучението
по хранене като задължително за цялото общество и практическото прилагане едва
ли се предава в рамките на семейството

• От 2021 г. по искане на Федералното министерство на храните и земеделието ще
бъде създаден отдел за обучение по хранене за хор с други специаности

• Освен това учебните програми на различните германски федерални провинции все
повече включват образователни програми, фокусирани върху храненето и
устойчивото развитие

• Анна Рехенбергер (експерт по хранене в „Kantine Zukunft“) подчертава, че
преподавателите все повече признават храненето като образователна мисия и
започват да интегрират темата в ръководните принципи на своите детски ясли. Като
цяло всички експерти се съгласяват, че вече има много промоции около
образованието по хранене, но то не е достатъчно



8. Заместително хранене и храна за вкъщи
(meal replacement и takeaway)

• 17% от експертите посочват все по-голямото търсене на 
храна за вкъщи и работенето вкъщи



9. Дигитализацията в диетолечението

• 16% от анкетираните експерти

• 2020 година е годината на дигитализацията в храненето

• Причината е пандемията от коронавирус

• Работейки от вкъщи, хората консумират повече храна, не се
движат, повишават теглото си и започват да търсят решения
за по-добро хранене или за редукция на теглото чрез
приложения за смарт телефоните

• Дигитални решения или телемедицина



10. Осъзнаване по отношение на 
здравословното хранене
• 12% от анкетираните експерти



11. Хранене и ковид-19

2020 година – 437

2021 година - 158



Препоръките на СЗО*- Балансирано 
хранене

• 4 броя плодове + 5 броя зеленчуци/ дневно = 9 броя плодове и 
зеленчуци

• Комбинация между 180 г зърнени храни и 160 г месо и варива на 
ден

• Витамин А, C и Д, цинк и селен са необходими за правилното 
функциониране на имунната система

• Все още липсват данни за връзка между храненето и 
разпространението или смъртността при ковид-19

*World Health Organization. Nutrition advice for adults during the COVID-19 outbreak. 2020 19/06/2020]; Available from, 
http://www.emro.who.int/ nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19- outbreak.html



Потенциални, но все още недоказани 
хранителни фактори
• ACE-инхибиторен белтъчен хидролизат LVLPGELAK в 

броколито 

• Диетата, богата на наситени мастни киселини повишава 
ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE)

• Някои растителни храни инхибират активността на ACE

• Областите в Индия (поднормено тегло и анемия) са с най-
много случаи на ковид-19---------Белтъчините имат 
значение!!!



Ковид-19---Карантина---Промяна в храненето
• Италия*: Повишен прием на макаронени изделия, брашно, яйца, 

замразена храна и намален прием на плодове и зеленчуци

• Индия**: намален прием на плодове и зеленчуци, повишен прием 
на междинни закуски с пакетирани храни

• Италия***: 53.9% от анкетираните са променили начина си на 
живот по време на карантините, 2/3 – повишена консумация на 
т.нар. “junk” храна и сладки храни, намалена консумация на 
плодове и зеленчуци; ½ съобщават за повишение на теглото

* Bracale R, Vaccaro CM. Changes in food choice following restrictive measures due to Covid-19. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2020. 

** Metha V. The impact of COVID-19 on the dietary habits of middle-class population in mulund. Mumbai, India: AIJR Preprints; 2020. 

*** Di Renzo L, et al. Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey. J Transl Med 2020;18(1):229.



Благодаря за вниманието!


