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КОНТЕКСТ



Контекст в световен мащаб: затлъстяване и голям брой

съпътстващи заболявания

Причини: глобализация, технологичен прогрес, заседнал начин 

на живот, нездравословни хранителни навици, “скрита 

захар”, “ултраобработена” храна, нарушения в съня, 

изложение на “синя светлина”, Covid-19 и др. 



/ 2003



« …a diet low in whole grains accounted for ~ 429,000 deaths, followed by

a diet low in nuts and seeds (341,000 deaths), a diet low in fruits

(262,000 deaths), a diet high in sodium (251,000 deaths), and a diet low in

omega-3 fatty acids (227,000 deaths). Thus, with an optimized, i.e.

balanced diet, roughly 1 in every 5 premature deaths could be prevented…. »

https://doi.org/10.1007/s10654-018-0473-x

https://doi.org/10.1007/s10654-018-0473-x




…Важно е какво ядем, но и какво не ядем…



ЦЕЛИ НА НУТРИСКОР
(Nutri-Score)



▪ Борба срещу затлъстяването и съпътстващите заболявания

▪ Да стимулира производителите да преформулират 

определени продукти

▪ Допълнение към здравната и хранителната политика

▪ Допринасяне за общественото здраве в дългосрочен план



Нутрискор взема предвид хранителни компоненти с 

установени полезни или вредни ефекти върху здравето:

▪ Oбща енергийна стойност

▪ Mонозахариди

▪ Hаситени мастни киселини

▪ Cол

▪ Плодове

▪ Зеленчуци

▪ Бобови растения

▪ Ядки

▪ Bлакнини и белтъци



▪ Oриентиране на потребителите относно цялостното хранително 

качество на един продукт

▪ Cравняване на хранителните качества на храни/напитки от дадена 

продуктова гама или принадлежащи към различни категории 

▪ Допълва, а не замества етикетирането на гърба на опаковката

▪ Hасочване на потребителите към по-здравословни алтернативи, без 

да разделя храната на добра и лоша 





СЪЗДАВАНЕ НА НУТРИСКОР



▪ Нутрискор синтезира цифровата информация от 

таблицата с хранителни съставки (на гърба на 

опаковката, т. нар. „задължителна декларация”)

▪ Cемпло, лесновидимо и разбираемо цветно лого, 

поставено върху лицевата страна на опаковката



▪ Cъчетава латинските букви от А до Е с 5 цвята, с уголемяване на цвета, 

съответстващ на продукта (според хранителния състав в 100 г храна или в 

100 мл напитка)

▪ 5 категории на хранително качество: от зелено (буквата А = високо 

хранително качество) до червено (буквата Е = ниско хранително качество)



▪ Категориите се изчисляват с помощта на алгоритъм, разработен от 

изследователски екип към Оксфордския университет (Rayner et al., 2005)

▪ Aдаптацията на алгоритъма относно напитки, мазнини и сирена от 

френския Висш съвет по обществено здраве (HCSP, 2015)



„Hеблагоприятни”: обща енергийна стойност, монозахариди, наситени 

мастни киселини и сол

▪ Според съдържаното количество се отчитат от 0 до 10 (червени) точки

▪ По-голям брой точки съответства на по-ниско хранително качество 

„Благоприятни”: плодове, зеленчуци, бобови растения, ядки, влакнини и 

белтъци (в зависимост от червените точки и от съдържанието на плодове 

и/или зеленчуци)

▪ Според съдържаното количество се отчитат от -5 до 0 (зелени) точки

▪ По-малък брой точки съответства на по-високо хранително качество

Краен брой точки: от червените точки се изважда абсолютната стойност на 

зелените точки (теоретичен обхват от -15 до +40 точки) 





ВАЛИДИРАНЕ НА НУТРИСКОР



▪ >35 публикации от различни страни: Франция, Белгия, Испания, Словения, 

Колумбия и др. 

▪ Различни теми: 

▪ Ефективност при покупки (Crosetto et al., 2017; Finkelstein et al., 2019; Mora-García et al., 

2019; Kupirovik et al., 2020)

▪ Затлъстяване (Julia et al., 2015)

▪ Cърдечносъдови заболявания (Adriouch et al., 2016)

▪ Mетаболитен синдром (Julia et al., 2015)

▪ Cъстояние на устната кухина (Andreeva et al., 2019)

▪ Ракови заболявания (Donnenfeld et al., 2015; Deschasaux et al., 2017; 2018)

▪ Смъртност (Egnell et al., 2019; Gomes-Donoso et al., 2020; Donat-Vargas et al., 2021)

Резултати: консумирането на храни с по-ниско хранително качество (по-висок 

Нутрискор) е свързано с повишен риск



▪ Графичен формат → в сравнение с други системи за етикетиране, 

Нутрискор изглежда най-бърз за идентифициране и най-лесен за 

разбиране, независимо от социално-икономическото ниво на 

потребителите (Ducrot et al., 2015; Julia et al., 2017; Egnell et al., 2018)



Eфективност на Нутрискор в различни културни контексти

▪ 2018 г. - международно експериментално проучване, сравняващо 

обективното разбиране на 5 вида eтикети (френската система Nutri-Score, 

британската система Multiple Traffic Lights, австралийската система Health 

Star Rating, Reference Intakes на производителите и чилийската система 

Warning) относно 3 категории храни (зърнени закуски, пици и торти)

▪ N = 12 000 потребители от 12 страни: Аржентина, Австралия, България, 

Канада, Дания, Франция, Германия, Мексико, Сингапур, Испания, 

Великобритания и САЩ





▪ Резултати: всички видове eтикети подобряват способността на 

участниците да класифицират коректно продуктите според тяхното 

хранително качество

▪ В 12те страни и по-специално в европейските страни, с най-висока 

ефективност е Нутрискор (Nutri-Score), следван от Multiple Traffic 

Lights, Health Star Rating, Warning и накрая Reference Intakes



▪ Резултати: В сравнение с Reference Intakes, участниците разпределени на 

Nutri-Score демонстрираха най-голямо подобрение в способността за 

класиране на продуктите според тяхното хранително качество, следвани от 

тези, разпределени на Health Star Rating 

▪ Nutri-Score беше с най-висока ефективност относно пица и зърнени 

закуски



ВНЕДРЯВАНЕ НА НУТРИСКОР НА 
ЕВРОПЕЙСКО НИВО 



▪ Oктомври 2017 г.: Нутрискор е приет като официална 

информационна система за качествата на храните във 

Франция

▪ Прилагането му изцяло зависи от волята на производителите









▪ Европейският парламент ще обяви официално приемането на един етикет 

на храните през 2022 г. 

▪ Основни конкуренти: Nutri-Score, Nutrinform Battery (италианска система) и

‘зелена ключалка’ (Green Keyhole, скандинавска система)
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