
проф. д-р Даниела Шукова Стојмановска 



 Храна е се што се јаде и пие во текот на едно 
деноноќие.  

 Храната има сложен состав и е составена од 
јаглени хидрати, белковини, масти, витамини,  
минерали, вода и целулозни влакна.  

 Заради тоа, по нејзиното консумирање, таа 
постепено се разградува до прости материи, 
кои потоа се ресорбираат во цревните ресички 
во тенките црева.  

 Потоа, организмот повторно ги изградува сите 
хранливи материи кои му се неопходни.  



 Храната е неопходна за работа на сите органи 
(дури и кога спиеме),  

 Храната дава енергија за сите активности во 
текот на денот, и  
◦ спортските (ако некој се бави со спортска активност) и  
◦ неспортските (облекување, соблекување, туширање, 

јадење, учење, шетање, седење во кафуле, т.е. секоја 
активност што не е спорт) 

 Храната ја одржува температурата на телото, 
на околу 36.6оЦ  

 Храната е неопходна за изградба на секоја 
клетка и обнова на сите ткива и органи, но и 
изградба на хормони и ензими 

 



 пол - енергетските потреби кај жените се 
помали 

 возраст - со старењето енергетските потреби 
се намалуваат, а кај децата се зголемени 

 професија – спортист, службеник 

 клима и микроклима - кога е потопло од 20оЦ 
енергетскиот внес се намалува, а кога 
температурата е пониска, енергетскиот внес се 
зголемува 

 од телесната маса - енергетските потреби на 
дебелите единки се намалени, а на 
потхранетите се зголемени 

 



 po kvantitet da bide sooodvetna (pozitiven i 
negativen energetski bilans) 

 po kvalitet (site hranlivi materii da se 
zastapeni) 

 da bide podgotvena vkusno i spored na{ata 
tradicija 

 da bide podelena vo nekolku obroci (4-5 e 
najoptimalno) 

 podgotvuvaweto i ~uvaweto da se higienski, 
za da se odbegne zagaduvawe na istata. 





Ако е енергетскиот внес несоодветен 

по квантитет – се јавува  

дебелина или потхранетост 









ДАЛИ Е ДОБРО ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ЕНЕРГЕТСКИ 
ПОТРЕБИ ДА СЕ ВНЕСАТ ВО ЕДЕН ОБРОК? 

 

4. DA BIDE PODELENA VO NEKOLKU 

OBROCI (4-5 E NAJOPTIMALNO) 
 





 Енергетските потреби (на кг/ТМ) кај децата се 
поголеми бидејќи тие растат и се развиваат.  

 Но најголеми се по раѓањето (на кг/ТМ), а потоа се 
намалуваат! 

 Енергетските потреби кај момчиња и кај девојчиња 
од 1 до 17 години според FAO/WHO/UNU Expert 
Consultation 

 



 Децата се раѓаат со просечна тежина од околу 
3-3.5кг, а должина од 50см. До крајот на 
првата година тие ја зголемуваат телесната 
маса тројно, и достигнуваат околу 10 кг, а до 
третата година речиси двојно ја зголемуваат 
висината, околу 90см.  

 Во првата година детето расте уште 25-30см, 
 Во втората и третата година уште по 8-10см, 
 А потоа до 10 година, расте 5-7.5см годишно 
 Прирастот на тежина е 2-3кг годишно 
 Во пуберетет, расте 10-12см годишно 
 До 18 година кај машките, а кај женските до 

16 година – растот престанува 



категорија потребна енергија 

деца - прва година 1000 ккал 

деца од 1 до 12 години 1000ккал + 100ккал за 

секоја година до 12 

година 

деца од 12 до 18 години  1000ккал + 125ккал за 

секоја година по 12 

година 



Возраст  Пол Препорачан внес на калории 

според Мајо клиниката  

Кај деца 2-3 години обата пола 1000 до 1400ккал 

Кај деца 4-8 години  женски 1200 до 1800ккал 

машки 1200 до 2000ккал 

Кај деца 9-13 години  женски 1400 до 2200ккал 

машки 1600 до 2600ккал 

Кај деца 14-18 години женски 1800 до 2400ккал 

машки 2000 до 3200ккал 



 Најдобра храна за децата во првата година 
од животот е мајчиното млеко, и тоа 
според СЗО барем до 6 месец, а може да 
цица и до 2 години (но тогаш треба да 
зема сė што јаде возрасен).  

 Според СЗО доколку бебето има 3-4 
столици на ден и напредува 150-200г 
неделно, тогаш тоа има доволен 
енергетски внес.  

 

 



 Дохранувањето се препорачува да почне од 6-
7 месец, без разлика што детето напредува 
само со мајчино млеко!  

 Целта е да се навикнува на нови вкусови! 
Зошто токму тогаш?  

 Бидејќи тогаш веќе е развиен рефлексот на 
јазикот, со што бебето ја бутка храната кон 
грлото и може да ја голтне. Освен тоа, треба 
да може да ја држи главата исправена, да 
може да седи и да ја отвара устата кога 
лажичката се доближува до устата. 

 Секогаш се воведуваат најмногу по 2 нови 
производи неделно,  

 со точно одредена шема кои производи кога е 
дозволено да се даваат. 
 





 ЖИТАРКИ 

 

 Во исхраната на децата треба да преовладуваат 
јаглехидратите или шеќерите (како и кај сите луѓе  (55-
60%  од вкупниот енергетски внес) – но тоа не значи 
дека треба да јадат слатки, туку здрави облици на 
шеќери, житарки, кои содржат сложени јаглени 
хидрати,како интегрален леб, житарки и ориз, но и 
овес, пченка, киноа, кои содржат и доста протеини.  

 Зошто интегрални, а не бели? 

 Тие имаат речиси ист број на калории, но она што ги 
прави посебни интегралните продукти е содржината на 
цели (нелупени) зрна, заради што се побогати со 
витамини и минерали, но и целулозни влакна. 

 

 

 



возраст  пол Препорачан внес на житарки според 

Мајо клиниката  

Кај деца 2-3 

години 

обата пола 75-125 гр внес на житарки дневно 

Кај деца 4-8 

години  

женски 115-170 гр внес на житарки дневно 

машки 115-170 гр внес на житарки дневно 

Кај деца 9-13 

години  

женски 140 - 200гр внес на житарки  дневно 

машки 140- 255гр внес на житарки  дневно 

Кај деца 14-

18 години 

женски 170-225 гр внес на житарки  дневно 

машки 170-280 гр внес на житарки  дневно 





 
 ОВОШЈЕ  
 Свежо, смрзнато, од конзерва, суво, јатки 
 богато со шеќери вода, минерали, витамини и целулозни 

влакна. 
 Исклучок се јатките (ореви, бадеми, лешници) кои имаат повеќе 

калории, бидејќи во својот состав имаат протеини и масти, но 
доколку се даваат кај деца помали од 3 години, треба да бидат 
мелени, за да се одбегне гушење. 

 Речиси сите овошја имаат низок или умерен гликемичен индекс, 
што значи дека не ја зголемуваат многу гликозата во крвта. 
Исклучок се лубеницата и урмите. 

 Овошјето секогаш треба да се јаде на гладно или на растојание 
по оброкот, наместо веднаш по него. Зошто? 

 Бидејќи тоа не останува долго во желудникот, брзо се 
ресорбира, па затоа дава енергија за кратко време. 

 Затоа е идеален избор за децата кои не сакаат наутро (пред 
училиште) да јадат оброк. 

 Сувото овошје е дозволено, но да се внимава заради високиот 
процент на шеќери во нив. ¼ шолја суво овошје е соодветно на 
1 шолја од тоа овошје кога е свежо. 

 Преработки од овошје (џем или слатко) не се препорачува во 
големи количини бидејќи има многу концентриран шеќер. 

 Секогаш треба да има предност пред соковите! 



возраст  пол Препорачан внес на овошје 

според Мајо клиниката  

Кај деца 2-3 

години 

обата пола 1 - 1.5 шолји внес на овошје дневно 

Кај деца 4-8 

години  

женски 1 - 1.5 шолји внес на овошје дневно 

машки 1 - 2 шолји внес на овошје дневно 

Кај деца 9-13 

години  

женски 1.5 - 2 шолји внес на овошје дневно 

машки 1.5 - 2 шолји внес на овошје дневно 

Кај деца 14-18 

години 

женски 1.5 - 2 шолји внес на овошје дневно 

машки 2 - 2.5 шолји внес на овошје дневно 





 СОКОВИ  

 Не се препорачуваат пред првата година, 
само вода и млеко! 

 Ризик за кариес 

 Ризик за дебелина 

 Можна дијареа 

 Секогаш е подобро да се јаде цело овошје, 
отколку калориите да се пијат! 

 Дневна доза на сокови, но да се само од 
чисто овошје, без додатоци и без шеќер 
◦ За деца до 7 години – 100 гр/ден 

◦ За деца од 7-18 – 200 гр/ден 





 ЗЕЛЕНЧУК 

 

 Свежо, смрзнато, од конзерва, суво 

 Свежиот зеленчук има сличен состав како овошјето, но нема 
толку шеќери (исклучок е доматот).  

 Но постои цела група на зеленчуци кои имаат скроб, но и 
доста протеини во својот состав, како грав, грашок, леќа, 
соја (легуминози) 

 Зеленчукот децата треба да го внесуваат во супа, манџа или 
салата. Ако е како супа или манџа, подолго време останува 
во желудникот и создава ситост.  

 Зеленчукот помага да се исфрли вишокот на вода во телото. 

 Секогаш треба да се пробува да се внесуваат различни 
видови зеленчук во текот на неделата. 

 Освен тоа речиси сите зеленчуци имаат низок или умерен 
гликемичен индекс, што значи дека не ја зголемуваат многу 
гликозата во крвта. 



возраст  пол Препорачан внес на зеленчук 

според Мајо клиниката  

Кај деца 2-3 

години 

обата пола 1 - 1.5 шолји внес на зеленчук дневно 

Кај деца 4-8 

години  

женски 1.5 - 2.5 шолји внес на зеленчук дневно 

машки 1.5 - 2.5 шолји внес на зеленчук дневно 

Кај деца 9-13 

години  

женски 1.5 - 3 шолји внес на зеленчук дневно 

машки 2 - 3.5 шолји внес на зеленчук дневно 

Кај деца 14-18 

години 

женски 2.5 - 3 шолји внес на зеленчук дневно 

машки 2.5 - 4 шолји внес на зеленчук дневно 





 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 
 
 Мајо клиниката препорачува децата да земаат млеко и 

млечни продукти со низок процент на масти.  
 Значи кравји продукти, наместо овчји. Некои го 

препорачуваат козјото млеко, но сепак не можат сите 
деца да го прифатат заради специфичниот мирис и 
вкус. 

 Содржината на витамините во млекото, директно зависи 
од периодот на молзење, т.е. многу е поголема во лето, 
а во зима има повеќе масти и протеини.  

 Во млекото ги има сите есенцијални аминокиселини.  
 Во организмот се искористува со 95% и според 

Radovanović M., Jevtić Z. (1992)  е единствен производ 
од животинско потекло што има алкална реакција, а 
поради доволната количина на калциум во млекото, но 
и поради идеалниот однос на калциум и фосфор во 
него (1.5), млекото претставува еден од најдобрите 
извори на калциум.  
 

 



 Различните видови млеко имаат свои специфичности според 
Barlowska J., et all. (2011). Според нив, најчесто во светот се 
користи кравјото млеко (над 80%), кое се смета за 
најуниверзално.  

 Овчјото млеко има висока содржина на масти и протеини, па 
затоа најчесто се користат за правење сирење.  

 Коњското и магарешкото млеко по својот состав се најслични 
до хуманото и имаат ниска количина на казеин и лакто-
глобулини, а висока количина на лизозим,  

 а млекото од камила има дури 30 пати повисока 
концентрација на витамин Ц во споредба со кравјото.  

 Козјото млеко пак, има малку или воопшто казеин. 

 ЧОКОЛАДНОТО МЛЕКО  содржи повеќе цинк, калиум, Б2 и Б3 
витамини од обичното млеко, а обичното млеко има повеќе 
калциум (можеби поради тоа што, овде калциумот не се 
врзува со оксалатите од какаото во нерастворливи соли, па 
останува повеќе слободен калциум) и белковини. 

 



во 1 шолја 

(240 мл) 

кравјо 

млеко 

кисело 

млеко 

овчо 

млеко 

козјо 

млеко 

бадемово 

млеко 

млеко 

од соја 

калории 160 ккал 154 ккал 264 ккал 168 ккал 46 ккал 91 ккал 

белковини 9 гр 13 гр 14.7 гр 8.7 гр 1.4 гр 7 гр 

есенц. а-кис. сите сите сите сите 3, но мн. 

мали дози 

0 

масти  9 гр 

(35мг Ch) 

3.8 гр 

(15мг Ch) 

17.2 гр 

(66мг Ch) 

10 гр 

(27мг Ch) 

2.6 гр 

(0 Ch) 

4.1 гр 

 (0 Ch) 

шеќери 12 гр 17 гр 13.1 гр 10.9 гр 1.4 гр 7.9 гр 

витамин А 300 ИЕ 125 ИЕ 360 ИЕ 483 ИЕ 499 ИЕ 0 

витамин Д 2 ИЕ 2.5 ИЕ 1.18 ИЕ 124 ИЕ 101 ИЕ 72 ИЕ 

витамин Б сите сите  сите сите Б1,2,3,5 

(но мали 

дози) 

Б2 и 12 

калциум 300 мг 448 мг 473 мг 327 мг 472 мг 288 мг 

фосфор 285 мг 353 мг 387 мг 270 мг 24 мг 0 

железо 192 мг 0.2 мг 0.2 мг 0.1 мг 0.8 мг 0 

магнезиум 28.8 мг 42 мг 44 мг 34 мг 16.8 мг 0 



животно % протеин % казеин % сурутка % масти % лактоза 

крава 3.4 2.5 - 2.8 0.6 - 0.7 4.1 4.8 

овца 5.7 4.2 0.6 - 0.7 7 4.7 

коза 3.3 2.8 - 4 4.5 

хумано 1.2 0.3 - 0.4 0,7 - 0.8 3.2 6.9 



во 100 гр 

продукт 

пармезан гауда едамер моцарела фета бри бело 

сирење 

калории 

(ккал) 

420 ккал 356 ккал 357 ккал 286 ккал 264  

ккал 

334  

ккал 

299  

ккал 

белковини 28.4 гр 24.9 гр 25 гр 25 гр 14.2 гр 20.8 гр 18.1 гр 

есенц. а-кис. сите сите сите 0 сите сите сите 

масти  27.8 гр 

(86 мг Ch) 

27.4  гр 

(114 мг 

Ch) 

27.8 гр  

(89 мг 

Ch) 

21.4 гр  

(71 мг Ch) 

21.3 гр  

(89 мг 

Ch) 

27.7 гр  

(100 мг 

Ch) 

27.4 гр  

(114 мг 

Ch) 

шеќери 13.9 гр 2.2 гр 1.4 гр 0 4.1 гр 0.5 гр 3 гр 

витамин А 974 ИЕ 563 ИЕ 825 ИЕ 714 ИЕ 422 ИЕ 592 ИЕ 806 ИЕ 

витамин Д 21 ИЕ 20 ИЕ 20 ИЕ 0 16 ИЕ 20 ИЕ 110 ИЕ 

 

Витамин Б 

сите, но 

мали 

дози 

сите, но 

мали 

дози 

сите, но 

мали 

дози 

 

0 

сите, но 

најмн. 

Б2, 6, 12 

сите, но 

најмн. 

Б2, 6, 12 

сите, но 

најмногу  

Б 12 

калциум 853 мг 700 мг 731 мг 536 мг 493 мг 184 мг 566 мг 

фосфор 627 мг 546 мг 536 мг 0  337мг 188 мг 385 мг 

железо 0.5 мг 0.2 мг 0.4 мг 0 0.7 мг 0.5 мг 0.2 мг 

магнезиум 34 мг 29 мг 30 мг 0  19 мг 20 мг 24 мг 



возраст  пол Препорачан внес на млеко и млечни 

продукти според Мајо клиниката  

Кај деца 2-3 

години 

обата пола 2 шолји на млеко и млечни продукти дневно 

Кај деца 4-8 

години  

женски 2.5 шолји на млеко и млечни продукти 

дневно 

машки 2.5 шолји на млеко и млечни продукти 

дневно 

Кај деца 9-13 

години  

женски 3 шолји на млеко и млечни продукти дневно 

машки 3 шолји на млеко и млечни продукти дневно 

Кај деца 14-18 

години 

женски 3 шолји на млеко и млечни продукти дневно 

машки 3 шолји на млеко и млечни продукти дневно 





 БЕЛКОВИНИТЕ  (ПРОТЕИНИТЕ) 
 

 Имаат пред сѐ градежна функција, што значи 
ги градат сите ткива и органи, хормони, 
ензими, антитела) и затоа за децата се толку 
важни! Можат да бидат од: 

 растително потекло (грав, грашок, леќа, соја, 
киноа, пченка, овес, јатки и печурки) 

 Или од животинско потекло (месо, риба, 
морски плодови, јајца, млеко и млечни 
продукти,). Храната од животинско потекло е 
поважна за децата заради есенцијалните 
аминокиселини кои ги има пред сė во таа 
храна. 

 



возраст  пол Препорачан внес на протеини  

според Мајо клиниката  

Кај деца 2-3 

години 

обата пола 55-115 гр внес на протеини дневно 

Кај деца 4-8 

години  

женски 85-140 гр внес на протеини дневно 

машки 85-155 гр внес на протеини дневно 

Кај деца 9-13 

години  

женски 115 - 170гр внес на протеини дневно 

машки 140- 185гр внес на протеини дневно 

Кај деца 14-18 

години 

женски 140- 185гр  внес на протеини дневно 

машки 155-200 гр внес на протеини дневно 



 Кај децата се препорачува задолжително месо, 
може  
◦ бело (пилешко, мисиркино, телешко, јагнешко, 

зајачко, но и рибата и морските плодови) или  
◦ црвено (јунешко, говедско, свинско, дивеч) 

 Јајца – кои се искористуваат најбргу и во 
целост 

 Млеко и млечни продукти – мноштво на 
продукти за избор кои ги содржат сите 
есенцијални аминокиселини 

 Печурките – ги имаат сите есенцијални 
аминокиселини, иако се од растително потекло 
и затоа се важни за вегетаријанците 

 Зеленчук и житарки кои се богати со протеини. 

 



 МАСТИ  
 
 Растителни масти - кои содржат есенцијални 

масни киселини (јатки, семки од сончоглед, 
тиква, лен, маслинки, масло за јадење) 

 Животински масти (месо, риба, јајца, млеко и 
млечни продукти). 

 Да се ограничи внес на видливи масти со месо 
(сланина или масно месо). 

 Да се даде предност на млеко и млечни 
продукти кои имаат пониско ниво на масти. 

 Да се одбегнуваат транс мастите (маргарин) и 
да му се даде предност на путерот, авокадото, 
јатките, маслинките и ладно цедените масла 
кои содржат есенцијални масни киселини кои 
ги чистат крвните садови, и затоа ги сметаме 
за здрави масти! 





 БРЗА ХРАНА (FAST FOOD) 
 
 Брзата храна е неизбалансирана исхрана во која не 

се застапени сите хранливи продукти, нема супа, 
ниту свежи продукти, салата. Подразбира внес на 
храна која иако е вкусна, има многу масти, сол и 
многу шеќери, бидејќи секогаш се комбинира со 
газирани сокови (често со можност за 
неограничено дополнување).  

 Во фаст фуд храната има и многу адитиви, 
емулгатори, додатоци за вкус, хемикалии. 

 Оваа храна е најчесто поевтина, и затоа достапна 
за сите категории на луѓе, но сепак според 
Barrington W.E., &White E. (2016) почесто ја 
внесуваат сиромашните, Афроамериканците, 
Американските Индијци, Американските Азијати, 
жителите на  Аљаска и островите во Пацификот.  
 



оброк шеќери масти протеин ес. а-кис ккал 

Mc Donald’s оброк - 1 хамбургер 

(95гр), мал помфрит (71гр), мал 

пијалок (327гр) 

92гр 21гр 15гр - 611 

ккал 

домашно подготвено - 1 плескавица, 

печен компир и цеден сок од 

портокал, иста количина 

80гр 13.4гр 35гр сите 581 

ккал 

домашно подготвено - 1 плескавица, 

печен компир и вода, иста количина 

46гр 12.8гр 32гр сите 434 

ккал 

Mc Donald’s оброк - 2 чизбургери 

(226гр), голем помфрит (168гр), мал 

пијалок (614гр) 

189гр 49.9гр 36гр сите 1338 

ккал 

Mc Donald’s оброк - chicken nuggets 

(245гр), голем помфрит (168гр), мал 

пијалок (614гр) 

171гр 65гр 44гр сите 1439 

ккал 

Mc Donald’s big mac (211гр) 44гр 29гр 25гр сите 541ккал 

pizza Hut средно голема (800 гр), со 8 

парчиња 

206гр 96гр 73гр сите 1998кк 

KFC - пилешки копани (245гр ) 18гр 42гр 36гр сите 603 кк 





 изглед – да има убав и привлечен изглед, и тоа по 
боја и начин на сервирање; 

 вкусот - да биде според навиките на луѓето; 

 температурата на оброкот - треба да биде од 35 до 
40оЦ. Доколку јадењето има температура пониска од 
10оЦ, ја оштетува слузницата на органите за варење, 
го намалува лачењето на соковите и работата на 
ензимите, а може да ја оштети и забната глеѓ. 
Доколку пак температурата е повисока од 50оЦ 
предизвикува хиперемија на органите за варење, во 
поизразени случаи до опекотини и секако, исто така, 
ја оштетува забната глеѓ. 

 барем пет оброци во денот – или три оброци и барем 
две ужини.  
 



 Распоредот на оброците (кога детето оди 
во училиште) да е: 

 15-20% појадок 

 15% ужина 

 30-35% ручек 

 10-15% ужина 

 20-25% вечера (за вечера повеќе им се дава 
бидејќи навечер се најинтензивни 
процесите на анаболизам) 

 



 ПОЈАДОК 
 
 Децата кои појадуваат наутро имаат подобри 

резултати во училиште. Зошто? 
 Мозокот на децата е една педесеттинка од 

телесната маса, а сепак користи половината од 
внесената енергија. Зошто? 

 Бидејќи гради нервни врски, помни, учи, 
стекнува нови знаења и вештини, се 
прилагодува на околината. 

 Затоа децата не е добро да прескокнуваат 
оброци! 

 Што е добро да внесуваат за појадок? 
 Житарки, овошје и млеко и млечни продукти 
 Да се одбегнуваат салами, заради високото 

ниво на нитрати 



 РУЧЕК  

 

 Секогаш е подобро да понесе од дома 

 Треба да содржи по 1 продукт од сите групи 
на храна: 

 1 порција овошје (ќе се консумира како ужина) 

 1 порција зеленчук 

 1-2 порции житарки (леб, мусли, тестенини, 
ориз, компир) 

 1 порција месо 

 1 порција млеко и млечни продукти 

 Но сите продукти можат да се комбинираат во 
сендвич или салата со месо и зеленчук, 
палачинки, пити, мафини 

 

 



 ВЕЧЕРА 

 

 Бидејќи потребите за вечера се помали отколку 
за ручек,  

 1 порција овошје (ќе се консумира како ужина) 

 1 порција зеленчук 

 1 порција житарки (леб, мусли, тестенини, ориз, 
компир) 

 1 порција млеко и млечни продукти 

 Месото не мора да биде застапено и за вечера. 

 Но сите продукти можат да се комбинираат во 
сендвич или салата со месо и зеленчук, 
палачинки, пити, мафини 

 



 УЖИНА 
 

 Децата треба да имаат барем 2 ужини 
 За ужина може да се јаде: 
◦ Овошје  
◦ Пуканки 
◦ Мафини 
◦ Палачинки 
◦ Домашно подготвен овошен јогурт, без додаток на 

шеќери 
◦ Пудинг 
◦ Пецива 
◦ Корнфлејкс 
◦ Овесни снегулки 

 
 
 

 
 
 


