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Въведение

Всички деца се нуждаят да приемат разнообразна 
храна, за да постигнат балансиран и висококачествен 
режим на хранене, който е от основно значение за 
нормалния растеж. Изложеното в тази брошура 
представлява информация за това как да осигурим 
здравословно хранене при децата с муковисцидоза. 
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Хранителни нужди на децата с муковисцидоза

Доброто хранене е жизнено важно за децата с муковисцидоза. То 
намалява риска за развитие на дихателни инфекции, както и осигурява 
нормалния им растеж и доброто наддаване на тегло. 
Много деца с муковисцидоза се нуждаят от по-богата на калории и 
белтъци диета, за разлика от децата без муковисцидоза. 

Това е така, защото:

Диетата

Вашето дете трябва да се насърчава да яде разнообразна храна, 
включително яйца, месо, риба, варива, зърнени храни, зеленчуци, плодове 
и млечни продукти. 

Окуражавайки приема на мазнини и захарни храни, бихте постигнали 
добър енергиен прием. Той може да бъде малко по-висок, отколкото е 
нормално препоръчваният за деца, но е важно за децата с муковисци-
доза, тъй като това им дава възможност да растат правилно. 

За да се постигне най-добър прием, се препоръчва да има три основни 

хранения на ден плюс малки закуски между тях. 

1)  Повечето от децата с муковисцидоза не 
произвеждат достатъчно панкреатични ензими за 
разграждането на тяхната храна. Въпреки приема 
на панкреатични ензими, има известна загуба на 
енергия и белтъци с фекалиите. Висококалорийната 
диета е необходима, за да компенсира тази загуба. 

2)  Някои от децата с муковисцидоза имат 
повишени енергийни нужди и се нуждаят 
да приемат повече калории. 
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–  Използвайте обикновено маргарин 
или масло, вместо други ниско 
калорийни продукти. Изберете 
продукти богати на полиненаситени 
или мононаситени мазнини, напр. 
слънчогледово олио или зехтин. Те са 
толкова богати на калории, колкото и 
маслото, но съдържат по-здравословни 
мазнини. Намажете обилно 
филийката хляб с тях. Добавете 
към картофите и зеленчуците. 

–  Пърженето на храната, вместо 
приготвянето є на грил, ще 
увеличи калорийната й стойност. 
Изберете полиненаситени мазнини 
или фъстъчено масло вместо 
свинска мас и краве масло. Друг 
вариант е храната да бъде полята 
с олио преди да се опече на грил. 

–  Шоколадът, чипсовете, сметановите 
торти, еклерите, поничките, кифлите 
с крем са любима храна, но не трябва 
да заместват основните хранения. 

–  Сметаната, под всякаква форма, 
може да бъде добавяна към пудинги, 
напитки, зърнени храни, сосове и супи. 

–  Сладолед, сладки тестени изделия, 
дребни сладки, маслени теста и 
мусове са висококалорийни десерти. 

–  Прибавяйте смело дресинг за 
салати, сметана за салати, 
майонеза и заливайте с тях 
салатите и зеленчуците. 

Висококалорийни храни

Храни, богати на мазнини

Мазнините са най-богатият източник на калории в нашата диета и 
са добър източник на незаменими мастни киселини и на мастно раз-
творими витамини. Незаменимите мастни киселини и някои мастно 
разтворими витамини, могат да помогнат на организма да се пребори 
с инфекциите. 

–  На всяко хранене трябва да се предлага поне по една 
въглехидратна храна. Пример за тях са картофи, 
хляб, зърнени храни, ориз и макаронени изделия. 

–  Зърнени закуски, препечени филийки, бисквити и 
сандвичи са добра закуска преди лягане. 

–  Насърчавайте приема на различни макаронени изделия. Те 
са любими на много деца. Гарнирайте ги с месо и сосове 
със сметана и сирене. Може да се предложи разнообразие 
от форми при макароните. Те са любими за децата. 

Въглехидратни храни
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–  Опитайте да прибавите макаронени 
изделия, картофи, ориз или юфка 
към супите и другите ястия. 

–  Предлагайте пълнени картофи 
с различни пълнежи или просто 
добавете масло, маргарин или 
майонеза за междинна закуска.

–  Винаги предлагайте хляб или картофи 
със салатите. Картофи, макарони 
или ориз, добавени към салатата, ще 
доставят допълнителни калории. 

–  Пържен ориз, картофи - пържени 
или печени, са добър източник 
на мазнини и калории. Да се 
пържат в полиненаситени или 

мононенаситени мазнини, би било 
по-добре отколкото в мас. 

–  При храненето на малки деца добра 
идея е поднасянето на картофите под 
различна форма - буквички, картофени 
бухти, малки картофени гофрети и др. 

–  Вкусни бисквити и хляб, напр. чесново 
хлебче или хлебче с подправки, 
сандвич със сирене, бисквити, хапки 
от сирене или сирене на пръчици, 
солети са все любими детски храни. 

–  Печени кифлички с масло, плодови 
кексчета и питки с пълнеж са 
също добри идеи за закуски. 

Допълнителни калории

Може да е необходимо да увеличите допълнително калориите в 
диетата на Вашето дете. Това би могло да се постигне чрез увеличе-
ние на съдържанието на захари в диетата. 

–  Захарни изделия могат да бъдат давани, но 
помнете, че те не трябва да заместват 
основните хранения. По-добре ги давайте 
след тях, а не непосредствено преди тях. 

–  Захар може да се използва свободно в 
напитки, зърнени храни и пудинги. 

–  Може да намажете филия с конфитюр, 
мед, мармалад или шоколад. 

–  Избягвайте ниско калорийните и с 
ниско съдържание на захар плодови 
сокове и газирани напитки

Закуски

Често пъти децата нямат добър апетит. 

–  По-добре е да предложите по-чести 
основни хранения в по-малки количества 
плюс две-три междинни закуски. 

–  Въпреки това, давайте закуска най-късно 
до един час преди основното ядене, тъй 
като то може да не бъде изядено. 
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Цели ядки НЕ трябва да се дават на 
деца под петгодишна възраст. 

Храни, богати на белтъци

Насърчавайте приема на две порции на ден на храни, богати на белтъци. 

Месо

–  Всички видове месо са подходящи и могат 
да се приготвят по всякакъв начин. 

Опитайте да готвите като добавяте мазнина, напр. чрез пържене или 
печене, за да увеличите калориите. 

–  Овалвайте месото в галета; пилешките 
хапки са любими на малките деца. 

–  Не премахвайте мазнината от месото. 

Риба

–  Мазни риби като сардина, сардела, херинга, риба тон, скумрия 
и съомга са добър източник на есенциални мастни киселини. 

–  Всички видове риба са подходящи, включително 
прясна, консервирана и пържена. Те са по-добър 
избор от задушената или приготвената на грил 
риба, заради повечето съдържащи се калории. 

–  Предпочитайте риба, консервирана с растителна 
мазнина отколкото в собствен сос. 

Боб и леща

–  Добавяйте леща или червен боб към супите и ястията. 

–  Печен боб върху препечена филийка или печен боб, сервиран 
с пълнени картофи или чипс са подходящи закуски. 

–  Ядките са богати на калории, белтъци и есенциални мастни 
киселини. Но поради риска от тежки алергии към тях, при 
малките деца под тригодишна възраст, страдащи от астма, 
екзема или сенна хрема се препоръчва да се избягват. 

Или тофу

–  Те са полезен източник на растителни протеини и могат 
да се използват като заместител на месото. 
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Богати на калций храни

Изброените долу храни са с високо съдържание на калций и ще помогнат 
за изграждането на здрави кости. Избирайки тези, които са богати и 
на мазнини, Вие също така увеличавате енергийния прием. 

Опитвайте да имате две-три порции дневно от изброените храни:

Мляко

–  Предлагайте много мляко. Опитвайте се да използвате 
пълномаслено мляко за допълнителни калории. 

–  Не използвайте нискомаслено мляко. То е бедно на калории. 

–  Предлагайте млечни напитки напр. млечен шоколад, 
домашно направени млечни шейкове. 

–  Давайте много млечни десерти - яйчен крем, мляко с 
ориз, мусове, кисело мляко, десерти с прясно сирене. 

–  Малките опаковки десерти за деца са много удобни. 

Кисело мляко/Прясно сирене

–  Пълномаслените млека са богати на калории - напр. гъстите  
и кремообразни или тези с вид на яйчен крем. 

–  Избягвайте нискомаслените/диетични млека и прясното сирене. 

–  Киселото мляко може да се използва като 
закуска между основните хранения. Плодовите 
и тези с мюсли са популярни при децата. 

–  Плодовите кисели млека и прясното сирене може да 
се използват или да се добавят към десертите. 

Всякакви видове мляко и млечни продукти

Виж по-надолу

Яйца

–  Използвайте допълнително яйца при 
приготвяне на кексове и бисквити. 

–  Нарязвайте твърдо сварените яйца и 
ги добавяйте към салатите. 

–  Яйцата трябва да се варят докато жълтъкът 
се втвърди. Не давайте сурови яйца. 
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Сирене

–  Винаги избирайте пълномаслени сирена като Чедар, Филаделфия. 

–  Давайте сандвичи със сирене, сирене с препечена 
филийка или сирене и бисквити като закуска.

–  Сирене под формата на триъгълничета, на 
филийки или поръсено е любимо за децата. 

–  Добавяйте настъргано сирене към сосовете, 
супите, омлетите, бърканите яйца и картофеното 
пюре или допълнително сирене към пицата. 

–  Поръсвайте с настъргано сирене зеленчуците, 
картофите, сандвичите с месо или спагетите.

Храни, богати на фибри

Децата с муковисцидоза трябва да се насърчават да консумират някои 
храни, които са богати на фибри за подпомагане на нормалната чревна 
функция и за предпазване от запек. Тези храни също така съдържат 
фитонутриенти, които биха помогнали на организма в борбата с 
инфекциите. Прекаленото много фибри обаче засищат за дълго и могат 
да намалят вноса на високоенергийните храни. Храни, съдържащи  
фибри са:

Не давайте на малките деца трици. Ако те 
имат запек, консултирайте се с Вашия  лекар 
или със специалист по хранене за съвет. 

–  пълнозърнест хляб или бял хляб с добавени фибри 

–  зърнени храни с високо съдържание на фибри 

–  овесени ядки, пълнозърнести бисквити,  
зърнени блокчета

–  бобови храни (фасул, леща, грах, нахут)

–  сушени плодове като например стафиди
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Добавка на витамини

Какво да кажем за плодовете и зеленчуците?

Тези храни не са богати на калории, но са ценен източник на фибри, 
витамини и някои минерали. Насърчавайте приема на три до пет порции 
на ден. 

–  Пърженето с разбъркване ще увеличи 
тяхната калорийна стойност. 

–  Прибавянето на бучка масло към 
зеленчуците увеличава калориите. 

При муковисцидозата често има загуба на витамини с изпражненията, 
особено на мастно разтворимите витамини А, D и Е. Важно е да се 
приема редовно добавка с тях. В противен случай количеството им 
в кръвта ще бъде ниско и обикновено се появяват симптомите на 
дефицит. 

Добавка на сол

Загубата на сол с потта е обикновено проблем само в много горещото 
време или когато тренирате упорито продължително време. Вашият 
лекар може да препоръча детето Ви да взема редовно добавка от сол 
през лятото или когато сте на ваканция в чужбина и климатът е горещ. 
Моля, обсъдете добавката на сол с лекаря на Вашето дете. 

Течности

Важно е детето Ви да приема достатъчно течности, особено през 
лятото или ако сте на ваканция в страна с горещ климат. 
Насърчавайте детето Ви да пие шест до осем чаши течности на ден. 

–  Сушените плодове като френско 
грозде и стафиди са важни калорийни 
източници и могат да бъдат давани 
като междинна закуска или да се добавят 
към сутрешната зърнена закуска. 

–  Консервираните плодове в сироп 
са по-богати на калории, отколото 
консервираните в собствен сок. 

Дневната добавка трябва да включва:

Витамин А 4000 - 8000 Е

Витамин D 400  - 800 Е

Витамин Е 50 - 200 mg

Лекарят или специалистът по хранене ще Ви посъветват за най-подхо-
дящия препарат, който да ползвате. 
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Как трябва да бъдат приети ензимите?

Добавъчни панкреасни ензими

Панкреасът е важен храносмилателен орган в човешкото тяло. Той 
произвежда ензими, които разграждат мазнините, белтъците и въгле-
хидратите в храната, така че хранителните вещества да могат да 
бъдат поети в тялото. Някои от децата с муковисцидоза произвеждат 
достатъчно панкреасни ензими за нормалното разграждане на храната. 
Но по-голямата част от децата не успяват и затова се нуждаят от 
допълнителен прием на панкреасни ензими. 
Ако не се контролира, липсата на храносмилателни ензими ще се прояви 
в загуба на енергия и белтъци във фекалиите. Симптоми за това са 
кашавите, светли и зловонни изпражнения, подуването на корема и 
недостатъчното наддаване на тегло. 
Съвременните лекарствени продукти с панкреасни ензими са със-
тавени от минимикросфери или гранули, съдържащи ензимите. Всяка 
минимикросфера е обвита, за да защитава ензимите от това да бъдат 
разрушени в стомаха. Множество минимикросфери са групирани в една 
капсула.
 

–  Ако на Вашето дете са предписани 
ензими на капсули, е необходимо 
капсулите да бъдат отворени и 
съдържанието да се даде в лъжица, 
смесено с плодово пюре, кисело мляко 
или мляко за кърмачета, за тези деца, 
които не могат да ги погълнат цели. 

–  Ензимите трябва да бъдат приемани 
целите заедно с капсулата, веднага 
щом детето Ви е в състояние 
да поглъща таблетки. Нормално 
това се случва около пет-шест 
годишна възраст, въпреки че 
някои деца се научават по-рано. 

–  Ако на Вашето дете са предписани 
ензими на гранули, те могат 
да се дават в лъжица с малко 
плодово пюре или кисело мляко. 

–  Не смесвайте ензимите с гореща 
храна или със самото ястие, тъй като 
това ще намали ефективността им. 

–  Опитвайте се да давате 
ензимите в началото и част от 
тях по време на храненията. 

–  Не позволявайте на детето 
Ви да дъвче гранулите. 

–  Ако сте забравили да дадете 
гранулите в началото на храненето, 
не е прекалено късно да го направите 
по време или дори след храненето, 
не по-късно от пет до десет 
минути след приключването му. 
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От какво количество ензими 

се нуждае детето ми?

Дозата на ензимите е различна за всяко отделно дете. 
Съвет за количеството ще получите от своя диетолог. Не проме-
няйте дозата преди да го обсъдите с екипа по муковисцидоза. 

Храни, които НЕ изискват ензими

–  Варени картофи, 
желирани 
или дъвчащи 
бонбони

–  Пресен или 
консервиран 
плод

–  Желе –  Плодов сок, 
газирани 
напитки, 
натурален сок

Как ще разбера, че количеството 

на ензимите е точно?

Има няколко признаци, показващи че дозата на ензимите не е точна:

–  Светли, плаващи изпражнения, които трудно се отмиват

–  Зачестяване на ходенията по голяма нужда

–  Коремна болка, подуване на корема, метеоризъм или газове

–  Слабо наддаване на тегло

Ако детето Ви се оплаква от нещо от изброените, свържете се с 
Вашия екип по муковисцидоза, който ще Ви даде съвет – не променяйте 
дозата преди да сте се допитали. 

Като цяло запомнете:

–  Панкреасните ензими трябва да се вземат с всички храни, съдържащи мазнини, белтъци 
или въглехидрати. 

–  Храни, съдържащи захар и малко белтък или малко мазнини, не се нуждаят от ензими. 

–  Ястията богати на мазнини ще се нуждаят от повече ензими, отколкото бедните на 
мазнини. 

–  Въпреки че повечето междинни закуски изискват по-малко ензими отколкото основното 
ястие, има такива, които са много мазни и ще изискат същото или дори по-голямо 
количество ензими. 
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Колко често детето ми трябва да 

посещава специалист по хранене?

Вашият диетолог ще Ви даде практични съвети за това как да пости-
гате най-добрият хранителен прием за Вашето дете. Също така 
внимателно ще оцени растежа на детето Ви и ще Ви посъветва как 
да постигнете пълния растежен потенциал на детето. Ако детето Ви 
приема панкреасни ензими, диетологът ще Ви посъветва за това как да 
регулирате дозата, от която се нуждае. Важно е да се срещате с Вашия 
диетолог редовно, в най-добрия случай на всяко посещение в болницата. 

Грижа за зъбите

Децата с муковисцидоза имат нормални зъби, но както при всички деца 
захарните изделия могат да причинят разваляне на зъбите. 
Следващите съвети ще Ви помогнат да запазите зъбите здрави:

Детето ми има проблеми  

с храносмилането - какво да направя?

Изглежда, че апетитът в детските години е непостоянен. В някои дни 
изглежда, че децата изяждат всичко - в други почти нищо. Това е напълно 
нормално. Уверявайки се, че те растат и наддават на тегло добре, няма 
за какво да се тревожите. Следващите съвети ще Ви помогнат:

–  Вашето дете трябва да измива 
зъбите си грижливо всяка сутрин 
и вечер с малко количество паста 
за зъби, съдържаща флуор. 

–  Децата под осем годишна 
възраст трябва да се наблюдават 
докато си мият зъбите. 

–  Изплаквайте устата с вода 
след консумация на сладки 
закуски и напитки. 

–  Насърчавайте детето Ви да хапва 
сладки изделия в края на храненето, 
а не между отделните хранения. 

–  Посещавайте Вашия зъболекар на 
всеки четири месеца за преглед. 

–  Разкажете на зъболекаря за диетата 
при муковисцидоза и той ще Ви 
даде допълнителни съвети. 

–  Попитайте го дали е необходима 
добавка от флуор. 

–  Сядайте на масата и яжте заедно 
като семейство, така че времето 
за ядене да стане обичай. Липсата 
на режим на хранене може да доведе 
до лоши хранителни навици. 

–  Важно е да не се суетим и насилваме 
детето да се храни. Ако децата 
се насилват да се хранят, те 
скоро ще се научат да овладяват 
ситуацията и ще стане още 
по-трудно. Тогава е гарантирано, че 
храненето ще завършва със сълзи. 
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–  Избягвайте разговорите за 
храненето на детето Ви пред него. 

–  Използвайте микровълновата печка, 
за да приготвяте малки количества 
от любимите му храни бързо. 

–  Любими храни могат да бъдат 
замразени във фризера, така че да 
са налични, когато е необходимо. 

–  Похвалете децата, ако са хапнали 
нещо, колкото и малко да е. 

–  Предлагайте малки порции 
храна. Допълнителната порция 
може да се приеме по-лесно. 
Десертите, сервирани в малки 
опаковки, са особено полезни. 

–  Харесването на определена храна 
не може да се променя ден за 
ден и е важно да продължавате 
да предлагате храната, докато 
детето явно не е отказало. Все пак 
избягвайте да давате храна, която 
детето очевидно въобще не обича. 

–  Ако детето има затруднения с 
дъвченето, наблегнете на храни, 
които лесно се консумират, напр. риба 
в сос, кайма с допълнителен сос или 
доматен сос, макарони със сирене. 

–  Насърчавайте детето си когато то 
яде - но не позволявайте храненията 
да се проточват; в противен 
случай едното хранене ще премине 
в следващото. Би било полезно 
да посочите време за хранене 
от не повече от 20-30 минути. 

–  Избягвайте да използвате 
сладките изделия за подкуп. Дръжте 
ги далече от погледа, докато 
детето изяде основното ядене. 

–  Избягвайте даването на много 
напитки. Напитките, изпити 
преди основното ядене могат 
да намалят апетита. 

–  Не предлагайте второ основно ястие 
или закуска, ако първоначалното 
основно ястие е било отказано, 
дори и ако панкреасните ензими 
са изпити. Панкреасните ензими, 
приети понякога без храна, няма 
да навредят на Вашето дете. Ако 
отказът на храна е голям проблем, 
може да давате малки количества 
ензими в началото на храненето и 
ако ястието се яде, дайте повече 
по време на самото ядене. 

–  Бъдете постоянни с Вашия 
подход за хранене. 

–  Помнете, направете времето 
за ядене приятно изживяване. 
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Полезни идеи за пакетиран обяд

Пълнежът  
на сандвича 

–  крема сирене и ананас

–  риба тон, майонеза

–  шоколад, поръсен 
със стафиди

–  шунка, сирене 
и туршия

–  пилешко

–  накълцано пилешко 
с майонеза

–  дебел слой фъстъчено 
масло и конфитюр

–  говеждо, домати и лук

–  настъргана ябълка, 
мед и стафиди

–  пуешко и ябълков сос

Високо-
калорийни 
закуски

–  стафиди, обвити 
с шоколад

–  датски сладкиши 
(маслени бисквити)

–  отделно пакетирани 
морковени кексчета, 
шоколадови мини 
рола или кексчета

–  отделни парченца 
плодове

–  шоколадови мъфини

–  понички

–  чипс 

Добавки 
 

–  индивидуални опаковки 
млечен шейк

–  кисело мляко

–  предварително 
опаковани парченца 
сирене

–  грозде/банан 
или друг плод

–  нарязана краставица/
домат/целина

–  пирожка с месо 

Бързи и полезни идеи за хапване

–  пълнени картофи

–  кайма

–  чили

–  бекон и гъби

–  риба тон и майонеза

–  зеленчуково къри

–  зелева салата

–  сос с крема сирене

–  сирене с подправки

–  сардина и 
доматена каша

–  шунка и сирене

–  спагети болонезе, 
поднесени с чесново 
хлебче и салата

–  чили кон карне, 
приготвени с 
боб и сервирани 
с пържен ориз

–  пилешко, сервирано 
с пълнени картофи 
и зеленцуци

–  сандвич със сирене 
с боб и пържени 
картофки

–  печено пиле на 
фурна в галета, 

сервирано с печени или 
пържени картофки

–  паста/пастет от 
риба тон в доматен 
сос, поднесена с 
хляб и салата

–  пържено свинско със 
зеленчуци и ориз

–  яхния с наденичка, 
сервирана с картофи 
соте и зеленчуци

–  риба в сос от 
сирене, поднесена с 
картофени крокети 
и зеленчуци

Пакетираният обяд за училище може да бъде толкова здравословен и 
богат на калории, колкото и домашното ястие. Изброените предложе-
ния биха Ви били полезни:
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Специални хранителни добавки

Ако Вашето дете слабо наддава на тегло или апетитът му е лош, 
Вашият специалист по хранене може да препоръча специална добавка, 
за да увеличите хранителния внос. Добавката може да се използва, 
само ако идеалните нива на растеж не могат да бъдат постигнати с 
обикновената диета. 
Има богат избор на добавки. Вашият специалист по хранене ще Ви 
посъветва за най-добрия вид, който да използвате. 

Съвети и препоръки за специални 

хранителни добавки

Винаги използвайте препоръчаната от Вашия специалист по хранене 
доза от добавката, особено при малките деца. 

–  Добавките доста засищат; по-добре е те да се дават 
непосредствено след ядене или преди лягане, а не със самото 
ястие. 

–  Високият внос може да намали апетита за друга храна. Целта 
на добавката е да подобри калорийния и хранителен прием; не 
заменяйте основната храна. 

–  Много от добавките под формата на млечни шейкове и плодови  
сокове имат по-добър вкус след охлаждане в хладилника. 

–  При прием на добавки тип млечни шейкове трябва да се приемат 
и панкреатични ензими. 

–  Почти всички хранителни добавки могат да се набавят чрез 
рецепта, изписана от личния лекар. 

–  Попитайте Вашия специалист по хранене за мостри на подходящи 
добавки, които да опитате. 

–  Ако детето Ви е опитвало добавки преди и не ги харесва, струва 
си да опитате отново с нови добавки, вкусове, които постоянно 
се въвеждат. 
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