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Наднормено тегло и затлъстяване при деца 
с целиакия

• Ретроспективно проучване на 143 деца с целиакия

• РЕЗУЛТАТИ: 7/143 (5%) от пациентите имат ИТМ >95-ти персентил

• Най-честите симптоми сред пациентите със затлъстяване са 
коремни болки, диабет и диария

Venkatasubramani N, et al. JPGN 2010; 51: 295-7.



Какво е глутенът? Протеин е …

• Намира се в ендосперма на някои зърнени храни: пшеница, ръж 
и ечемик

• Играе роля за определяне на уникални качества за изпичане на 
пшеницата, като увеличава капацитета за абсорбцията на вода, 
свързването, вискозитета и еластичността на тестото

• Свързващото вещество е смес от протеини, 



Schalk, K. et al.PLoS One, 2017
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Как се чувства пациентът 
на безглутенова диета?



Как се чувства родителят 
на дете на безглутенова диета?

• gluten



Как да постигнем спазване на 
безглутеновата диета? 

• Стъпка по стъпка

• Безглутеновата диета трябва да осигурява хранителните 
потребности и да бъде пълноценна

• Включва всички натурални безглутенови ХРАНИТЕЛНИ ГРУПИ: 
●зеленчуци, плодове, ●бобови, ядки, месо, риба, яйца, ●мляко и 
млечни продукти, ●зехтин, ●псевдо-зърнени храни (амарант, 
киноа, елда), царевица, ориз

• Приготвяне на домашни безглутенови храни – ограничават се 
сол, захар, мазнини

• Не се препоръчва цялото семейство да бъде на безглутенова



Хранителни групи

1. Храни с протеини – месо, риба, яйца, бобови, ядки

2. Млечни продукти

3. БЕЗГЛУТЕНОВИ зърнени храни

4. Мазнини

5. Зеленчуци и плодове



• Хлябът, зърнените храни, но 
още ориз и паста, вече може да 
са пълнозърнести, които 
съдържат витамини от група B, 
Mg, Fe, фибри, протеини и 
ненаситени МК. 

• Смеси от пълнозърнести и по-
рафинирани продукти могат да 
бъдат по-добре приемани

ХРАНИТЕЛНИ ГРУПИ
Хляб, зърнени храни И КАРТОФИ
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ХРАНИТЕЛНИ ГРУПИ 
Зеленчуци и плодове

• са източници на витамини (С, група В), минерали и 
микроелементи (калий, желязо, магнезий, йод, флуор и др.), 
органични киселини, фибри, биологично-активни вещества и др.

2/3 ЗЕЛЕНЧУЦИ
1/3 ПЛОДОВЕ
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• Млякото и млечните продукти са 
задължителни във всички диети на децата, 
тъй като са източник на Ca и други 
минерали, както и на витамини

• ВНИМАНИЕ – съдържание на 
мазнини!

ХРАНИТЕЛНИ ГРУПИ 
Мляко и млечни продукти
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3. Месо, месни продукти, яйца, риба и ядки са богати на пълноценни 
протеини 

ХРАНИТЕЛНИ ГРУПИ 
Храни, богати на протеини
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БОГАТИ НА ПРОТЕИНИ
Месо и месни продукти
• Месото и месните продукти са важни, 

поради добре-усвоимото желязо и цинк,                                            
особено при малки деца и подрастващи.
Освен това, те осигуряват висококачествени                                                       
протеини и важни витамини от група B. 

• Продуктите с ниско съдържание на мазнини трябва да бъдат 
предпочитани. 

• Хемовото желязо също увеличава абсорбцията на желязо от 
растителен произход

• Месото се предлага не повече от 1 път дневно



БОГАТИ НА ПРОТЕИНИ 
Риба

• Рибата е важен източник на йод и дълговерижни омега–3 МК и 
трябва да се приема поне веднъж седмично. Много деца 
приемат само задушена и пържена риба, която може да бъде 
много мазна.

• Предлага се вместо месото
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БОГАТИ НА ПРОТЕИНИ
Яйца и бобови

• Яйца – съдържат множество 
полезни хранителни вещества 
(пълноценни протеини), 
дълговерижни омега–3 МК, 
витамин D и др.

• Бобови култури – винаги в 
комбинация със зърнени 
храни; съдържат и хранителни 
фибри



Вегетарианско хранене

• Комбинации от растителни храни, които осигуряват пълноценни
протеини (всички незаменими аминокиселини)

Подходящи комбинации Примери

Зърнени храни + бобови Хляб и фасул; 
грах и ориз; 
леща и ориз

Зърнени храни + млечни 
продукти

Паста и кашкавал;
оризов пудинг; 

сандвич със сирене

Бобови храни + семена Нахут и сусам; 
хумус и бакла



БОГАТИ НА ПРОТЕИНИ 
Ядки

• Съдържат голямо количество мазнини



ХРАНИТЕЛНИ ГРУПИ 
Мазнини

• За увеличаване на качеството на консумираните мазнини, поне половината 
от общия им внос (и „скритите“, и „видимите“) трябва да се осигуряват от 
растителни масла. Предпочитат се тези с високо съдържание на 
полиненаситени МК и които съдържат малко α-линоленова киселина
(рапицово, соево, от ленено семе) и достатъчно витамин E. Тези масла са 
практически свободни от транс-МК. 

• Общото понижаване на приема на мазнини ще намали и приема на 
наситени и транс-МК: 3 ПЪТИ ПО 1 Ч.Л.

5



Хранителни дефицити при безглутеново
хранене

• Fig. 2. Common nutrition inadequacies in GF-diet.

G. Vici et al. / Clinical Nutrition 35 (2016) 1236e1241
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Енергия (калории)

Макронутриенти
Протеини, мазнини, въглехидрати, 

фибри

Микронутриенти
Витамини, минерали 

биологично-акт. вещества

Режим на 
хранене / 

честота

Супл
емен

ти
Пирамида на 
хранителните 
приоритети





• Измерване 
всеки месец

• с не повече от 2 
см месечно

Контролът е чрез 
намаляване оби-
колката на талията



Намаляване приема на енергия

Плодове и 
зеленчуци

1/3 
бургер

Как изглеждат 300 ккал?

• Ограничаване на предлаганите между храненията зърнени 
закуски – солети, бисквити, парче хляб и т.н.



• Количество на захар в някои напитки

Избягват се подсладени напитки





Прием на натурален шоколад –
винаги с протеин



Правила при хранене

1. Баланс на макронутриентите

2. Всяко хранене трябва да съдържа продукти, източници на 
протеини

3. Разнообразие на храните

4. Опити за намаляване на порцията или на отделни съставки в
нея

5. Прием на достатъчно вода

6. Контролиране приема на сол, мазнини и захар

7. Обучение на разчитане на етикетите на готовите храни



Балансиране на хранителните групи

разнообразна храна

• балансиране на различните групи храни 

• Най-лесно това се постига на всяко                                                      
хранене (а това улеснява приема                                                              
за 24 часа);



Разпределение на хранителните групи 
през деня

хранения Зърнени 
храни и 
картофи

Храна с 
протеини –
месо, риба, 

яйца, бобови

Млечни 
продукти

Зеленчуц
и и 

плодове

мазнин
и

Закуска V V V V

Обяд V V V V

следобед
на закуска

V V V V

вечеря V V V V



Консумира се пълноценна храна –
винаги с протеин

Всяко хранене на ден трябва да съдържа продукти, източници на
протеини:

‒ риба (поне 2 пъти седмично), 

‒ яйца, 

‒ месо (постно), 

‒ млечни продукти

‒ бобови храни (задължително в                                           
комбинация със зърнени храни) 

‒ ядки;



Междинни закуски

• Само, когато са на училище

• Винаги с протеин



Консумира се разнообразна храна

разнообразна храна

• Най-лесният начин за 
разнообразяване на храната е чрез 
цвета на продуктите

• Всеки ден трябва да се храните с по 
един продукт от всеки цвят – той 
съдържа различна комбинация от 
хранителни вещества (ежедневно 
зелен, жълт и червен цвят, поне
веднъж седмично - лилав)



• г

Размер на порцията



Как се определя 
количеството при децата?

ПРОТЕИНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗЪРНЕНИ
ХРАНИ И
КАРТОФИ

МАЗНИНИ



• Какво има в 

твоята чиния 

днес?

Какво има в твоята чиния?



Храненето е от ключово значение не само 
за растежа, но и за здравето

Ежедневната диета осигурява:

• Всички енергийни потребности

• В лесно смилаема и добре усвоима форма

• Хранителни вещества, необходими за строеж / регулация / 

защита

Прот
еини

Мазн
ини

Въгле
хидра

ти

Фиб
ри

Микр
онутр
иенти

Вода
Хран
ене



Ежедневно да се приема достатъчно вода

Практически препоръки за прием на вода:

• Приема се толкова вода, колкото е необходимо, за да е светла 
урината

цел дехидратация Тежко обезводняване



Ролята на специалиста по хранене

• Да се помогне на пациента да състави диетата си и да бъде обучен да я 
следва

• Да се осигури не само безглутенова диета, но и всички необходими 
хранителни вещества

• Да се покаже начин да направят сами домашни безглутенови сладкиши

• Да се предоставят материали и практически съвети, за да състави сам 
безглутенова диета

• установена малнутриция трябва да бъде лекувана (здравословна и 
балансирана безглутенова диета)

• Да избягва / лекува хранителни дефицити: намалени нива на желязо, фолат, 
витамин В12, витамин D, цинк и магнезий. Ако няма дефицити, се 
проследяват веднъж годишно

• Редовни проследявания



Ролята на специалиста по хранене

• Около 20-38% от пациентите с целиакия имат усложнения, 
свързани с храненето: 

‒Липса на баланс на калории / протеини

‒Нисък прием на фибри

‒Дефицит на минерали и витамини (фолат, ниацин, витамин В12, 
рибофлавин)

Kinseyet al., Eur. J. Clin. Nutr. 2008
Bardella et al., Am. J. Clin. Nutr. 2000;

Kupper, Gastroenterology, 2005;
Jameson Scand. J. Gastroenterol. 2000



Дали индустриално произведените 
безглутенови продукти са уместни в 

безглутеновата диета?
• КАЧЕСТВО

• ПО-МАЛКО: фибри, минерали                                                                                    
(желязо и калций), витамини,                                                               
протеини

• ПОВЕЧЕ: сол, наситени мазнини                                                               
(и с ниско качество)

• ЦЕНА

• По-скъпи

КАЧЕСТВО

ЦЕНА





„Истинският успех идва на 
малки порции ден подир ден“

Денис Уотли

• Дебелият човек е излекуван, 
когато е способен ДА 
РЕГУЛИРА НАЧИНА СИ НА 
ХРАНЕНЕ и да го адаптира към 
собствената си конституция!

ИЗБОРЪТ

Човек е излекуван, когато е 
способен ДА РЕГУЛИРА НАЧИНА 
СИ НА ХРАНЕНЕ!

„Истинският успех идва на 
малки порции ден подир ден“

Денис Уотли






