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   К О Н С П Е К Т  

ПО СИП „ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ“ ЗА 

СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ”, 2 КУРС, 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, УЧЕБНА 2022/2023г. 

 

1. Функционални храни – oпределение, развитие на концепцията за функционални 

храни; класификация на функционалните компоненти на храните. 

2. Хранителни добавки – определение, ползи и рискове за здравето. Законодателство. 

Нормативни изисквания при етикетиране, формулиране на здравни претенции на 

хранителни добавки и функционални храни; контрол.           

3. Основни насоки на науката за функционалните храни - функционални храни и ранно 

развитие и растеж. 

4. Функционални храни и регулация на основни метаболитни процеси - енергиен баланс 

и затлъстяване, диабет, инсулинова резистентност. 

5. Функционални храни за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания; 

функционални храни за повлияване на атерогенния липиден профил. 

6. Функционални храни и защита  срещу оксидативния стрес; антиоксиданти.  

7. Биологично активни вещества в храните. Здравно значение. 

8. Пробиотици и пребиотици в храненето на човека. Млечнокисели функционални 

храни. 

9. Аминокиселините в храненето на човека. Аминокиселини като хранителни добавки. 

10. Функционални храни, когнитивни функции и умствена работоспособност, физическа 

работоспособност и спорт. Хранителни добавки при физическа активност и спорт. 

11. Минерални вещества – макро- и микроелементи. Значение в храненето на човека. 

Източници. 

12. Витамини – водно- и мастноразтворими. Здравно значение, източници.  

13. Хранителна превенция на наднормено тегло и затлъстяване. Хранителни добавки за 

подкрепа редукцията на теглото – ползи и рискове за здравето. 

14. Хранителни добавки на растителна основа - съвременни проблеми, нормативни 

изисквания. 
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10. Материали от лекционен курс. 
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