


Обмяна на веществата
• Обмяната на веществата обхваща основни жизнени процеси хранене, 

дишане и отделяне.

• Храненето е основен жизнен процес, чрез него организмите си 
осигуряват хранителни вещетва, доставящи им енергия и градивен
материал. Човекът има несамостойно хранене.

• Дишането е основен жизнен процес, при който енергията, съдържаща
се в хранителните вещества, се освобождава за нуждите на организма.

• Отделянето е основен жизнен процес, при който организмите
изхвърлят непотребните и излишни вещества.



• Основните жизнени процеси - хранене, дишане и отделяне се 
осъществяват чрез системи от органи - храносмилателна, дихателна и 
отделителна система. Чрез тях организмът обменя вещества с околната
среда, като приема едни вещества и отделя други.

• Връзката между тези три системи и клетките в тялото се осъществява
от кръвоносната система. Кръвта разнася хранителни и непотребни
вещества, кислород и въглероден диоксид.

• Кръвообращението доставя на всички клетки необходимите им 
вещества и изнася от тях ненужните вещества.



Състав на храната
Човек използва хранителни продукти от растителен и животински
произход. В тях се съдържат няколко групи вещества:

1. Хранителни вещества - въглехидрати, белтъци, мазнини

2. Витамини

3. Вода и минерални соли

4. Баластни вещества



Хранителни вещества Хранителни продукти, 

в които се намират

Значение за организма

а/ Въглехидрати -

съдържание на енергия в 1 g 

= 17 kJ.  

• въглехидрати с малки 

молекули (прости 

въглехидрати)  Въглехидрат с 

малка молекула, до който се 

разграждат всички други, е 

глюкозата. 

• въглехидрати с големи

молекули (сложни

въглехидрати). Основните

сложни въглехидрати в 

храната са скорбяла

(нишесте) и целулоза.

Плодове,  мед,  захар

захарни изделия 

зърнени храни, тестени

изделия, картофи, ориз

Простите въглехидрати са

основен източник на енергия за 

клетките, защото се разграждат

бързо и лесно.

Те са също източник на енергия

за организма, защото се 

разграждат до прости 

въглехидрати. При постъпване

на повече от необходимото

количество те се натрупват

като резерв в мускулите и в 

черния дроб или се превръщат

в подкожни мазнини.

1. Хранителни вещества 



Хранителни вещества Хранителни продукти, 

в които се намират

Значение за организма

б/ Белтъци - съдържание на 

енергия в 1g = 17 kJ.

Белтъците имат големи

молекули, изградени от 20 

вида нискомолекулни

аминокиселини. 

месо

мляко

яйца

семена на бобови

растения (фасул, леща, 

грах, соя)

Белтъците са основен

градивен материал за 

клетъчните структури. Някои

от тях катализират химични

процеси; други

транспортират О2 и СО2; 

трети имат защитна функция.

в/ Мазнини - съдържание на 

енергия в 1g =39 kJ.

Мазнините имат големи

молекули, изградени от 

молекула глицерол и три 

молекули мастни киселини. Не 

се разтварят във вода.

растителни мазнини —

олио, зехтин

животински мазнини -

масло, мас

Съдържат се в 

семената, млякото, 

млечните продукти, 

месото, рибата.

Мазнините са най-богати на 

енергия. Те се разграждат по-

бавно, поради което клетките

използват като енергиен

източник първо

въглехидратите. Мазнините

служат за енергиен резерв и 

за топлоизолация.



2. Витамини

• Витамините не са
източник на градивни
вещества или енергия, но 
са необходими за 
нормалното
функциониране на 
организма.

• При недостиг на някой
от витамините в храната
организмът се разболява.



Витамини Значение за организма

а/ витамини от група В

(В1, В2, В3, В6, В12, РР)

• регулират обмяната на въглехидрати и 
белтъци

• необходими са за образуването на 
червените кръвни клетки

• регулират дейността на нервните и 
мускулните клетки

б/ витамин С • повишава устойчивостта на организма 
при инфекции

• спомага за кръвосъсирването и 
заздравяването на рани

в/ витамин А (витамин на растежа) • необходим е за растежа
• участва при възприемането на 

светлината
• има важно значение за здрава кожа
• повишава устойчивостта на организма 

срещу инфекции



Витамини Значение за организма

г/ витамини D - синтезира се 

вкожата под действие на

слънчевата светлина

• осигурява нормалната обмяна на Са и Р
• осигурява здравината на костите при растежа

на бебето

д/ витамин Е • необходим е за нормалната дейност на 
половите жлези, мускулите и нервната тъкан

• от важно значение е за оплождането и 
износването на плода

е/ витамин К • регулира кръвосъсирването
• предпазва от кръвоизливи



3. Вода и минерални соли

а/ Водата, необходима за едно денонощие, е 
около 1,5 - 2 L в зависимост от възрастта и 
масата на човека. Водата е универсален 
разтворител, участва в много химични
реакции в клетките и е основна съставка на 
телесните течности. Вода постъпва в 
организма и чрез суровите плодове и 
зеленчуци.

б/ Минералните соли съдържат важни за 
организма химични елементи: Са, Р, Na, К, 
Fe, Mg, I, Cl и др. Те са необходими в малки 
количества, но без тях е невъзможно
изграждането на някои съединения, 
съкращаването на мускулите, нервната
дейност и регулацията на много процеси.



4. Баластни вещества

• Баластни вещества са целулозата и някои други влакна
от растителната храна, които не се разграждат в човешкия
организъм. Те имат важно значение за движението на 
храната в червата.

• Много хранителни продукти съдържат като добавки 
оцветители, подсладители, набухватели, консерванти, 
ароматизатори и др. Те подобряват вида и вкуса на 
храната, но не са задължителна съставка, а и невинаги са
безопасни.



• Наредба задължава влагането на добавки да се отразява на 
опаковката на хранителния продукт чрез специфично наименование 
или Е-номер. Е-номерът се използва за по-лесно означаване на 
добавките, тъй като много от тях имат сложни химични
наименования (напр. содата за хляб се изписва Е500, а лимонената
киселина-ЕЗЗО).

• Някои хранителни добавки предизвикват обриви, астматични
пристъпи, алергични реакции, стомашни разстройства, мигрена и 
хиперактивност при децата. 

• Други са още по-опасни и водят до рак и различни заболявания. 

Добре е да се купуват храни с по-малко
на брой Е-та върху опаковката.



• Пълноценното хранене включва разнообразна храна. 
Съотношението на различните хранителни вещества трябва да се 
определя от възрастта, енергийните нужди, двигателната
активност и здравословното състояние на организма.


