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Раздел 1 - Позиция на FACEnetwork относно етикетирането на 
хранителната стойност отпред на опаковката на традиционните 

млечни продукти 
 
FACEnetwork (Европейска мрежа на производителите на фермерско и занаятчийско сирене и 
млечни продукти) представлява производители на традиционно сирене от 20 различни 
европейски държави. Тези фермери и занаятчии преработват мляко от собствените си животни 
или от местни ферми по традиционни методи. Млякото може да е от крави, овце или кози, а 
повечето от нашите членове са семейни предприятия, произвеждащи продукти, признати на 
местно ниво.  Нашият сектор в голяма степен съответства на концепцията за устойчиви 
хранителни системи, която понастоящем се подчертава от Европейската комисия чрез 
Зелената сделка и стратегията "От фермата до вилицата". 
Задължителното етикетиране на хранителната стойност отпред на опаковката обаче би имало 
огромно отрицателно въздействие върху фермерските и занаятчийските мандри за сирене. 
Всъщност, тъй като не стандартизираме млякото, използвано за нашите продукти, не можем да 
гарантираме стабилен хранителен състав през годината и не сме в състояние да дадем 
искрени хранителни стойности. 
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Фактът, че използваме предимно пълномаслено мляко, води до това, че някои от 
нашите продукти, като зрели сирена, биха получили много лоша оценка според 
настоящите критерии за определяне на хранителната стойност, докато някои 
промишлени пресни продукти с добавена мазнина ще се окажат с по-добри стойности. 
Млечната промишленост вече пуска на пазара продукти с високо съдържание на 
обезмаслено мляко и със съставки, подобряващи консистенцията, като например 
инулин. Традиционните фермерски млекопреработвателни предприятия няма да 
следват този подход... Следователно ще бъде ли справедливо нашите занаятчийски 
непреработени продукти да получат червен етикет Nutri Score заради това, че  
избягват използването на добавки? 
 
Според нас подходът, основан единствено на хранителната стойност, използван при 
профилирането на храните, може да доведе до грешна информация. Например, 
докато млечните продукти получават лоши стойности заради високото си количество 
наситени мазнини, се оказва, че все повече проучвания в реалния живот показват 
обратна връзка между общата консумация на млечни продукти и затлъстяването при 
децата и юношите. Някои проучвания показват също, че има неутрален или дори 
положителен ефект от консумацията на млечни мазнини и риска от сърдечносъдови 
заболявания. Става ясно, че умерената консумация на млечни продукти може да бъде 
част от здравословния начин на живот. Но профилирането на хранителната стойност  
не отразява това. 
Освен това нашият опит като производители, които са много близо до потребителите 
чрез къси вериги на доставки ни показва, че много често потребителите не основават 
решението си за покупка на традиционни продукти според декларацията за тяхната 
хранителна стойност, а на убеждението, че купуват уникална и различна храна. По 
този въпрос също има много голяма разлика между традиционните продукти и 
ултрапреработените храни. 
 
Поради всички тези причини настояваме за дерогация: фермерските и 
занаятчийските сирена и млечни продукти, както и всички традиционни 
продукти, следва да бъдат освободени от задължението да обявяват  
хранителната стойност Nutri Score отпред на опаковката.  Това би било в 
съответствие с действащия регламент FIC, който предвижда дерогация от 
етикетирането на хранителната стойност за "малки количества продукти, [продавани] 
на крайния потребител или на местни обекти за търговия на дребно, които пряко 
снабдяват крайния потребител" (Регламент (ЕС) № 1169/2011 - приложение v - точка 
19). 
 

Раздел 2 - Научен преглед и позиция относно профилирането 
на хранителните вещества в традиционните млечни продукти   

Въведение 
Що се отнася до общата система за профилиране на хранителната стойност, 
FACEnetwork подкрепя друг подход, при който се взема предвид цялата храна и дори 
цялата диета, вместо отделните хранителни вещества поотделно.  
 
Загрижеността на FACE за въвеждането на профилиране на хранителната стойност на 
храните е в съответствие със следните теми: 
- Липсата на разграничение между видовете преработени храни, като се има предвид, 
че свръхпреработените промишлени храни не могат да бъдат сравнявани с 
традиционните ферментирали храни. 
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- Липсата на разбиране за хранителните вещества в матрицата на дадена храна и 
техния произход, особено за млечните мастни киселини. 
- Изборът на лоши здравни показатели, основани на редукционистки резултати от 
изследвания за подобряване на здравето на населението, и рискът от повтаряне на 
същите грешки, както през 50-те години на миналия век.  
Тук ще опишем подробно нашето виждане и ще подкрепим позициите си с най-новата 
научна литература.   
 

Основна информация  
Млякото и ферментиралите млечни продукти са важна храна за европейското 
население. Няколко генетични мутации през последните 8‘000 – 10‘000 години са 
адаптирали хората от Кавказ към усвояването на млечната лактоза дори след 
периода на отбиването на бебетата. (Segurel et al., 2020). Особено в районите на 
атлантическото крайбрежие и бреговете на Северно море консумацията на мляко се 
превръща във важна част от човешката диета. Други райони, където пашата на 
млечни крави е била важна, са европейските планински райони. Обилните валежи  
предлагат възможност за отглеждане на трева (Baars et al., 2019). 
По-голямата част от млякото е било консумирано под формата на ферментирало 
мляко, на млечни продукти за пиене като кисело мляко и кефир и на широка гама 
сирена. Съхраняването на млякото е предлагало на хората възможността да 
консумират млечни продукти извън производствения сезон на преживните животни. 
Тревопасните животни произвеждали мляко и месо от трева, която хората не можели 
консумират (Timlin et al., 2021). Качеството на протеините в млякото и месото е по-
високо в сравнение с растителните протеини.  
Най-консумираните млечни продукти са прясното мляко, преработеното мляко за 
пиене (кисело мляко, кефир), млечнокисели сирена (бяло саламурено и синьо 
плесенно сирене), полутвърдо сирене с кора (чедър, гауда) и твърдото сирене с кора 
(комте, ементал, пармезан). Млечната мазнина се превръща в масло. Широк спектър 
от традиционни млечни продукти все още се произвежда от сурово, непреработено, 
пълномаслено мляко. 

Загриженост за липсата на разграничение между преработено 
мляко и свръхпреработените храни и съставните промишлени 
храни 
Фермерите и занаятчиите все още преработват млякото от крави, кози и овце по 
традиционния начин за производство на млечни продукти. Рецептите за преработка се 
поддържат в продължение на десетилетия и векове и се основават на традицията и 
опита. Двете основни съставки при преработката на млякото са млечнокисела 
ферментация и/или подсирване на млякото с естествени ензими. Бактериите и 
дрождите са две важни живи съставки за ферментацията на млякото. Този начин на 
традиционна преработка е напълно различен от хранително-вкусовата конструкция, 
направена от съвременната хранителна промишленост (Pollan, 2015). Поради това 
ферментиралите млечни продукти не могат да бъдат поставяни наравно с 
преработените промишлени храни. Промишлената преработка се основава на приноса 
на науката и търсене на максимална печалба. Фокусът на промишлената преработка е 
храни, базирани на най-евтините съставки, при които се използва голям списък от 
добавки и съставки с неясни имена и произход.  
Преработката на млякото е традиционен, нискотехнологичен процес, за разлика от 
ултрапреработката в съвременните промишлени храни. Много наблюдения и  
проучвания свързват негативните последици за здравето от ултрапреработените 
храни (УПХ), (Capozzi et al., 2021). Важно отрицателно въздействие идва от 
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гликирането на протеините след (многократни и ултрависоки) температури на 
преработка (Pinto et al., 2014; Zhao et al., 2017), които не се използват при 
традиционната преработка на млякото във фермите. Освен пастьоризацията, 
температурата на млякото по време на производството на сирене не надвишава 
нивото от 37oC (мезофилни сирена) или 50oC (термофилни сирена). Установено е, че 
по-високият прием на ултрапреработени храни (УПХ) е във връзка със 
затлъстяването, лошия профил на кардиометаболитните рискови фактори и 
повишения риск от незаразни болести (Capozzi et al., 2021). 
 

Загриженост за липсата на разграничение между мазнини и мастни 
киселини 
Общите опасения за здравето, свързани с консумацията на млечни продукти, се 
основават на голямото количество наситени мазнини в млякото. Освен това млечната 
мазнина е източник на трансмастни киселини, което се дължи на процеса на 
преживяне на животните. Тези опасения относно потенциалното отрицателно 
въздействие на млечните продукти върху здравето произтичат от редукционисткия 
подход към храната и здравето като цяло и от определянето на производни здравни 
маркери. Резултатите от подобен подход обаче могат да противоречат на реалните 
проучвания (Fardet et al., 2021). Lawrence (2021) казва: "упорито погрешно схващане, 
че наситените мазнини в храната могат да причинят или да насърчат множество 
неблагоприятни ефекти върху здравето и да повишат серумния общ холестерол и LDL 
холестерола". Проучванията в реалния живот интегрират често неизвестни аспекти на 
хранителната матрица, а неотдавнашно систематично обзорно проучване (Babio et al., 
2021) показа обратна връзка между общата консумация на млечни продукти и 
затлъстяването при деца и юноши. В проспективно проучване при деца Vanderhout et 
al. (2021) успяват да изчислят, че "всеки 1% увеличение на маслеността на кравето 
мляко, консумирано от децата, е свързано с 0,05 по-нисък резултат на zBMI". Подобни 
резултати са открити и при жени след менопауза, които показват зависимо от дозата  
отрицателно въздействие на консумацията на кисело мляко или сирене върху риска от 
сърдечносъдова смърт и остеопороза, но положителен резултат от повишената 
консумация на прясно мляко (Michaelsson et al., 2014). ids 

 
Тези резултати ясно показват колко важно е да се прави разлика между млечните 
продукти, но също и между произхода на консумираните мазнини. Индустриалните 
трансмазнини (itFA) се различават от трансмазнините от преживни животни (rtFA) 
както по молекулярната си структура, така и по въздействието си върху здравето 
(Kuhnt et al. 2016). Транс - елайдиновата киселина (C18:1t9) има произход от 
промишлената преработка на олеиновата киселина (C18:1c9), докато транс- 
вакценова киселина (C18:1t11) има произход от разграждането в търбуха на C18:3 
(алфа-линолова киселина, n3). Негативното, вредно въздействие на трансмазнините 
се основава главно на itFA (Pfeuffer and Jahreis, 2018; Valenzuela et al., 2019; Pipoyan et 
al., 2021). Промишлените itFA увеличават възпалителните маркери в серума и 
изграждат рисков фактор при CVD (Valenzuela et al., 2019), но също и при риска от 
атопична екзема при малки деца (Chisaguano et al., 2014). 
 
Млечната мазнина е източник и на мастноразтворими витамини като витамин А, D и 
К2, особено във ферментиралите пълномаслени млечни продукти. Благодарение на 
политиката на насърчаване на пасищно отглеждане на животните на малките 
занаятчийски производители на сирене, млякото от животни, отглеждани на пасища, 
съдържа фитонутриенти, подпомагащи здравето, като терпеноиди, феноли и 
каротеноиди, известни със своето противовъзпалително и кардиопротективно 
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действие (Van Vliet et al., 2021), освен по-доброто съотношение омега 6/омега 3 и по-
високите нива на омега 3 и конюгирана линолова киселина (CLAc9t11) (Kusche et al., 
2013, Benbrook et al., 2018). Друга част от млечните мазнини са т.нар. 
разклоненоверижни мастни киселини (Taormina et al., 2020), които изграждат защита 
срещу възпаления, рак и метаболитни нарушения и които също са по-високи в 
млякото, произведено от пасищно отглеждани животни (Kusche et al., 2013). Като цяло 
съставът и функционалните свойства на млякото от пасищно отглеждани животни се 
различават (Magan et al., 2021) от тези на животните в затворени системи. 
 
Под въпрос е дали количеството наситени мазнини от млечните продукти наистина 
представлява проблем и дали други маркери, като например мастноразтворимите 
витамини, не са по-добри и по-положителни маркери за подобряване на здравето. 
Например количеството на витамин К2, особено във ферментиралите млечни 
продукти, базирани на мезофилни култури (Yasin et al., 2016, Fu et al., 2017, Vermeer et 
al., 2018, Akbulut et al., 2020), може да даде обяснение за положителните здравни 
ефекти от ферментиралите млечни продукти. К2 може да играе решаваща роля за 
правилното отлагане на калция в костите, а не в артериалните съдове (Spronk et al., 
2004; Buchanan et al., 2016). 
Затова Sendra (2020) твърди, че консумацията на млечни мазнини има неутрален или 
дори положителен ефект върху риска от сърдечносъдови заболявания. В комбинация 
с ферментирали млечни продукти умерената консумация на млечни продукти може да 
бъде част от здравословния начин на живот. До това заключение стигат и O'Sullivan et 
al. (2020), които не могат да установят отрицателно въздействие на консумацията на 
пълномаслени млечни продукти в сравнение с млечни продукти с намалено 
съдържание на мазнини при възрастни и при деца върху увеличаването на теглото, 
затлъстяването или кардиометаболитния риск. Това се потвърждава и в проучване 
при деца (Nicoll et al., 2021), като преминаването от пълномаслени към нискомаслени 
млечни продукти не променя резултатите. Monnard и Dulloo (2021) предполагат, че има 
все повече доказателства, че приемът на есенциални полиненаситени мастни 
киселини (ПНМК) на растителна основа, омега 3 алфа-линоленовата киселина (ALA-
n3) и омега 6 линоловата киселина (LA-n6), оказва влияние върху състава на тялото 
(съотношението между мастната и постната маса). Това са основните полиненаситени 
мастни киселини в млечната мазнина. Освен това при холандски деца в 
предучилищна възраст е установено, че приемът на млечни продукти, пълномаслени 
млечни продукти и масло намалява честотата на астмата, не на маргарин или 
обезмаслено мляко (Wijga et al., 2003). 
 

Загриженост за лошите здравни показатели от редукционистките 
изследвания  
Високият статут на редукционистките изследвания твърде често води до скъсяване на 
връзката между резултатите и здравето като резултат от съветите за хранене. Това 
дори може да доведе до влошаване на общото здраве на населението, тъй като тези 
преки пътища се превръщат в съвети за хранене, например за намаляване на приема 
на наситени мазнини или за премахване на животинските мазнини. В днешно време 
насоките за хранене препоръчват да се намали до минимум консумацията на 
пълномаслени млечни продукти. За да се оцени здравният риск от консумацията на 
храни, важно значение придобиха няколко производни маркера/индикатори, сред 
които индексът на телесната маса (ИТМ) или нивата на холестерола в кръвта. Най-
важната оценка на здравето обаче трябва да се основава на смъртните случаи, 
установени при от епидемиологични, предклинични и клинични проучвания, а не на 
нивата на холестерола (Lawrence, 2021). Индексът на телесна маса не показва 
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проблемите, причинени от основния проблем на метаболитния синдром и 
неалкохолната мастна чернодробна болест (NAFLD), (Lustig, 2020), който съществува 
както при дебели, така и при слаби хора, а замяната на наситените мазнини с 
рафинирани въглехидрати и захар и/или полиненаситени мазнини не е подобрила 
състоянието на затлъстяване на населението като цяло. Wu et al, (2021) установяват 
пряка връзка между консумацията на подсладени със захар напитки и напитки с 
високо съдържание на фруктозен царевичен сироп и кардиометаболитни аномалии 
при млади юноши. Тема, която може да бъде пренебрегната, е нивото на ситост на 
дадена храна въз основа на консумацията на мазнини в сравнение с консумацията на 
въглехидрати. Поради това Vien et al. (20210 ) стигат до заключението, че "млечните 
продукти, консумирани преди хранене, стимулират метаболитните реакции, водещи до 
намаляване на апетита преди хранене, по-късния прием на храна и гликемията след 
хранене". В корелацията между неалкохолната мастна чернодробна болест (NAFLD) 
приемът на пълномаслени млечни продукти е протективен за NAFLD и инсулиновата 
резистентност (Charatcharoenwitthaya et al., 2021). Установено е, че т.нар. 
нискостепенно системно възпаление е свързано с повишеното затлъстяване, 
нарастването на незаразните болести и риска от хронични заболявания (Nieman et al., 
2020; Hess et al., 2021), а при оценката на маркерите за възпаление консумацията на 
млечни продукти е показала неутрален до благоприятен ефект върху биомаркерите за 
възпаление, особено от ферментиралите млечни продукти (Hess et al., 2021). Calder 
(2020) споменава възпалението като част от нормалния имунен отговор, който трябва 
да се самоограничава. Противовъзпалителният отговор е предизвикан от омега 3 

полиненаситени мастни киселини с много дълга верига, EPA (ейкозапентаенова 

киселина) и DHA (докозахексаенова киселина), които са важни за превенцията и 
лечението на водещи до възпаление заболявания. 
 
Като цяло консумацията на мляко и млечни продукти има неутрален или дори 
положителен ефект върху здравето на хората. Особено ферментиралите млечни 
продукти, като сирене и кисело мляко, оказват положително въздействие върху 
здравето. Намалява рискът от смърт, от сърдечносъдови заболявания, но също и 
рискът от остеопороза. Отрицателни корелации се споменават и по отношение на 
няколко вида рак, въпреки че има едно изключение - ракът на простатата при мъжете. 
В мащабно проспективно проучване консумацията на млечни продукти е оценена във 
връзка с общата смъртност и смъртността от сърдечносъдови заболявания (Dehghan 
et al., 2018) и е направено заключението, че "консумацията на млечни продукти е 
свързана с по-нисък риск от смъртност и по-нисък риск от сърдечносъдови 
заболявания". 
Mita et al. (2021) показват в продължително проучване при японски пациенти с диабет 
тип 2, че по-високият прием на наситени мастни киселини, особено от млечни 
продукти, е свързан с намалена артериална плътност. Тези резултати са установени и 
при бразилска популация (Ribeiro et al., 2018). При мета-анализ се стига до подобно 
заключение (Diez-Fernández et al., 2019). Ghosh et al. (2021) показват, че прогресията 
на коронарната калцификация като показател за прогнозиране на смъртността от 
сърдечносъдови заболявания е обратно пропорционална на консумацията на 
пълномаслено мляко, а благоприятният ефект е частично повлиян от консумацията на 
наситени мазнини в млякото. 
 

Не повтаряйте същите грешки като през 50-те години на миналия век  

В края на 50-те години на миналия век възрастните мъже в САЩ са показали повишен 
риск от сърдечна недостатъчност и са починали от сърдечносъдова смърт. Възникна 
спор относно причината за проблемите - консумацията на захар или на мазнини. Въз 
основа на прозренията на диетолога Ансел Кийс беше направена връзка с 
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консумацията на животински мазнини, като свинска мас и масло. Накратко, човек 
става дебел от консумацията на мазнини. Тази грешка се основаваше на лоши научни 
данни и политически натиск от страна на индустрията. В продължение на 50 години 
западната хранителна система насърчаваше диети с ниско съдържание на мазнини и 
наситени мазнини, основани на намален прием на животински мазнини и увеличен 
прием на мазнини от растителен произход. В преработените храни мазнините бяха 
частично заменени с всякакви видове захари. Въпреки това затлъстяването и 
смъртността от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) дори се увеличиха. Това, което 
беше пренебрегнато, беше голямото увеличение на консумацията на въглехидрати 
под формата на захари и силно рафинирани въглехидрати (Lawrence, 2021), което 
доведе до повишени нива на нискостепенно възпаление, проблеми с неалкохолния 
мастен чернодробен синдром (както при слаби, така и при хора със затлъстяване) и 
увеличени проблеми с метаболитния синдром поради консумацията на добавена 
захар и ултрапреработени храни (Lustig, 2020). В мащабно продължително проучване 
връзката между приема на макронутриенти и сърдечносъдовите заболявания и 
смъртността показва, че по-високият прием на въглехидрати увеличава риска от 
смъртност от сърдечно-съдови заболявания, а приемът на общи мазнини плюс всеки 
вид мазнини намалява риска от смъртност. По-високият прием на наситени мазнини е 
свързан с намален риск от инсулт (Dehghan et al., 2017). В продължително проучване 
при жени след менопауза преките последици от съветите за хранене в посока на 
диета с ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на въглехидрати показват 
вредни ефекти върху сърдечносъдовото здраве и инсулиновата резистентност във 
връзка с диабет тип 2. Като цяло концентрацията на липопротеин-холестерола с ниска 
плътност в кръвта е била слаб показател на резултатите (Noakes, 2021). 

Заключение  
Също като Fardet и Rock (2020), и ние от FACEnetwork се съмняваме, че 
редукционисткият подход в науката за храните, който е част от подхода за 
етикетиране на храните, ще бъде полезен за оценка на връзката между реалната 
консумация на храни и здравето. Необходим е допълнителен, холистичен подход за 
обсъждане на връзката между храненето и хранителните продукти, за да се 
предотврати епидемията от хронични заболявания и нискостепенни възпаления в 
западното население. Необходимо е да се премине от подход, основаващ се само 
на един хранителен елемент, към подход, основаващ се на цяла храна и/или 
диета, за да се предотвратят погрешни заключения относно връзката между 
хранителните елементи и здравето. Особено трябва да се преразгледа ролята на 
млечните продукти и млечните мазнини във връзката между здравето/заболяването и 
храненето (Hirahatake et al., 2020). Неотдавна Weaver (2021) отправи призив в 
редакционната си статия да се обърне по-голямо внимание на ролята на млечната 
матрица, за да се разберат противоречивите резултати между реалните 
проучвания и насоките за хранене. FACEnetwork подкрепя тази гледна точка и 
пледира за преоценка на етикетирането на храните въз основа на хранителната 
стойност на съставките на храната и сбора от тях. 


