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Абстракт 

 

Ако интернетот го разбираме како глобална револуција, тогаш социјалните 

медиуми претставуваат револуција во рамките на интернетот. Тие се 

експлицитно средство за експресија и импресија на младата полнолетна 

популација, која според количеството на време потрошено на социјален 

медиум може да ги дефинира како рекреативци или зависници од 

социјалните медиуми. Паралелно со растот и развојот на овие релативно 

нови медиуми, се развива и посебен правец во маркетингот кој е 

апликабилен на архитектурата на социјалните медиуми и е познат под 

терминот вирален инфлуенс маркетинг. Виралниот маркетинг може да се 

однесува на која било стратегија која ги поттикнува членовите на одредена 

виртуелна заедница доброволно да шират одредена маркетиншка порака, 

креирајќи потенцијал за нејзин експоненцијален раст во поглед на 

достапноста и влијанието. 

Виралниот маркетинг претендира да стане ефикасен начин за привлекување 

внимание и интерес во доменот на храната, исхраната и нутриционизмот, 

особено на младата возрасна популација во светот па и кај нас. Овој 

магистерски труд има цел да покаже дали виралните пораки во облик на 

совети или фотографии пласирани од популарни гастроблогери и 

фудинфлуенсери се конвертираат во правила за исхрана и нутриционизам 

кај следбениците. Бидејќи социјалните медиуми важат за високодемократски 

медиуми кои ретко подлежат на цензура и рестрикција мора да ја земеме 

предивид анархијата и веродостојноста на информациите кои тие ги 

пласираат. Многу е важно кој стои од другата страна на мрежата. Во таа 

смисла напоменувам дека корисниците се експонирани на информации кои 

се научно втемелени и научно поткрепени, но и на такви кои се на ниво на 

мит, шпекулација или груба лага. 

Искористуваќи ја можноста за медикализација на храната многу често се 

пропагира начин на исхрана кој освен што не е делотворен може да биде и 

крајно штетен, со претерани недозволени рестрикции на есенцијални 
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елемненти, употреба на сурова непроцесирана храна од животинско потекло 

која може да биде потенцијален извор на токсини, изгладнување со цел 

детоксификација, преферирање на суперхрана која не е супер, прекумерно 

суплементирање,  практицирање на прехранбени начини кои се високо 

асоцирани со развој на орторексија.... се само мал дел од состојбите до кои 

лесно можеме да се доведеме доколку храната ја прифатиме како лек, објект 

за идеализација и сензација или можност за тренди спектакл. 

На храната треба да гледаме поинаку. Храната треба да ја доживуваме како 

извор на живот, најстара и  најпозната превенција од болести, можност за 

уживање задоволувајќи ги нашите природни сетила. Сепак, храната нѐ гради 

однатре и ние сме тоа што јадеме.   

 

Клучни зборови: Маркетинг, храна, нутриционизам, социјални медиуми  
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Abstract 

 

If Internet is perceived as a global revolution, then social media would represent a 

revolution within the Internet revolution itself. These may be seen as explicit 

means of expression and impression of the young adults. According to the length 

of time passed on social media, one may be defined as a recreational or an 

addicted user of social media. Simultaneous to the growth and development of 

these relatively novel type of media is the emergence of a separate marketing 

branch that is applicable in the social media architecture, i.e. viral influence 

marketing. Viral marketing may refer to any strategy that encourages members of 

certain virtual community to willingly spread a particular marketing message and 

by that, to create potential for its exponential growth regarding availability and 

influence. 

Viral marketing aspires to become an effective way to attract the attention and 

interest in the field of food and nutrition, especially that of the young population in 

the world and in our country. This master's thesis aims to show whether viral 

messages in the form of tips or photos posted by popular gastro-bloggers and 

food influencers are being converted to rules that followers practice in their diet. 

Since social media is considered a highly democratic type of media that is rarely 

subject to censorship and restriction, we must take into account the anarchy and 

the credibility of the information they place. It is very important who is on the other 

side of the network. In that sense, it must be noted that users are exposed to 

information that is scientifically based and scientifically supported, as well to 

information that is merely based on myth, speculations or lies. 

Taking advantage of the possibility of medicalization of food, a diet is often 

propagated, and such diets, in addition to being ineffective, may also be extremely 

harmful and have excessive and needless restrictions on essential elements, 

encourage the use of raw unprocessed food of animal origin which can be a 

potential source of toxins, lead to starvation for detoxification or  preference for 

super foods that are not actually "super", encourage excessive supplementation, 

eating foods that are highly associated with the development of orthorexia, and so 
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on. These are just the tip of the iceberg of health issues that may easily arise if we 

accept food as medicine, an object for idealization and sensation or an opportunity 

for a trendy spectacle. 

Food should be perceived in a different manner. It should be thought of as a 

means of survival, the oldest and most familiar way to prevent disease, or as an 

opportunity to enjoy during satisfaction of our basic needs. Despite everything, 

food builds us from the inside, and we are what we eat. 

 

Keywords: Мarketing, Food, Nutritionism, Social media 
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1 . ВОВЕД 

 

Живееме во време кога социјалните медиуми претставуваат глобален 

феномен и секојдневен рутински облик на импресија и експресија на 

младата возрасна популација. Количеството време поминато на социјален 

медиум на оваа старосна категорија се движи во распон што нив може да ги 

дефинира како опасна зависност или рекреација. 

Самите социјални медиуми, едноставно, може да се дефинираат како 

колекција од бесплатни, online алатки, платформи од блогови, фотографии, 

видеа, виртуелни светови и слично, кои луѓето ги користат најчесто за 

публикување и споделување на online содржини. Социјалните медиуми токму 

како и користењето на Интернетот и мобилната телефонија претставуваат 

стандард на денешнината и нешто без кое младиот човек, едоставно, не 

може. Незаменливата  можност за двонасочна комуникација која ја нудат 

социјалниете медиуми, ги прави уникатни и ги сепарира од останатиот кош 

на медиуми токму поради нивната интерактивност и брзината на дисперзија 

на информација. Едноставно, тие можат да поттикнат на дискусија, да дадат 

повратна информација, да одговорат, да овозможат гласање,  да дадат 

можност за оставање коментари како израз на лично мислење или став, како 

и да поделат информација или идеја со сите заинтересирани страни.  

Погоренаведените факти одат во прилог на тоа дека социјалните медиуми 

едноставно го олеснуваат процесот на двонасочна комуникација и размена 

на информации и идеи од каков било карактер помеѓу неограничен број 

партиципиенти. Токму ваквите есенцијални карактеристики кои ги опишуваат 

социјалните медиуми, од друга страна, пак, ги прават многу хаотични и 

шаренолики со една голема доза на демократија, но и голема доза на 

анархичност. 

Еволуцијата на оваа револуција на Интернетот т.н. социјални медиуми се 

одвива рапидно брзо. Помина релативно кратко време од нивното 

појавување до нивната ренесанса, па можеби и тоа е една од причините што 

нивната класификација е сè уште непотполна и отворена. Паралелно на 

нивниот брз раст и развој, моќта на социјалните медиуми секојдневно расте, 
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па се создаваат и маркетинг алатки апликабилни на социјалните медиуми. 

Токму тој развој на социјалните медиуми доведе до појава на вирален 

маркетинг кој претендира да стане ефективна маркетинг техника на 

социјалните мрежи. 

Виралниот маркетинг се дефинира како маркетинг техника преку која огласот 

или информацијата доброволно се дистрибуира помеѓу следбениците. 

Основниот постулат на кој почива идејата за  виралниот маркетинг е  

претпоставката  дека кога некој корисник ќе започне да користи  производ 

или услуга, препораката за неа ќе стигне до секој што има интеракција со 

базичниот корисник. Виралната содржина пак од своја страна може да биде 

и позитивна и негативна со оглед на тоа дека корисниците на социјалните 

медиуми може да креираат самостојно сопствени вирални пораки, но 

особено голема предност е тоа што пораката доаѓа од позната личност, 

особа на која и веруваме или ја идеализираме, а не од некаков 

производител. 

Денес по социјалните медиуми се пласираат информации кои може да се 

однесуваат на кој било аспект од човековото живеење и однесување. 

Едноставно е невозможно да се постави некаква имагинарна рамка на 

содржините кои може да се најдат по социјалните медиуми, или тие да се 

дефинираат, исто колку што е невозможно да се направат систематизација, 

сегментација и таксативно подредување на нивните содржини.  Премногу 

наивно би било верувањето дека храната и сѐ што е тесно поврзано со неа 

како, на пример, начинот на исхрана или прехранбените навики едноставно 

ќе му одолеат на ваквиот глобален феномен. Не. Социјалните медиуми 

недвосмислено ги аспектираат сите облици на нашата  неодложна, насушна, 

исконска, есенцијална потреба - хранењето. Но, дали може слободно да 

кажеме дека  начинот на исхраната кај младата полнолетна популација е под  

постојано влијание и перманентен притисок од социјалните медиуми?  Дали 

промовирањето на храната online од гастроблогери, фудинфлуенсери 

планетарно популарни или помалку познати, правопропорционално го 

зголемува и бројот на заинтересирани поединци да направат промени во 

начинот на исхраната и да го  консумираат оброкот јавно пропагиран преку 
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социјалните медиуми? Подлегнуваат ли младите на процесот на промена и 

на ревидирање на исхраната делегиран од колоритните фотографии и 

ставовите што ги споделуваат гастроблогерите или фудинфлуенсерите? 

Ова истражување ќе ги донесе во колизија прехранбените навики на 

младата полнолетна популација која живее на територијата на Република 

Северна Македонија со  моќта на  гастроблоговите и инфлуенсерите за 

храна присутни на социјалните медиуми. Анализата на резултатите ќе ни 

даде заклучок кој ќе покаже, можеме ли да ги искористиме социјалните 

медиуми како алатка за унапредување на здравствениот биланс кај младата 

полнолетна популација ако имаме предвид дека храната заедно со 

физичката активност е најдобра превенција од болести, а социјалните 

медиуми се екстремно популарни и користат можеби најмоќни маркетинг 

алатки? 

Според Џон Рид токму преку социјалните медиуми започнува една трета ера 

во маркетинг револуцијата наречена „Социјален маркетинг”. Според него 

првата ера во маркетингот претставува масовниот маркетинг, втората ера е 

директниот маркетинг, а третата ера е самиот социјален маркетинг. 

 

 

2. МАРКЕТИНГ 

2.1 Основи на маркетинг 

Зборот маркетинг е кованица со англосаксонско потекло, кој во 

буквален превод значи „ставање на пазар”  или  „создавање на пазар”. Кај 

нас денес изворниот термин е одомаќинет и се наоѓа во масовна употреба. 

Постојат многу дефиниции за маркетинг, но во основа сите се базираат на 

поимите: потреба, побарувачка, задоволување на цели, креирање на 

производ или  услуга и остварување на размена. 

Во секојдневната практика најспоменувани и најчесто цитирани автори и 

дефиниции се следниве: 



13 

 

Маркетингот претставува социјален процес преку кој поединци или групи  

разменуваат производи или вредности со други поединци или групи, при што 

го добиваат она што го сакаат или  она што им е потребно. 

(Kotler, 1988) 

Маркетингот е социјален и управувачки процес, преку кој поединци или групи 

го добиваат она што им е потребно, или она што го посакуваат, преку 

создавање и размена на производи и вредности со другите. 

(Kotler, Armstrong 2006) 

Маркетингот е процес за утврдување на побарувачката за одреден производ 

или услуга, како и мотивирање на продажбата и дистрибуцијата за тој да 

стигне до крајниот потрошувач, со остварување на добивка. 

(Brech, 1982) 

Маркетингот е процес на планирање и создавање идеи, производи и услуги, 

одредување на нивната цена, промоција и дистрибуција за да се направи 

размена со која се задоволуваат целите на поединецот и на организацијата. 

(АМАа- American Marketing Asociation) 

Маркетинготот е процес кој е одговорен за препознавање, предвидување и 

профитабилно задоволување на потребите на потрошувачите. 

(Институт за маркетинг, Лондон) 

 

Во практиката маркетингот претставува сè она што помага во продажбата на 

производот или услугата. Маркетинг е создавањето одреден бренд; 

маркетинг е начинот на комуникација со клиентите; маркетинг е визуелниот 

идентитет; односот кон вработените и партнерите; маркетинг е и начинот на 

дистрибуција; маркетинг е промоцијата; маркетинг е и градењето добри 

односи; маркетинг е и освојувањето пазари како и спроведувањето на 

одредена мисија и цел. Самиот маркетинг во суштина претставува еден 

креативен процес, но и начин на кој им се претставувате на клиентите, 

партнерите и воопшто пошироката јавност но, исто така, и начин на кои тие 
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ги гледаат и доживуваат вашите производи или услуги. Со други зборови, 

маркетингот ги детерминира границите на успехот. 

Маркетингот, во основа, се однесува на профитабилни и непрофитабилни 

дејности, производи, услуги и идеи кои му претходат на процесот на нивното 

производство, како и активностите кои следуваат по продажбата на 

производот/услугата. Всушност, маркетингот претставува процес со кој 

компаниите создаваат вредност за купувачите и градат стабилен однос со 

купувачите, сè со цел да остварат профит од купувачите (Kotler et al., 2010). 

 

  2.2 Маркетинг процес 

Маркетинг процесот би можел да се објасни како модел составен од 5 

чекори. Првиот чекор е разбирањето на пазарот и потребите на купувачите, 

понатаму следува создавање купувачки водена маркетинг стратегија, 

конструирање маркетинг програми за супериорна вредност, градење 

профитабилен однос и создавање уживање на купувачот, за целиот процес 

да финализира со остварување вредност за возврат. Клучна улога на 

маркетинг експертите е да ја разберат, осознаат, согледаат потребата на 

купувачот. Потребата на купувачот може да вклучува основни физички 

потреби како: храна, лекови, облека, топлина, сигурност или  пак да се 

однесува на социјални потреби, или индивидуални потреби за знаење и 

себеизразување. 

Како резултат на постоењето на човековите потреби и желби, се креираат 

пазарни понуди кои формално претставуваат компилација од продукти, 

услуги, информации, искуства и слични алатки за задоволување на 

потребите. 

Купувачите, секако дека имаат сопствени очекувања за вредноста и 

задоволството од пазарната понуда, а тие се клучни во процесот на 

еволуирање на односот со купувачот. За да се добие  посакуваното од 

некого, мора да се понуди нешто за возврат. Таквиот процес е наречен 

размена. Концептите на размена водат кон концепт на пазар. 
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Пазарот претставува збир на потенцијални и активни купувачи, а 

маркетингот претставува менаџирање на пазарот. Давателот на 

производот/услугата треба да направи пазарна сегментација и да одреди 

таргет на кој ќе се фокусира. Пазарната сегментација и таргет маркетингот  

резултираат со развој на пет  алтернативни концепти на маркетинг 

стратегии. 

*Производствен концепт 

Се базира на идејата дека купувачот ќе преферира производ кој му е 

достапен. Во ваков случај менаџментот треба да се фокусира на 

подобрување на производството и ефикасноста на дистрибуцијата. 

*Концепт на производ 

Концептот на производот се базира на тоа  дека купувачот ќе преферира 

производ кој е супериорен во однос на квалитетот, перформансите и 

иновациите. 

*Концепт на продажба 

Се темели на идејата дека купувачите нема да го купат производот додека 

компанијата доволно не го испромовира. Овој концепт поддржува агресивна 

продажба и креирање продажни трансакции, а ги занемарува долгорочните 

односи со купувачите. 

*Маркетинг концепт 

Остварувањето на компаниските цели  е зависно од познавањето на 

потребите и  желбите на купувачите, како и од испораката на крајното 

задоволство подобро и супериорно компарирано со конкурентските 

компании. Во овој концепт водилка е девизата ”почувствувај и одговори”. 

Самиот концепт е насочен  кон пронаоѓање на  вистинските производи за 

купувачите, а не обратно да се пронајде вистинскиот купувач за одреден 

производ. Маркетинг концептот најдобро функционира кога се работи со 

купувачи кои знаат што сакаат и кога постои јасна потреба од одреден 

производ. 

 



16 

 

*Социетален маркетинг концепт 

Социеталниот маркетинг концепт се темели на тоа дека маркетинг 

стратегијата треба да испорача вредност за купувачите, на начин кој ја 

подобрува или барем ја одржува добросостојбата и на потрошувачот и на 

оштеството. Генерално е насочен  кон остварување на краткотрајни желби, 

кои можеби би имале и одредени негативни реперкусии во иднина (Marii B., 

2005). 

 

          2.3 Маркетинг микс 

Збирот на маркетинг активностите кои се реализираат и се изразуваат 

преку маркетинг миксот или популарно наречениот 4П, претставува збир на 

маркетинг алатки кои компанијата ги користи со цел имплементирање на 

своите маркетинг старатегии. Маркетинг миксот содржи четири елементи: 

Производ (product)                                      

Цена (price) 

Место (place) 

Промоција (promotin) 

Производ е сето она што може да се понуди на пазарот, а ќе предизвика 

внимание на купувачот и ќе овозможи со негова продажба или користење да 

се задоволат потребите на купувачот. 

(Kotler,1996) 

Kotler како производи со кои може да се тргува вбројува физички производи 

(книга, храна, автомобил...), услуги (масажа, претстава, преглед ...), 

личности, предели, идеи или комбинација од овие категории. Производот 

претставува основен елемент и има централна позиција во  4П концептот. 

Општо прифатено мислење е дека ниту најдобрата промоција не може да 

продаде лош производ. Важна цел во маркетинг планот претставува 

диференцијација и дистинкција на производот од морето слични на него. За 
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да се направи границата појасна, потребно е особено познавање на пазарот 

како и сегментирање на купувачите врз основа на нивната куповна моќ. 

Цената претставува важен дел од маркетинг планот затоа што од неа  

директно зависат профитабилноста и резултатите од работењето. Нејзиното 

формирање и детерминација се вршат со посебно внимание. Кога се 

формира цената на производот, треба да се спроведатопсежни истражувања 

и  да се направат одредени калкулации. При  формирањето на цената се 

земаат предвид производствените трошоци, бараниот профит, планираниот 

век на производот, побарувачката, конкурентските стратегии, цените на 

конкурентските производи, ризикот од супституција и имитација на 

производот или услугата. 

Дистрибуцијата е процес кој опфаќа различни активности кои мора да се 

преземат за производот или услугата да станат достапни за купувачот. 

Промоцијата е последниот, но многу важен елемент од маркетинг миксот. 

Промоцијата ги опфаќа сите активности што една компанија треба да ги 

преземе за да ги соопшти и да ги доближи карактеристиките на продуктот 

што го нуди, до таргетираната група купувачи. 

Маркетингот претставува експлицитно средство за масовна комуникација, а 

во суштина маркетингот е комуникација и комуникацијата е маркетинг. 

Промоцијата се одвива преку следниве облици: 

-Економска пропаганда што опфаќа: медиумски огласи, пораки, спотови, 

фотографии, брошури, флаери, проспекти, плакати, летоци, симболи и 

амблеми. 

-Унапредување на продажбата преку краткорочни активности кои ги 

наведуваат купувачите да купат одреден произвид или услуга (наградни 

игри, акции, трговски купони, картици за лојалност, изложби, лотарии и сл.) 

-Публицитет - претставува силно стимулирана побарувачка на одредени 

производи или услуги, преку пласирање на новини поврзани со производот 

или услугата преку медиумите (статии, интервјуа, добротворни прилози, еко- 

акции, односи со јавноста и сл.). 
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-Личната продажба претставува насочена презентација на одреден производ 

или услуга со цел тој да се продаде преку разговор со еден или повеќе 

купувачи. 

Пристапот во маркетингот на храна ги содржи сите елементи на општиот 

маркетинг, со дистинкција заснована на спецификата и природата на 

производите, како и специфичниот начин на производство, дистрибуција и 

потрошувачка. Пазарот за храна е многу димнамичен. Листата на најдобри  

компании од оваа област  постојано е подложна на промени кои резултираат 

со јаки конкурентни активности, вложувања, мерџери и аквизиции. 

Најважен  чекор  во маркетинг процесот е градењето профитабилен однос со 

купувачите. Менаџментот на односи со купувачите (МОК), вклучува 

менаџирање со детални информации за индивидуални купувачи сè со цел да 

се зголеми купувачката лојалност. Ова се однесува на апсолутно сите 

аспекти, како стекнување, задржување и зголемување на бројот на 

купувачите. Основни  градбени единки на МОК се купувачката вредност и 

купувачкото задоволство. Односот со купувачите може да се движи во 

распон од „основен однос, до перфектно партнерство”. Финалниот чекор во 

маркетинг процесот вклучува градење односи со купувачите преку креирање 

и испорачување супериорна купувачка вредност. На овој начин се создаваат 

високозадоволни купувачи кои стануваат лојални и купуваат сè повеќе и 

повеќе. Компаниите мора да градат висококвалитетни  односи со купувачите. 

Доколку купувачот е восхитен ќе се создаде емоционален однос, а не само 

рационална склоност спрема производот/услугата. На тој начин се создава 

т.н.„купувачки капитал” кој е правопропорционален со бројот на 

профитабилните купувачи. Купувачкиот капитал може да претставува мерка 

за перформансите на компанијата.(Benet., 2002). 

Компаниите може да ги класифицираат купувачите според нивната 

потенцијална профитабилност и проектирана лојалност.  

Класификацијата се врши така што купувачите се сместуваат во една од 

четирите можни групи. Секоја група купувачи има потреба од примена на 

различна стратегија за менаџирање со односи. 
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Странци - ниска профитабилност и мала проектирана лојалност. Кај оваа 

група купувачи постои минимално преклопување на понудите на компанијата 

со потребите на купувачот. 

„Пеперутки“ - профитабилни, но не се лојални. Тука постои добро 

преклопување на понудата на компанијата со потребата на купувачот. Сепак, 

„пеперутките“ ретко може да се конвертираат во лојални клиенти. 

Вистински пријатели - профитабилни и лојални. Постои цврсто 

преклопување на понудата на компанијата со потребите на купувачот. 

Исплатливи и препорачани  се континуираните инвестиции во односот со 

ваквите клиенти. 

„Школки“ - лојални но непрофитабилни. Постои ограничено поклопување на 

понудата на компанијата со потребите на купувачот (Ристовска-Јовановска 

С., 2004). 

 

       2.4 Историски развој на маркетингот 

       Маркетингот е пластичен процес подложен на трансформации кој низ 

годините се модифицирал и се обликувал и за да го добие денешниот 

изглед. Самиот процес поминал низ неколку фази.  R.Keith ја објаснува 

еволуцијата на маркетингот користејќи го развојот на индустријата за 

илустрација: 

- Ера на производствена ориентација – овој период историски гледано трае 

најдолго т.е. од основањето на индустријата па се до 1930 год. Во овој 

период деловната политика се засновала на критериуми за расположливост 

и достапност на квалитетни суровини и евтини извори на енергија. Основна 

преокупација во овој период претставува производството, додека пласманот 

е неоправдано занемарен. Во овој период се поставува знак на равенство 

помеѓу квалитетен производ и отворен пат до крајниот потрошувач. 

-Ера на продажна ориентација – Се карактеризира со менување на фокусот 

од производство кон продажба. Овој период се одбележува со т.н. 

комерцијализација на производството. Во тек на ерата на продажна 
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ориентација  јасно се согледува важноста на потрошувачот врз постигнатите 

деловни резултати. 

За прв пат се вршат комерцијални истражувања на пазарите, продажбата 

добива на значење и се развиваат  цврсти и стабилни дистрибутивни мрежи. 

Овој период трае приближно дваесет години. 

-Ера на маркетиншка ориентација - започнува во педесеттите години на 

дваесеттиот век и трае цели десет години. За прв пат се создаваат детални 

и внимателно изработени истражувачки програми преку кои се испитува 

пазарот. Како резултат на трансформациите во оваа ера настанува 

револуција во организациjата на претпријатијата. Маркетиншката функција 

ги креира деловната политика, комерцијалните истражувања, политиката кон 

конкурентите, сервисната активност, унапредувањето на продажбата како и 

донесувањето и спроведувањето на маркетинг планот. Во овој период 

маркетингот започнува и завршува со купувачот. 

-Ера на контрола на маркетингот -  претставува период кога практично 

кулминираат маркетиншките идеи. Маркетингот се остварува преку 

подредување на долгорочни планирања и инвестициски вложувања како и 

финансирање во функција на маркетингот. Во овој период маркетингот го 

презема менаџментот или раководењето со претпријатијата. 

-Ера на глобализација - период во кој деловното ориентирање  на 

производството прераснува во глобален процес, а маркетинг концептот 

влијае на деловното движење на глобално ниво. 

 

      2.5 Маркетинг на храна 

     Во општиот маркетинг посебно место зазема маркетингот на храна и 

прехранбени продукти. Во основа маркетингот на храна и прехранбени 

продукти ги користи општите маркетинг пристапи и техники како, на пример, 

сегментацијата, таргетирањето, брендирањето и слично, со одреден степен 

на специфика која произлегува од фактот дека храната е неодложна 

секојдневна потреба на човекот. Имајќи ја предвид девизата дека без храна 

нема живот, прехранбенaта индустрија ширум светот формира  промо-буџет 
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кој во основа е поголем од промо-буџетот на автомобилската индустрија. 

Оттаму, логично се провлекуваат две спротивставени импликации. Прво, 

дека храната е премногу битна, второ, желбата да се продаде помалку 

квалитетна храна за која слободно можеме да претпоставиме дека е и 

потенцијално штетна за здравјето на потрошувачите (Crevens D.W.et al., 

2002). 

Маркетингот на храна, впрочем, претставува наука и уметност на 

континуирано создавање и одржување вредности за крајните потрошувачи 

на прехранбените продукти со профит за призводителот и продавачот. 

На макро ниво маркетингот на храна треба да овозможи усогласување на 

процесите на производство и потрошувачка на храна, подобрување на 

здравствениот биланс на населението, развој на агропроизводството, 

сточарството, туризмот, прехранбената индустрија, извозот како и бруто 

домашниот производ. Од друга страна, постои биолошки лимит во 

консумирањето на храната кој е целосно независен од производството и 

маркетингот на храна. Интензитетот и фреквенцијата на потребата од храна 

се строго детерминирани од биолошки и културолошки фактори, што 

овозможува да се создаде извесна стабилност на потрошувачката на храна. 

Пазарот за храна е исклучително нехомоген и зависи од демографски, 

економски и културолошки фактори, како и од личното преферирање на 

потрошувачите. Маркетингот на храна и прехранбени продукти е проткаен и 

со низа етички прашања кои се однесуваат, пред сѐ, на потеклото на 

храната, додатоците во неа, пакувањето на храната и прехранбените 

производи, ГМО -храна, безбедноста на храната, интерната контрола на 

храната и сл. 

Бидејќи храната освен за задоволување на гладот како основна човекова 

потреба и хедонизмот претставува и превенција од одредени заболувања, 

посебно внимание маркетинг креаторите треба да посветуваат и на 

нутритивниот квалитет и органолептичките карактеристики на храната како и 

на нејзиното пакување како посебен фактор за безбедност и место за 

декларирање и етикетирање на храната (Kathryn., et al., 2011). 
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  3. МЕДИУМИ 

            3.1 Дефиниција и поделба на медиумите 

            Зборот медиум води потекло од латинскиот назив medium, што во 

буквален превод означува нешто што се наоѓа или ја претставува средината. 

Медиумите претставуваат комплексни општествени институции, кои преку 

своите расположливи ресурси ги задоволуваат потребите на публиката.  

Поимот се однесува на средствата за јавно информирање кои непрекинато 

вршат дисеминација на вести и аудиовизуелни содржини. Како 

комуникациски елемент нивните содржини, мотиви, ефекти и последици се 

детреминирани од самите медиуми. 

Во светот во кој денес живееме од егзистенцијално значење е да се биде 

информиран како и активно да се учествува во јавниот живот. Поради 

квантитетот на информации кои ги пренесуваат медиумите слободно може 

да се каже дека тие се фактор од витално значење за современиот човек. 

Секое известување за некакво случување преку медиумите претставува 

информација, но секоја информација не претставува  вест. Вест означува 

нешто што е апсолутно ново, а информацијата има задача само да 

информира. 

Медиумите  имаат свои корени во зачетоците на социјалните заедници каде 

што за прв пат се јавува потребата да се прераскаже некоја случка. 

Медиумот претставува посредник во преносот на порката од испраќачот до 

примателот. Во еволуциониот циклус на медиумите централно место 

заземаат: веста и трката по ексклузива. Како што  медиумскиот спектар се 

развива, расте и проширува, се зголемува бројот на извори на информации и 

расте достапноста  до нив. 

Функционално, медиумите се дизајнирани како средства за: информација, 

артикулација, интерпретациија, критика, контрола, забава, образование, 

социјализација и интеграција. 

Грубата поделба на медиумите би била поделбата на традиционални 

медиуми и нови медиуми. 
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Традиционалните медиуми понатаму се делат на: печатени медиуми 

(весници и магазини), телевизија и радио. 

Новите медиуми се создадени како резултат на новото дигитално време, кое  

донесе технолошки бум. Самиот поим се однесува на пренос на информации 

асистиран од компјутер, како, на пр.: дигиталните текстови, дигиталните 

слики, дигиталните видеа, дигитален звук и просторни виртуелни 

конструкции. Новите медиуми наметнуваат нови правила и нудат нови 

начини да се пронајдат купувачи како и да се создадат персонализирани 

производи и услуги. 

Денес постои изобилство од комуникациски рекламни алатки, со чија помош 

лесно се таргетираат селектираните купувачи. 

Најдраматичен глобален феномен  претставува Интернетот. 

По дефиниција претставува светски систем на компјутерски мрежи кој 

диктира нов начин на комуникација, всушност, тој е јавно достапна глобална 

мрежа која ги поврзува компјутерите со компјутерските мрежи користејќи 

интернет протокол (IP). Самиот поим означува мрежа во мрежата, или 

интерконекција помеѓу сите компјутери.  

Тешко дека денес постои чисто физичка компанија, генерално сите физички 

компании под влијание на новите медиуми и безбројните можности кои тие 

ги нудат се трансформираа  во мешовити физички и online компании, или 

само online компании. Интернет - мрежата темелно го промени заначењето 

на поимите како и перцепцијата за удобност, брзина, цена, информација и 

услуга. Комуникацијата како симбол на новата ера, наметна теза дека не е 

неопходно во  живо да се комуницира со одредена личност. 

 

       3.2 Социјални медиуми 

Современата комуникација се поцврсто се потпира на новите медиуми преку 

социјалните медиуми (платформи мрежи) и е фокусирана кон масовна 

публика со која виртуелно се комуницира. Терминот нови медиуми влегува 



24 

 

во широка  употреба откако Интернетот стана незаменлива алатка за 

комуникација во деведесеттите години на дваесеттиот век.  

Социјалните медиуми (мрежи) на интернет денес се исклучително популарни 

особено помеѓу младата популација. Ако интренетот го разбираме како 

глобална револуција, тогаш социјалните медиуми (мрежи) можеме да 

кажеме дека претставуваат револуција во рамките на интернетот. 

Прва асоцијација за социјален медиум (мрежа платформа) претставува 

Facebook, тој е најпопуларна и најбројна виртуелна заедница на светот. 

Facebook е предмет на могу светски истражувања, студии и сериозни 

социолошки анализи. За разлика од претходните социјални мадиуми (мрежи) 

како на пр: LiveJournal, Frendstar, My Space и други, Facebook е креиран 2004 

година како сервис за online дружење на студентите на Харвард, но со текот 

на времето вклучува најнапред и други факултети, средни школи, 

корпорации и компании и на крајот и лица постари од 13 години. 

Социјалните медиуми ставија печат и го обележаа нашето време, се 

наметнаа како нужно зло и воздух без кој ние припадниците на денешнината 

практично не можеме. За разлика од традиционалните медиуми, социјалните 

медиуми нудат двонасочна комуникација, поттикнуваат на дискусија, даваат 

повратни информации, овозможуваат оставање коментари и имаат домет на 

информаците до сите заинтересирани страни. Погоренаведеното секако 

дека подразбира отвореност спрема публиката и нејзино поттикнување. 

Различните социјални медиуми (платформ,мрежи) нудат различни опции на 

корисниците, може да бидат пријатели, фанови, фаворити или следбеници, 

па се до таа мера одредени членови на мрежата може да станат и статусен 

симбол за другите. 

Да се биде FAN значи да се биде личност која одлучила да „лајкува” 

одредена објава, статус или слика. На тој начин „фанот“ станува нејзин 

љубител во согласност со алгоритмите на дадениот социјален медиум 

(платформа, мрежа). 
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FRIEND - означува активно или пасивно да се следат објавите на одредена 

личност, секако дека во вистинскиот живот offline не е нужно да се 

комуницира со таа личност. 

GROUP - е збир на луѓе кои ги поврзува некој заеднички интерес или идеја. 

LIKE - претставува израз кој е кај нас одомаќинет и едноставно е знак на 

допаѓање. 

PAGE - различни брендови, уметници, јавни личности или медиуми ја 

користат страницата како појдовна точка за комуникација со своите фанови. 

PROFIL - може да биде личен профил кој, по правило, го креираат само 

реални лица, никако фиктивни ликови или одредени брендови. На профилот 

на FB се наоѓа TIMELINE  или во превод временска линија дизајнирана преку 

долгогодишните објави да ја раскажува животната приказна. 

STATUS - служи за да се известат пријателите, следбениците и фановите за 

моменталната активност на сопственикот на статусот и со помош на 

графички симболи постои можност да се опише што тој работи (јаде, одмора, 

чита, патува, игра...) како и на кое место се наоѓа сопственикот на статусот. 

TAG - служи да се обележат одредени лица предмети или брендови. 

Социјалните медиуми може грубо да се класифицараат во две поголеми 

групи и тоа група која вклучува блогови и фотографии (Facebook, Pinterest, 

You Tube, Instagram, Twitter, Flickr и сл.) и група колаборативните медиуми 

кои вклучуваат страници (Wikipedia, Cargslists и сл.), (слика 1), меѓутоа 

поради големата брзина со која еволуираат социјалните медиуми и појавата 

на сосем нови во нивните редови, комплетната класификација сѐ уште е 

отворена и нецелосна. 
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Слика1.  Сет од икони на социјалните медиуми., (cretivecrunk.com) 

 

Рапидната еволуција на социјалните медиуми (платформи, мрежи) овозможи 

„Меклуановата идеја за глобално село да стане реалност”. 

(Мc Luhan, 1962) 

 

Социјалните медиуми (платформи, мрежи) и масовното вмрежување во нив 

претставуваат едноставен и лесен начин за стекнување, одржување  и 

зацврснување на интерперсоналните релации. 

Социјалните медиуми и услугите кои тие ги нудат, а се темелат на web им 

овозможува на корисниците да изградат јавен или полујавен профил, да ја 

артикулираат листата на други корисници со кои ја делат врската, да ги 

гледаат и користат сопствените врски или врските на другите членови од 

мрежата. 

(Boyd & Ellison,2008). 

 

Фреквенцијата на користењето на социјалните медиуми (платформи, мрежи), 

количеството на време поминато на нив, направија од социјалните  медиуми 

(платформи, мрежи) современ релативно нов, но многу моќен медиум. 

Гледано од оваа перспектива медиумите би можеле да ги поделиме на 

медиуми кои пласираат готова информација (телевизија, радио, весници) и 
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на медиуми кои ни овозможуваат да учествуваме во креирањето, 

споделувањето, партиципирањето, оценувањето, вреднувањето и 

дистрибуцијата на информациите (социјални медиуми). 

Евидентно е дека ваквата интеракција која ја овозможуваат социјалните 

медиуми доживува се поголема популарност и тие ги соединуваат 

класичните медиумски форми па тешко може да се каже дали социјалните 

медиуми претставуваат хибрид или симбиоза на медиумите од претходните 

генерации или пак се во целост нови медиуми. 

Она што со сигурност може да се потврди е фактот дека социјалните 

медиуми претставуваат спој на дигитални алатки и активности со кои се 

овозможува комуникација и дисперзија на различни содржини преку 

интернет. Во поново време социјалните медиуми стануваат основен алат за 

споделување на идеи и информации. Популарноста на социјалните медиуми 

е планетарна и ретки се поединците, особено помеѓу младите кои 

остануваат недопрени од трендот на виртуелна комуникација и дружење. 

Социјалните медиуми се лесни за практицирање, доста се достапни и 

едноставни. 

Она што со сигурност може да се каже е фактот дека социјалните медиуми 

се дизајнирани со идеја преку нив да се поврзуваат луѓе кои претходно се 

познаваат во реалниот живот, а потоа да се склопуваат и нови познанства. 

 

      3.3 Креирање на јавно мислење 

      Fama publica - претставува поим кој потекнува уште од 12 век. Подоцна 

кон крајот на 17 век е трансформиран во општо мислење, а денес се почесто 

го среќаваме како јавно мислење. Јавното мислење не е ништо друго, туку 

мислење или мнение за одредено прашање дисперзирано и прифатено од 

широките народни маси. Јавното мислење се јавува и се изразува во облик 

на моментално уверување, став или афективен суд. 

Мал е бројот на прашањата за кои целата популација има изградено 

мислење, така што најчесто мала група луѓе, т.н. лидери, го застапуваат 

ставот на јавноста, додека останатиот народ е летаргичен и апатичен во 
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однос на одреденото прашање и/или само го прифаќа искажаниот став. 

Лидерите на јавното мислење имаат улога на катализатор, и најчесто се 

работи за луѓе кои се образовани и артикулирани за одредени прашања. 

Јавното мислење по карактер е флуидно и тоа лесно може да се менува, 

контролира и манипулира политички и економски моќни центри. Во минатото 

епицентар за креирање јавно мислење претставувале кафулињата кои 

важеле како место за социјално спознавање на луѓето од различен сталеж, 

каде што особено се истакнувале школуваните поединци и нивните ставови 

вирално како епидемија се пренесувале на останатите. Денес масовните 

медиуми служат за да распространат одредена вест, но во овој  економскиот 

свет тие не би опстанале доколку немаат финансии. Хипотетички речено, 

можеби на врвот на пирамидата постојат финансиски моќници кои ги 

контролираат тие вести. Од тие причини масовните медиуми неретко се 

користени како пропагандни средства поради нивната финансиска зависност 

(Theaker., 2004). 

Експертите за односи со јавност до лидерите на јавното мислење најлесно 

стигнуваат преку масовните медиуми. Експертите за односи со јавноста се 

влијателни реторичари. Тие најнапред ја смислуваат, а потоа ја пласираат и 

неуморно ја повторуваат информацијата  во името на спонзорот, и на тој 

начин се обидуваат и влијаат врз процесот на  креирање на јавното мислење 

по одредено прашање. 

Тешко е со сигурност да се потврди дека медиумите имаат ексклузивно и 

пресудно влијание во креирањето на јавното мислење, но тоа не може ниту 

да се отфрли особено кога се работи за дополнителна информација која 

служи за  консолидација и јасна артикулација на сличен став, или 

однесување на кое поединецот веќе бил експониран, но медиумите имаат 

сигурна можност да креираат јавно мислење на теми за кои поединецот нема 

особено познавање и/ или не бил претходно експониран.  

Согласно со погоре наведеното слободно можам да претпоставам дека 

социјалните медиуми (платформи, мрежи) кои се предмет на ова 

истажување можеби немаат моќ да креираат јавно мислење, но имаат 

сигурна можност да креираат одреден тренд. 



29 

 

 

        3.4 Креирање на тренд 

         Суштински и формално трендот означува тенденција на движење на 

одредена варијабла во еден временски период. Во социјална и 

културолошка смисла трендот се поврзува со она што е модерно или in… 

Поради тоа трендот како рамка на однесување и практицирање, изразува 

припадност или во најмала рака лојалност кон одредена социјална група. 

Во развојот на трендовите кои  ја обележуваат денешнината  круцијално 

значење имаат социјалните медиуми, бидејќи за да се креираат трендови 

потребна е публика. Во оваа смисла  посебен акцент паѓа врз трендсетерите 

како луѓе кои први го искусуваат трендот. Сведоци сме дека на социјалните 

медиуми (платформи, мрежи) секојдневно се пласираат  шаренолики 

трендови кои сè почесто ги тангираат нутриционизмот, кулинарството и 

гастрономијата. Начинот на исхрана е идеален пример каде може да се 

пронајдат безброј реплики и совети кои се фино спакувани во приказната за 

тренд за која, пак, јавноста цврсто загризува и покажува недвосмислен 

интерес.  

Публиката (потрошувачите) особено младите кои и ја сочинуваат мрежата на 

социјалните медиуми се преекспонирани на огромно количество 

информации за храната и исхраната. Затоа пред процесот на прифаќање на 

одделни трендови кои се однесуваат на храната и начините на исхрана, 

треба да се направи јасна дистинкција помеѓу фактите и невтемелените 

популарни тврдења. 

Под влијание на пласираните информации од медиумите, посебно 

социјалните медиуми без оглед на тоа дали се работи за јавно мислење или 

времен тренд, имам чувство дека младите го креираат своето нутритивно 

однесување и ја градат својата нутритивна култура.   

Социјалните мрежи овозможија одредени поединци многу лесно и брзо да 

извршат влијание врз различни аспекти од животот кај останатите членови 

на мрежата. Овој начин на влијаење поттикна  дури и развој на нов вид 

маркетинг  т.н. Influence marketing. Преку овој тип peer to peer маркетинг се 
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постигнува сите членови на групата одеднаш да се заинтересираат за 

одреден тип храна, облека, настан, книга ... 

Поединците кои имаат силно влијание врз останатите т.н. следбеници се 

нарекуваат инфлуенсери, кои стануваат познати „локални а светски фаци”. 

Стручњаците прогнозираат дека овој феномен во иднина уште повеќе ќе 

зајакне, бидејќи луѓето им веруваат на останатите online корисници затоа 

што чувствуваат блискост кон нив. Самиот збор инфлуенсер е англиски 

термин, но поминува  речиси целосно  недопрено и на македонски, а 

означува личност која има некакво влијание врз другите. Одеднаш неговото 

мислење или делување добива поголема тежина од мислењето на другите 

членови на групата со кои може да се спореди. За разлика од популарните 

лица кои ги познаваме од филмот, спортот и слично, инфлуенсерите 

најчесто не се славни лица туку луѓе блиски до нас. Нивните објави може да 

ги коментираме, сликите да ги лајкуваме, а најчесто тие - инфлуенсерите им 

одговараат на своите следбеници. 

Од сѐ што е погоре наведено станува повеќе од јасно дека инфлуенсерите 

радикално го променија лицето на маркетингот кој го познававме во 

блиското минато, бидејќи имаат репутација на искрени личности.  

Последниве години  на социјалните медиуми (платформи, мрежи) сè 

поголем е интересот за храна, за начинот на исхрана, livestiling...   

Facebook и Instagram се најзаначајните социјални медиуми (платформи 

мрежи) кои неуморно пласираат храна како гастрокреација и сугерираат 

начин на исхрана, а покрај нив секако постојат и гастроблогови кои уште од 

пред неколку години беа најавувани како “the next big thing”. 

 

3.5 Медиумите и младите 

 

 ...веќе не е важно прашањето што човекот прави со медиумите, колку 

што е важно што медиумите прават со човекот… 

(Е. Kaca 1982) 

Еден од најсилните агенси на човековата социјализација претставуваат 

медиумите. 
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Токму медиумите, на младиот човек кој расте и созрева како индивидуа 

речиси целосно му сервираат модел на однесување, преку афирмација или 

девалвација на нешто или некого. Постојат дискусии, тврдења, па дури и 

цврсти докази дека прекумерното користење на медиумите ги афектира и 

сите животни аспекти и целосно ги занемарува останатите активности кои се 

однесуваат на социјална комуникација и на микрониво создава осамени луѓе, 

што на макроплан се проектира како голема група на осамени луѓе.  

Наспроти ваквите тврдења постојат и такви кои одат во таа насока дека на 

медиумите им е судено да останат само медиуми и покрај нивната длабока 

манипулативна природа тие, сепак, имаат само лимитирана можност да 

влијаат врз обликувањето на младиот човек. 

Факт е дека медиумите имаат влијание врз младите, особено поради 

количеството на време кое младите луѓе го поминуваат на нив, посебно на 

интернет, но полемиката околу која остро се дебатира е какво е нивното 

влијание.  

Влијаат ли медиумите позитивно или негативно врз младиот човек?  

Поради ограничената можност на децата и младите за критичко вреднување 

на медиумската содржина, тие се сметаат за осетлива публика и какво и да е 

медимското влијание кај нив е пренагласено (Obradovich., 2010) . 

Како посебна литературна илустрација за влијанието на медиумите цитирам 

секвенца од романот „Осамена гомила” на авторот David Riesman. 

„Тој не го промени мислењето, мислењето само се промени во него, 

незабележливо и без негово знаење. Впрочем, не ги бираше ни своите идеи, 

тие дојдоа кај него спонтано, исто како што наместо да бира шешир и костум 

кој ќе го облече, спонтано го облекува она што сите го носат “. 

 

3.6 Социјалните медиуми и младите 

             

Социјалните медиуми го променија светот, меѓусебно нѐ поврзаа и 

овозможија лесна и бесплатна двонасочна комуникација. 

Прегледот на содржината на социјалните медиуми претставува главна 

секојдневна рутинска активност, особено на младите луѓе. Консумирајќи ги 
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во така големи количчества тие  ја променија перцепцијата за комуникација 

на младите. 

Имам чувство дека младиот човек денес многу полесно комуницира преку 

социјалнен медиум отколку во живо. 

 

Однесувањето, размислувањето и вредностите на една генерација се 

обликуваат во контекст со битните случувања и трендовите во даден 

историски период. 

(Letica, 2012) 

 

Секоја генерација е „обременета“ со своето време и она што тоа го носи со 

себе. Младите на ова време го носат товарот на социјалните медиуми.  

Денес речиси и да не постои тинејџер, адолесцент или млад возрасен човек 

кој не користи некаков облик на социјален медиум. 

Се проценува дека 90% од младите ширум светот активно ги користат 

социјалните медиуми. 

Во истражувањата чиј предмет на интерес се социјалните медиуми, нивното 

влијание сè повеќе се опишува како детерминирачки фактор при усвојување 

на каков било облик на однесување на младиот човек. 

Статусите по социјаните мрежи претставуваат еден вид модерна верзија на 

личен дневник. 

Само еден “poke” или виртуелен подарок е доволен да покажеме 

интересирање кон друга личност и препознатлив знак дека сакаме да 

отпочнеме комуникација. Бидејќи ваквиот тип на контактирање е лишен од 

вообичаениот стрес и напнатост својствени за ин виво комуникацијата ги 

прави социјалните медиуми прв избор на преферирање на комуникација. Во 

таквиот виртуелен круг социјалната популарност е врзана за бројот на 

имагинарни пријатели или следбеници. 

Меѓу најпопуларните теми кои се предмет на интерес на новите генерации, 

секако дека е и храната и се што е поврзано со неа, начинот на исхрана, 

прехранбените навики, поуларни диети, здрава храна, нездрава храна, ГМО 

храна.... 
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Од популарните гастроблогери и фудинфлуенсери се очекува постојан 

контакт со публиката и константно пласирање интересни содржини поврзани 

со храната.  

Освен занимлив рецепт важно е да се има и примамлива фотографија, затоа 

што храната прво нѐ привлекува визуелно и многу вистина има во 

поговорката дека храната се јаде најнапред со очите. Sorensen 2003).  

Денес постои силна виртуелна заедница на фудблогери, гастроблогери и 

фудинфлуенсери кои не се ниту готвачи, ниту нутриционисти, туку 

гастроентузијасти со силни емоции кон храната и страстен однос кон сè што 

е поврзано со неа. 

Пред само десетина години за да се биде планетарно популарен поврзано 

со храната и да се има договор за соработка со медиумите беше потребно 

да се има универзитетска диплома по нутриција или барем да се биде готвач 

со Мишелинова ѕвездичка. Времињата се променија и денес е потребно 

само добро око за детали, минимално познавање на храната, желба и добар 

фотоапарат. 

Рецептите за подготовка на храна отсекогаш се пренесувале од колено на 

колено и тоа е длабоко врежано во културата на човештвото, затоа и не 

треба да не зачудува планетарниот успех на фудблогерството и 

фудинфлуенсерството, тие се само логичен след на традицијата, но во 

дигиталното време (Bill., 2013). 

Целиот овој феномен кој почива на магијата на рецептот за подготовка на 

храна и колоритот на примамливите фотографии започнува во 1997 година, 

во Шпанија кога Jim Leif и Bob Okumura основаат online форум за дебата која 

ги опфаќа сите аспекти на храната и исхраната. 

Во 1999 година David Lebvitz прв го согледува потенцијалот на интернетот и 

започнува јавно да ги објавува рецептите за сопствените десерти. 

 

Во 2002 година Julie Powell го создава The Julia project, које е  прв пример за 

успешен гастроблог кој резултира и со потпишување договор со издавачка 

куќа за печатење книга „Julie and Julie 365 days“ која подоцна е и филмувана 

со Maryl Strep и Amy Adams во главните улоги. 
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Во периодот што следува се случува експлозија од гастрокреации која 

кулминира со стартот на Инстаграм. 

Преку Инстаграм и Пинтерест, фотографиите на храна станаа секојдневен 

составен дел од животот на младите. 

Најпопуларните инфлуенсери за храна денес тврдат дека без нивните 

гастрокреации храната, едноставно, би била здодевна, истакнуваат дека се 

трудат да ја подготват храната според здрави рецепти кои освен што не се 

здодевни понекогаш се и толку декадентни што следбениците просто не 

може да поверуваат дека таквата храна е добра за душата и телото. 

Помеѓу најпопуларните инфлуенсери за храна глобално, се сретнува името 

Niki Webster (@rebelrecipes) (слика 2) - вегански готвач и авторка на 

истоимена книга. Таа агресивно до следбениците (половина милион во 

моментов)  ја доближува исхраната која се темели на растенија, тврдејќи 

дека растителната исхрана има многу предности над традиционалниот начин 

на исхрана. 

 

 

Слика 2. Инфлуенсери за храна, Niki Webster (@rebelrecipes) 

 

 

Madeleine Shaw  (@madeline_shaw) (слика 3) која има близу триста илјади 

следбеници во моментов и е познат велнес инструктор и за себе вели дека 
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во минатото практикувала традиционален начин на исхрана, но него го 

променила и сега самостојно креира рецепти на храна за кои смета дека се 

здрави, бидејќи откако лично ги консумира, субјективно се чувствува подобро 

и поенергично. За да си го олесни патот до здрава исхрана таа посетувала 

online курс за здрава храна, па сега е убедена дека има доволно познавање 

од областа на нутриционизмот така што себеси се нарекува терапевт за 

здрава храна.  

 

 

Слика 3. Инфлуенсери за храна, Madeleine Shaw  (@madeline_shaw) 

 

Jess Hofman (@choshingchia) (слика 4) со околу четиристотини илјади 

следбеници претставува кулинарски ентузијаст кој после животот во Индија 

изучуваќи јога одлучува да се посвети на осмислување рецепти кои се 

вегетаријански и лично смета дека се едноставни и здрави. Своите рецепти 

ги доближува до следбениците користејќи ја паролата дека 

вегетаријанството е над традиционалната исхрана, а нејзините рецепти се 

подготвуваат за помалку од триесет минути.  

Jennifer Hart-Smith (@tookies) по професија е слаткарка и работи во 

Франција. За себе верува дека ги подготвува најздравите колачиња и е 

следена од околу половина милион следбеници. 
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Слика 4. Инфлуенсери за храна, Jennifer Hart-Smith (@tookies) 

 

Shamantha Lee (@wholesomepatiserie) (слика 5) е австралиска обична 

девојка која на 26 години стекна светска популарност и прерасна во многу 

влијателен инфлуенсер за храна преку рецептите и фотографиите на своите 

безглутенски оброци.  

 

Слика 5. Инфлуенсери за храна, Shamantha Lee (@wholesomepatiserie) 
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Списокот е многу подолг, но лично сметам дека и ова таксативно изразување 

погоре е сосема доволно за да сфатиме дека ваквите “успешни приказни” се 

обични гастроентузијасти со висок степен на имагинација и креативност. 

 

  3.7 Социјалните медиуми како маркетинг алатки 

          

Се до појавата на интернетот и неговата содржина, промотивните 

активности како дел од маркетингот се одвиваа единствено по пат на 

еднонасочна  комуникација. Интернетот, а посебно социјалните медиуми 

темелно го променија начинот на комуникација и таа стана двонасочен и 

динамичен процес. 

Kotler кој претставува важен “маркетинг гуру” им придава особено големо 

знаечење на социјалните медиуми опишувајќи ги како револуција во 

маркетингот.  

Тој истакнува дека социјалните медиуми овозможија потрошувачот да не 

биде пасивен потрошувач, туку активно да учествува во градењето бренд. 

Многу истражувања од областа на маркетингот покажале дека преку 90% од 

корисниците им веруваат на своите непосредни познаници и пријатели кога е 

во прашање купување одреден производ или услуга, а дури 70% од 

испитаниците им веруваат и на искуствата од луѓето кои не ги познаваат 

лично. 

Практикувањето на маркетингот преку социјалните медиуми треба да се 

одвива на начин каде јасно се детерминирани неговите долгорочни цели. 

Сите правила кои се карактеристични за традиционалниот маркетинг 

апсолутно се апликабилни и за маркетингот кој се практикува преку 

социјален медиум, со напомена дека брзината со која се шири 

информацијата тука е многу поголема.  

По дефиниција, маркетингот преку социјалните медиуми претставува 

стратегија која е насочена кон поттикнување на потенцијалните купувачи 

доброволно и бесплатно помеѓу себе да разменуваат информации за некој 
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производ или услуга или да лајкуваат и коментираат и на тој начин да 

овозможат што поголема експозиција на промотивниот материјал. 

www.macroplagija.com 

Социјалните медиуми овозможуваат повеќе маркетинг активности како, на 

пример: маркетинг „од уста до уста“, истражувања на пазарот, развој на нови 

производи, креирање на идеи, унапредување на односите со потенцијалните 

купувачи, сите облици на промоција и сл. Претставуваат извонредна 

можност за „герилски“ маркетинг, огласување, креирање и развој на 

апликации. 

Маркетингот на храна кој се практикува по социјалните медиуми е еден тип 

на софистициран инфлуенс маркетинг со изразена виралност која е 

засилена со идејата за нешто “здраво” и фотогенично.  

Сите тие фотографии на храна пласирани по социјалните медиуми 

изгледаат многу примамливо, а нивната цел е да ја прикажат храната што е 

можно “повкусно”.  

Текстурите, боите, симетријата, светлината и бројни други ефекти 

дополнително му помагаат на маркетингот на храна да го привлече 

вниманието на младите. Маркетингот на храна се развива паралелно и во 

склад со развојот на технологијата, така што фотографијата како сликовита 

содржина само ја засилува моќта на пораката и го интензивира 

маркетиншкото влијание (Sorensen., et al, 2003). 

Во таа смисла интернетот и социјалните медиуми се истовремено 

најдобриот и најлошиот маркетинг инструмент за храна. Инфорамциите кои 

се однесуваат на храната и исхраната никогаш не ни биле подостапни. 

Сведоци сме дека  денес со само еден клик можеме да се конектираме со 

светски познати нутриционисти, и бази на податоци од една страна, а од 

друга страна социјалните медиуми (кои се одликуваат со демократија и 

анархија) се одличен сервис за пласирање невистини и прехранбени митови.  

Во вака шареноликиот интернет свет човек тешко може да ги сепарира 

информациите до кои доаѓа, на вистински и лажни. Во контекст на тоа  

накратко би искоментирала неколку митови кои се користат како 

маркетиншки трик, особено во отсуство на квалитетни системи за 



39 

 

категоризација и валидација на храна и режими на исхрана, како и дефицит 

на строги дефиниции за здрава храна. 

Популарноста на еден режим на исхрана денес е правопропрционална со 

бројот на славни личности кои благодарение на одредена „диета” се 

ослободиле од вишокот килограми. На пиедесталот на социјална 

популарност во моментов е Кетогениот начин на исхрана кој освен како 

режим се пропагира и како стил на живот кој се поврзува со долговечно и 

квалитетно живеење. За овој начин на исхрана на социјалните медиуми на 

самопрогласени нутриционисти тврдат дека е  магичен, здрав и исцелителен 

начин на исхрана. 

Во суштина, станува збор за уште еден во низата обични рестриктивни 

режими кој не само што не е здрав туку е и неодржлив како начин на 

исхрана. Како и сите рестрикциони режими и овој кето режим се базира на 

создавање едноставен калориски дефицит.  

Односот на масни и немасни нутритиенти е 4:1 што го прави практично 

неодржлив (поради висока концентрација на масти а ниска на јаглени 

хидрати) посебно без надзор на нутриционист или лекар, бидеќи ваквиот 

однос е високоасоциран со кетоза, нo и кетоацидоза (метаболни состојби) 

кои не ретко се животно загрижувачки состојби. (Bregant., 2010) 

Поддржувачите на овој режим, неговата супериорност над останатите 

рестрикциони режими  ја гледаат во  неговата енергетска вредност. Имено 

кетоните како извор на енергија бараат поголема потрошувачка споредено 

со истата количина на јаглени хидрати или масти. Ваквата теорија е 

неодржлива бидејќи не постојат докази дека истата енергетска потрошувачка 

би се задржала и во фаза на мирување што значи не постојат сигурни докази 

дека кетогената исрана ќе доведе до губење на повеќе килограми 

компарирано со друг тип на рестрикциона исхрана која се карактеризира со 

еднаков енергетски дефицит. Да не го заборавиме фактот дека за да 

функционира ваквиот режим организмот мора да се наоѓа во состојба на 

кетоза која, пак, физиолошки гледано претставува само   еден адаптационен 

механизам на организмот како одговор на гладувањето, а никако долготрајна 

„нормална” состојба. Потребно е редовно да се мери количината на кетонски 

тела во организмот што најчесто се прави со индиректни методи преку 

примерок од урина. Доколку го доведеме организмот до кетоацидоза (а 
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границата е тенка), резултатот може да биде коматозна состојба па дури и 

непосакуван летален исход. 

Друг пример би бил концептот за „Суперхрана” кој го наметнуваат 

социјалните медиуми.  До моментот на пишувањето на овој труд не постои 

унифицирана и општоприфатена дефиниција за тоа што претставува 

суперхраната. Општо под овој термин се подразбира храна на која ѝ се 

припишуваат здравствени бенифити. Никој не ни споменува како одредена 

храна се стекнала со епитетот „супер” и во која мера таа се разликува од 

„обичната” храна. Во минатото со терминот суперхрана беа означени само 

мал број на намирници, бананите, на пример, но денес списокот е толку 

долг: бадеми, малини авокадо, гоџи бери, лен, чија, манго, кокос, костен итн.  

Имајќи го предвид фактот дека на дневно ниво се збогатува овој список 

самиот термин „супер” го губи свето значење. Од друга страна, пак, не 

постојат научно втемелени факти кои ќе послужат како доказ дека 

суперхраната навистина е супер. Ако тргнеме од гледиштето дека 

суперхраната е извор на квалитетни нутритиенти таа би требало да ги 

намири целокупните потреби на организмот за макро и микронутритиенти, а 

такво нешто со само една намирница е практично невозможно. Ако пак ја 

анализираме нејзината антиоксидантна способност тогаш и суплементите би 

требало да ги вброиме во групата суперхрана, а да не ги коментирам тука и  

новите сознанија кои налагаат одредено присуство на слободни радикали 

како неопходно за опстанок. Ако се обидеме од Pubmed да добиеме податок 

за суперхрана, ќе добиеме одговор дека терминот не постои, а воедно не 

постои ни систем за валидација и категоризација на супер храната. Погоре 

наведените намирници не се единствените кои се богати со нутритиенти туку 

и обичната храна може да биде  одличен извор на квалитетни нутритиенти, 

што концептот за постоење на супер храна го прави само уште еден  во 

низата прехранбени митови. Прехранбениот мит не завршува тука, тој 

продолжува, на пример, со т.н „детокс напивки”. Социјалните медиуми 

практично се преплавени со рецептури за детокс раствори или готови 

раствори помалку или повеќе нутритивно вредни, наменети за продажба кои 

наводно имаат моќ да ги “исчистат” токсините од нашиот организам ако ги 

употребуваме подолг временски период. Мојата анализа за детокс 

растворите се сведе на фактот дека најчесто се работи за цедени и 
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разредени овошни сокови, а присуството на токсини во организмот наводно 

се детектира преку манифестација на проблеми од типот опаѓање на косата, 

кршење на ноктите, акни на кожата и сл. Нормално  социјалните медиуми 

предлагаат „извонреднo решение” а тоа е  детокс на организмот со помош на 

волшебни раствори кои чинат цело мало богатство. Вистината е сосема 

поинаква. Доколку сметаме дека сме интоксицирани во медицинска смисла 

на зборот (имаме присутен токсин во организмот во количество кое е 

недозволено),  тогаш нам ни е потребна неодложна посета на клинички 

токсиколог, а за се останато имаме црн дроб, бубрези, потни и лимфни 

жлезди кои ефикасно ја извршуваат својата функција. 

Улогата на храната е да не снабди со оптимална количина квалитетни 

нутритиенти и на тој начин да биде потпора на нашето здравје. Во научната 

литература сѐ уште не постои официјална потврда за детоксифирачката моќ 

на цедените сокови и водени раствори. Затоа наместо да се 

детоксифицираме да се концентрираме на внесот на доволно количество 

вода и квалитетни намирници Детокс митот претставува само уште еден 

многу успешен маркетинг трик кој предочува само имагинарен проблем и 

нуди имагинарно решение. 

Многу често во тек на истражувањето за овој труд наидував на статии и 

реплики по социјалните медиуми, дека глутенот претставува „прехранбен 

демон“ и дека безглутенската исхрана треба да ја практикуваат сите што 

внимаваат на својата исхрана и здравјето. Безглутенската храна на нашите 

простори стана  огромна сензација откако Новак Ѓоковиќ јавно на својот 

профил објави дека практикува безглутенска исхрана, па дури и 

постигнатите спортски резултати беа припишувани на промената на начинот 

на исхраната на овој светски ас. Не го оспорувам фактот дека глутенот може 

да биде проблем, но тој е проблем само за популацијата која боледува од 

целиакија. Глутенот хемиски претставува протеин кој сам по себе нема 

есенцијална улога, но многу значајни се намирниците (житарки) кои го 

содржат, тие, всушност, ја сочинуваат базата на пирамидата на исхрана. 

Имајки го предвид фактот дека безглутенската храна е неколку пати поскапа 

од конвенционалната, сметам дека се работи за уште еден трик на 

прехранбената индустрија. За оние кои ќе одлучат да не купуваат 

безглутенска храна но сепак да избегнуваат намирници кои содржат глутен, 
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мислам дека прават голема грешка. Апстиненцијата и рестрикцијата кои се 

неосновани (доколку немаме пречувствителност и интолеранција) само ќе го 

стеснат изборот на храна, а темелот на здравата исхрана е, пред сѐ, во 

незината разновидност и балансираност.  

 

                                                                                                                                              

4. ХРАНА 

       4.1 Храна и здравје 

       ...храната што ја внесуваме во нашиот организам нѐ гради и нѐ менува, 

од тоа зависат нашата сила, здравје и живот, нека храната биде твој лек, а 

не  лекот  твоја  храна... 

     (Hipokrat 430 п.н.е) 

Со овие зборови многу одамна, во 430 год. п.н.е.,  Хипократ ја поврзал 

храната со здравјето. 

Правилната исхрана подразбира внес на сите непоходни макронутриенти  

(јаглехидратите, протеините, мастите) и микронутриенти (витамините и 

минералите), во препорачани количини, разновидно и приспособени на 

возраста, на физичката и менталната конституција, на менталните и 

физичките оптоварувања, климата и околината на поединецот (Alibachich., et 

al.,2006). 

Здравјето пртставува висок степен на функционалност на ораганизмот, 

хармонија и ненарушеност на интелектуалните и биолошки функции. Во 

поширокa смислa се однесува на телесна психичка и социјална  

благосостојба. Во минатото се направени многу обиди за дефинирање на 

здравјето и секој обид се карактеризира  со свои предности и недостатоци. 

Сè уште се водат научни полемики за предностите и недостатоците на 

постојните дефинирања за здравјето. Сепак, како најшироко прифатена 

дефиниција е таа на Светската здравствена организација (WHO) која 

здравјето го дефинира како состојба  на потполна физичка, психичка и 

социјална благосостојба, а не само отсуство на болест и онеспособеност. 

Постојат повеќе аспекти на здравјето: 
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- Физичко здравје кое ја одржува механичката функционалност на 

телото. 

- Ментално здравје кое ја одредува состојбата за јасен и кохерентен 

мисловен процес. 

- Емоционално здравје  кое овозможува да се препознаат и адекватно 

да се прикажат емоциите (радост, уживање, тага...) и соодветно 

реагирање на стрес. 

- Социјално здравје како способност да се стекнат и одржат социјалните 

комуникации и контакти. 

Постигнувањето симбиоза помеѓу објективно добра здравствена состојба и 

субјективното чувство е идеален модел за добро здравје. Денес се општо 

прифатени две димензии на здравјето, и тоа: здравствен потенцијал и  

здравствена рамнотежа. Двете димензии се однесуваат на индивидуалното 

и колективното здравје. 

На индивидуално ниво, здравствената рамнотежа се рефлектира како 

отсуство на симптоми на болест и нерасположеност, и чувство за добра 

физичка, психичка и социјална состојба, додека здравствениот потенцијал 

означува  солидна имунолошка резистенција кон инфективни агенси, 

физичка кондиција, емоционална стабилност, совладување на 

психосоцијалниот стрес  и можеби најважно - добар нутритивен статус. За 

одржување и унапредување на доброто здравје сигнификантна улога  има 

храната како највлијателен егзоген фактор, но во поширока смисла храната 

значи живот - за да преживеат на сите  живи суштества им е потребна храна. 

Под терминот храна се подразбираат сите намирници  кои ги внесуваме во 

организмот  и со цел да одржиме физиолошка и психолошка рамнотежа и да 

стекнеме оптимална отпорност кон  стрес, инфекции и болести.  

(Helathy Food, 1974) 

За храна се смета секоја материја која преработена, непреработена или 

сурова е наменета за исхрана на луѓето, вклучувајќи ги и пијалаците, гумите 

за џвакање и која било друга компонента што се користи во производството, 

процесирањето и во подготовката на храна. 

(Codex Alimentarius) 
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Храната која ја внесуваме може да биде сурова (необработена), делумно 

процесирана или процесирана. Храната содржи хранливи матрерии што не 

градат однатре и таа е главниот клуч  за тоа како ќе изгледаме и како ќе се 

чувствуваме. Храната влијае на телесното здравје, придонесува и за 

психичкото здравје, менталната кондиција и распложението. 

Денес храната има исклуичително место во науката, благодарение на 

научните истражувања храната која пред педесетина години беше на 

маргините на биомедицинските науки  денес стигна на нивниот врв. Човек 

лесно може да се загуби во „морето” информации за храна, дел точни, дел 

на ниво на шпекулација. Едно советуваат нутриционистите, друго лекарите, 

трето телевизиските емисии и социјалните медиуми, конвенционалната 

медицина потенцира едно, алтернативната друго. Универзални правила за 

исхрана не постојат, постојат само стандарди кои, главно, се однесуваат на 

количеството на храна, нејзиното деградирање во процесот на 

производството и подготовката и потребите на организмот за хранливи 

материи. Храната е многу повеќе од лек, храната е храна. Храната е извор 

на животот. Храната е извор на уживање и задоволство. Храната е 

нераскинливо поврзана со човековата психа и социјалните интеракции. 

Медикализацијата на храната ѝ ги краде тие атрибути. 

 

     4.2 Нутритивна вредност на храната 

     Нутритиентите претставуваат состојки на храната кои човековиот 

организам може да ги искористи за правилно да ја извршува својата 

функција и да се заштити од инфекции. На молекуларно ниво тие 

учествуваат во многу биохемиски процеси, овозможуваат клеточно дишење, 

делба на клетките и регенерација на ткивата, органите и органските системи. 

Денес нутритиентите се претставени на нутритивна таблица која служи за да 

нѐ информира што всушност внесуваме преку одреден прехранбен 

производ. 

Секоја храна има одредена нутритивна вредност и енергетска вредност. 

Енергетската вредност на храната  се мери во џули, а се прикажува во kJ 

(кило џули), или во калории и се прикажува во kcal (килокалории). 
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Енергетската вредност на храната се мери преку топлината што таа ја 

ослободува во текот на метаболните процеси. Така, подолу се дадени 

енергетските вредности на : јаглехидрати, протеини, масти и алкохол. 

1g масти = 9,3 kcal (38,94кЈ) 

1g протеини = 4kcal (16,73кЈ) 

1g јагенихидрати = 4kcal (16,8кЈ) 

1g алкохол = 7kcal (29,28кЈ) 

Важно е храната која ја внесуваме да ги задоволува енергетските потереби 

на организмот, во смисла да ги обезбеди базалниот и активниот 

метаболизам. Енергијата за базалниот метаболизам претставува енергија 

која организмот ја користи за да ги одржи основните животни функции. 

Енергијата која е потребна за активниот метаболизам зависи од видот, 

тежината и времетраењето на работата која ја вршиме. Вишокот енергија се 

депонира во облик на масти и доведува до обезност. Не значи дека храната 

која е енергетски вредна истовремено е и нутритивно квалитетна. 

Нутритивно квалитетна храна е онаа која на телото му обезбедува доволна 

количина макронутритиенти, микронутритиенти, витамини и минерали. Колку 

подлабоко се навлегува во нутриционизмот така сретнуваме се повеќе 

примери за идеален процент за внес на макронутритиенти. 

 Еден од нив е следниов: 

   *50-55 % јаглехидрати 

   *15-20% протеини 

   * не повеќе од 30% масти 

          4.2.1 јаглехидрати  

          Јаглехидратите според хемиската градба претставуваат  органски 

соединенија од три биогени елементи: јаглерод, водород и кислород. 

Јаглехидратите претставуваат  важна универзална состојка за сите живи 

организми. 
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Тие се  главен извор за метаболна енергија, а во комплекс со другите 

макронутритиенти создаваат градбен материјал на клеточните структури,  

преку изградбата на нуклеинските киселини се носител на генетските 

информации. Гликокоњугатите  имаат и сигнална улога во организмот во 

смисла препознавање и атхезија на клетките. 

Според сложеноста на јаглехидратите тие се делат  на:  прости  и сложени 

јаглехидрати. Преку  меѓусебно поврзување, простите јаглехидрати градат 

сложени јаглехидрати. Глукозата како моносахарид организмот ја 

препознава и ја апсорбира додека сложените јаглехидрати потребно е да се 

разградат на  нивните основните градбени единици за да може организмот 

да ги искористи. Можеби изгледа дека најдобро е да се внесуваат прости 

шеќери, но тоа е така само навидум, бидејќи тие имаат низок нутритивен 

квалитет.  

Простите јаглехидрати (моносахариди) не подлежат на хидролиза на 

попрости единици. Овој вид јаглехидрати е со краток синџир и тие се 

присутни во храната што има сладок вкус (чоколадо, торта, сладолед...) и во 

овошјето. Продуцираат краткотрајна енергија и многу кратко по нивното 

внесување човекот повторно чувствува глад. 

Сложените јаглехидрати( полисахариди)  се составени од две или повеќе 

моносахаридни единици, кои преку процесот на хидролиза се разградуваат 

на нивните основни градбени единици моносахариди. Тие имаат долг синџир 

и најчесто се наоѓаат во храната која нема  интензивен сладок вкус (ориз, 

компир, тестенини итн.). Овој тип јаглехидрати организмот побавно и 

подолго ги разградува и затоа по нивниот внес човекот е практично сит 

неколку часа. Сложените јаглехидрати во зависност од бројот на 

моносахаридни единици кои учествуваат во нивната градба  може да бидат 

дисахариди, олигосахариди или полисахариди, а во зависност од составот 

на моносахаридните единици може да бидат хомополисахариди или 

хетерополисахариди. (Pieletich.,1992) 

Јаглехидратите се првите нутритиенти што се разградуваат во човековиот 

организам, процесот на нивната хидролиза започнува веднаш по нивна 

консумација. Во случај да на внесуваме доволно јаглехидрати и да се 
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подвргнеме на режим кој долготрајно и апсолутно го исклучува нивниот внес, 

организмот започнува процес во кој од мастите и протеините произведува 

енергија. 

Контролирана рестрикција на јаглехидрати во исхраната на човекот влијае 

поволно врз нормализација на гликемијата, што е особено важно за луѓе кои 

веќе имаат дијабет или за оние кои имаат предиспозиција да развијат. 

Причината за нормализација на нивото на глукоза во крвта е поради 

контролирано лачење на хормонот инсулин. Кога внесуваме многу шеќери 

организмот лачи голема количина инсулин кој има цел да ја принуди 

глукозата да навлезе од крвотокот  во клетките каде се користи за 

производство на енергија, а вишокот се складира,  па дел се претвора во 

масти и се депонира во масното ткиво. Екцесивното лачење на инсулин 

предизвикува брз пад на нивото на глукоза во крвта и затоа после кратко 

време повторно се јавува чувство на глад и потреба за нешто слатко.  

Кога имаме контролиран внес на јаглехидрати нема нагли пикови во нивото 

на инсулин и практично немаме потреба постојано нешто да грицкаме. 

Намалувањето на внесот на прости јаглехидрати со низок гликемиски индекс 

влијае и врз намалување на LDL и вкупниот холестерол. (Nelson., 2001) 

Како што и самото име кажува јаглехидратите имаат капацитет да врзуваат 

поголемо количество вода, затоа при рестрикција на јаглехидрати од само 

неколку денови евидентно е губење на 2-3 килограми телесна маса, што 

всушност претставува губиток на вода. 

Имаат и сигнална улога во организмот во смисла на препознавање и 

атхезија на клетките. 

 

       4.2.2 Прехранбени влакна  

       Прехранбените влакна (диететски влакна) во различната литература 

различно се дефинираат како олигосахариди, полисахариди и нивни 

хидрофилни деривати кои човековите ензими не ги разградуваат до 

апсорпциски компоненти. 
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Скроб, целулоза, хемицелулоза, пектин, лигнин ... се претставници на 

растителни прехранбени влакна. Тие немаат посебна енергетска вредност и 

хемиски се практично инертни.  Човековиот метаболизам не ги променува, а 

поволно делуваат на работата на цревата преку одржување на 

микрофлората и регулација на варењето. Имаат посебен афинитет кон 

водата ја врзуваат и бабрат и на тој начин овозможуваат нормална 

перисталтика на цревата, а  преку формирање на волуминозен фецес 

спречуваат опстипација и потикнуваат на дефекација. (Nelson., 2001). 

Бета глуканот, гумите и слузите претставуваат прехранбени влакна кои 

делумно ферментираат и делумно се растворливи во вода па формираат 

вискозна маса слична на гел. 

 

 

       4.2.3 Протеини 

       Зборот протеин потекнува од старогрчкиот збор “protos” што значи 

најважен и прв. Протеините (белковинитe,претставуваат органски 

соединенија изградени од аминокиселини подредени во линеарни синџири и 

поврзани со пептидни врски.          

Протеините  имаат повеќекратна улога во организмот. Тие се значајни за 

метаболизмот на организмите, го градат цитоскелетот, носител се на 

генетскиот код, имаат ензимска функција и катализираат биолошки реакции 

во организмот.  

Во градбата на протеините учествуваат дваесет аминокиселини, дел од нив 

животинскиот свет може сам да ги синтетизира, а дел мора да ги внесе преку 

храната.  Оние аминокиселини кои  животинскиот свет не може сам да ги 

создаде се нарекуваат есенцијални аминокиселини, а тоа се: леуцин, 

изолеуцин, лизин метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин. 
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Останатите аминокиселини човековиот организам може самиот да ги 

синтетизира и тие се нарекуваат неесенцијални аминокиселини. 

Протеините може да ги поделиме и на протеини од растително и животинско  

потекло. Тие од животинско потекло се нарекуваат уште и потполни 

протеини бидејќи претставуваат извор на сите аминокиселини, а протеините 

од растително потекло се наречени непотполни протеини бидеќи најчесто не 

содржат една или повеќе аминокиселини. 

Неадекватниот внес на протеини во организмот предизвикува нивни 

дефицит, што резултитра со појава на сериозни здравствени нарушувања 

како зголемена желба за слатка храна, намалена концентрација, задршка на 

вода во организмот, недостиг на енергија, пад на имунитетотот и подложност 

на разни заболувања. 

Извор на протеини претставува речиси секоја храна освен рафинираните 

шеќери и масти. Како најквалитетни извори на протеини се споменуваат: 

месото, млечните производи, јајцата, рибата, мешунките, житарките и 

јаткастите плодови. 

Во човековиoт организам се разградуваат до аминокиселини, пептиди или 

ретко до полипептиди и како такви се апсорбираат во тeнките црева. 

Апсорпцијата се одвива по пат на активен транспорт. Во зависност од бројот 

и составот на аминокиселините зависи и брзината на нивната апсорпција. Од 

сите познати протеини најбрзо се апсорбира протеинот добиен од сурутка 

т.н. whey protein (протеин од сурутка), кој заради неговата висока и брза 

биорасположливост важи за најпопуларен протеин. 

 

       4.2.4 Масти 

       Мастите во литературата ги среќаваме и под терминот липиди. 

Претставуваат хемиски органски соединенија т.н. естри на трихидроксилен 

алкохол глицерол и масни киселини. Мастите се карактеризираат со една 

универзална особина: растворливи се во органски растворувачи и 

нерастворливи  се во вода.  
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Во природата се среќаваат во две агрегатни состојби цврста и течна т.н. 

масти и масла. 

Според структурната организација може да бидат прости и сложени. 

Имаат метаболичка улога во човековиот организам, учествуваат во 

клеточната градба, имаат резервна функција и ги заштитуваат органите од 

механичка повреда. Имааат висока енергетска вредност и се неопходни за 

правилен раст и развој. Во организмот служат и како депо за 

маснорастворливите витамини и претставуваат извор на масни киселини. 

Најефикасно го подобруваат вкусот на храната и ја овозможуваат 

апсорпцијата на маснорастворливите витамини. 

Масните киселини од кои се изградени мастите може да се поделат на 

заситени и незаситени масни киселини.  

Незаситените масни киселини понатаму се делат на мононезаситени и 

полинезаситени масни киселини. Најпозната полинезаситена масна 

киселина е омега масната киселина. 

Човековиот организам може да ги синтетизира сите масни киселини кои му 

се потеребни освен линолната и линоленската масна киселина кои се 

нарекуваат уште и есенцијални масни киселини и нив ги внесуваме преку 

храната. Заситените масти се наоѓаат во месото, млекото, млечните 

производи, путерот и сл. Мононезаситени масти содржат: маслиновото 

масло,  јаткастите плодови, маслото од репка и сл. Полинезаситените масти 

се наоѓаат во растителните масла и рибиното масло. 

   

4.3 Микронутриенти 

      4.3.1 Витамини  

      Витамините се органски соединенија кои во мали количини и трагови се 

неопходни за правилно фунционирање на организмот.  

Секој витамин има посебна и витално важна улога, човековиот организам не 

може целосно самостојно да ги синтетизира и затоа нутритивно се 
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есенцијални. Витамините се создаваат во растенијата и бактериите, а 

самиот процес е асистиран од сонцето. 

Познати се околу четириесет есенцијални нутритиенти во исхраната на 

човекот, а повеќе од една третина од нив отпаѓа на витамините. 

Витамините се делат на:  

-Витамини растворливи во вода: тука спаѓаат витамините од  Б 

комплексот и витаминот C; овие витамини лесно се апсорбираат и се 

лесно достапни за организмот. Вишокот на водорастворливи витамини 

организмот го елиминира преку урината. 

-Витамини растворливи во масти – тука спаѓаат A, D, E, K витамините. 

За нивна целосна ресорпција потребни се емулгатори. 

Витамините од останатите важни нутритиенти се разликуваат по тоа што 

немаат градбена улога туку функционално придонесуваат за бројни 

биохемиски функции и учествуваат во многу биохемиски реакции па 

недостигот на одреден витамин води кон специфично заболување. 

Дневните потреби од витамини зависат од полот, возраста, активноста, а се 

изразуваат најчесто во милиграми(mg) микрограми(µg) или интернационални 

единици(IU). 

При интензивен раст, бременост, лактација или одредени патолошки 

состојби потребата од витамини се зголемува. 

Со термините авитаминоза и хиповитаминоза се означува недостиг или 

намалено количество на некој витамин во организмот. Овие нарушувања 

најчесто настануваат како резултат на недоволен внес или неадекватна 

апсорпцијa нa витамините.  

Витамините може да ја извршат својата функција во организмот само ако се 

структурно сочувани, бидеќи топлината ја променува нивната структурна 

градба; многу витамини при термичка обработка на храната се уништуваат 

или стануваат нефункционални. 

Хипервитаминоза означува вишок на одреден витамин, но тоа е  

исклучително ретка појава и најчесто се однесува на маснорастворливи 
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витамини и најчесто настанува како резултат на прекумерно 

суплементирање. 

 

         4.3.2 Минерали 

        Минералите претставуваат микрохранливи супстанци неопходни за 

метаболизмот на макронутритиентите, одржување на ацидобазната 

рамнотежа, зголемување на цврстината на скелетот, правилно одвивање на 

ензимските процеси како и за нормална функција на нервните процеси и 

мускулната контакција. 

Од досега познати 130 минерали речиси 80 се присутни во човековиот 

организам. Извор на минералите во природата претставува земјата, од неа 

минералите преоѓаат во водата, растенијата и животните кои пак човекот ги 

користи како храна. Нискокалоричната храна по правило е сиромашна со 

минерали и е најчеста причина за минерален дефицит кај човекот. 

Минералите се делат на макроелементи (Na, Cl, S, K, Ca, P, Mg) и 

микроелементи (Fe, I, F, Zn, Cr, Se, Cu, Mn, Mo, Co и Ni) 

 

       4.4 Гликемиски индекс 

        Гликемискиот индекс е мерка за очекуван пораст на нивото на глукоза 

во крвта по консумирањето одредена храна. Се мери во споредба со 

референтни вредности, за која се употребува чиста глукоза или поретко бел 

леб. 

Гликемискиот индекс (GI) се изразува на скала од 0 до 100.  Се смета за 

низок доколку изнесува помеѓу 1-55, умерен 56-69, висок над 70. 

Првично GI е развиен за помош во исхраната на дијабетичарите, а денес се 

поврзува со различни ефекти врз здравјето кај здрави луѓе, како процена за 

ризик од појава на обезност, кардиоваскуларни заболувања и дијабетес. 

Во поново време, гликемискиот индекс ги прикрива примарните 

карактеристики на намирниците како што се нивната нутритивна вредност, 

содржината на влакна и сл. 
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Фокусот врз гликемискиот индекс може во голема мера негативно да се 

одрази врз квалитетот на исхраната бидеќи тој не е адекватна мерка за 

квалитетот на намирниците ниту пак би требало да служи како темел врз кој 

ќе ја градиме нашата исхрана.  

http://eufic.org/artcle/en/expid/review-food-choice/ 

Храната со висок гликемиски индекс не е по дефиниција неквалитетна храна, 

и никако не смее така да биде третирана, ниту пак храната со висок 

гликемииски индекс е задолжително квалитетна храна. На пр.: маслиновото 

масло има GI = 0 и пожелно е редовно да го користиме, но исто така и транс 

мастите имаат GI = 0, а сепак не можеме без страв да ги користиме во 

поголеми количини во континуитет. Сладоледот во принцип има низок 

гликемиски индекс, но тоа не го прави сладоледот нутритивно квалитетна 

храна. Морковот има GI = 70, но е посакуван во исхраната. Значи практично 

не постои една и единствена објективна мерка која ќе сигнализира за 

квалитетот на одредена храна. 

Исхраната треба да биде комбинација од различни нутритивни вредности на 

различни намирници кои помалку или повеќе ќе придонесат за вкупниот 

квалитет на нашата исхрана.  

 

          4.5. Хронологија на  храната 

         Археолозите трврдат дека  мутацијата на мајмунот во човеколики 

мајмун настанала пред околу четири до десет милиони години. Климатските 

услови се трансформирале и ја промениле вегетацијата. Предците на 

човекот немале веќе  доволно плодови во изобилство,  па започнале да се 

хранат со корења, семиња, инсекти и ситни животни. И денес по милиони 

години во човековите црева се лачи ензим “трехалаза” кој ги разградува 

јаглехидратите присутни во инсектите и претставува доказ за исхраната во 

далечното минато.  

Подоцна низ историјата, човеколикиот мајмун почнал да лови поголеми диви 

животни и да ги користи како храна. Токму ловот му помогнал на 
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човеколикиот мајмун  да се исправи на две нозе. За потребите на ловот пред  

два милиона години се создадени и првите посложени орудија за лов. 

Пред околу половина милион години човекот го открил огнот и почнал да го 

користи за термичка обработка на уловот. Се претпоставува дека животниот 

век на човекот во овој период  бил релативно краток, а како причина за тоа 

се споменуваат ниските температури, изгладнувањето, потхранетоста и 

труењата со храна. 

Првите податоци за одгледување растенија кои човекот ги користи во 

исхраната потекниваат од пред  дванаесет илјади години. Од неолитското 

доба па наваму, потекнуваат и првите податоци за култивирање на 

растенијата и припитомување на животните. Со тек на еволуирањето на 

човекот, човековиот организам се приспособил вишокот храна да го 

депонира како залиха во масно ткиво. 

Првите записи за  храна потекнуваат од стар Египет и датираат од 3200 год. 

п.н.е. 

Развојот на храната и исхраната грубо се делат на следните периоди:  

Предагрокултурна доба 

-која го опфаќа периодот кога човекот го создал орудието за лов и риболов. 

Тогаш, главно, се користела сурова и ферментирана храна, а со 

откривањето на огнот и термички обработена храна. Активностите кои 

човекот ги преземал за подготовка на храната влијаеле и врз процесот на 

социјализација на човековите заедници. 

Агрокултурна доба 

-оваа доба започнува со првите обиди за одгледување растенија и  

припитомување на животните. Овој период го карактеризира и обработката 

на земјиштето и развој на орудијата за таа намена. Со откривањето на нови 

континенти се вршел пренос на растенијата од едно место на друго и се 

започнало со култивирање на растенијата таму каде не им е природната 

средина. 
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Агроиндустриска доба 

- започнува пред околу 150 години. Хемиските експерименти  и новите 

сознанија од областите како што се биологијата, микробиологијата и 

механиката придонесуваат за развојот на нова наука - агрономија каде што, 

всушност, лежат и зачетоците на  современиот нутриционизам и генетиката. 

Оваа доба се карактеризира со интензивна индустриска активност и 

комбинација на агрокултури. Под притисок на индустријализацијата 

агрокултурните производи се трансформираат во агроиндустриски 

производи. Започнуваат процеси на конзервација, концентрација, 

екстракција, стерилизација и пастеризација. Со развојот на модерната 

хемија и аналитичката хемија Antonie Lavoiser на крајот на 18 век го основа 

нутриционизмот. Развојот на нутриционизмот  во голема мера зависи од 

развојот на хемијата, физиологијата, биохемијата и аналитичката хемија. 

Времето пред  Lavoiser го обележале и  првите лекари и фармацевти. Така 

во т.н. Натуралистичка ера Hipokrat сметал дека истата храна не може да 

биде еднакво добра за здрави и болни луѓе. Galen лекувал со рестрикција на 

храна, Sigmund Albicih ја напишал првата книга за диететика.  

Со пручување на процесите горење и респирација од Lavoisier (1793-1794 ) 

започнува  модерниот нутриционизам и доба наречена Хемиско - 

аналитичка доба. 

Од почетокот на дваесетиот век па се до денес трае Биолошката доба во 

која се проучуваат улогите на макро и микронутритиентите, се откриваат 

нови витамини и минерали и активно се проучува составот на секоја храна. 

Се развива концепт на протективна храна и се поставуваат темелите за 

метаболитички стандарди и службено се појавува пирамидата на исхрана 

(food gude pyramide) (Alibachich., et al.,2006) 

Светската здравствена организација врз основа на своите долгогодишни и 

опсежни испитувања во 1992 година издава публикација CINDI  како општ 

водич за правилна исхрана на светското население, каде дава приказ преку 

пирамида на исхрана. 
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Прехранбените производи се поделенеи во шест основни групи, и 

распоредени на четири ката. Базата на пирамидата претставува и база во 

исхраната на човекот и СЗО тука ги сместува житарките и производите од 

житарки, ориз и компир. Секако дека предност имаат интегралните житарки и 

производите од цело зрно. Колку се оди кон погорните катови пирамидата се 

стеснува. Вториот кат го сочинуваат овошјето и зеленчукот кои имаат ниска 

енергетска вредност но висока нутритивна вредност. Третиот кат од 

пирамидата ги содржи млекото и млечните производи, месото, рибата и 

јајцата. На самиот врв се наоѓаат мастите, слатките и алкохолните пијалаци. 

Храната од врвот на пирамидата е категоризирана како храна со висока 

енергетска а ниска нутритивна вредност. 

 

Слика 6. Пирамида на исхрана, СЗО 

 

        4.6   Прехранбени навики 

       Навика претставува рутински облик на однесување  во одредена 

ситуација на која веќе сме сензибилизирани. Навиките се целосно потсвесен 

процес, кој го вршиме без размислување. Може да ги аспектираат сите 

облици на однесување кон различни животни ситуации. Навиките се 

случуваат како резултат на задоволување на одредена потреба, сами по 

себе без активно учество на свеста. Тие се создаваат по принципот на 

едноставно учење, затоа што по неколкукратно повторување на одредено 

однесување во иста или слична ситуација човековиот мозок тоа однесување 

го прифаќа како правило и логично решение. Кога веќе сме стекнале 
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одредена навика, ние не се оптоваруваме со креирање нови модели на 

однесување во иста или слична ситуација,  туку реагираме по автоматизам.  

За навиките кои ги имаме може да бидеме свесни, делумно свесни или 

целосно несвесни. Во зависност од степенот на свесност, природата на 

навиката (добра, лоша) и влијанието на околината, можеме да ги менуваме 

постојните навики како и да создаваме нови. Буквално за секој животен 

процес кој зависи од нас самите, ние можеме да развиваме одредено 

однесување кое преку процесот на репетиција ќе прерасне во навика.  

Исхраната како важен и пресуден елемент за опстанок на човештвото, исто 

така е подложна на градење прехранбени навики. Иако е премногу личен 

изборот на храна и навидум изгледа дека секој избира што ќе јаде, одлуката 

која храна ќе ја консумираме е тесно поврзана со нашето убедување и 

познавање на прехрамбените продукти, општественото опкружување, 

семејството во кое сме растеле, културолошките и секако религиозните 

убедувања. Неминовно е да не се спомене дека при изборот на храната 

големо влијание имаат  општеството и државата во која живееме, така што е 

очекувано дека ќе се одлучиме за  онаа храна којашто ни е достапна.  Но 

гледајќи ја пошироката слика  станува јасно  дека за неколку десетици 

години  оваа иста планета ќе мора да нахрани трипати повеќе луѓе 

споредено со минатиот век. Гледајќи на работите од таа перспектва сфаќаме 

дека изборот на храна и не е толку лична одлука. Нашиот избор сè  повеќе ќе 

зависи од непосредните и посредните климатски процеси.  

Една стара поговорка вели: „Кажи ми како се храниш и јас ќе ти кажам кој си 

ти...“ 

Прехранбеното преферирање на одредено општество, етнос, религија и 

слично, се проектира во култура на исхраната, така што сосема е исправно 

тврдењето дека националната кујна е израз на културниот идентитет. 

Колективниот идентитет може да се изрази и репродуцира преку храната. 

(Counihan,Esterik, 1997) 

Храната е средство за докажување на различноста, организацијата и 

хиерархијата. 
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(Fishler,1998) 

Религијата како дел од културата на еден народ извршила силно влијание 

врз прехранбените навики.  

Во доминантните религии кои постојат денес: христијанство, ислам, 

будизам... таа има импликации во облик на рестрикција на храната (пост, 

немрсна храна...) во христијанството, тотално елиминирање на одредени 

прехранбени категории (свинско месо, алкохол...) во исламот, храна од 

животинско потекло во будизмот и слично, или церемонијално делење на 

храната (јајца и вино во христијанството, традиционални слатки и месо во 

исламот итн.)  

Прехранбените навики имаат и длабоко симболично значење - тие го 

опишуваат вкусот на човекот, неговото задоволство, етничката и религиозна 

припадност и конечно, социјалниот статус на човекот. Според Mennell, 

Murcott, и Van Otterbo  храната е премногу мистична кога би се увиделе сите 

нејзини симболични значења во различни култури, и премногу интригантна 

ако го имаме предвид настанокот и развојот на прехранбената култура. 

Klod Levi Stros прехранбените навики ги идентификува како јазик на 

социјалната структура и културниот систем. Користејќи го терминот 

„кулинарски триаголник” се обидува да ги спои суровата, готвената и 

расипана храна и притоа воспоставува еден опозициски пристап на 

природата и културата.  

Германскиот социолог Georg Zime l ја проучува специфичната природа нa 

културните правила во начинот на исхраната и дефиницијата за храна и 

заклучува дека изброт на храна зборува за вредностите, претпоставките и 

практиката на одредено општество и неговите норми.  

Не можам, а на крај  да не го  споменам и финансискиот аспект при изборот 

на храната, кој најчесто нѐ принудува да преферираме една храна повеќе од 

друга. На тој начин, со текот на времето стекнуваме рутина во исхраната и 

создаваме прехранбени навики.  

 Изборот на храната не е само нутритивно, енергетско, естетско и 

хедонистичко задоволство, туку најчесто несвесно раскажува за  
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општествената позиција и социјалниот статус. Храната означува класа и 

привилегија 

(T.Vebler, 1899) 

Се претпоставува дека прехранбените навики се стекнуваат уште во раното 

детство, меѓутоа, пубертетот претставува времето во кое адолесцентите 

стануваат  самостојни и најчесто тоа е периодот кога  прехранбените навики 

од детството се моделираат под дејство на различни влијанија. Тоа се 

таканаречените „кадифени” години, кога најчесто ги оформуваме конечните 

прехранбени навики. Голем дел од социјалниот и емоционалниот развој на 

младите се случува додека тие се online, па веројатно и начинот на исхрана 

е подложен на влијанието на социјалните медиуми. 

Ова истражување ќе покаже  дали социјалните медиуми влијаат да се развие 

критичко мислење за начинот на исхрана и ја доживуваат ли младите 

храната како тренди спектакл ? 

 

       4.7  Нарушувања во исхраната 

       Сведоци сме дека и современата конвенционална медицинската 

психијатрија ја обработува темaта социјални медиуми, дури постои назив за 

одредена штетна патолошка појава наречена фејсбук депресија или 

инстаграм депресија  опишана  како емоционална промена кај лица кои 

доста време поминуваат на социјалните медиуми. 

Направените  студии  покажале дека до ваква состојба најчесто доведува 

компарацијата со супериорни лица или лица кои се себепромовираат како 

супериорни во споредба со нас самите. Поаѓајќи  од погоре наведеното се 

наметнува прашањето,  дали социјалните медиуми може дополнително да го 

зголемат ризикот  за нарушуње  во исхраната кај мјадите луѓе? 

Најчести облици на нарушувања во исхраната на младите кои се опишани во 

медицинската литература претставуваат: анорексијата, булимијата, 

орторексијата и прејадувањето. 
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Анорексија е еден вид тешко психијатриско нарушување кое се 

карактеризира со редукција на земање храна, одржување на минимална 

телесна тежина, преокупираност со тежината а од друга страна и изгледот, 

паничен страв од  евентуално добивање на килажа и на крајот - некритична и 

крајно субјективна слика за сопствениот изглед. 

Поимот анорексија означува тежок губиток на апетитот со емоционално 

потекло и на почетокот заболените не патат од губење на апетитот туку од 

страв од дебелеење. 

 ( Davison& Neale 1999) 

Карактеристично е тоа што младите кои боледуваат од ова нарушување го 

менуваат односот спрема храната, имаат извртени ставови за начинот на 

исхраната и нездрави прехранбени навики. Општите карактеристики кои ги 

опишуваат анорексичните луѓе и оние со тенденција да станат такви се 

следниве: перфекционизам, ригидност, потреба за контрола, песимизам, 

опсесивност, неприфаќање на промени, страв од неизвесност и тежнеење 

кон високи цели. За овие лица постои знак на равенство помеѓу личната 

вредност и надворешниот изглед.  Под влијание на нереалните идеали кои 

наголемо ги промовираат меѓу другите  и социјалните медиуми, се повеќе 

млади лица особено девојчиња, се подвргнуваат на екстремно ригорозни 

редукциски диети и напорно вежбање. Со цел да постигнат привлечен 

физички изглед се повеќе млади градат погрешни ставови и однос спрема 

храната. Понекогаш слабеењето оди предалеку и претставува освен 

физички, и психички проблем. Според мислењето на многу автори кои се 

занимавааат со оваа проблематика, идеалите за убавина пласирани по 

медиумите воопшто, со посебен аспект на социјалните медиуми, вршат 

патогено влијание врз ставот и однесувањето кон храната на младите. 

Сепак, кај младите кои се под ризик  да развијат нарушување на исхраната 

заради други биолошки или психолошки фактори, веројатно е дека 

влијанието на медиумите, вклучувајќи ги тука и социјалните медиуми е 

поголемо (Wardle J., et al. 2000). 

Булимија - е нарушување во исхраната поврзано со прејадување, кое како и 

анорексијата има солидна психолошка подлога. Главно, ги погодува 
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младите, особено младите жени кои имаат опсесивно однесување кон својот 

изглед  или имаат професија која бара чести варијации на телесната маса. 

Орторексија - означува состојба кога одредена личност е опседната со 

здрава храна. Најчесто се јавува кај млади и анксиозни лица. За татко на 

поимот орторексија се смета Steven Bratman, кој во 1996 год го создал овој 

термин од зборовите ortho што значи исправен  и orxia што значи апетит. За 

разлика од другите нарушувања во исхраната, оторексијата е состојба когa  

постои интензивна и непрекината оптовареност со начинот на исхраната. 

Најчесто орторексијата започнува наивно со цел да се подбри начинот на 

живот, но целиот процес стигнува предалеку и култот кон здравата храна е 

пренагласен и претеран. Постои поврзност помеѓу одредени професии и 

орторексија. На удар најмногу се здравствените работници, естрадните 

уметници, спортистите, а во поново време и новите професии како 

гастроблогери и фудинфлуенсери. Орторексијата многу автори ја опишуваат 

како опсесивно компулсивна склоност  кон здравата храна до која најчесто 

нѐ доведуваат: потребата за контрола врз животот, бегањето  од одредени 

стравови, подобрувањето на самодовербата, потрагата по духовност преку 

храната и користењето на храната за создавање идентитет. За орторексични 

луѓе се сметаат оние кои вршат претерана анализа на храната која ја 

консумираат, комплетно се лишуваат од одредена храна, имаат чувство дека 

постапуваат наполно исправно само ако се хранат здраво со грижа на 

совеста при внес на само една „празна” калоријa, покажуваат критичност за 

прехранбените навики на нивното опкружување и на крајот, постојаните 

ограничувања на изборот на храна ги доведува до потхранетост. 

За да не бидам погрешно разбрана, сакам посебно да потенцирам дека 

здравиот начин на исхрана не претставува орторексија. Ентузијазмот кон 

здравата храна не е закана од орторексија се додека тој не се трансформира 

од ентузијазам во опсесија. Основните принципи за здрава храна кои се 

базираат на преферирање храна од органско потекло, избегнување на ГМО- 

храна и косумирање на безглутенска храна не носат никаков ризик од развој 

на орторексија. За разлика од нив, облиците на исхрана кои претендираат 

кон  сурово веганство, палеоисхрана  и фрутаријанство  носат висок ризик за 

развој на орторексија кај луѓето кои ги практикуваат. Орторексијата влијае и 
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сериозно го оптоварува секојдневниот живот. Орторексичната личност 

најмалку три часа во тек на едно деноноќие размислува за здравата храна и 

полека згаснува интуитивниот начин на исхрана. Затоа при желба за 

практикување здрава храна е препорачлива консултација со нутриционист. 

Прејадување - компулсивно прејадување со цел да се пополни некакво 

емоционално незадоволство. Одамна е познато дека во човековата природа 

е сопственото однесување, вклучуваќи ги тука и прехранбените навики, да се 

создаваат или моделираат во согласност со очекувањата на околината. 

Семејството по форма и содржина претставува првата групна заедница во 

која од самото раѓање се обликува личноста и се одвиваат процесите на 

развој и социјализација. Во семејството се одвиваат првите социјални 

контакти и се градат темелите на моралниот, интелектуалниот и естетскиот 

развој. Меѓутоа, низ историјата семејството доживува низа трансформации, 

иако во одредена мера ја задржува својата заштитно - морална функција. 

Денес сме сведоци на постепено исчезнување на родителскиот авторитет и 

сè она што треба да биде интимно, сега е јавно експонирано и широко 

достапно преку инфилтрација на социјалните медиуми во сферата на 

приватност на едно семејство. 

Социолозите кои го испитуваат влијанието на социјалните медиуми во 

развојот на една личност упатуваат на деперсонализација, така што 

субјективниот модел за идеал во однесувањето во минатото (родител, баба, 

дедо и сл), денес е заменет со конструиран виртуелен модел на 

инфлуенсер. 

Социјална теорија која во целост може да го објасни настанувањето на 

нарушувањето во исхраната моментално не постои, но познати се 

социјалните фактори кои се споменуваат во литературата и придонесуваат 

за развој на нарушувања во исхраната, а тоа се социјалниот притисок кон 

начинот на исхрана и тенденцијата на споредување. 

 

       4.8 Социјалните медиуми и псевдонутриционизмот 

        Во шарениот online свет на гастроблогери, фудифлуенсери и  

нутриционисти во обид, неумурно се сервираат информации за храната и 
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исхраната кои, пак, голем дел од публиката, особено младите некритички ги 

прифаќа. 

Социјалните медиуми ја третираат храната како сензација и објект на 

идеологија. 

Советите кои ги сретнав  по социјалните медиуми истражувајќи за овој труд, 

слободно можам да кажам дека се движат во распон од целосни невистини и 

нездраворазумски информации до висококвалитетни, точни и 

научновтемелени тврдења, со висока преваленца на оние првите.  Сметам 

дека нутриционизмот кој се практикува по социјалните медиуми не го ужива 

статусот кој го заслужува. Нутриционистички совети се делат од т.н. инстант 

стручњаци со „лично искуство”, но личното искуство, без соодветна 

теоретска подлога и интердисциплинарен пристап, не може да нѐ направи 

компетентни и стручни во областа на нутриционизмот. Исуството кое е 

стекнато од јадење неколку оброци дневно со години, неколкуте прочитани 

статии за храна, окото за добри детали и добрата фотографија апсолутно не 

нè артикулира за давање сугестии во начинот на исхрана. Но социјалните 

медиуми и нивната планетарна популарност полека но сигурно ја бришат 

границата помеѓу личното искуство и стручноста. Неоправдано 

демонизираат одредена храна, а друга пак фаворизираат. 

Комплексниот свет на нутриционизмот и храната кој живее „online”, преполн 

е и со прехранбени митови, тврдења без докази, контрадикторни 

информаци, a истовремено е место на кое младата популација ширум 

светот, па и кај нас, поминува енормно многу време. 

Доколку безрезервно се прифаќаат советите за исхрана пласирани по 

социјалните медиуми од псевдонутриционисти, веројатно е дека ќе се 

збуниме, исфрустрираме, ќе стекнеме лоши прехранбени навики и нездрав 

однос спрема храната. Online убедувањата дека се храниме здраво ако го 

лимитираме изборот на намирници поставувајќи непотребни рестрикции, 

полека но сигурно нѐ вовлекува во нарушувања во исхраната. 

Постигнувањето привлечен изглед или полна физичка сила никако не се 

доказ за здрава исхрана, ниту нутриционистичко знаење. Секој кој има 

заводлива фигура, добри фотографии на социјалните медиуми и гласно  го 
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искажува својот став преку нив, не значи дека има и авторитет за тоа. 

Живееме во време на грчевита борба за  внимание, а социјалните медиуми 

не ја хранат. 

 

     4.9 Однос кон храната. 

     Здравиот однос спрема храната е првиот чекор кон поквалитетен живот. 

Храната е  најстарата, најдобрата, најефикасната и најевтината превенција 

од болести. 

Денес стана некако модерно од храната да се гради идеологија и тренди 

спектакл, да се морализира со храната, да се прибегнува кон одреден 

алтернативен пристап во исхраната и да се очекуваат магични моќи од неа. 

Сѐ поголем е бројот на млади луѓе кои од  својата исхрана исклучуваат цели 

групи прехранбени производи за кои слушнале дека се штетни. Но, 

вообичаено главен проблем во начинот на исхраната не претставува внесот 

на одредена храна, туку недоволниот внес на сѐ што на човековиот 

организам  му треба за непречено функционирање. Така, наместо да се 

фокусираме кон елиминација на одредена храна која ја поврзуваме со 

одредени здравствени проблеми, потребно е да вклучиме што поголем и 

поразновиден број намирници. Преку процесот на елиминација на храната 

ние само ја стеснуваме разнообразноста на оброкот, што во суштина треба 

да биде  темел на квалитетен живот и добро здравје. Едноличната исхрана  

е опасно да премине во прехранбена навика. Тоа не само што ќе ни го 

скрати уживањето во разновидната храна и ќе ги елиминира нејзината 

занимливост и колорит, на крај ќе нѐ доведе до сигурен нутритивен дефицит.  

Никако не смееме слепо да ги следиме трендовите во исхраната. По 

дефиниција трендовите се привремени и мора да исчезнат, затоа не смееме 

да трагаме по тренди оброк на Интернет. 

Како што кога имаме здравствен проблем одиме на лекар, кога имаме 

правен проблем бараме помош од адвокат, кога имаме проблем со 

исхраната задолжително е да се советуваме со нутриционист. Задачата на 

нутриционистот е да помогне во организација на исхраната, стекнување 
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здрави прехранбени навики, зголемување на квалитетот на исхраната, што 

понатаму ќе резултира со намалување на ризикот од хронични заболувања. 

Нутриционистот, исто така, им помага и на спортистите (професионални или 

рекреативни) во правилниот избор на храна и конструира за нив  

прехранбени правила кои неминовно ќе ја поддржат кариерата на 

спортистите преку подобрување на телесната снага и сила, како и 

намалување на можноста од повреди. 

Соработката со нутриционист е еден едукативен процес преку кој 

поединците усвојуваат оптимални прехранбени навики и стекнуваат вештини 

за самостојно креирање оптимална исхрана, бидеќи за постигнување трајно 

оптимални резултати есенцијално е клиентот да се осамостои. 

 

  5. Предмет, цел и методологија на анкетното истражување 

      5.1 Предмет на анкетното истражување 

       Поврзаноста  на социјалните медиуми и начинот на исхрана кај младата 

популација несомнено се дел од многу научни истражувања. Имајќи го 

предвид фактот дека социјалните медиуми се интегрален дел од животот на 

младиот човек, секако дека се јавува потреба за преиспитување на нивното 

влијание врз прехранбените навики и хранењето воопшто, како еден 

неодложен животен нагон. 

Наспроти опсежниот број на вакви истражувања за влијанието на 

социјалните медиуми, сепак, како да недостигаат податоци за нивното 

влијание врз начинот на исхрана, или пак тие се оскудни и нецелосни. 

 

      5.2 Цел на анкетното истражување 

      Посебна цел на  овој  труд претставува поврзувањето на одговорите и 

заклучоците добиени преку online истражување на тема: „Влијанието на 

социјалните медиуми како маркетинг алатка врз формирањето на 

прехранбените навики кај младата полнолетна популација“. 
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Исто така, цел на ова истражуваже претставува утврувањето дали постои и 

какво е влијанието на социјалните медиуми врз прехранбените навики кај 

младиот човек, детално анализирање на посредното и непосредното 

влијание на социјалните медиуми во начинот на исхраната кај младата 

полнолетна популација. 

 

   5.3 Методологија на анкетното истажување 

       5.3.1 Примерок 

      Целна група за која е креиран посебен анкетен прашалник се млади 

полнолетни луѓе од 18 до 35 години кои живеат на територијата на 

Република Северна Македонија, без разлика на населеното место (град, 

село) со претпоставка дека токму тие се најактивни на социјалните медиуми 

(во однос на повозрасната група граѓани).  

Сметав дека на овој начин може да се добие што појасна и попрецизна слика 

за влијанието на социјалните медиуми врз прехранбените навики. 

Напоменувам дека добиените резултати се однесуваат на т.н. млада 

полнолетна популација а не на општата популација на територијата на 

Република Северна Македонија 

 

       5.3.2 Метод за прибирање податоци 

       Користен е дескриптивен, диференцијален и корелациски метод, кои се 

однесуваат на возраста, полот, образованието, местото на живеење на 

испитаниците како основни демографски податоци, потоа прашања кои се 

поврзни со квалитетот на храната и нејзиното влијание врз здравствениот 

биланс како и можноста да се формираат или моделираат прехранбените 

навики под притисок на „инспирацијата” поттикната од социјалните медиуми, 

односно од фотографиите и рецептите за храна објавени од гастроблогери и 

фудинфлуенсери. 

Овие методи овозможуваат прецизно да се обработат дадените податоци, 

да се утврди постоењето сличности и разлики помеѓу варијаблите (збирови 
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на одговори),  како и да се утврди јачината на видот (степенот на зависнот) 

помеѓу одделни варијабли или збир на податоци. 

 

          5.3.3 Истражувачки инструмент 

          Истражувачкиот инструмент кој е користен за прибирање податоци за 

потребите на овој труд претставува Анкетен прашалник. Самиот анкетен 

прашалник е составен од 16 затворени прашања, без можност за внесување 

слободни одговори, а истражувачката техника е испитување на јавното 

мислење преку online верзија. 

Тоа е постапка во која испитаниците писмено одговараат на поставените 

прашања исклучиво врз основа на своето лично убедување или сопствен 

став. 

Анкетниот прашалник е пласиран во месец август 2019 година, а го 

одговорија 400 испитаници што значи статистички доволно за обработка на 

податоците и извлекување соодветен заклучок. 

Испитаниците се повикани да го одговорат анкетниот прашалник преку 

споделување на линкот online по пат на социјалните медиуми. 

 

Во продолжение следуваат истражувачките прашања кои во форма на 

анонимна анкета беа поставени на група испитаници на возраст од 18 до 35 

год. 

 Анкетен прашалник 

Влијанието на социјалните медиуми како маркетинг средства врз 

прехранбените навики кај младата полнолетна популација 

 

1.На која старостна група припаѓате: 

а) 18 – 22 години 

б)  23 – 26 години 
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в)  27 – 30 години 

г)  31 – 35 години 

2.Вашето место на живеење  се наоѓа во: 

а) град 

б) село 

 

3.Пол? 

а) женски 

б) машки 

 

4. Степен на образование? 

а)  основно 

б)  средно 

в)  високо 

г)  мастер или доктор на науки 

 

5.Дали знаете што е нутриционизам? 

а) да,знам 

б) не знам 

 

6.Сметате ли дека постои причинско - последичен однос помеѓу храната и 

здравјето? 

а) да 

б) не 

в) не знам 
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7.Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

a) активно внимавам како се хранам 

б) не обраќам посебно (големо) внимание на храната 

в) воопшто не обраќам внимание на храната, важно е да сум сит/а 

 

8.Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

а) матичен лекар 

б) нутриционист 

в) преку социјални медиуми ( Facebook, Instagram….) 

г)преку пребарување на Интернет 

 

 

9. При изборот на храна најважно  е таа да е: 

a) подготвена по традиционален рецепт 

б) модерна и тренди храна која ја пласираат социјалните медиуми   

в) балансирана и нутритивно квалитетна 

 

10.Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

а) да 

б) не 

в) делумно 

г) не знам 
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11.Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

а) да 

б) не 

в) делумно 

г) не знам 

 

12. Дали Ве инспирираат фотографиите на приготвена храна поставени на 

Instagram  и рецепти за подготовка на храна објавени на гастроблогови или 

Facebook? 

а) да  

б) не 

в) делумно 

 

13.Објавувате рецепти за подготовка на храна и/или споделувам 

фотографии од мојот оброк: 

а) често 

б) ретко 

в) никогаш 

 

14. Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

а) да 

б) не 

в) делумно 
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15. На социјалните платформи(мрежи) активно следам повеќе од три 

гастроблогери или фудинфлуенсери? 

а)  да 

б)  не 

 

16.Прехранбените навики се: 

a) интуитивна акција 

б) се наследуваат од родителите 

в) се создаваат следејќи ги трендовите во исхраната пласирани по 

медиумите 

г) познавањето на нутритивниот состав  на прехранбените продукти и 

храната воопшто ги формираат прехранбените навики 

 

6.РЕЗУЛТАТИ 

6.1 Приказ на резултатите 

     Во анкетното истражување учествуваа 400 испитаници кои 

доброволно избраа да пополнат анкетен прашалник.  

Профилот на испитаниците е генерализиран врз основа на четири основнни 

демографски димензии - полова и старосна структура како и место на 

живеење и степен на образование. 

Поради поголема прегледност и детален увид, секое прашање каде постои 

методолошка оправданост најчесто ќе биде вкрстено со една од овие 

димензии така што полесно ќе можат да се уочат правилности или 

неправилности во однесувањето или ставовите во однос на полот, возраста, 

местото на живеење или степенот на образование. 

Во породолжение следуваат резултатите од истражувањето добиени преку 

одговорите на погоре наведените прашања 



72 

 

  Табела1.  Фреквенција на одговори - Распределба по старосни групи 

Стaросна група Вкупно (број) Вкупно % 

1 (18-22) 166 
41,50% 

2 (23-26) 51 
12,75% 

3 (27-30) 71 
17,75% 

4 (31-35) 112 
28,00% 

Вкупно 400 100,00% 

                            

  

 

 

  

 

 

Графикон 1.  Фреквенција на одговори - Распределба по старосни групи 

Како што е прикажано во табела 1 и во графикон 1, 166 или 41% од 

анкетираните испитаници се на возраст помеѓу 18 и 22 години, 51 или 13% 

од анкетираните се на возраст помеѓу 23 и 26 години, 71 или 18% од 

анкетираните се на возраст помеѓу 27 и 30 години и 112 или 28% од 

анкетираните се на возраст помеѓу 31 и 35 години. Очекувано, популацијата 

од 18-22 години е најбројна во ова истражување и е претставена со 41% 

застапеност. 

   Табелa 2. Фреквенција на одговори - Распределба според местото на       

живеење 

Oдговори: Вкупно % Вкупно (број) 

Град 84,00% 336 

Село 16,00% 64 

Вкупно 100,00% 400 

41%

13%

18%

28%

?????? ??  ??  ?? ?????? ??  ????? ?? ?  ?????  

1 (18-22) ?. 2 (23-26) ?. 3 (27-30) ?. 4(31-35) ?.
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Графикон 2.  Фреквенција на одговори - Распределба според местото на 

живеење 

Сосема очекувано, поголемиот дел од анкетираните испитаници живее во 

градски општини или како што покажуваат Табела 2 и Графикон 2 - 336 од 

испитаниците што претставува високи 84% живее во град,  наспроти  64 или 

16% од анкетираните кои  живеат на село. 

       Табела 3. Фреквенција на одговори - Распределба според пол 

Oдговори: Вкупно % Вкупно (број) 

Женски 73,68% 295 

Машки 26,32% 105 

Вкупно 100,00% 400 

 

 

 

 

 

  

 

 

Графикон 3.  Фреквенција на одговори -  Распределба според полот 

????

84%

????

16%

? ???? ?? ? ????? ?

? ?????

74%

? ?? ??

26%

??????? ???? ??????  ???
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Распределбата според полот на ова анкетно истражување покажува: 254 или 

74% од анкетираните се од женски пол, 105 или 26% од анкетираните 

испитаници се припадници на машки пол, додека еден од анкетираните не 

одговорил на прашањето за полова припадност. Од погоре прикажаните 

Табела 3 и Графикон 3 може да заклучиме дека поголем дел или повеќе од 

2/3 од анкетираните се жени. 

 

Табела 4.  Фреквенција на одговори - Распределба според степенот на 

образование 

Oдговори: Вкупно % Вкупно (број) 

високо 40,55% 161 

мастер или доктор на науки 13,10% 55 

основно 1,01% 4 

средно 45,34% 180 

Вкупно 100,00% 400 

 

     

 

 

 

 

 

 

Графикон 4.  Фреквенција на одговори - Распределба според степенот на 

образование 

 

Според степенот на образованието кое го имаат анкетираните, а прикажано 

табеларно и графички во Табела 4 и Графикон 4 можеме да го заклучиме 

следново: основно образование имаат 4 или 1% од испитаниците, средно 

1%

45%

41%

13%

?????? ???? ????? ? ??????????

? ?? ??? ?

? ??? ? ?

? ? ????

? ????? ? ??  ? ????? ? ? 

? ????
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образование имаат 180 или 45% од испитаниците, високо образование 

имаат 161 или 41% од анкетираните, мастер или доктор на науки се 55 или 

13% од анкетираните. Бројката на анкетирани кои имаат само основно 

образование е исклучително мала, наспроти бројот на испитаниците кои 

имаат повисок степен на образование од основниот. 

 

 Табела 5.  Фреквенција на одговори - Дали знаете што е нутриционизам?      

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

да, знам 93,22% 371 

не знам 6,78% 27 

Вкупно 100,00% 398 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 5. Фреквенција на одговори - Дали знаете што е 

нутриционизам? 

 

Посебно ме радува фактот дека дури 371 или 93,22% од анкетираните 

испитаници одговорија потврдно (знаат што претставува нутриционизмот) не 

навлегуваќи понатаму во подлабока анализа на веродостојноста на 

93,22%

6,78%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

??, ???? ??  ????

(% ?? ?????)

? ? ??????

? ???  ?? ???? ? ??  ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ?
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субјективните мислења, додека само 27 или 6,78% од анкетираните 

испитаници  не знаат што е тоа нутриционизам. 

 

Табелa 6.  Фреквенција на одговори - Сметате ли дека постои причинско - 

последичен однос помеѓу храната и здравјето? 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

да 93 % 372 

Не 1,25% 5 

не знам 5,75% 23 

Вкупно 100,00 % 400 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 6.  Фреквенција на одговори - Сметате ли дека постои 

причинско - последичен однос помеѓу храната и здравјето? 

 

Најголем дел од  анкетираните 372 или високи 93% како што е прикажано во 

табела 6 и графикон 6 сметаат дека постои еден причинско - последичен 

однос помеѓу храната и здравјето, само 5 испитаника или 1,25% сметаат 

93,00%

1,25%
5,75%

0 ,0 0 %

1 0 ,0 0 %

2 0 ,0 0 %

3 0 ,0 0 %

4 0 ,0 0 %

5 0 ,0 0 %

6 0 ,0 0 %

7 0 ,0 0 %

8 0 ,0 0 %

9 0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

? ? ? ? ? ?  ?? ??

(%  ? ? ? ?? ? ? )

? ? ?? ?? ? ?

? ? ??? ?  ? ?  ? ? ? ? ? ? ?? ?  ? ? ?? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ??  ?? ? ? ? ??  ?  ?? ? ? ? ?? ?? ?
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дека не постои таква врска, 23 или 5,75% од испитаниците незнаат дали 

постои причинско последичен  однос помеѓу храната и здравјето. 

 

Табела 7. Фреквенција на одговори- Како се хранам, внимавам ли на 

исхраната 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

активно внимавам како се хранам 40,25% 157 

воопшто не обраќам внимание на 

храната, важно е да сум сит/а 3,25% 13 

не обраќам посебно (големо) внимание 

на храната 56,50% 226 

Вкупно 100,00 % 396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 7.  Фреквенција на одговори - Како се хранам, внимавам ли на 

исхраната? 

226 или 56,05% од испитаниците не посветуваат големо (посебно) внимание 

на начинот на исхрана, додека  157 или 40,25%  од анкетираните будно или 

активно внимаваат како се хранат што значи тие размислуваат за 
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нутритивната и енергетската вредност на храната, како и за разновидноста и 

балансираноста на секој оброк. Постои и еден мал дел од 13 или 3,25% од 

анкетираните кои воопшто не обраќаат внимание на начинот на исхрана нив 

единствено е важно да не се гладни.                                                                        

Табела 8.  Фреквенција на одговори - Каде се обраќаме кога ни треба 

совет за исхрана? 

Одговори:  Вкупно % Вкупно (број) 

преку пребарување на Интернет 45 % 180 

нутриционист 40,5% 162 

матичен лекар 13,25% 53 

Преку социјалини медиуми: Facebook, 

Instagram, Online food-blog  и др.) 13,25% 53 

Вкупно 100,00% 400 

 

 

Графикоn 8. Фреквенција на одговори - Каде се обраќаме кога ни треба 

совет за исхрана? 

Табела 8 и Графикон 8 јасно покажуваат дека само 13,25% или 53 од  

анкетираните испитаниците совет за исхрана најнапред би побарале на 

социјален медиум, додека 40,5% од анкетираните во истиот случај најнапред 

би се консултирале со нутриционист но, исто така, високи 45% од 
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анкетираните за совет најнапред би се обратиле на интернет (оттаму 

произлегува важноста за релевантност на изворот на информации посебно 

кога се работи за храна и исхрана, бидеќи нутриционизмот е наука а не 

нечие мислење). 

Табела 9.  Фреквенција на одговори - Што е најважно за храната ?  

 

 

Графикон 9.  Распределба на одговори - Што е најважно за храната која ја 

конзумираме?  

Како што е прикажано на Табела 9 и на Графикон 9, поголем дел од 

испитаниците или 70,75% сметаат дека при изборот на храната најважно е 

таа да биде балансирана и нутритивно вредна храна, наспроти ниските 6% 

кои сметаат дека е најважно храната да е модерна, во тренд и во согласност 

со моделот што го пласираат социјалните медиуми. 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

балансирана и нутритивно квалитетна 70,75% 283 

модерна и тренди храна која ја пласираат 

социјалните медиуми 6% 24                  

подготвена по традиционален рецепт 27,25% 109 

Вкупно 100% 400                   
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Табела 10.  Фреквенција на одговори на прашањето: Дали информациите 

за начинот за исхрана кои ги пласираат социјалните медиуми ги сметате 

за веродостојни ? 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

да 8,25% 16 

делумно 69,75% 281 

не 16,25% 36 

не знам 45,75% 67 

Вкупно 100 % 400 

 

Графикон 10. Фреквенција на одговори на прашањето: Дали 

информациите за начинот за исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми ги сметате за веродостојни ? 

Најголемиот дел од анкетираните 281 или 69,75% сметаат дека  

информациите за начинот на исхрана кои  се пласирани од социјалните 

медиуми се делумно веродостостојни (ја увиделе разликата помеѓу 

научновтемелените информации за храната и исхраната и прехранбените 

митови зад кои стојат најчесто недоволно едуцирани единки), понатаму за 

неверодостојни ги сметаат 16,25% од испитаниците,  додека само 8,25% или 
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16 од анкетираните сметаат дека социјалните медиуми пласираат 

веродостојни информации кои се поврзани со храна и начини на исхрана. 

За евалуација на соджините на социјалниот медиум секогаш треба да се 

преиспита релевантноста на изворот од кој ја црпиме информацијата, заради 

високата демократија која ја уживаат социјалните медиуми лесно може да 

станеме жртва на анархична и погрешна информација.   

Табела 11.  Фреквенција на одговори - Дали социјалните медиуми нудат 

информации за нутритивно вредни оброци? 

               

                                     

Графикон 11.  Фреквенција на одговори на прашањето: Сметате ли дека 

Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални платформи нудат 

информации за нутритивно вредни оброци? 

20% од анкетираните сметаат дека Pinterest, Instagram, Facebook и другите 

социјални медиуми се вистинско место каде може да се пронајдат 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

да 20,00% 80 

делумно 57,75% 231 

не 14,75% 59 

не знам 7,5% 30 

Вкупно 100% 400 
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информации за нутритивно квалитетна исхрана или со други зборови  

храната која ја пласираат социјалните медиуми не само што изгледа убаво 

таа е истовремено и здрава. Наспроти нив 14,75% од испитаниците сметаат 

дека социјалните медиуми не нудат информации за нутритивно вредни 

оброци, додека најголем процент или 57,75% од анкетираните сметаат дека 

социјалните медиуми во врска со истото прашање нудат делумен нутритивен 

квалитет што значи дека информациите од социјалните медиуми, сепак ги 

прифаќаат со доза на резервираност. 

 Табела 12.  Фреквенција на одговори - Инспирација од фотографии и 

рецепти на социјален медиум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 12. Фреквенција на одговори на прашањето: Дали Ве 

инспирираат фотографиите на приготвена храна поставени на Instagram 

и рецептите за подготовка на храна објавени на гастроблогови или 

Facebook? 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

да 53,75% 215 

делумно 29,05% 118 

не 16,75% 67 

Вкупно 100 % 400 
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53,75% што претставува повеќе од половината од вкупната бројка на 

анкетитани се  инспирирани од рецептите и фотографиите на храната која ја 

пласираат социјалните медиуми, делумно се инспирирани 29,5% од 

анкетираните,  додека 16,75% од  анкетираните воопшто не се инспирирани. 

Табела 13.  Фреквенција на одговори - 

Објавувам и споделувам фотографии и рецепти за храна по социјалните 

медиуми 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

никогаш 58% 232 

ретко 35% 140 

често 7% 28 

Вкупно 100,00% 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 13.  Фреквенција на одговори на прашањето:  Објавувате 

рецепти за подготовка на храна и/или споделувам фотографии од мојот 

оброк по социјалните медиуми?                                   

58% што воедно претставува и највисок процент од анкетираните 

испитаниците никогаш не би го објавиле сопствениот оброк на социјален 

медиум, 35% од анкетираните тоа го прават ретко (повремено),  додека само 

ниски 7% од анкетираните често (редовно) го објавуваат својот оброк на 
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социјален медиум во форма на рецепт за подготовка или фотографија од 

готов оброк. 

Табела 14.   Фреквенција на одговори - Респект кон гастроблогери и  

фудинфлуенсери? 

 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

да 24% 96 

делумно 43,25% 173 

не 32,75% 131 

Вкупно 100 % 400 

 

 

Графикон 14.   Фреквенција на одговори -  Респект кон гастроблогери и  

фудинфлуенсери? 

 

Само 24% или 96 од испитаниците покажуваат недвосмислен респект кон 

гастроблогерите и фудинфлуенсерите, наспроти нив 32,75% или 131 од 

анкетираните испитаници не покажуваат никаков респект.  
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Табела 15. Фреквенција на одговори - Следам повеќе од тојца 

гастроблогери или фудинфлуенсери? 

 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

да 27,25% 109 

не 72,75% 291 

Вкупно 100,00% 400 

      

 

Графикон 15. Фреквенција на одговори - Следам повеќе од тројца 

гастроблогери или фудинфлуенсер? 

 

Во однос на активното следење на повеќе од тројца гастроблогери или 

фудинфлуенсери на социјалните медиуми, како што е прикажано на табела 

15 и на графикон 15 потврдно одговорија само една третина или 109, 

односно 27,25% од анкетираните, додека негативен одговор дадоа 291 или 

високи 72,75% од испитаниците. 
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Табела 16.   Фреквенција на одговори - Прехранбени навики 

 

Одговори: Вкупно % Вкупно (број) 

интуитивна акција 27,5% 110 

познавањето на нутритивниот состав  на прехранбените 

намирници и храната воопшто ги формираат прехранбените 

навики 42,75% 171 

се наследуваат од родителите 24,5% 98 

се создаваат следејќи ги трендовите во исхрана пласирани 

по медиумите 15,25% 61 

Вкупно 100 % 400 

                                                    

                                 

  

Графикон 16.   Фреквенција на одговори - Прехранбени навики 

 

 

Најголемиот дел од анкетираните или 42,75% сметаат дека прехранбените 

навики се создаваат преку познавањето на нутритивниот квалитет на 

храната , а дека прехранбените навики се создаваат следејќи ги актуелните 

трендови по социјалните медиуми сметаат само 15,25% од анкетираните. 
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   Табела 17.     Pearson Корелации 

Реден 

број 

Прашања од 

анкетен 

прашалник * 

Вредност на 

коефициентот 

на корелација 

(r) 

Опис на 

јачината на 

врската Краток заклучок 

1         4 - 5  0,071838 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу 

степенот на образованието врз сознанието 

на поимот нутриционизам 

 2          5 - 6  0,291139 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу 

одговорите за  нутриционизмот кој се 

поврзува со односот помеѓу здравјето и  

храната 

           

3          5 - 7  0,004493 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу 

одговорите за  нутриционизмот кој се 

поврзува со изборот на храна 

           

4          7 -4  0,157760 Врската е слаба 

 Не постои меѓусебна зависност помеѓу 

степенот на образование и изборот на 

храна 

           

5         4 - 11  0,0666699 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност 

помеѓу степенот на образование со ставот 

на испитаниците кон храната пласирана по 

социјалните медиуми 

           

6          5 -11  0,0756202 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу 

одговорите за познавањето  на поимот 

нутриционизам со ставот на испитаниците 

кон нутритивната вредност на  храната 

пласирана на Instagram, Facebook, Pinterest. 

           

7          6 - 7  0,0841558 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу  

одговорите за причинско-послегичниот 

однос на храната и здравјето и ставот дека 

ние сме тоа што јадеме 

8 10 - 11 
0,322770718 

Врската е 

умерена 

Постои умерена зависност помеѓу 

одговорите за веродостојноста на 

информациите за начинот на исхраната кои 

ги пласираат социјалните медиуми  и 

информациите за нутритивно вредни 
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Реден 

број 

Прашања од 

анкетен 

прашалник * 

Вредност на 

коефициентот 

на корелација 

(r) 

Опис на 

јачината на 

врската Краток заклучок 

оброци. 

          

 9      12 - 13  0,144448 

 Врската е 

слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу  

инспирацијата од фотографирана храна на 

соц. медиуми и објавувањето на 

фотографии на храна  и рецепти од  

испитаниците по социјалните медиуми  

 

            

           

10      12 - 15 0,1549488 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу  

одговорите  на испитаниците кои се 

инспирирани од фотографии на храна 

поставена на соц медиуми и со тоа дали  

тие активно следат повеќе од три 

гастроблогери или фудинфлуенсери 

         

11       13 -15 0,2022151 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу 

одговорите за тоа дали испитаниците 

споделуваат рецепти и фотографии од 

својот оброк со фактот дали следат повеке 

од три гастроблогери или фудинфлуенсери 

12        3 - 5 0,3153929 

Врската е 

умерена 

Постои умерена зависност помеѓу полот на 

испитаниците и тоа дали тие знаат што е 

нутриционизам 

13        3 - 6 0,2085722 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу  

полот и ставот на испитаниците дали 

постои причинско-последична врка помеѓу 

храната и здравјето  

14        3 - 7 0,0364670 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу  

полот на испитаниците и ставот дека ние 

сме тоа што јадеме 

15        3 - 11 0,0737950 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу  

полот на испитаниците и ставот што го 

имаат во однос на тоа дали на социјалните 

медиуми се пласираат информации за 

нутритивно вредни оброци  

 16      3 - 15  0,0507486 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу  

полот на испитаницити и фактот дали 

споделуваат рецепти и фотографии од 

своите оброци на социјалните медиуми 
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Реден 

број 

Прашања од 

анкетен 

прашалник * 

Вредност на 

коефициентот 

на корелација 

(r) 

Опис на 

јачината на 

врската Краток заклучок 

 17    12 - 14  0,2260278 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу  

одговорите  за фактот дали 

испитинациците се инспирирани од 

храната објавена на соц. медиум во форма 

на рецепт или фотографија со респектот кој 

го негуваат кон гарстроблогерите и 

фудинфлуенсерите. 

 18    14 - 15  0,2908906 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу   

одговорите за ставот дали испитаниците ги 

респектираат гастроблогерите и 

фудинфлуенсерите со фактот дали следат 

повеќе од три гастроблогери или 

фудинфлуенсери 

     

19    4 - 14   0,0657806 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу 

степенот на образование на испитаниците 

и ставот што тие го имаат спрема 

гастроблогерите и инфлуенсерите за храна 

     

     

20      4 - 13     0,0140159 Врската е слаба 

Не постои меѓусебна зависност помеѓу 

степенот на образованието на 

испитаниците и тоа дали тие споделуваат 

рецепти за подготовка на храна или 

фотографии од оброк 

 

* Прашања од анкетен прашалник по реден број 

4. Степен на образование 

5. Дали знаете што е нутриционизам? 

6. Сметате ли дека постои причинско-последичен однос  помеѓу храната и здравјето? 

7. Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

11. Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални платформи нудат 

информации за нутритивно вредни оброци? 

13. Објавувате рецепти за подготовка на храна и/или споделувам фотографии од мојот оброк:  
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14. Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна 

15. На социјалните платформи(мрежи)  активно следам повеќе од тројца гастроблогери или 

фудинфлуенсери? 

 

 

Со вкрстување на одделни варијабли или збир на одговори дадени од 

анкетитраните едноставно се заклучува дека во ова анкетно истражување  

формалното образование асолутно не влијае врз сознанието за тоа што 

претставува  нутриционизмот без понатамошна анализа на веродостојноста 

на одговорите. Постои слаба врска помеѓу сознанието што претсавува 

нутриционизам и причинско-последичниот однос помеѓу храната и здравјето. 

Исклучително слаба врска постои помеѓу сознанието што е нутриционизам и 

изборот на храна што фрла сенка на сомнеж дали мислењето на 

испитаниците за нутриционизам е правилно.  

Од табелата 17 може да се забележи и тоа  дека во ова анкетно 

истражување степенот на  формално образование воопшто не влијае врз 

изборот на храна, и ставот дали на социјалните медиуми се пласираат 

информации за нутритивно вредни оброци, ниту пак таквите информации се 

поврзуваат со разбирањето на поимот нутриционизам. 

Не постои сигнификантна врска помеѓу причинско-последичниот однос на 

храната со здравјето и начинот на исхрана на анкетираните испитаници, што 

значи дека можеби анкетираните во ова анкетно истражување не гледаат на 

храната како на најдобра и најевтина можна превенција од болести.  

Слаба е врската што постои помеѓу фактот дали испитаниците се 

инспирираат од фотографии и рецепти на храна споделена на социјалните 

медиуми и фактот дали тие ги објавуваат своите оброци како фотографија 

или рецепт на социјалните медиуми, како и со фактот дали следат повеќе од 

тројца гастроблогери или фудинфлуенсери, како и помеѓу фактот дали се 

инспирираат од фотографии или рецепти објавени на социјален медиум со 

фактот дали пратат повеќе од три гастроблогери и фудинфлуенсери. 

Постои умерена поврзаност помеѓу полот на анкетираните испитаници и тоа  

дали тие знаат што е нутриционизам, но не постои силна врска помеѓу полот 
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на анкетираните и начинот на исхрана. Исто така, не постои значителна 

поврзаност помеѓу полот на испитаниците и мислењето дали на социјалните 

медиуми се пласира храна која е истовремено и нутритивно квалитетна и 

доволно тренди. Слаба е врската што постои помеѓу полот на анкетираните 

и фактот дали споделуваат фотографии и рецепти од својот оброк на 

социјалните медиуми. 

Не постои значителна врска помеѓу фактот дали испитаниците се 

инспирираат од фотографии на храна и рецепти за нејзина подготовка 

објавени на социјален медиум со респектот кој го имаат кон одредени 

гастроблогери и фудинфлуенсери, ниту пак респектот кон гастроблогерите и 

фудинфлуенсерите е некако поврзан со фактот дали анкетираните следат 

повеќе од тројца гастроблогери или фудинфлуенсери. 

Во ова анкетно истражување не постои значителна поврзаност помеѓу 

степенот на образование од една страна, и респектот кон гастроблогерите и 

фудинфлуенсерите како и тоа дали испитаниците објавуваат рецепти и 

фотографии од својот оброк, од друга страна. 

 

Во анализата на анкетното истражување е анализирана и дистрибуција на 

патерни кои се состојат од три елементи (три прашања и одговори). 

  Табела 18.  Патерни на прашањата 6,7 и 8 

Патерн Вкупно Број на патерн 

6p1-7p1-8p1 13 1 

6p1-7p1-8p2 75 2 

6p1-7p1-8p3 17 3 

6p1-7p1-8p4 63 4 

 

Вкупно 42% 

Вкупно анкетирани 400 
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Графикон17.    Дистрибуција на патерни на прашањата 6, 7 и 8 

 

Објаснување на патерни 

 

6p1-7p1-8p1 

Сметате ли дека постои причинско-последичен однос  помеѓу храната и 

здравјето? 

 - да 

Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

 Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле кај: 

- матичен лекар 

6p1-7p1-8p2 

Сметате ли дека постои причинско последичен однос  помеѓу храната и 

здравјето? 
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- да 

Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

 Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- нутриционист 

6p1-7p1-8p3 

Сметате ли дека постои причинско-последичен однос помеѓу храната и 

здравјето? 

- да 

Бидеќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам Кога Ви треба совет (или веќе имате 

совет) за режим на исхрана најнапред би се обратиле на: 

преку социјални медиуми ( Facebook, Instagram….) 

 

6p1-7p1-8p4 

 

Сметате ли дека постои причинско последичен однос  помеѓу хранаи 

здравјето? 

- да 

Бидеќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

 Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

-преку пребарување на Интернет 

 

Табела 18 и графикон 17  ја илустрираат дистрибуцијата на патерни на 

одговорите на прашањата 6,7 и 8, при што најголем дел од испитаниците  

или 19% од анкетираните одговорија дека активно внимаваат како се хранат, 
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истовремено сметаат дека постои причинско-последичен однос помеѓу 

здравјето и храната, а совет за исхрана најнапред би побарале од 

нутриционист, споредено со  ниските 4% од  анкетираните испитаници кои на 

првите две прашања одговорија идентично, но на третото прашање 

одговорија дека совет за исхрана најнапред би побарале на социјален 

медиум. Ова дополнително ги става социјалните медиуми на последно 

четврто место како место за совет во врска со храната и исхраната, а пред 

нив се наоѓаат нутриционистите, матичните лекари и пребарувањето по 

интернет. 

 

 

 

 

 Табела19.   Патерни на прашањата 7, 8 и 9 

Патерн Вкупно % Број на 

патерн 

7p1-8p1-9p1 2% 1 

7p1-8p2-9p1 1% 2 

7p1-8p3-9p1 0% 3 

7p1-8p4-9p1 3% 4 

7p1-8p1-9p2 0% 5 

7p1-8p2-9p2 1% 6 

7p1-8p3-9p2 0% 7 

7p1-8p4-9p2 0% 8 

7p1-8p1-9p3 4% 9 

7p1-8p2-9p3 17% 10 

7p1-8p3-9p3 4% 11 

7p1-8p4-9p3 15% 12 

Вкупно        47%  

Вкупно анкетирани 400  
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Графикон 18.   Дистрибуција на патерни на прашањата 7,8 и 9 

 

 

Објаснување на патерни 

 

 

7p1-8p1-9p1 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам   

  

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле кај: 

- матичен лекар 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-Подготвена по традиционален рецепт 

7p1-8p2-9p1 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 
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Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режимот на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- нутриционист 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-Подготвена по традиционален рецепт 

 

7p1-8p3-9p1 

 Бидеќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- преку социјални медиуми(Facebook, Instagram, online food blog….) 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-Подготвена по традиционален рецепт 

 

7p1-8p4-9p1 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- преку пребарување на Интернет 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-Подготвена по традиционален рецепт 

7p1-8p1-9p2 

Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 
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- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- матичен лекар 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-модерна и тренди храна што ја пласираат социјалните медиуми 

 

7p1-8p2-9p2 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- нутриционист 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-модерна и тренди храна што ја пласираат социјалните медиуми 

7p1-8p3-9p2 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- преку социјални медиуми (Facebook, Instagram, online food blog….) 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-модерна и тренди храна што ја пласираат социјалните медиуми 

7p1-8p4-9p2 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 
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- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- преку пребарување на Интернет 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-модерна и тренди храна што ја пласираат социјалните медиуми 

 

7p1-8p1-9p3 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- матичен лекар 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-балансирана и нутритивно квалитетна 

 

7p1-8p2-9p3 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- нутриционист 

 При изборот на храна најважно  е таа да е: 

-балансирана и нутритивно квалитетна 
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7p1-8p3-9p3 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет (или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- преку социјални медиуми(Facebook, Instagram, online food blog….) При 

изборот на храна најважно  е таа да е: 

-балансирана и нутритивно квалитетна 

 

7p1-8p4-9p3 

 Бидејќи ние сме тоа што јадеме: 

- Активно внимавам како се хранам 

Кога Ви треба совет ( или веќе имате совет) за режим на исхрана најнапред 

би се обратиле на: 

- преку пребарување на Интернет 

-балансирана и нутритивно квалитетна 

Како што се гледа од графикон 18, каде е прикажна дистрибуцијата на 

патерни на прашањата 7,8 и 9, најголем дел или 17% од испитаниците 

одговорија дека активно внимаваат како се хранат, ако им треба совет за 

исхрана најнапред би се обратиле на нутриционист и преферираат 

балансирана и нутритивно квалитетна храна, споредено со  само 1% од 

испитаниците кои на првите две прашања одговорија идентично, но на 

последното прашање одговорија дека преферираат модерна храна која ја 

пласираат социјалните медиуми. 
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Табела 20.  Патерни на прашањата 10,11  и 14 

Патерн Вкупно % 

Број на 

патерн 

10p1-11p1-14p1  4,0% 1 

10p3-11p1-14p1  6,3% 2 

10p1-11p3-14p1  1,0% 3 

10p3-11p3-14p1  14,0% 4 

10p1-11p1-14p2  1,3% 5 

10p3-11p1-14p2  0,0% 6 

10p1-11p3-14p2  0,8% 7 

10p3-11p3-14p2  7,5% 8 

10p1-11p1-14p3  0,5% 9 

10p3-11p1-14p3  5,3% 10 

10p1-11p3-14p3  0,3% 11 

10p3-11p3-14p3  26,5% 12 

   

   

Вкупно 67%  

Вкупно анкетирани 400  

 

 

Графикон 19.   Дистрибуција на патерни на прашањата 10,11 и 14 
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Објаснување на патерни 

10p1-11p1-14p1  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- да 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- да 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- да 

10p3-11p1-14p1  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- делумно 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- да 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- да 

 

10p1-11p3-14p1  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- да 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 
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- делумно 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- да 

 

10p3-11p3-14p1  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- делумно 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- делумно 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- да 

 

10p3-11p1-14p2  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- делумно 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- да 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- не 

10p1-11p1-14p2  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 
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- да 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- да 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- не 

10p1-11p3-14p2  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- да 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- делумно 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- не 

10p1-11p1-14p2  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- да 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- да 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- не 

10p1-11p1-14p3  
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Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- да 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- да 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- делумно 

 

10p3-11p1-14p3  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- делумно 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- да 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- делумно 

 

10p1-11p3-14p3  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- да 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- делумно 
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Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- делумно 

 

10p3-11p3-14p3  

Дали информациите за начинот на исхрана кои ги пласираат социјалните 

медиуми  ги сметате за веродостојни? 

- делумно 

Сметате ли дека  Pinterest, Instagram, Facebook и останатите социјални 

платформи нудат информации за нутритивно вредни оброци? 

- делумно 

Ги респектирам гастроблогерите и инфлуенсерите за храна: 

- делумно 

 

Како што е прикажано на графикон 19 кој ја претставува дистрибуцијата на 

патерни на одговорите на прашањата 10, 11 и 14 со следните одговори: на 

прашање 10 да и делумно, 11 да и делумно и 14 да, не и делумно, 

дистрибуцијата прикажува дека најголема вредност од 26,5% од 

испитаниците на сите три прашања одговорија делумно, споредено со 

ниските 4% каде одговорите на  сите три прашања се да. (Martinovski S., et 

al., 2019) 

 

        6.2 Заклучок на анкетното истражување 

       Краток сублимат кој претставува логична последица на направениот 

анкетен прашалник е дека младите луѓе знаат што претставува 

нутриционизмот, не навлегувајќи подлабоко дали го сметаат за наука или за 

нечие лично мислење. Храната и исхраната ја практикуваат без посебно 

активно внимание околу изборот на намирници, но сепак тежнеат кон 

разновидност и балансираност на оброците. Свесни се дека во начинот на 
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исхраната нема место за сензационализам, бидејќи јасно го разбираат 

причиско-последичниот однос помеѓу храната и здравјето, но сепак, доколку 

имаат потреба од совет поврзан со исхраната, најголемиот дел од 

анкетираните најнапред би погледнале на интернет па дури потоа би се 

консултирале со нутриционист. Искрено, малку ме разочарува ваквиот 

заклучок, бидејќи сметам дека за секој проблем или потреба поврзана за 

исхраната треба да се пристапи кон стучно лице нутриционист, а не кон 

совет од „палео тетка”, „роднина веган”, велнес инстуктор, бодибилдер или 

„нутриционист во обид”. Еден помал дел од анкетираните ативно ја следи 

работата на инфлуенсерите за храна, но не постои јасна индикација дека 

советите споделени по социјални медиуми некритички ги прифаќа.  

 

      7. Залкучок 

     Иако социјалните медиуми претставуваат нераскинлив дел од 

секојдневието на младите полнолетни луѓе, тие, сепак, не ги допреле 

нивните прехранбени навики. Можеби го диктираат трендот во 

облекувањето, стилизирањето, местата каде излегува за забава и 

рекреација младиот човек од мојата татковина, но сепак не влијае 

значително врз начинот на исхраната на младите полнолетни особи. 

Со оглед на тоа дека во текот на ова истражување пребарувајќи по 

социјалните медиуми наидов на безброј лаги, невистини па дури и небулози 

пласирани од т.н. гастроблогери, фудинфлуенсери, надрилекари и 

самопрогласени нутриционисти кои ја потенцираат врската помеѓу храната и 

здравјето алудаирајќи на храната како на лек и повикувајќи се на 

Хипократовата... нека храната биде твој лек  ....особено ме  радува 

резултатот од ова истражување бидејќи сметам дека на здравјето не треба 

да се внимва само тогаш кога си болен, туку тоа треба да се чува и негува 

тогаш кога се има и тоа најмногу преку исхраната. 

Не лекот никако не смее да биде храна, лекот е лек и како таков е наменет 

за третман на различни заболувања. 
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Храната е храна, таа е извор на животот, причина за уживање и хедонизам, 

но и најстара позната превенција од болести па во таа смисла има 

благопријатен ефект врз здравствениот статус на луѓето, а 

медикализацијата на храната само и ги одзема таквите атрибути. 

Дел од младата полнолетна популација особено оние од првата половина по 

возраст од оваа група, сепак, умерено се восхитува и инспирира од 

фотографиите и рецептите на познатите или помалку познатите 

гастроблогери и фудинфлуенсери, но некритички не ги прифаќа како 

правило во исхраната и лесно не ги променува прехранбените навики. 

Ова ми дава за право да помислам дека кога на некого му треба совет за 

храна и исхрана било да е тоа од „лајв стајл” или здравствени потреби, 

сепак, ќе тежнее советот да го добие од вистинската личност која се 

едуцирала во таа насока. 

Со храната не смееме и не би требало премногу да експериментираме,  

особено неправилната исхрана  може да остави сериозни последици на 

здравствениот биланс. 

Затоа треба прехранбените намирници да ги бираме внимателно и мудро. 

Секогаш кога постои дилема или непознание да побараме помош од 

нутриционист, и така врз научновтемелени докази да изградиме правилни 

прехранбени навики...  

Анкетното истражување покажува дека младите луѓе знаат за 

нутриционизмот, а храната и исхраната ја практикуваат без посебно активно 

внимание околу изборот на намирниците, но сепак тежнеат кон разновидност 

и балансираност на оброците. Анализата покажува дека анкетираните, 

делумно им веруваат на социјалите медиуми, гастроблогерите и 

фудинфлуенсерите, а повеќе од половина од анкетираните се инспирирани 

од содржините (текстови и фотофрафии) кои се поставени на социјалните 

медиуми. 

Анализата на одговорите на прашањата од анкетното истражување кои се 

однесуваат на врската помеѓу прехранбените навики и социјалните медиуми 

и направените линеарни корелации и добиените резултати  покажуваат 
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слабо парцијално влијание на содржините пласирани по социјалните 

медиуми врз прехранбените навики на младата полнолетна популација која 

гравитира на овие простори. Коефициентите на корелација се слаби или 

исклучително слаби, а единствено коефициентот на две прашања е умерен 

(постои умерена зависност помеѓу одговорите кои се однесуваат на 

веродостојноста на информациите пласирани по социјалните медиуми кои 

на некакв начин ја аспектираат храната со информациите за нутритивно 

вредни оброци по социјалните медиуми, ( постои умерена зависност помеѓу 

полот на испитаниците во ова анкетно истражување и сознанието за 

нутриционизам).  

Искрено се надевам дека ова истражување ќе ги поттикне гатроблогерите и 

фудинфлуенсерите дополнително добро да се образоваат во насока на 

нутриција, па содржините кои ќе ги пласираат во иднина ќе бидат 

здраворазумски и научно-базирани пред се а потоа и занимливи и украсени 

со колоритни фотографии. Сметам дека доколку на социјалните медиуми 

побројни и погласни станат образуваните за нутриција лица во иднина ќе се 

пласираат повеќе веродостојни информации за храната и исхраната. 
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