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АПСТРАКТ 

 Прехранбените индустрии во денешно време вниманието го насочуваат кон 

потрошувачите. Однесувањето на потрошувачите во процесот на купување 

прехранбени производи претставува важен сегмент којшто компаниите се стремат да 

го осознаат. Со помош на маркетингот и маркетиншките техники што се користат 

лесно може да се опишат факторите што влијаат при донесувањето одлука за 

потрошувачите да го купат новиот производ. Целта на модерниот маркетинг е што 

подолго да ги задржат потрошувачите, односно во процесот на купување да се насочат 

кон повторно купување на истиот бренд. Процесот на создавање производ и 

креирањето маркетинг-стратегија се меѓусебно поврзани и без нивно заемно 

функционирање, процесот нема да се оствари во целост. 

 Развојот на нови производи за задоволување на барањата на потрошувачите  

поминува низ неколку фази. Најпрво се генерираат идеи од кои се прифаќа онаа што е 

најблиску до потребите на пазарот или е идентична, а потоа се почнува со 

производство на производ. Како крајна фаза на процесот на развој на нов производ ја 

опишуваме фазата на пласирање на производот на пазарот. И како и сите живи 

материи, така и производот го достигнува својот животен век.  

 Предуслов за производство на прехранбени производи е тие да бидат 

квалитетни и безбедни и да немаат штетно влијание врз здравјето на потрошувачите, а 

од друга страна, да носат само позитивни придобивки со подобрување на количината 

на макро- и микронутриентите во организмот на потрошувачот. Хранливите материи 

се неопходни за градење и одржување на здравите клетки, ткива и органи што помагаат 

во остварувањето на метаболичните процеси во човечкото тело. Јаглехидратите, 

протеините и мастите спаѓаат во групата макронутриенти, бидејќи генерираат енергија 

и со заемно дејство овозможуваат правилно функционирање. Секој недостиг или 

прекумерен внес може да предизвика разни заболувања. 

 Протеините претставуваат главни компоненти во исхраната на потрошувачите 

како извор на азот и есенцијални аминокиселини. Во прехранбените производи тие 

имаат значајно место и придонесуваат за физичко-хемиските и сензорните својства во 

производите. Протеините може да бидат од различно потекло. Протеините од 

животинско потекло обезбедуваат вкупен број аминокиселини, додека на протеините 

од растително потекло им недостасуваат неколку.  



 Предмет и цел на истражување во магистерскиот труд е однесувањето на 

потрошувачите како клучен фактор при купување производи со протеини од различно 

потекло. Според анкетното истражување, можеме да утврдиме колку потрошувачите во 

нашата земја сметаат дека таквите производи им се достапни и дали можат да ги 

разграничат позитивните ефекти што ги нудат протеинските производи за здравјето на 

потрошувачите. Според некои истражувања, се смета дека производството на 

прехранбени производи кои во својот состав имаат животински протеини може да има 

поголемо влијание врз загадувањето на животната средина. 

 За детектирање на сите клучни детерминанти поврзани со потрошувачкото 

однесување на прехранбени производи со значајно количество протеини од различно 

потекло, освен теоретското истражување, направено е анкетно истражување за да се 

утврди колку во РС Македонија недостасуваат производи со збогатена содржина на 

протеини од растително потекло и какво е нивното влијание врз потрошувачкото 

однесување. Резултатите покажуваат дека анкетираните потрошувачи на средно ниво 

внимаваат на својата исхрана каде што квалитетот и вкусот на производите им е 

предуслов за купување прехранбени производи. Од нутритивната вредност, најважни 

им се витамините и протеините, а изборот на достапни производи што се базирани на 

растителни протеини е мал.  

 Идните истражувања треба да продолжат во насока на консумирање здрави и 

лесно одржливи производи, бидејќи во последно време храната претставува главна 

закана за здравјето на целокупното општество. Употребата на нови алтернативи во 

храната ќе овозможи да се пронајдат нови извори на суровини што ќе можат да ги 

исполнат технолошките и сензорните својства на производите, а со тоа ќе се овозможи 

зачувување на природните ресурси бидејќи со брзо темпо би можеле многу лесно да 

исчезнат. Во таа насока, загадувањето на животната средина е сѐ помасовно и е 

неопходно развивање на промотивни маркетинг-стратегии за едуцирање на 

населението и подигнување на свеста за тоа какви ќе бидат последиците во годините 

што следуваат како врз нашето здравје, така и за животната средина во која ние 

живееме. 

Клучни зборови: протеини, маркетинг, развој на нови производи, потрошувачко 

однесување.



 

Abstract 

 The food industry nowadays focus on consumers. Consumer behavior in the process 

of buying food products is an important segment that companies strive to understand. With 

the help of marketing and marketing techniques used, it is easy to describe the factors that 

influence the decision for consumers to buy our product. 

 The purpose of modern marketing is to keep consumers as long as possible, ie in the 

buying process to focus on repurchasing the same brand. The process of creating a product 

and creating a marketing strategy are interconnected without the mutual functioning of the 

process will not be fully realized. 

 The development of new products to meet the demands of consumers need to go 

through several stages. First, ideas are generated from which the idea that is closest to the 

needs of the market or is identical is accepted, then the production of a product begins. As the 

final stage of the new product development process, we describe the stage of placing the 

product on the market. And like all living things, the product reaches its lifespan. 

 Prerequisite for the production of food products is to be quality and safe that will not 

adversely affect the health of consumers, and on the other hand will bring only positive 

benefits by improving the amount of macro and micronutrients in the body of the consumer. 

 Nutrients are essential for building and maintaining healthy cells, tissues and organs 

that help in the realization of metabolic processes in the human body. Carbohydrates, proteins 

and fats belong to the group of macronutrients that generate energy and interact to enable 

proper functioning. Any deficiency or excessive intake can cause various diseases. 

 Protein is a major component of consumer nutrition as a source of nitrogen and 

essential amino acids. In food products they have an important place and contribute to the 

physico-chemical and sensory properties in the products. Proteins can be of different origins. 

Animal proteins provide the total number of amino acids, while plant proteins lack a few.  

 The subject and purpose of research in the master's thesis is consumer behavior as a 

key factor when buying products with proteins of different origins. According to the survey 

research, we can determine how much consumers in our country think that such products are 

available to them and whether they can differentiate the positive effects that protein products 

offer on the health of consumers. According to some research, the production of food 

products that contain animal proteins may have a greater impact on environmental pollution. 



 

 In order to detect all the key determinants related to the consumption behavior of food 

products with a significant amount of proteins of different origins, except the theoretical 

research, a survey was conducted to determine lack of products with enriched protein content 

of plant origin in R. N. Macedonia and what is their impact on consumer behavior. The 

results show that the average consumers surveyed pay attention to their diet where the quality 

and taste of the products is a prerequisite for buying food products. Of the nutritional value, 

vitamins and proteins are the most important, and the choice of available products that are 

based on plant proteins is small. 

 Future research should continue in the direction of consuming healthy and easily 

sustainable products, because lately food is a major threat to the health of society as a whole. 

The use of new alternatives in food will make it possible to find new sources of raw materials 

that can meet the technological and sensory properties of the products, thus preserving natural 

resources because they could disappear very quickly at a rapid pace. In this regard, 

environmental pollution is becoming more massive and it is necessary to develop 

promotional marketing strategies to educate the population and raise awareness of what will 

be the consequences in the coming years both on our health and the environment in which we 

live. 

Keywords: proteins, marketing, new product development, consumer behavior.  
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1. Вовед 

 Сите компании што се вклучени во бизнисот се стремат кон успех. Нивниот 

успех се базира врз различни принципи и правила. Со одговарање на интерните и 

екстерните барања, компаниите можат да остварат успех преку голем број стратегии за 

да ја постават компанијата да се движи во правилна насока.  

 Прехранбените индустрии, покрај остварување профит, се стремат кон 

задоволување на потребите и барањата на потрошувачите, испорачување безбедни, 

квалитетни, здрави прехранбени производи, кои позитивно ќе влијаат врз здравјето на 

потрошувачите. 

1.1. Теорија на маркетингот во новите пазарни трендови 

 Во денешно време потрошувачите стапнуваат на првата позиција во листата на 

целите на една компанија. Можеби во минатото примарната цел на компаниите 

најчесто им била остварување профит, но денес тоа е изменето.  

 За да може еден производ во својот „животен век“ да опстои на пазарот, мора да 

се заснова врз маркетинг-теоријата. Маркетингот претставува процес на креирање 

вредности од страна на компанијата, а потрошувачите имаат можност да ја добијат и да 

остварат меѓусебна комуникација, да воспостават и да градат долгорочни односи меѓу 

двете страни.  

 Мотивирањето на потрошувачите повторно да го купат производот е центар на 

модерниот маркетинг. Многу од потрошувачите кога би го дефинирале маркетингот, 

би рекле дека тоа е само продавање и рекламирање. Но покрај тоа, постојано сме 

опкружени со реклами преку разни медиуми, интернет, телевизија, весници, исто така 

постојат и многу други функции на маркетингот. Маркетинг-постапката започнува 

многу порано пред да се произведе производот.  

 Најпрво маркетинг-менаџерите ја проучуваат потребата на потрошувачите, ги 

мерат големината и интензитетот и преку тоа оценуваат дали постои можност за 

остварување профит. Маркетингот продолжува да се одвива во текот на животниот век 

на производот барајќи нови потрошувачи и задржувајќи ги постојаните преку 

подобрување на производот и одржувајќи постојана ефикасност.
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 Доколку маркетингот добро ги идентификува потребите на потрошувачите, а 

потоа развие производи што ќе ги задоволат нивните потреби, ги испорачува и ги 

промовира на ефикасен начин, тогаш овие производи ќе се продадат многу лесно. 

 Сепак, не значи дека продавањето и рекламата не се важни, меѓутоа 

претставуваат дел од многуте маркетинг-опции. Тие се дел од поголемиот маркетинг-

микс – збир на маркетинг-алатки што заемно функционираат за да влијаат на пазарот. 

 Маркетинг-моделот може да се претстави преку сегменти каде што најпрво го 

истражува пазарот, односно дали постои потреба и можност производот да го пласира 

на конкретниот пазар. Следна фаза на процесот е преку развивање стратегија да ги 

исполни барањата и очекувањата на потрошувачите, а со тоа да воспостави контакт со 

потрошувачите и да креира меѓусебен однос. Како резултат на сите активности, и 

целите на компанијата се во поглед на остварување профит (Кочоска и сор., 2017). 

 Маркетинг-компаниите ги истражуваат и ги разбираат потребите, желбите и 

барањата на потрошувачите. Тие спроведуваат маркетинг-истражување на 

потрошувачкото однесување. Исто така ги анализираат прашањата, поплаките, 

гаранциите и услугите на потрошувачите. Една од многуте маркетинг-алатки за 

истражувањето на потрошувачкото однесување е анкетниот прашалник.  

 Современиот маркетинг, според Кочоска и сор., (2017), се заснова врз 

концептот на анализа на однесувањето на потрошувачите.  Во текот на продажбата на 

одреден производ потрошувачите се анализираат како поединци, групи, кои најпрво 

имаат потреба и желба, а понатаму носат одлуки дали да го купат производот. 

Потрошувачите се главната причина и предуслов за успех на една компанија. 

Истовремено се задоволуваат потребите и желбите на потрошувачите со остварување 

профит од страна на компанијата и воспоставување долгорочна меѓусебна 

комуникација. 

 Во продажбата многу продавачи не посветуваат доволно внимание на 

придобивките на производот што го продаваат, туку повеќе се насочени кон 

продажбата на производот. Можеби на потрошувачот му треба здравствена придобивка 

од одреден прехранбен производ, подобрување на содржината на протеини во 

организмот и сл., а не само прехранбен производ за задоволување на моменталната 

потреба со минимална содржина на протеини. Продавачите страдаат од таканаречената 

„маркетинг-миопија (кратковидност)“ бидејќи не можат да ја забележат реалната 
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потребата на потрошувачот од одреден прехранбен производ. Доколку во истиот 

период се појави нов производ што би ги задоволил потребите на потрошувачот со 

одредено зголемено ниво на протеини или, пак, со поевтина цена, потрошувачите 

веднаш ќе се насочат кон новиот производ, што ќе ја задоволи нивната потреба за 

потрошените пари. 

1.2. Значајно потрошувачко однесување 

 Потрошувачите имаат широк спектар на производи и услуги за задоволување на 

своите потреби со купување одреден прехранбен производ или користење услуга. 

Изборот за купување или користење услуга го прават врз основа на своите перцепции 

за вредноста што ја даваат. 

 Вредноста, всушност, претставува процена на потрошувачот за целокупниот 

капацитет на производот со цел да ги задоволи потребите. Задоволството кај 

потрошувачите зависи од перципираната успешност на производот во испорачување 

вредност соодветна на очекувањата на потрошувачот. Суштината е очекувањата на 

потрошувачот да се идентификуваат со успешноста на самата организација. 

Организациите се стремат да ги воодушеват потрошувачите ветувајќи им го само она 

што можат да им го испорачаат, а потоа испорачуваат и повеќе. Потрошувачкото 

задоволство е поврзано со квалитетот. Квалитетот директно влијае врз успешноста на 

производот каде што, пак, еднакво се однесува и за задоволство на потрошувачот. 

Затоа се воведени програми за постојано подобрување на квалитетот на производите, 

услугите и маркетинг-процесите, односно маркетинг-стратегиите (Котлер и сор., трето 

европско издание). 

 Процесот на донесување одлука за купување започнува од потребите на самиот 

потрошувач и се одвива во три фази. Првата фаза се однесува на тоа дали на 

потрошувачот му е потребен таков производ и дали постои подобар алтернативен 

производ. Следна фаза е процесот на купување, дали во текот на изборот на нов 

производ потрошувачот се стекнува со позитивно искуство и дали е токму тој производ 

што ќе ги задоволи неговите барања. Последната фаза од процесот на купување е дали 

во целост производот што е купен ги задоволува потребните барања на потрошувачите, 

дали постои функционална вредност и како многу важен сегмент е тоа дали 

потрошувачите повторно ќе продолжат да го купуваат производот. 

 



4 

 

1.3. Развој на нови производи 

 Создавањето нов производ не е едноставен процес и е потребно време за да се 

произведе и успешно да се продаде, да ги задоволи барањата и потребите на 

потрошувачите (Кочоска и сор., 2017). Развојот на нов производ е процес којшто преку 

многубројни идеи станува реалност и се одвива во неколку фази. 

 Пазарот претставува извор на безброј барања и потреби на потрошувачите. За да 

имаме јасна цел и насока на целиот процес, неопходно е да се спроведе истражување 

на пазарот со цел да се утврди побарувачката на бараните производи, каква ќе биде 

потребата и дали таа ќе биде краткорочна или долгорочна. Ако ги имаме потребните 

информации, бројот на повеќето идеи за развој на нов производ би се намалил и 

прехранбените компании ќе се концентрираат само за моменталната потреба на 

пазарот, односно барањата на пазарот би биле здрава храна и производи што ќе го 

задоволат дневниот препорачан внес на протеини преку консумирање протеини од 

растително потекло. Откако ќе се генерира идејата, започнува процесот на 

производство, односно развивање на бараниот производ.  

 Животниот век на производите започнува од фазата на раст на производот. Во 

тој поглед, производот расте на пазарот, а истовремено дава позитивни резултати кај 

компанијата, односно е добро прифатен од самите потрошувачи. Покрај тоа што 

производот е прифатен на пазарот, побарувачката се зголемува, а компанијата ја 

проширува својата продажба на повеќе локации, се прави селекција на медиумите за 

реклама, додека производот се соочува со конкуренција. Доколку новиот производ е 

прифатен на пазарот, тој ќе доживее раст при што продажбата ќе се зголемува. 

 Фазата на зрелост може да настане кога е прекумерно присутен на пазарот и 

некогаш се случува и прерано созревање на новосоздадениот производ. Тоа значи дека 

растот на пазарот е на ниско ниво, а учеството на производот е на високо ниво, а 

главни причини за појава на зголемена профитна маржа се зголемената конкуренција, 

големите трошоци за развој на новиот производ и сл., па поради тоа се воведуваат 

стратегии за задржување на производот повеќе време во оваа фаза. 

 Следна фаза е стагнацијата, односно потрошувачите се задоволни со 

производот, а пазарот е презаситен, додека продажбата е остварена до максимално 

ниво при што почнува со опаѓање. 
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 Во сегментот на опаѓање, производот се повлекува од пазарот и ја намалува 

добивката. Компанијата, за да ја задржи посакуваната позиција на пазарот, ја засилува 

пропагандата и создава нови подобри услови (Ацески, 2014). 

 Во процесот на развој на нов производ, не е само производството како крајна 

фаза, туку е присутна и продажбата и во тој сегмент е потребно дополнително 

истражување на факторите што влијаат при купување на производот. 

 Однесувањето на потрошувачите може да биде стимулативно или 

дестимулативно во однос на променливите што настануваат поради надворешното 

опкружување. Влијанието врз потрошувачите варира во однос на нивниот концепт, 

начин на живеење, начин на исхрана, пол, возраст и др. Потрошувачите пред да 

донесат одлука дали да купат некој производ, мора да ги препознаат своите потреби и 

желби. Процесот на купување најпрво започнува така што потрошувачите примаат 

информации и ги обработуваат за потоа да ги преобработат и да добијат јасен став и 

јасна намера за на крај да донесат одлука за купување на производот. 

 Факторите што се однесуваат на процесот на купување производи може да 

бидат дел од маркетинг-теоријата, кои ги претставува 4P-моделот, односно производ 

(product), цена (price), промоција (promotion) и место (place). Понатаму, како следни 

модели во процесот на купување се надворешните фактори: технолошки, економски, 

културолошки, политички и сл. Исто така, важен сегмент во процесот на донесување 

одлука се карактерните особини на потрошувачот, односно влијанието на неговата 

перцепција и неговата крајна реакција во контекст на: избор на производот, брендот, 

конкуренцијата, цената, количината, здравствените придобивки на производот, 

функционалноста, збогатеноста на производот со поголема количина протеини од 

растително потекло и сл. Крајна фаза на процесот е посткуповното однесување, 

односно дали потрошувачите се задоволни и дали е тоа она што го очекувале. 

2. Маркетинг во развојот на производите 

 На почетокот на 21 век се случија промени на ставовите на потрошувачите во 

однос на потрошувачката на храна и воведувањето нов здрав начин на исхрана. 

Посебно се нагласува тезата дека здравата исхрана може да обезбеди повеќе позитивни 

придобивки и да го одржува доброто здравје, а во исто време да го намалува ризикот 

од појава на болести. Здравјето и здравата храна претставуваат многу значајни 
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политички и економски теми што се подигнати како на ниво на произведувачите и 

потрошувачите, така и на државно (макро) ниво. 

 Пазарот за здрава храна е соочен со многубројни предизвици. Зголемувањето на 

грижата за здравјето и проблемот со дебелината се клучни предизвици особено во 

земјите во развој. Производителите и продавачите се во можност да ја анализираат 

користената стратегија и како би се приспособиле кон промените што произлегуваат од 

барањата на потрошувачите и барањата на глобалните пазарни трендови. Барањата за 

здрава храна се клучни и проследени со демографските фактори (возраста на 

популацијата, урбанизацијата, намалувањето на стапката на наталитет) и промена на 

животниот стил на потрошувачите. 

 Според Глигориевиќ (Gligorijevic, 2014), еден од најголемите предизвици за 

развој на нови производи во маркетинг-стратегијата е анализирањето на потребите на 

пазарот. Препознавањето и вреднувањето на разликата на пазарите и релативните 

значајни поединечни фактори при избор на производи овозможуваат подобро 

разбирање на однесувањето на потрошувачите, а тоа доведува до развивање нови 

прехранбени производи за различни сегменти на пазарот. 

 Процесот на развој на нов производ започнува од идеја, а завршува со 

пласирање на производот на пазарот. Кога зборуваме за интегрален пристап на развој 

на нов производ, тоа претставува ефикасно и ефективно развивање на новиот производ 

што се однесува на навремено воведување на производот на пазарот каде што се 

скратува времето на развој на нов производ, но трошоците и покрај тоа би останале 

високи. Интегралниот развој на нови производи е воведен да се пристапи системски, со 

користење квалитетни техники, интегрални мултидисциплинарни методи и процеси. 

 Создавањето производи е уникатен процес каде што се развива производ што е 

со нови својства и текстура, боја, вкус и мирис, квалитетен и безбеден во согласност со 

законските регулативи што ги следат новите пазарни трендови со цел подобро 

позиционирање на пазарот (Hodzic et al., 2005).  

 Прехранбените индустрии за да ја зголемат конкурентската предност, ја 

подобруваат својата понуда што ја испорачуваат на пазарот. И покрај тоа, компаниите 

тешко опстојуваат на пазарот, затоа е неопходно постојано инволвирање и следење на 

трендовите. Последните трендови се однесуваат на здравата и функционална храна, 
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„чисти“ етикети (clean label) и производи со добар нутритивен квалитет, на пример, 

богати со протеини од растително потекло (грашок, леблебија, леќа и сл.). 

 Постојат неколку фази во развојот на новиот производ, и тоа: генерирање на 

идејата, тестирање на идејата, споредба на идејата со новиот производ, развој и 

тестирање на концептот, развој на маркетинг-стратегии за нови производи, процена на 

потенцијалот на продажба, развој на нови производи, тестирање на пазарот, 

комерцијализација       (Šerić, 2009). 

 

Слика бр. 1 Фази на развој на нов производ 

Извор: https://relivingmbadays.wordpress.com/2013/03/01/new-product-development-process/ 

 

2.1. Фази на развој на нов производ 

2.1.1. Генерирање идеи 

 

 Идеите за креирање нов производ или редизајнирање на постојниот производ 

потекнуваат од интерни извори (вклучени се сите вработени во компанијата) или 

екстерни извори (пазарот, конкуренција, снабдувачи и сл.). Кога доаѓаат идеите од 

пазарот, всушност, тоа се потребите на потрошувачите, кои исто така можат да водат 

во развојот на новите производи (Gec, 2019). 

 Според Багавац (Bagavac, 2016), најважно е да се дефинираат целниот пазар и 

стратегиските производи што ќе се пласираат на тој пазар. Идеите може да потекнуваат 

од разни извори, од истражувачи, правници за патенти, лаборатории и сл. 

 Целта во оваа фаза е да се создадат голем број идеи за да може да се избере 

најдобрата и најперспективната. Веројатноста за успех е поголема доколку бројот на 

идеи е поголем. Оние компании што се ефективни и успешни се компании што не се 
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фокусирале само на првата идеја, односно се концентрирале и на другите потенцијални 

извори на идеи (Bhuiyan, 2011). 

 Секоја добра или лоша идеја за развој на нов производ може да го детерминира 

правецот на успех и, доколку идејата доведе до нов производ, секако, тоа би било 

зависно од самите потрошувачи. 

 

2.1.2. Евалуација на идеи 

 Во оваа фаза сите идеи што се проследени се разгледуваат и се ограничува 

бројот на најрелевантните идеи, за подоцна во наредните фази на процесот на развој на 

нов производ да се намалат времето и трошоците потрошени за некорисни идеи. 

Понатаму се прави селекција и идеите се класифицираат по групи, од најкорисни до 

помалку корисни идеи. Со низа прашања на кои одговорот е „да“, поставени се 

следниве прашања од страна на маркетинг-експертите во компанијата. Од многуте 

прашања ги издвојуваме:  

- Дали може да се оствари процесот на развој на нов производ?  

- Дали им треба на потрошувачите? 

- Дали овој производ може успешно да се пласира на пазарот и да ги оствари 

потребите и желбите на потрошувачите? 

Исто така, дали компанијата има доволно ресурси да го создаде новиот производ и 

дали нивната стратегија е компатибилна со стратегијата за раст на бизнисот што го 

водат (Gürbüz, 2018). 

 

2.1.3. Создавање нов концепт за развој на нов производ  

 По генерираните идеи и селекција на најдобрите идеи, тие се презентираат како 

концепт и насока на натамошниот процес. Во оваа фаза се спроведува тестирање каде 

што групите идеи се оценуваат и онаа група што добила највисоки оценки ќе биде 

избрана како идеја за развој на нов производ, додека другите ќе се елиминираат или ќе 

се остават за некоја следна ситуација. 

2.1.4. Водење маркетинг-стратегија 

 Стратегијата помага во идентификување на пазарот дали новиот производ ќе се 

продава. Се испраќаат мал број примероци до потрошувачите и доколку реакциите се 

позитивни, потребно е да се извршат дополнителни анализи за да се утврди дали 
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компанијата има дополнителни ресурси и дали концептот е во корелација со 

планираниот производ. 

2.1.5. Развој на нов производ 

 Во оваа фаза започнува процесот на развој на нов производ преку создавање на 

т.н. модел на производ. Преку моделот може да се утврди дали идејата може технички 

да се изведе на начин што ќе биде примамлив за потрошувачите. Ќе се произведе 

модел-производ што ќе биде најсличен со оној што ќе се пласира на пазарот. Затоа е 

многу важно во фазата на тестирање резултатите од концептот да се земат во предвид 

како и истражувањата на пазарот. Целта на прехранбените индустрии за новиот 

производ не е само да ги исполнат очекувањата, туку и да ги надминат очекувањата на 

потрошувачите (Zavisic, 2017). 

2.1.6. Тестирање на новиот производ 

 Тестирањето на новиот производ претставува во автентично пазарно 

опкружување запознавање на потенцијални пазари, оценување на потрошувачите и 

дистрибутерите како реагираат на производот, при користење и при повторно 

купување на производот. 

 Со анализирањето на пазарот се добиваат информации за ефективните 

програми, пазарниот потенцијал и сл. Постојат неколку нивоа на прифатливост 

(тестирање) кај потрошувачите што се спроведува најпрво со експеримент, прво 

појавување на пазарот, прифаќање и учество на пазарот. Методи што почесто се 

користат за тестирање на потрошувачката се: бран на продажба, маркетинг-тест, тест 

на пазарот и сл. (Bagavac, 2016).  

 Со тестирање на новиот производ се намалува финансискиот ризик, покрај тоа 

се проверува реакцијата на потрошувачите за производите што се пласирани во 

малопродажба (Stankovic, 2015). 

 

2.1.7. Пласирање на пазарот 

 Пред да се испорача производот на пазарот, треба да се одреди потребното 

време за негова комерцијализација. Покрај тоа, се прави анализа во колкави размери да 

биде испорачан производот. Најчесто компаниите го пласираат новиот производ во 

мали или средни пазарни размери за да може понатаму производот и продажбата да 



10 

 

растат и на други подрачја со повеќе доверба од потрошувачите и со постепено 

остварување профит. 

 Во процесот на развој на нов производ постојат методи со кои се дефинира 

текот на постапките, што може да биде прикажано и шематски. За да се постигне 

посакуваната цел, потребно е да се воведат адекватни методи каде што може на 

ефикасен и ефективен начин да се дојде до нов производ. Кога велиме во една 

компанија постои процес, тогаш се однесуваме според дадените постапки. Секој 

процес има влезни и излезни параметри што го дефинираат започнувањето и 

завршувањето на самиот процес на реализација. 

 Развојот на нов производ во зависност од многу фактори може да се одвива за 

кратко или подолго време. Собраните информациите од потрошувачите од маркетинг-

службите во една компанија се пренасочуваат кон развојното одделение. 

 Потрошувачите имаат потреба од производ што ќе биде растително базиран, а 

сепак ќе биде алтернатива за одредена компонента што е повеќе застапена.  

Според тоа, потрошувачите сакаат да консумираат грицки, производи што ќе бидат со 

зголемен процент на протеини од растително потекло, а не протеини од животинско 

потекло со помала содржина. Развојните одделенија, технолози и сите засегнати страни 

во еден процес се вклучени во решавање на производ со позитивни придобивки, како 

што е прикажано во ТОТЕ-шемата (слика бр.2).  

 Со континуирано истражување и анализи се добива „решение“ според ТОТЕ-

шемата, кој од протеините од растително или животинско потекло ќе се искористи за 

да се добие готов производ со зголемен процент на протеини и посакувани сензорни 

својства. Во текот на развојот на нов производ, неопходно е почитување на законските 

регулативи во однос на присуството на состојки, декларирањето и дневниот 

препорачан внес. Според дегустациските проби, се избира еден производ што најдобро 

ќе ги исполни барањата на дегустаторите и оценувачите интерно и барањата на 

потрошувачите екстерно. 

 Кога сите фази од процесот ќе се исполнат и ќе се добие готов производ со 

изразена крцкавост, добра текстура, поголем процент на протеини согласно со 

законските регулативи, тогаш може да се истакне дека развојот на нов производ се 

спроведува преку модели и методи, како на пр., ТОТЕ-шемата, и тогаш велиме дека 

процесот е завршен. 
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Слика бр. 2 Приказ на ТОТЕ-шема  

Извор: https://www.robin-stevens.nl/nlp/technieken/tote-model/ 

 Употребата на циклус на постапки е само еден дел од решавање на проблемите 

и зависно од неговата сложеност и специфичност, методите на развој треба да се 

применуваат флексибилно. Циклусот на постапки се состои од неколку фази: почетна и 

целна состојба и проверка на моменталната состојба на процесот, односно дали тој е 

остварен.  

 При развој на нови производи, секогаш информациите за производство доаѓаат 

од потребите на потрошувачите или, пак, од конкурентен производ што е пласиран на 

пазарот. Врз база на анализата на пазарот спроведена од маркетинг-секторот, 

развојното одделение има информација дека на пазарот е потребен производ. На 

пример, интегрален бисквит со намалена содржина на шеќер што ќе биде погоден за 

дијабетичари. Според регулативите и постојниот конкурентен производ на пазарот 

доколку го има, се започнува со креирање рецептура, односно се приготвуваат 

лабораториски или индустриски проби за посакуваниот производ. Приготвениот 

производ се носи на дегустација, каде што дегустациската комисија оценува дали 

производот е прифатлив или не врз база на посакуваните целни карактеристики. 

Дегустацијата се врши и споредбено со постојната конкуренција доколку има сличен 

или ист производ. Развиениот производ ако е прифатлив, веднаш се пристапува кон 

официјализирање, односно верификација на новиот производ, а доколку производот не 

задоволува, се извршуваат корекции на составот. 
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Слика бр. 3 Циклус на постапки 

Извор: (Hodzic et al., 2005) 

 Компаниите при развој на нови производи употребуваат некоја форма на Stage-

Gate методологијата. Овој процес е опишан како оперативен модел од генерирање 

идеја до реализација и развој на нов производ и комерцијализација на пазарот. 

 Stage-Gate методологијата се однесува на анализирање на процесот преку фазите 

на развој на нов производ каде што постојат сегменти опишани како влезови што ќе 

помогнат да се испита дотогашната работа на самиот процес. Таканаречените „порти“ 

овозможуваат да се стагнира за момент развојот и да се оценат достигнувањата до фаза 

до каде што е застанат производот. Обично кога стагнацијата е во раните фази, тогаш 

се анализира генерирањето на идеите, се проверуваат, се дополнуваат или се 

генерираат нови дотогаш непознати. Ако запирањето е во крајните фази, тогаш 

развојните лица се насочуваат во делот на технологијата, органолептичките својства, 

додадената вредност на производот, помошните ресурси и опремата без кои не би се 

замислил ниту еден процес на производ, па откако ќе се заврши тоа, се насочуваат кон 

тестирање каде што се вклучуваат маркетинг-лицата околу комерцијализацијата на 

производот. 

 Сите овие анализи го дополнуваат времето, но можеби и означува намалување 

на ризикот од загуби во иднина. Навистина Stage-Gate е ценета методологија, која ако е 

правилно имплементирана, може да ги забрза процесите на развој во компанијата 

(Gronlund et al, 2010). 
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2.2. Ризици при развој на нов производ 

 

 И покрај помошните модели за избегнување или намалување на ризик, сепак 

тој постои бидејќи се поврзани со преземање и управување со нив. Со намалување на 

ризиците при развој на нов производ може да се зголеми вредноста на потрошувачите 

и да се оптимизира производството. Со помош на структурни и системски процеси во 

една компанија може да се дефинираат ризиците и да помогнат во нивно решавање на 

многу полесен начин. Потенцијалните ризици може да бидат: технолошки, пазарни, 

финансиски и ризици предизвикани од самото работење (Mansor et аl, 2016). 

 

2.2.1. Технолошки ризици  

  Според Мансор и сор. (Mansor et аl, 2016), ризиците се јавуваат интерно кога 

постои недоразбирање меѓу некои аспекти од технологијата поврзани со развојот на 

нов производ. Исто така, се случува концептот на нов производ да бара нови 

технологии и капацитети, а технологијата во самата компанија да е застарена. Колку 

повеќе е софистицирана технологијата во една индустрија, толку се зголемуваат 

ризиците.  

 Во овој сегмент компаниите можеби нема да остварат профит. Поради тоа, 

потребно е да се стремат и да ги следат новите технолошки можности со цел полесно 

усогласување со системските процеси во компанијата за тоа да резултира со 

производен производ на пазарот каде што текот на развој е многу побрз од 

вообичаеното. Понекогаш се случува компанијата да има многу напредна технологија 

во создавањето на новите производи, а потрошувачите да не го препознаат тоа, 

односно тие сакаат лесен начин на употреба на производите, па во случај да настанат 

тешкотии, веднаш тоа ќе претставува ризик за компанијата. Од тие причини, најбитна е 

корелацијата меѓу потрошувачите и компаниите. 

2.2.2. Пазарни ризици   

 Мансор и сор. (Mansor et аl., 2016) ги претставуваат пазарните ризици како 

екстерни појави што се помалку контролирани при развој на нов производ. Кога се 

анализираат потребите и задоволствата на мала група потрошувачи, може да се даде 

лажна перцепција и развојот да тргне во погрешна насока без да се дефинираат точните 
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барања на потрошувачите, а тоа би довело до неправилно поставување на маркетинг-

стратегијата. 

 Како што трендовите за храна растат и се развиваат, така може да настанат 

брзи промени во поглед на барањата од купувачите, а со тоа и потенцијален пазарен 

ризик, бидејќи тоа и не било познато. 

 Предвидувањето на продажбата е потенцијален ризик што следува сам по 

себе, бидејќи речиси никогаш не може точно да се знае за продажбата на новите 

развиени производи. Може да се користат анализите од минатата година на постојните 

производи, но не и на новите. Анализите може да се направат на вкупната количина за 

во иднина, кои не ги опфаќаат и идните трошоци на производство, цените и сл. И 

поради фактот што денес постои многу голема нестабилна пазарна конкуренција што 

може да биде закана за малите компании, успехот на новите производи може да биде 

непредвидлив. Иако пазарните ризици не се лесни за препознавање, најважно за 

компаниите е да се насочат кон потрошувачите, да ги разберат нивните желби и 

барања и да се посветат кон нивно остварување на полесен и побрз начин. 

 

2.2.3. Ризици во организацијата  

 Ризиците во организацијата може да настанат и од екстерни и од интерни 

фактори. Тие можат директно да се одразат врз развојот на новиот производ. Мансор и 

сор. (Mansor et al., 2016) сметаат дека зголемената конкуренција на пазарот може да го 

зголеми организацискиот ризик, што исто така може да доведе до ограничување на 

ресурсите, кои ќе го забават процесот на развој на новиот производ. 

 

2.2.4. Финансиски ризик  

 Компаниите што се на висока финансиска позиција многу лесно можат да 

добијат помош од банките за разлика од малите и средните компании, кои се спремни 

да преземат ризик, меѓутоа многу потешко е добивањето заем. Потребно е рационално 

водење со финансиите поради тоа што каматите може да бидат ризик на компанијата. 

Ризикот, кога е во прашање развојот на нов производ, е поголем за разлика во процесот 

на промоција и продажба каде што тој е ограничен. И покрај тоа, компаниите треба да 

бидат повнимателни кога се работи за предвидување на финансиите, бидејќи секогаш 

не може точно да се определи буџетот за развој на нов производ (Mansor, et al, 2016). 
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3. Животен циклус на производот 

3.1. Процес на животниот век на производот 

 Според Глигориевиќ (Gligorijevic, 2014), секој производ има различен 

животен циклус, односно потрошувачите ги прифаќаат новите производи со различна 

брзина откако ќе се позиционираат на пазарот. Во животниот циклус на новиот 

производ промените настануваат многу брзо и секоја компанија сака да се задржи на 

едно одредено ниво на раст.  

 Со помош на маркетинг-стратегиите може подобро да се совлада разбирањето 

на процесот и да се ограничи времето кога да се реализира новиот производ на пазарот, 

а кога да се повлече. 

 Маркетинг-менаџментот е директно поврзан со процесот на развој и 

претставува вредна алатка за следење на процесот и за негова примена. Маркетинг-

стратегијата може да ги детектира факторите што влијаат врз животниот циклус на 

производот, потребите на потрошувачите, пазарите и конкуренцијата. За да се 

позиционира производот на пазарот и да се истакне над конкурентен производ, 

потребно е да се произведе производ што ќе биде ефективен и поразличен од другите. 

 Животниот циклус на новиот производ започнува и се одвива во неколку фази: 

воведување на пазарот, растење на продажбата, стареење или стагнација и на крај, 

отстранување на производот од пазарот. Исто така, во оваа стратегија се практикува 

употребата на маркетинг-миксот. 

3.1.1. Воведување нов производ на пазарот 

 При воведувањето на производот на пазарот, важно е производот да биде 

подобар од конкуренцијата и по извесно време да создаде навика на купување кај 

потрошувачите. Освен што се важни изгледот, квалитетот, составот, главна улога игра 

и цената. Производителите треба внимателно да калкулираат цена на нов производ 

бидејќи може да се случи производот да не се пласира на пазарот, а конкуренцијата да 

се спротивстави со пониски цени. Ако една цена на новиот производ е прифатлива на 

пазарот, другите компании потешко ќе се борат со пласирање на новиот производ со 

друга цена. Оваа фаза е најтешка додека трошоците за производство и пропаганда се 

високи. Целта на секое производство е што пократко да се задржи во оваа фаза за да се 

избегнат големи загуби (Gligorijevic, 2014).   
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3.1.2. Раст 

 Растот на продажбата започнува кога потрошувачите веќе го детектирале 

новиот производ на пазарот и побарувачката продолжува брзо да расте. Кога настанува 

растот, и процесот оди во нагорна линија. Најважно е компанијата да се фокусира на 

зголемување на уделот на пазарот за да може да се задоволат потребите на 

потрошувачите. Кога производот е прифатен од пазарот, компанијата може само да 

очекува поголема продажба и добивка. Од друга страна, пак, конкурентните компании 

со слични производи се фокусираат на промоција, подобрување на својствата на 

производот и цената (Kamthe et аl., 2013). 

3.1.3. Созревање 

 Кога на пазарот настануваат толку многу промени, според Камт и сор.(Kamthe 

et аl., 2013), се воведуваат нови производи каде што вниманието на потрошувачите 

веднаш се насочува кон новите трендови. Барањата на потрошувачите се задоволени и 

продажбата и производството го доживуваат своето највисоко ниво на планот за 

продажба и производство. Временски кога ќе направиме анализа, производите во 

контекст на другите фази на процесот на прифаќање на производот најдолго се 

задржуваат токму во оваа фаза. Конкуренцијата продолжува будно да ги следи 

промените на пазарот и презема активности како да го замени производот што е веќе 

пред повлекување од пазарот. 

3.1.4. Опаѓање 

 Последната фаза е опаѓање на продажбата. Доаѓа до забрзан пад на 

продажбата и добивката, а производот доживува крај. Во тој момент цената на 

производот се намалува и се зголемува пропагандата. Причина за падот на нашиот 

производ е пласирање нов производ на пазарот, кој е специфичен и со прифатлива цена 

(Kamthe et al., 2013). 
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Слика бр. 4 Фази на раст на производ 

Извор: https://www.lokad.com/product-life-cycle-(inventory-planning) - by Joffrey Collignon, 

Joannes Vermorel, April 2012  

3.2. Маркетинг-микс 

 Целите на компанијата се дефинираат од почеток со планирање на 

производството за годината што следува. Кога ќе се испланира производството, 

потребно е да се креира вредност на производот, така што компанијата ќе воспостави 

профитабилна врска со потрошувачите и истовремено ќе ги задоволи нивните барања, 

па затоа е неопходна маркетинг-стратегијата. Маркетинг-стратегијата што ја дефинира 

групата потрошувачи, овозможува преку сегментација и таргентирање да се добијат 

различни одговори од потрошувачите, а компанијата да се диференцира и позиционира 

(Suidan et al., 2018). 

 Пазарниот сегмент го сочинува група потрошувачи што имаат слични потреби и 

слично реагираат на маркетинг-активностите. Според Суидан и сор. (Suidan et al., 

2018), таргетирањето претставува анализа на секој пазар со селектирање на еден или на 

повеќе сегменти на потенцијалните потрошувачи. 

 Прехранбените компании ги позиционираат производите на пазарот за да можат 

потрошувачите да ја воочат разликата меѓу конкурентните производи. Исто така, 

важна е диференцијата на вредноста на производот и предностите на производот за да 

се создаде поголема вредност на потрошувачот. Доколку компаниите им ветат на 

потрошувачите подобрена вредност на производот од конкуренција, неа треба и да ја 

испорачаат.   
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 Откако ќе се утврди маркетинг-стратегијата, за да се постави продажбата на 

високо ниво и да продолжи да расте, се користи маркетинг-миксот, кој покрај 

продажбата, се задоволуваат барањата на потрошувачите. 

Маркетинг-миксот го сочинуваат 4-P, што означуваат:  

• производ (product); 

• место (place); 

•  цена (price);  

• промоција (promotion); 

 Производот го создаваат производителите со цел да ги задоволува барањата и 

желбите на потрошувачите. Доколку производот не ги задоволува барањата на 

потрошувачите, другите маркетинг-алатки, цена, промоција и место не можат да 

помогнат во остварување на целите на компаниите. 

 Местото се смета за алка на дистрибуција на производот што се испорачува до 

потрошувачите. Спецификата на производот влијае врз начинот на кој производот 

треба да се позиционира на пазарот (Suidan et al., 2018). 

 Според Махмутлари (Mahmutllari, 2014), вредноста на производот кај 

потрошувачот ја дефинира самата цена на производот. Важен фактор при купување на 

производите претставува цената којашто влијае врз маркетингот. Таа се утврдува преку 

трошоците за производство на производи, уделот на пазарот, видот на производот и сл. 

 Постојат неколку методи што се користат за формирање на цената, и тоа: 

методи врз база на трошоци, врз база на конкуренција и методи врз база на 

побарувачка. 

- Методите што се засноваат врз трошоци вклучуваат дополнителни цени, 

повратни анализи, маргинални цени. 

- Конкуренција – формираните цени се во однос на конкурентните просечни цени 

на пазарот, натконкурентните и потконкурентните цени на пазарот. 

- Цените формирани врз база на потрошувачите се однесуваат на перцепцијата на 

потрошувачот во поглед на вредноста на производот, како и според потребите 

на самиот купувач (Suidan et al., 2018). 

 Комуникацијата на производителите со потрошувачите лесно ќе може да се 

воспостави преку промоција и декларирање на производите. Со тоа се информираат 
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потрошувачите за намалените цени, подобрените својства на производот, акции и сл. 

што на таков начин овозможуваат добра комуникациска врска.  

 Означувањето на храната и обележувањето на пакувањата на производите денес 

интензивно се користат во функција на диференцирање и позиционирање на 

производот на пазарот, во делот на здрави производи. Во однос на глобалните 

трендовски ориентации кон здравјето и здравата исхрана, произведувачите на храна ги 

задржуваат своите маркетинг-стратегии кон развој на производи во категорија на 

функционална храна и храна со нутритивни и здравствени изјави. Тие изјави ги 

опфаќаат: нутритивноста и функционалноста на храната, подобрување на основните 

функции и намалување на ризикот на болести. Здравствените изјави и воопшто 

декларирањето на прехранбените производи е еднакво важно како за потрошувачите, 

така и за производителите, бидејќи претставува поврзување на општото познавање на 

потрошувачите за здравјето и здравиот начин на исхрана. 

 Ефективното позиционирање на здравите производи може да се постигне преку 

основните принципи и инструменти за позиционирање како и некои додатни алатки, 

како што се брендирање на самиот производ, брендирање на состојките, 

суббрендирање, нутритивни и здравствени изјави, означување на потеклото на 

состојките, промотивни и едукативни активности и сл. 

 Позиционирањето и брендирањето на состојките на производот е пристап кон 

пазарите и отворањето нови пазари. Кај природните производи врз база на промоција 

добива зголемена продажба и освежување на брендот. Снабдувачите со своите 

брендирани состојки исто така го променија својот продажен пристап со цел да 

одговара на барањата на потрошувачите и новите здрави трендови.  

 Потрошувачите ги купуваат здравите производи кога детално се информирани 

за неговите карактеристики и влијанието врз нивното здравје со помош на маркетинг-

комуникацијата преку различни промотивни алатки и декларирање на производот 

(Wansink, 2007). Некои групи потрошувачи повеќе се интересираат за здравствените 

придобивки од други. Маркетинг-менаџерите треба да се фокусирани токму на оние 

потрошувачи што ќе бидат под влијание на другите, односно потрошувачите што ќе се 

одлучат да го купат здравиот производ. 

 Брендирањето, особено ребрендирањето на производите со здравствени изјави 

претставува нова маркетинг-стратегија. Кога сакаме да истакнеме одреден производ и 
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да ги нагласиме здравствените придобивки, на пример, „чоколаден сладолед“, со 

новото ребрендирање производот би гласел „чоколаден сладолед со намалено ниво на 

шеќер“ или „екструдираниот производ“ го ребрендираме во „екструдиран производ со 

збогатено присуство на диететски влакна“, „инстант пијалак со витамини и намален 

процент на шеќери“ и др. 

 Кога конкуренцијата е силна, потрошувачите разбираат за кого е наменет 

производот и што значи ефективно таргетирање, па тие имаат поголем избор на 

одредена категорија производ. Конкуренцијата е директно поврзана со перформансите 

и карактеристиките.  

 Разбирањето на однесувањето на потрошувачите овозможува ефикасно 

таргетирање на поединци потрошувачи што најверојатно ќе ги прифатат здравите 

производи. Кога би се дефинирале профилите на идеалните потрошувачи, тогаш 

подобро би се идентификувале потрошувачите и подобро би се позиционирале 

здравите производи на пазарот (Zemlickiene et al., 2012). 

4. Однесување на потрошувачите и животната средина 

 Поимите купувач – корисник – потрошувач се речиси поврзани меѓу себе, а 

специфичноста е во тоа што некогаш може да се работи за три сосема различни 

личности, а некогаш само за една личност. Можеби разликата е мала на термините 

купувач – корисник – потрошувач, но тоа може да биде дистинкција меѓу успехот и 

неуспехот. 

 Купувачите се приматели на услуга, стока, производ или давател на услуги за 

замена за пари или други услуги. Купувачите може да бидат индивидуални и деловни.  

 Потрошувачите се личности или организација што купува производи или услуги 

за лична употреба, но некогаш не значи дека ги купила производите и услугите за себе. 

Пример за тоа е родителот што купува прехранбени производи, грицки со зголемена 

содржина на протеини, што не значи дека производите се наменети за родителот, туку 

за неговите деца. Во примерот потрошувачи се децата, а родителот претставува само 

купувач на прехранбен производ (Khadka et al., 2017). 

 Анализата на потрошувачите е важна мултидисциплинарна и динамична научна 

гранка, која е главен сегмент од маркетинг-теоријата. Однесувањето на потрошувачите 

се заснова врз знаењето добиено од истражување и врз основа на добиените 
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информации создава слика за специфичното однесување на потрошувачите при 

купување производ или користење услуга. Науката за анализа на потрошувачите се 

потпира и на економија, психологија, социологија, антропологија, историја и др. 

 Проучувањето на однесувањето на потрошувачите како маркетинг-дисциплина 

денес е неопходно за која било организација што поседува современо опкружување.  

 Ниедна компанија, па дури и ни најмала не може и не смее да ги занемари 

потрошувачите и нивното однесување, бидејќи, всушност, профитот се остварува 

токму од потрошувачите, а тоа влијае директно врз успехот на компанијата. Од 

однесувањето на потрошувачите на пазарот зависи маркетинг-пристапот на 

организацијата, а производот или услугата во добра мера зависат од формирањето на 

производот, услугата, цената и сл. 

 Потребите на потрошувачите се секогаш различни и нивното задоволување е 

непредвидливо во однос на конкуренцијата. Потрошувачите секогаш се ставаат во 

центарот на вниманието, а организација е таа што настојува да ги задоволи потребите 

на потрошувачите на пазарот и истовремено да оствари профит. 

 За однесувањето на потрошувачите може да се каже дека претставува 

неконтролиран дел на маркетингот, со тоа некои елементи, како што се ставови, 

навики, преференција и перцепција може да влијаат врз различни методи на различни 

начини. 

Однесувањето на потрошувачите се анализира преку истражување: 

• Што купуваат потрошувачите? 

• Зошто купуваат потрошувачите? 

• Како купуваат? 

• Каде купуваат? 

• Колку купуваат? 

• Колку често купуваат одредени производи и услуги? 

 Врз однесувањето на потрошувачите на пазарот според Милиќ (Milic, 2018) 

мотивациско и стимулативно влијаат многубројни различни економски, демографски, 

социолошки, психолошки, политички и други фактори и причини за кои не постои 

можност за постојана контрола.  



22 

 

 Поради горенаведените фактори, компанијата треба да има информации и да ги 

утврди главните фактори што влијаат врз однесувањето на потрошувачите, а врз 

основа на тоа организацијата ја приспособува својата маркетинг-стратегија и акциите 

на пазарот. 

 Улогата на менаџментот во овие активности е значајна, бидејќи треба да даде 

придонес при дефинирање на правите прашања на кои со маркетинг-истражување и 

анализа ќе се добијат квалитетни и навремени одговори од потрошувачите, навиките на 

купување, но и кои видови медиуми да се искористат при промоција за да може 

полесно да се воспостави комуникација меѓу потрошувачите и компаниите. Врз основа 

на тоа, одлуките што ќе бидат донесени ќе бидат важни за натамошно олеснето 

задоволување на потребите на потрошувачите. 

 Разбирањето на однесувањето на потрошувачите не секогаш може да се 

предвиди точно како тие ќе се однесуваат во секоја ситуација. За да можат компаниите 

да им се доближат на потрошувачите, потребно е да се развијат модели каде што ќе 

можат да се проучат нивните одлучувачки моменти. 

 Моделите им служат на маркетинг-менаџерите да ја следат продажбата и кога 

ќе има потреба да ја зголемат промоцијата доколку продажбата е намалена. Тие 

претставуваат основа на маркетинг-планирањето и остварување на целите, утврдување 

на потребите на пазарот, како и усогласување на производите на пазарот со 

поставените цени (Goodhope, 2013).  

 Потрошувачкиот модел на донесување одлука при купување се состои од 

неколку фази. Секој процес на купување започнува со идентификација на потребата. 

Идентификацијата на потребата може да биде од различни извори, и тоа: лични, јавни, 

комерцијални, искуствени и сл. за натаму да може да се приклучат дополнителни 

алтернативни извори на производи при што потрошувачите ќе имаат избор при 

купување и ќе се одлучат за најдобриот производ.  

 Откако ќе заврши фазата на избор на производ, се прават анализи дали тој 

производ е според потрошувачките критериуми, како што се: цена, квалитет, 

одржливост, практичност и дали и покрај задоволувањето на потребата ќе го добијат 

тоа за коешто платиле. По одлуката на купување, следува фазата што е најбитна за 

успехот на производите, дали потрошувачите со купување на производот се задоволни 

од безбедноста, квалитетот на самиот производ и ако ги исполнува производот нивните 
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желби, потрошувачите ќе го купуваат производот, ако не, тие ќе се префрлат на друг 

сличен алтернативен извор на задоволување на потребата.     

 Однесувањето на потрошувачите многу зависи од изборот на храна, а тоа има 

влијание врз животната средина. Отпадот од храна во домот може значително да го 

зголеми влијанието врз животната средина. Начинот на подготовка на храната може да 

создаде голема варијабилност врз животната средина. Исто така, готвењето мала 

количина храна во домаќинствата може да ја зголеми потрошувачката на енергија по 

килограм отколку ако храната да се подготвува во големи количини. 

 Складирањето на храната во домот исто така има силно влијание поради 

користење енергија како и генерирање повеќе отпад. Поради големата мобилност и 

менувањето на навиките за исхрана, храната повеќе се консумира надвор од домот, 

што се создава ново ниво на сложеност. Согласно со потребите, според Немецек 

(Nemecek et al., 2016), во приготвување и сервирање во рестораните е потребно да се 

проценат целосните влијанија на храната врз животната средина поврзани со 

потрошувачката. 

 Разновидната исхрана не само што го подобрува човековото здравје туку 

придобивките за животната средина преку разновидните производни системи 

поттикнуваат во дивиот свет и на повеќе одржливост употребувајќи ги ресурсите. 

 

Слика бр. 5 Модел на потрошувачко однесување                                     
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Извор: Jisana T.K. „Consumer behavior models: an overview“, College Tirurangadi Malappuram, 

Kerala, India, 2014 

 При донесување одлука за купување, економскиот модел се заснова врз 

почетната идеја, односно исполнување на желбите на потрошувачите при што 

трошоците би биле минимални, а задоволството големо. Во оваа фаза се прави 

споредба меѓу куповната моќ и цената на конкурентните производи. Кога се нуди 

сличен производ на пазарот со пониска цена, потрошувачот може да има позитивни 

придобивки од производот, а од друга страна, куповната моќ на потрошувачот ќе му 

овозможи да ја зголеми количината на набавени производи. 

 Моделот на „црна кутија“ ги опишува влезовите, односно влијанието при 

купување одреден производ преку цената, брендот, услугата, достапноста и сл. 

Преносот на информации, својствата на производот, подобрената нутритивна вредност, 

цената, попустот се врши преку разни медиуми, реклами, интернет, семејство, 

пријатели, како и од лична перцепција. Покрај тие фактори, лицата од маркетинг-

секторот може да добијат информации поврзани со влезните модели за на крај да 

донесат заклучок за колкава количина производ е купена, со која фреквенција и кој 

производ бил избран.  

5. Влијанието на факторите врз потрошувачкото однесување 

 Факторите што влијаат врз потрошувачката одлука се делат на надворешни и 

внатрешни. 

5.1. Надворешните (екстерни) фактори – може да бидат општи и специфични. Во 

групата општи фактори се вбројуваат: географски, демографски, културата, 

поткултурата, економскиот систем и условите на предвидување. Еднакво влијаат 

и двата фактора врз потрошувачите. Овие фактори се однесуваат на 

интерперсоналните комуникации меѓу потрошувачите и се јавуваат како 

резултат на влијанието од различни социјални и референтни групи, прифаќање 

на одреден стил на живот, приходи, склоност кон трошење и др.  

5.2. Внатрешните (психолошки) фактори – се однесуваат на менталната состојба 

и особините на личноста. Тие влијаат врз формирањето на ставовите, мислењата 

и мотивацијата. За разлика од екстерните фактори, тие се потешки за 

дефинирање, а со тоа и за предвидување. Внатрешните фактори се анализираат 

на ниво на потрошувач, поединечно. 
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 Меѓу екстерните и интерните фактори најзначајно влијание врз потрошувачкото 

однесување имаат географските, демографските, економските, социолошките и 

психолошките, но не треба да се изостават и политичките фактори, кои преку 

економските, социолошките и други фактори се определува однесувањето на 

потрошувачите во макроопкружувањето и влијае врз психологијата на потрошувачите. 

 Однесувањето на потрошувачите не може многу лесно да се детектира, бидејќи 

во процесот на купување на одреден производ влијаат многубројни фактори, и тие, 

како што е погоре напоменато, може да се поделат на лични, психолошки, културни и 

социјални и економски фактори. 

5.2.1. Лични фактори 

 Личните фактори ги сочинуваат: возраста, професијата, начинот на живот, 

фазите на животниот циклус. Во зависност од секоја ситуација, потрошувачите 

реагираат различно, па често може да се опишат како променливи. Компаниите треба 

да се фокусираат на личните фактори што влијаат при донесување на потрошувачка 

одлука како за секојдневни производи, така и за специфични производи (Qazzafi, 2020).  

 Потрошувачите ја менуваат својата навика за купување во зависност од 

времето. Професијата и економската состојба исто така имаат влијание врз купувањето 

на одреден производ. Семејствата со ниски приходи избираат поевтини производи. 

Потрошувачите преку стилот на живот се изразуваат во општеството каде што 

припаѓаат. 

 Носењето одлуки при купување кога се работи за возраста, континуирано се 

менува. Секоја возраст различно се однесува при купување производи. Децата имаат 

желба за купување чоколада, чипсови и сл., додека возрасните потрошувачи повеќе се 

одлучуваат за купување овошје и зеленчук или месни производи. 

 Начин на живот, вредности, околина, активности и потрошувачки навики се 

развиваат во текот на животот. Потрошувачите што консумираат здрава храна и водат 

здрав начин на живот ќе купуваат органска храна од специјализирани продавници, а 

доколку се спортисти, ќе купуваат спортска облека, и на таков начин потрошувачите ќе 

се издвојуваат од другите потрошувачи со својот уникатен начин на живот од оние што 

помалку внимаваат на својот начин на исхрана.  
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 Персоналноста е збир на карактеристики и претставува резултат на 

интеракцијата на психолошките и физиолошките карактеристики на поединец што се 

опишува како однесување (Rani, 2014). Личноста се опишува во однос на одликите, 

самодовербата, доминацијата, приспособливоста и др. Кога се купува одреден 

производ што е специфичен и брендиран наместо друг бренд на производи, тоа ја 

опишува личноста на потрошувачот. Постои димензија на мерење на личноста преку 

купување на брендот, па може да се сретнат следниве карактеристики: искреност, 

возбуда, компетентност, софистицираност, грубост и сл. Повеќето од маркетинг-

лицата треба да се фокусираат на персоналитетот на потрошувачите. 

 Демографијата, според Милиќ (Milic, 2018), ги проучува и ги истражува 

законите и правилниците во биолошките структури и миграциското движење на 

жителите и промените во демографските структури (биолошки, социоекономски и 

интелектуални). Особено се однесува на истражувањето на големината, густината, 

дистрибуцијата и на други витални статистики на населението, што во маркетингот е 

особено важно. Важен е бројот на населението, нивниот пол, возраст, образование, 

мобилност на населението, бидејќи овие фактори одредуваат реални и потенцијални 

потреби за пазарот. 

 Бројот на населението претставува еден од клучните демографски фактори 

што се користи во маркетинг-истражувањата и е директно поврзан со пазарот, бидејќи 

населението е носител на потрошувачката и го сочинува потрошувачкиот пазар. 

Зголемувањето на населението директно влијае врз зголемувањето на обемот и 

разновидноста на потребите на потрошувачите. Доколку растот на населението го 

следи растот на куповната моќ, тогаш е потребно проширување на пазарите и 

претставува шанса за компаниите што не смеат да ја пропуштат. 

 Половата структура е важен инструмент кај маркетингот на производите, како 

што се, на пример: облеката, козметиката, накитот и др. Рамноправноста на половите, 

образованието и растот на вработеноста на жените во голем дел ги изменило улогите 

во процесот на купување. Постои драстична разлика во начинот на живот кај 

вработени жени и жени домаќинки. 

 Со техничко-технолошкиот напредок многу од работните физички 

активности се сведоа на пониско ниво, напредуваат медицината, фармацијата, 
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индустријата, технологијата. Со напредокот доаѓа до зголемување на просечната 

старост, траење на животот и намалување на смртноста.  

 Старосната структура кај населението се разликува од земја до земја како и 

потребите при купување. Сепак, не може да се очекува младите на 15-20 години да 

имаат исти желби и потреби со возрасните потрошувачи. Важно е тоа што се 

разликуваат нивните перцепции, мотивации, но и финансиската способност.  

 Со промена на образованието на населението што во последно време е многу 

динамично, растат и навиките, се менуваат желбите и интересите на потрошувачите. 

Исто така, со промената на образованието настануваат промени и во барањата на 

потрошувачите при избор на производи или продажни места. На образованите 

потрошувачи важни им се: квалитетот на производите, пакувањето, брендот на 

производот и сл. 

 Во процесот на анализа на потрошувачите се користат комбинации на 

демографски податоци со цел да се утврди целниот пазар за која компанијата се 

стреми, притоа земајќи ги во предвид промените и ограничувањата. Како најсигурни 

извори на демографски податоци се националните и светските статистички податоци 

во посебни извештаи на специјализирани агенции и институции како што е 

Статистичкиот завод. Сепак, само со демографските податоци не се добиваат 

информации за социолошките и психолошките процеси во однесувањето на пазарот, па 

затоа се потребни и други истражувања. 

5.2.2. Психолошки фактори 

 Групата психолошки фактори ја сочинуваат: мотивација, перцепција, учење и 

меморија. Средината во која се наоѓаме игра важна улога во процесот на купување. 

Потрошувачите често се под влијание на други потрошувачи, независно дали се тоа 

членови на семејството, пријатели или други познајници или, пак, тотални 

непознајници. Потрошувачите може да реагираат кога ќе забележат нов производ на 

полиците во маркетот, и таа реакција ја опишува психологијата на потрошувачот. 

 Мотивацијата е она што го насочува потрошувачот да ја оствари својата потреба 

при купување производ. Често се јавува потсвесно и нивото на мотивација е тешко да 

се измери. Секоја личност има различни потреби. Поврзана е со потребата и се 

класифицира како што се дефинирани фазите на купување. За да почне да расте 
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продажбата, потрошувачите треба да бидат мотивирани да го купат тој производ, на 

начин што ќе се зајакне потребата во умот на потрошувачот и ќе го натера да го купи 

производот.  

 Перцепцијата е процес преку кој потрошувачот ги избира, ги толкува 

информациите што ги добива, со цел да донесе одлука за купување на производот. 

Според перцепцијата, може да се утврди како ќе реагира потрошувачот во дадено 

време. Постојат три различни перцептивни процеси: селективно внимание, селективно 

изобличување и селективно задржување. 

 Кога се работи за селективно внимание, маркетинг-лицата треба да вложат 

повеќе труд во оваа фаза со цел да привлечат што повеќе внимание. Кога 

потрошувачите имаат потреба за одредена група производи со здравствени 

придобивки, вниманието ќе го насочат кон таквите производи. Селективното 

изобличување ги тера потрошувачите да толкуваат ситуации што се во контекст на 

нивните верувања и вредности. Тоа настанува кога потрошувачите што купиле некој 

производ претходно ќе го купат истиот производ бидејќи ќе се сетат на придобивките 

што ги нуди, но истовремено и ќе ги заборават недостатоците доколку ги има или, пак, 

подобрените карактеристики на некој конкурентски производ. 

 Промената на однесувањето на потрошувачите се заснова врз искуството 

стекнато преку учење. Со добивање нови информации и искуство, однесувањето се 

менува. Кога се добиваат позитивни придобивки со консумирање производ, 

потрошувачите ќе имаат желба повторно да го купат тој производ.  

5.2.3. Социјални фактори 

 Во зависност од големината на семејството, носењето одлуки за купување 

потекнува од индивидуалните потреби и барања. Однесувањето на една личност е под 

влијание на многу мали групи, членови на семејство, пријатели, секојдневното 

опкружување. Од гледна точка на маркетингот, побарувачката за производи повеќе е 

диктирана од бројот на домаќинства отколку од бројот на семејства. 

 Еден потрошувач учествува во многу групи како, на пример, семејство, 

организации, клубови и сл. Позицијата на тој потрошувач може да се дефинира во 

форма на улога и статус. Таа улога ја презентира лицето со спроведување на своите 

активности, која носи утврден статус. Потрошувачите ги носат своите одлуки преку 
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комуникациите со компаниите, а компаниите ја следат улогата и статусот во 

општеството. Повеќе лица потрошувачи ја сочинуваат референтната група што силно 

влијае врз вредностите и однесувањето на ставовите на една личност директно или 

индиректно (Ramya et al, 2016). 

5.2.4. Култура 

 Кадка и сор. (Khadka et al.,2017) ја опишуваат културата како клучна кога 

станува збор за разбирање на потребите и однесување на една личност. Вредностите, 

перцепциите, однесувањето и преференциите се фактори што се научени во рана фаза 

во детството од луѓето. Нормите и вредностите се пренесуваат од генерација на 

генерација. Културните фактори ги претставуваат стекнатите вредности и перцепции 

што ги дефинираат потрошувачките потреби и однесувања. Потрошувачите се први 

што се под влијание на групите во кои припаѓаат, но исто така и под влијание на групи 

каде што сакаат да припаѓаат. 

 Секоја култура се состои од поткултура каде што може подобро да се 

идентификуваат и да се социјализираат потрошувачите. Верувањата што се споделени 

од подгрупата на главната култура ги вбројуваат: религиите, расните групи, 

географските региони и сл. Сегментирањето на пазарот се заснова врз многу 

поткултури, кои треба да се приспособуваат кон желбите на потрошувачите.  

5.2.5. Економски фактори 

 Во центарот на случувањата се наоѓа потрошувачот, кој е рационален и 

располага со квалитетни пазарни информации, користејќи ги максимално и очекувајќи 

вредност за потрошениот напор и пари. Купувањето на производот што максимално ќе 

го задоволи потрошувачот претставува крајна цел. За однесувањето на потрошувачите 

клучен и одлучувачки момент е цената како фактор што ги мотивира потрошувачите. 

Покрај цената, влијаат и други фактори, како што се доходот, квалитетот, промоцијата 

и сл. Економските фактори имаат директно влијание врз нивото на купување кај 

потрошувачите и начинот на однесување на потрошувачите при купување. 

5.3. Куповна моќ на потрошувачите 

 Куповната моќ кај потрошувачите тешко може да се определи. Еден од најчесто 

користените параметри е националниот приход по глава на население. Покрај 
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куповната моќ и дистрибуцијата на приход, важна е и економската сила на 

населението.  

 За подетална анализа е разликувањето на расположливиот и дискрецискиот 

приход.  

Табеларен приказ бр. 1а Приход 

Извор: Živković, R., Ponašanje potrošača, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011. 

DU= (Dd+De) 

 Расположливиот приход го сочинува приходот од сите извори, плата, камата на 

штедење и сл. Тоа претставува вкупна сума за заштеда или за потрошувачка.  

 Дискрецискиот приход е дел од расположливиот приход за намирување на 

биолошките и други потреби. Во споредба со расположливиот, куповната моќ кај 

дискрецискиот приход е подобар маркетиншки показател за способноста на 

потрошувачите да купуваат и други производи и услуги, а не само најосновните, како, 

на пример, храна, пијалаци, лекови, облека и сл. 

 Приходот во семејството го сочинува секој член. Рамја и сор. (Ramya et al.), 

(2016) укажуваат дека стекнатиот приход влијае во процесот на донесување одлуки за 

купување како за основни потреби, така и за дополнителни услуги и производи. 

Очекувањата на потрошувачите за приход се важни детерминанти при купување. Кога 

потрошувачите знаат дека приходите ќе се зголемуваат, тогаш тие се стремат на што 

повеќе трошок, односно купување производи и користење услуги. Ако настанува 

опаѓање, тие својот буџет ќе го насочат само на купување производи за задоволување 

на своите желби и потреби. 

 Процесот на донесување одлуки не е секогаш лесен. Најчесто се состои од 6 

фази, но некогаш може да биде и комплексен. 

1. Препознавање на потребата – ја опишува разликата меѓу реалната состојба и она 

што се посакува; 

Вкупен бруто-                                                                                                             
приход   

(Dub) = 

Данок 
 
Расположлив приход 

Дискрециски приход - Dd DU- вкупен 
приход 

Елементарен приход – De      DU- вкупен 

приход 
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2. Преиспитување – потрошувачите се сослушуваат самите себе од што точно 

имаат потреба и, доколку имаат потреба од дополнителни информации, се 

обраќаат кај пријателите, членовите на семејството и сл.; 

3. Утврдување – во оваа фаза потрошувачот донесува одлука и утврдува 

критериуми за процена на своите потреби; 

4. Носи одлука; 

5. Купување; 

6. Евалуација по купувањето – дали производот што го избрал ќе ги задоволи 

неговите критериуми за да ги задоволи своите потреби и желби. 

 Секој потрошувач различно се однесува при купување производи. Носењето 

одлука за купување може да биде автоматско, бидејќи потрошувачот не бара да има 

многу информации при купување и тој веднаш ја донесува одлуката да го купи 

производот. Ваквиот начин го опишува малиот ризик и малото учество на пазарот. 

Оние производи што ретко се купуваат, бараат повеќе време и информации за 

донесување одлука, бидејќи носат поголем ризик. 

5.4. Процес на донесување одлука  

 Можеме да го опишеме процесот на донесување одлука врз база на 

однесувањето на потрошувачите. 

5.4.1. Комплексно однесување – се иницира од мотивацијата, секако и од потребата за 

нов производ. Кога се работи за скапа опрема, потребно е внимателно да се донесе 

одлука, да се анализираат перформансите бидејќи може да биде скап ризик. 

5.4.2. Потрошувачки одлуки засновани врз навики  

 Потрошувачите постапуваат рутински, без свесна контрола дали некој производ 

им е потребен. При разбирање на овој профил на потрошувачи, маркетинг-лицата 

треба да вложат повеќе напор за да им ги сменат старите навики на потрошувачите, 

особено ако тоа се работи за повозрасни лица што се веќе во комфорна зона и не бараат 

промени. Тука и брендовите играат важна улога, бидејќи потрошувачите кога се 

навикнати на еден бренд на производ „интегрални бисквити со намалено ниво на 

шеќери и збогатени со растителни протеини“, немаат потреба да вложуваат напор и да 

добиваат дополнителни информации, бидејќи тие ги очекуваат карактеристиките, 
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органолептичките својства, крцкавата текстура на омилениот производ што им нуди 

здравствени придобивки. 

5.4.3. Разновидно однесување  

 Потрошувачите што сакаат да вкусат нови производи, а не можат да најдат кај 

нивниот бренд или, пак, сметаат дека некој друг бренд ќе биде со подобри својства, се 

одлучуваат да направат чекор кон купување производ при што ќе можат да извршат 

евалуација и процена на брендот каде што го исклучуваат незадоволството. Изборот на 

производи најчесто е оној што потрошувачите секојдневно го купуваат бидејќи сепак 

не се работи за високи цени на производи (Lautiainen, 2015). 

 Во прилог, истражување за стиловите на живот на потрошувачите на храна во 

Велика Британија, спроведено од Вичерли и сор. (Wycherley et al., 2008). Тоа што е 

утврдено е дека постојат шест групи потрошувачи прикажани подолу: 

- „Авантуристи“: потрошувачи за посебен вид храна. Уживаат да јадат во 

ресторани со пријателите и социјалните аспекти во поглед на храната им се 

важни. Го поддржуваат квалитетот на храната и влијанието врз нивното здравје, 

вкусот и свежината и здравствените придобивки им се важни во однос на 

другите лица во групите. Тоа се потрошувачи во средна годишна доба, 

вработени и образовани лица. 

- „Непосветени потрошувачи“: група потрошувачи најмалку заинтересирани за 

подготовка на храна. Повеќе преферираат да подготвуваат храна што одзема 

малку време. Во оваа група спаѓаат млади потрошувачи, потрошувачи на средна 

возраст и вработени. 

- „Конзервативни“: лица што најмалку ги интересираат новите видови храна. 

Цената им претставува важен елемент при изборот на храна и многу се 

рационални. Тука спаѓаат повозрасни потрошувачи, главно жени со средно ниво 

на приход во семејството. 

- „Рационални“: на потрошувачите што спаѓаат во средна возраст или 

повозрасна група важна им е здравствената исправност на храната, квалитетот, 

свежината, вкусот во однос на цената. Начинот на информирање, рекламирање 

на производите што нудат задоволство е клучно за купување на производите. 

- „Грицкачи“: Младите момчиња се најчести потрошувачи на ваквиот тип храна, 

зашто уживаат во „грицкањето“ на храната и едноставниот начин на 
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подготовка. Свежината на храната не им е толку важна, но сепак сакаат да 

купуваат производи што нудат здрави придобивки. 

- „Незаинтересирани“: потрошувачите во оваа група не посветуваат големо 

внимание на квалитетот, свежината или вкусот на храната. Тоа се обично 

невработени, недоволно образовани и млади потрошувачи.  

 Успехот на многу големи компании зависи од меѓусебна комуникација со 

потрошувачите. Постојат разни методи што се користат за да се спроведе 

комуникацијата во целост. Тие им помагаат на компаниите полесно да го разберат 

потрошувачкото однесување при купување прехранбени производи. Методите се 

комплексни, но сепак се структурни и функционални, кои можат да бидат симулирани 

со моделирање. Развивањето нутритивен модел вклучува нутритивни детерминанти 

што даваат информации за степенот на декларирањето и влијанието при купување 

прехранбени производи и нови компоненти што се значајни и треба да бидат 

инкорпорирани во новите развиени производи. Со тоа се добиваат информации за 

влијанието и улогата на детерминантата на исхраната врз однесувањето на 

потрошувачите и потребата за подобрување и производство на здрави прехранбени 

производи. 

 При превенција на разни болести, развиените земји сѐ повеќе се движат кон 

консумирање здрава храна. Голем број студии покажуваат дека потрошувачите 

внимаваат каква храна ќе консумираат и какви здравствени придобивки ќе имаат. 

Според нутритивниот состав на производите, потрошувачите ги купуваат производите, 

а тоа им дава информација на компаниите за подобрување на производот или за 

проширување на брендот, додавање или отстранување на некоја прехранбена состојка. 

Затоа спроведувањето на нутритивните деловни модели е значајно бидејќи со тоа може 

да се утврди која детерминанта (прехранбена состојка) протеини или диететски влакна 

влијаат врз потрошувачката одлука. 

6. Нутритивен маркетинг 

 Со текот на годините, маркетингот, особено нутритивниот, сè повеќе е 

присутен. Тој претставува концепт за создавање насоки за акцентирање на квалитетот 

на производите, особено на хранливите состојки што придонесуваат за подобрување на 

целокупното здравје на луѓето што го консумираат производот. Концептот претставува 

насока на потрошувачите кон здравствените придобивки на одреден производ, односно 
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влијание врз потрошувачите каде што ќе можат да ги согледаат производите што 

повеќе би носеле позитивни ефекти врз здравјето. Потрошувачите имаат различна 

ориентираност кон производите, некои се насочени кон добар вкус и добар дизајн, 

други, пак, кон прифатлива цена и сл. сепак, нутритивниот маркетинг е збир на 

карактеристики на одреден производ, производ со здравствени придобивки, добар 

изглед, квалитетен и безбеден. 

 Од голема важност за нутритивниот маркетинг се прехранбените компании, кои 

во текот на производството преку инвестирање и иновација користат „чисти состојки“ 

(clean ingredients), кои ги посочуваат на конкретни, јасни и кратки етикети. 

Произведуваат производи за поединци или група потрошувачи што имаат потреба од 

купување квалитетен и безбеден производ со позитивни придобивки.   

 Доколку постои мала група потрошувачи што сакаат да консумираат производи 

што позитивно ќе влијаат врз нивното здравје, прехранбените компании со 

производството на нутритивни производи со придобивки би го промовирале доброто 

здравје и преку нутритивниот маркетинг би ги мотивирале другите потрошувачи да 

консумираат повеќе здрава храна и генерално со тоа доаѓа до подобрување на 

општественото здравје. 

 Прехранбените компании што го спроведуваат нутритивниот маркетинг го 

следат однесувањето на потрошувачите во однос на нутритивните карактеристики на 

храната и анализираат како да се дојде до подобрување на производите, означување и 

нагласување на корисните состојки, со цел позитивно да влијаат врз здравјето и 

благосостојбата на потрошувачите. 

 Со спроведувањето на нутритивниот маркетинг, компаниите имаат цел да ги 

информираат потрошувачите и да ги придобијат другите потрошувачи со една јасна и 

конкретна порака, при што потрошувачите ќе одлучат да го купат новиот производ со 

здравствени придобивки и на таков начин тој производ би се издвоил од другите 

производи од конкуренцијата што потрошувачите би се насочиле кон таквиот 

производ. 

 Прехранбените компании имаат општествена одговорност при промовирање 

здрави прехранбени производи што позитивно ќе влијаат врз секоја единка во едно 

општество. За да се подигне свеста на некој начин кај населението, се воспоставуваат 

промотивни кампањи, законски регулативи и имплементација на нутритивен 
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маркетинг во самите компании. Свеста кај населението е особено важна кога се работи 

за консумирање здрави прехранбени производи.  

 Главната цел во политиката на една прехранбена компанија е во насока кон 

потрошувачите и испорака на здрави, квалитетни и безбедни производи што ќе ги 

задоволат барањата и желбите на потрошувачите, а со тоа позитивно ќе влијаат врз 

нивното здравје, како и врз средината во која живеат. Сепак, спроведувањето треба да 

се изврши на правилен начин. За долгорочен успех на пазарот, прехранбените 

компании треба да бидат во комуникација со потрошувачите, односно да ги следат 

нивните потреби и барања, но и на соодветен начин да ги истакнуваат своите 

производи со позитивните ефекти, со што би се издвоиле од другите прехранбени 

компании. Презентирањето на производите мора да биде на вистински начин, 

информирајќи ги потрошувачите дека производ со здравствени придобивки, всушност, 

постои. 

 Нутритивниот маркетинг како и секој друг се базира врз принципи што 

овозможуваат правилно да се имплементира. Тој се однесува на анализи, информации, 

свесно и погодно издвојување, создавање услови за влез во пазарот, пласирање на 

светските пазари и сл.  

 Нутритивните принципи се опишани на следниов начин: 

• Анализите спроведени во однос на нутритивниот состав на производот се 

нутритивните карактеристики што го издвојуваат производот како таков. 

• Издвојување на производот поради здравствените изјави и информирање на 

потрошувачите за придобивките на тој производ. Со помош на легислативите се 

одржува моменталниот состав на компонентите на прехранбениот производ, но 

исто така се подобрува или, пак, се исклучуваат дел од компонентите што го 

прават производот квалитетен, безбеден, со функционални карактеристики. Со 

производство на квалитетен и безбеден производ се овозможува истакнување на 

производот на пазарот, а воедно и подобрување на својствата и задоволување на 

барањата на потрошувачите на креативен начин во контекст на светските 

трендови.  

• Запознавање на потрошувачите за здравствените придобивки на одреден 

производ, подигнување на свеста на потрошувачите за здравиот начин на 

исхрана и создавање навика за купување прехранбени продукти што позитивно 
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ќе влијаат врз здравјето, но и ќе носат долгорочна благосостојба кај 

населението. Свеста на потрошувачите со правилно означување на производите 

ќе се подигне, а потрошувачите ќе стекнат свои мислења и верувања без да 

бидат доведени во заблуда за здравствените придобивки на производот или 

лажно информирани. Правилното декларирање ќе влијае врз посткупувачкото 

однесување, односно потрошувачите ќе се насочат повторно кон производот 

доколку се исполнети сите негови барања во поглед на безбедноста, квалитетот, 

цената, дизајнот и сл. 

• Нутритивната стратегија спроведува анализа на конкуренција и се ориентира 

кон подобрување на производот и потенцирање на хранливите состојки што 

нудат здравствени придобивки. Анализата се прави и на светските трендови 

како за храната, така и за меѓусебната комуникација на компанијата со 

потрошувачите преку маркетинг. Нутритивниот маркетинг треба да влијае врз 

потрошувачите за да се одлучат за купување производ со нутритивен квалитет. 

Исто така, да ги информира потрошувачите каде постои разлика во споредба со 

другите компании според хранливите состојки на производот.  

• Нутритивната интеграција претставува идентификација на пазарот следејќи ја 

конкуренцијата. Според  тоа, претставува сооднос на размена на мислења и 

идеи со цел подобрување на квалитетот и безбедноста на производот, 

потенцирајќи ги хранливите состојки на прехранбените производи што нудат 

здравствени решенија. Постојаното следење на тековната состојба на пазарот ќе 

доведе до ефективен маркетинг-процес и успех на компанијата. 

 Кај прехранбените индустрии нутритивниот маркетинг е особено важен. Важно 

е да се разбере и да се инвестира во нутритивниот маркетинг за да се постигне успех и 

препознатливост на брендот и воопшто на цела компанија. Потрошувачите се елемент 

без кој прехранбените компаниите не би постоеле. Покрај задоволување на потребите и 

барањата на потрошувачите, здравјето е најважно. Развивањето на нутритивен 

маркетинг помага во создавање здрави навики, а со тоа и здрава нација на една област 

(Gulevska, 2017). 
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7. Процес на развивање нов производ со протеини од различно 

потекло 

 Развојот на нови производи опфаќа неколку фази, но како главна цел на оваа 

магистерска работа претставува фазата на нутритивни карактеристики како завршна 

целина на готовиот производ што претходно бил планиран. Потрошувачите имаат 

потреба од производ што ќе биде растително базиран, а сепак ќе биде алтернатива за 

одредена компонента што е повеќе застапена. 

 Процесот се остварува низ следниве фази:  

7.1. Генерирање идеи  

    Кога се следат светските трендови, природно е да се јават потреби и кај 

другите потрoшувачи. Кога на пазарот недостасуваат производи што позитивно 

ќе влијаат врз здравјето на потрошувачите, производителите на прехранбени 

производи вниманието ќе го насочат кон нивната производна програма за да може 

компанијата да се движи во нагорна линија со производство на барани производи 

и на крај остварување профит. 

  Се смета дека на пазарот во РС Македонија се потребни следниве нови 

производи: чоколадо со намалено ниво на шеќер, зголемен процент на протеини, 

грисини со намален процент на сол збогатени со диететски влакна, протеински 

шејкови, протеински намази,  пудинзи, барови и сл. 

7.2. Евалуација на идеи  

  Од сите информации и потреби на пазарот, се издвојува една идеја што 

ќе се смета за најперспективна, согласно со потребите на пазарот, технолошките 

ресурси и финансиските средства на компанијата. Како најважна во 

моменталниот период се утврдува дека на пазарот недостасуваат протеински 

намази. Другите идеи за протеински грисини, шејкови, чоколадо со намалено 

ниво на шеќери и сл. се оставаат за некоја наредна пригода. 

7.3. Концепт  

  Нареден чекор е креирањето концепт што ќе ни служи да се движиме во 

опсегот на посакуваните цели. Најважно при производство на протеински намаз е 

да содржи избалансиран состав на диететски влакна, да ги содржи сите 
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есенцијални аминокиселини и да го исполни препорачаниот дневен внес на 

протеини. 

7.4. Водење маркетинг-стратегија  

  Пазарот постојано се следи и, доколку постои можност, се испраќа тест-

производ за да се утврди задоволството на потрошувачите. Во меѓувреме се 

почнува се креирање маркетинг-стратегија, односно на кое подрачје најмногу 

недостасуваат вакви производи, каде ќе се позиционира производот, дали е 

потребно да се додаде вредноста на производот што веќе е во развој, промоција и 

сл. 

7.5. Развој на нов производ 

  По прифаќањето тест-производ или модел-производ, веќе официјално се 

утврдува дали компанијата е технички подготвена за производство на ваков тип 

производ. Во производството на протеинскиот намаз следејќи се според 

концептот, производот ќе содржи избалансиран состав на диететски влакна, 

вкупен број на есенцијални аминокиселини. По производството, развиениот 

производ оди на дегустација каде што дегустациската комисија што ја 

претставуваат независни, непристрасни членови го оценува производот и, 

доколку оцената е прифатлива, протеинскиот намаз се пласира на производот. 

7.6. Нутритивни својства при развој на нов производ  

  Оваа фаза и следната се нови фази во развојот на нов прехранбен 

производ за кои сметаме дека се неопходни во маркетингот на прехранбените 

производи. Според Кристудас и сор. (Christudas et al., 2020), постојат растенија 

што во својот состав содржат повеќе протеини и тие можат да бидат богата 

протеинска алтернатива за замена на животинските протеини. Леќата, гравот, 

леблебијата, фаба-зрната се со застапеност на протеини од 25,80 g, 21,60 g, 19,30 

g, 26,12 g соодветно. Фаба-зрната се легуминози богати со протеини, 

јаглехидрати, диететски влакна, витамини и минерали (Revilla, 2015). 

Содржината на протеини во сувите фаба-зрна изнесува околу 35 %. Исто така, 

фаба-зрната содржат важни нутриенти, како што се цинк, калциум, магнезиум, 

калиум и железо. Од есенцијалните аминокиселини, присутни се аргинин, лизин, 

и леуцин, како и леводоп, кој се произведува синтетички и претставува агенс за 
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замена на допамин, а се користи за третман на Паркинсоновата болест (Ruckert, 

2020). Во однос на протеините од животинско потекло, кај говедското месо, 

пилешкото, овчото и телешкото се застапени 23,30 g, 21 g, 21,5 g, 24,8 g, 

соодветно. Во протеинскиот намаз како главна состојка ја вклучуваме 

леблебијата, како главен извор на протеини, со низок гликохемиски индекс, која 

за четири пати побавно ја ослободува гликозата во крвта отколку лебот, а сепак 

со иста содржина на јаглехидрати.  

7.7. Нутритивен маркетинг во процесот на развој на нов производ 

  Како меѓуфазен процес се вклучува т.н. нутритивен маркетинг поради 

декларирањето за протеините и нивната важност за човечкиот организам. Во 

производството на храна е неопходно да се почитува HACCP-системот, односно 

производство на безбедна храна, како и производство на квалитетна храна. 

Производи во чиј состав се содржат витамини, минерали, протеини, јаглехидрати 

се неопходни за правилно функционирање на организмот, одржување на 

здравјето и подобрување на благосостојбата. Декларирањето на производите 

претставува законска обврска каде што состојките што се користат во 

производството на храна се дефинирани со дозволени количини. На таков начин 

се овозможува потрошувачите да внесат доволен број витамини, протеини, 

минерали и истовремено да бидат точно информирани за тоа што содржи нашиот 

производ без да бидат излажани. 

  Денес се бара декларациите да бидат кратки и јасни, односно „clean 

label“ со помалку додатоци што не нудат позитивни придобивки врз здравјето, на 

пр., адитиви. Се бараат природни извори за замена на суровините како 

функционални компоненти и подобрувачи на техничките својства на 

производите. Правилното означување на храната е важен сегмент бидејќи секое 

погрешно декларирање на производот директно се одразува врз здравјето на 

потрошувачите.  

7.8. Тестирање на новиот производ 

  Кога производот е пласиран на пазарот, се очекуваат позитивни или 

негативни реакции од потрошувачите. Дали производот е квалитетен и безбеден, 

пред сѐ, дали е добра цената на производот, практичноста на амбалажата и сите 

други фактори што го наведуваат потрошувачот да го купи новиот производ. 
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Затоа во оваа фаза често треба да се користат маркетинг-тестови за да се намалат 

натамошните трошоци доколку се појават. 

7.9. Пласирање на пазарот  

  Многу е важно кога ќе настапи процесот на комерцијализација. 

Произведениот протеински намаз компанијата одлучува да го пласира на пазарот 

за време на божиќните и христијански празници, поткрепено со маркетиншка 

поддршка како важен сегмент на комерцијализацијата на нов производ. 

7.10. Заклучок од спроведениот развој на новиот производ 

 Развојот на нови производи претставува мултидисциплинарен процес и 

вклучува компетентни лица со цел да се спроведе успешно до крај. Протеините 

од растително потекло се околу нас, кога повеќе би истражувале и би се 

навратиле на потеклото на примарните состојки, би дошле до идеја дека може 

да се произведуваат производи што ќе бидат и лесно одржливи и со висока 

количина протеини. Од нашето досегашно истражување, сметаме дека 

протеините се добар извор на диететски влакна, есенцијални масни киселини, 

витамини и минерали и обезбедуваат доволна количина да се задоволи 

препорачаниот дневен внес. Исто така, овозможуваат лесно да бидат заменети 

со суровини од животинско потекло, кои предизвикуваат алергиска реакција, 

како и со многу други.  

 Консумирањето храна со позитивни својства за здравјето на 

потрошувачите во овој брз и модерен начин на живот претставува предизвик 

како за сите потрошувачи, така и за произведувачите. Според сегашната 

динамика на светските трендови, сметаме дека голем број протеини во 

производите ќе се заменат со протеини од растително потекло. 

8. Квалитет и безбедност на храната со корисни нутритивни 

својства 

 Свеста на потрошувачите за безбедноста и квалитетот на храната е главно 

прашање во врска со здравиот начин на живот и превенција од многу болести. Поради 

зголемениот број заболувања предизвикани од храната, потрошувачите го променуваат 

своето однесување при купување прехранбени производи што се во согласност со 

безбедните практики за производство на храна (HACCP). Она што потрошувачите го 
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купуваат и го јадат и начинот на кој управуваат со храната не зависи само од 

индивидуата, туку и од социјалните, културните, економските фактори, како и од 

животната средина.  

 Светската здравствена организација (WHO) и Организацијата за храна и 

земјоделство (FAO) ја дефинираат безбедната храна, онаа храна што нема да 

предизвика штетни последици за здравјето на потрошувачите. Контаминацијата на 

храната може да биде од микробиолошко, хемиско или физичко потекло и од 

нутриционистички аспект. 

 Прехранбените индустрии е важно да ги почитуваат мерките за производство на 

безбедна и квалитетна храна, вклучувајќи добра хигиенска практика (ДХП) и добра 

производна практика (ДПП), со цел да спречат контаминирање на храната, 

произведувајќи храна што нема да штетно да влијае врз здравјето на потрошувачите. 

Според тоа, безбедносните мерки се од клучна важност за потрошувачите во 

спречувањето болести предизвикани од храната во последниот синџир на исхрана. 

Спроведувањето на мерките за производство на безбеден производ се заснова врз 

тезата „производство на безбеден производ од фарма до виљушка“ (Losasso et al., 

2012). 

 Брзиот начин на живот, глобализацијата и меѓусебната поврзаност на пазарот, 

гастрономското културно усогласување доведоа до големи промени во начинот на 

подготвување и консумирање на храната од страна на потрошувачите, со позитивни 

ефекти, како што се брз напредок во технологијата на храна, подготовката на 

производи и пакување производи, со цел да се обезбеди квалитет и безбедност на 

храната во текот на целиот синџир на испорака.  

 Според тоа, безбедноста на храната и квалитетот се однесуваат на одговорноста 

на сите засегнати страни што се вклучени во процесот на производство и испорака на 

производот, започнувајќи од земјоделското производство, преработката, транспортот, 

складирањето и потрошувачката на производот.  

 На европско и на меѓународно ниво, производителите и давателите на услуги 

што се директно или индиректно вклучени во синџирот на исхрана имаат обврска, 

регулирана од европските регулативи и националните легислативи, да се обезбеди 

комплетна безбедност на производите наменети за широка потрошувачка во 

согласност со потребите и очекувањата на потрошувачите. 
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 Почитувајќи ги барањата, обезбедувањето безбедност и квалитет на храната се 

заснова врз правила, принципи, кодекси за добра и хигиенска практика со цел да им се 

помогне на организациите да ги спроведат своите системи за безбедност на храната 

според меѓународните стандарди. 

 Како резултат на глобализацијата, синџирите за снабдување со храна се 

протегаат надвор од националните граници, еволуцијата е олеснета со новата 

преработена храна и еколошката политика, која е попријателска кон меѓународната 

трговија со храна. 

 Земајќи ја предвид разновидноста на меѓународните стандарди, барања, 

критериуми со цел производите да се сертифицираат како квалитетни и безбедни, 

постојат различни системи за управување со храна што ја потврдуваат безбедноста. 

Најчесто усвоени системи за управување со храната од прехранбените индустрии се: 

ISO 22000, (HACCP − систем за обезбедување безбедност), FSSC, BRC, IFS и др. 

 HACCP претставува превентивен систем за безбедност на храната во секој 

чекор на производниот процес, почнувајќи од набавка на репроматеријали, прием, 

производство на полупроизвод, пакување, складирање готов производ, дистрибуција и 

потрошувачка на производ. Производството на безбедна храна се базира врз HACCP-

системот во согласност со Codex Alimentarius како и со законските регулативи.  

 HACCP-системот е признат во светот како најефикасен систем за управување со 

безбедноста на храната, кој се однесува на анализата на контролните точки и 

потенцијалните опасности: биолошки (микроби, токсини), хемиски, физички во текот 

на производниот процес, складирање, испорака.  

 Имплементацијата на HACCP-системот во прехранбените индустрии означува 

контрола на сите фази во производство, од прием и складирање репроматеријали до 

производство на безбеден производ и испорака до потрошувачите и обезбедувајќи 

целосна безбедност на производот што нема негативно да се одрази врз здравјето на 

потрошувачите.  

 За да се произведе безбеден производ, неопходно е во прехранбените индустрии 

да се почитуваат ДПП (добра производна практика) и ДХП (добра хигиенска 

практика). 

 ДПП (GMP) е збир на оперативни барања што се однесуваат на безбедноста на 

храната и прашањата во однос на квалитетот на производот. Оперативните барања се 
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со цел да се исполнат барањата на HACCP-системот и да се произведе безбеден 

производ, а се однесуваат на производство на производ, санитарни мерки и сл. 

 Според тоа, оперативните барања се однесуваат на следново: 

- Одржување на хигиената на производните погони и други простории; 

- Контрола на условите во животната средина и спречување вкрстена 

контаминација; 

- Развивање производен процес што е јасно дефиниран и контролиран; 

- Валидација на сите критични контролни точки (CCP) за да се осигури 

безбедноста на производот; 

- Контрола на производниот процес, евалуацијата/валидација на секоја промена 

во процесот; 

- Минимален ризик од контаминација при дистрибуција и испорака на 

прехранбените производи; 

- Воспоставување систем за брзо повлекување во случај на небезбеден производ 

што е испорачан на пазарот. 

 Стандардните санитарни оперативни процедури мора да се следат за да се 

овозможи целосна безбедност на производниот процес, односно спречување на 

вкрстена контаминација на готовиот производ. Таа вклучува: прием и правилно 

складирање репроматеријали, чистота на опремата, личната хигиена на вработените и 

др.  

 Постојат седум HACCP-принципи што се развиваат и се имплементираат на 

меѓународно ниво: 

1. Идентификување и анализа на опасностите; 

2. Воспоставување критични контролни точки (CCP); 

3. Утврдување на критични граници на критичните контролни точки (CCP); 

4. Спроведување на континуиран мониторинг; 

5. Спроведување на корективни мерки; 

6. Верификација и валидација; 

7. Документирање и водење записи. 

 Во секоја прехранбена компанија каде што се почитуваат неопходните HACCP-

принципи, создаден е HACCP-тим што го креира HACCP-планот, каде што се наведени 
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сите значајни потенцијални опасности што можат да се појават во секоја фаза на 

производниот процес и притоа користат методи (корективни активности) за тие 

опасности да се елиминираат или, пак, да се редуцираат до прифатливо ниво и кои 

нема да предизвикаат штетни последици за здравјето на потрошувачите. 

 Воспоставувањето на критичните контролни точки е чекор каде што ќе се 

елиминираат опасностите или се редуцираат до прифатливо ниво во крајниот 

производ. Тие се утврдуваат со помош на низа прашања наречени „дрво на одлуки“. 

Доколку некоја фаза на процесот е значајна и директно влијае врз безбедноста на 

производот, потребно е да се примени контрола што е неопходна за спречување, 

елиминирање и редукција до прифатливо ниво на опасност за безбедноста на храната.  

 Во наредниот HACCP-принцип се утврдуваат критичните лимити, каде што 

критичните контролни точки се движат до пропишаниот интервал. Односно 

контролата на критичните точки е во опсегот на утврдените граници. Во согласност со 

пропишаните критични лимити, се спроведува мониторинг каде што се потврдува дали 

критичните контролни точки се движат во дефинираниот опсег. Доколку постојат 

некои отстапувања на критичните контролни точки, односно тие варираат и излегуваат 

од контрола, се спроведуваат корективни мерки што ќе овозможат и ќе спречат 

контаминација на производот, односно производство на небезбеден производ што ќе се 

испорачува на пазарот. 

 Верификација и валидација претставува документирана потврда дали 

пропишаното е спроведено, притоа водејќи записи и документација што ќе бидат 

објективен доказ за производниот процес низ седумте HACCP-принципи и воопшто за 

целокупниот систем на безбедно производство во согласност со интерните процедури 

(Pop et al., 2018). 

 Безбедната храна се однесува на здравјето на потрошувачите. Јавната политика 

за безбедна храна треба да биде објективна и заснована врз наука. Безбедноста на 

храната најлесно се дефинира во однос на отсуството на штетни токсини, опасности од 

физичка, хемиска и биолошка природа. Толеранцијата од негативните последици во 

храната кај потрошувачите варира во зависност од полот, возраста, телесната маса, 

активноста, физиологијата, генетската предиспозиција и други фактори. 

 Квалитетот и безбедноста на храната се однесуваат на вкупните карактеристики 

на храната, кои се однесуваат на нејзините способности да ги задоволи HACCP-
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принципите и мерките за производство на безбедна храна и, од друга страна, да ги 

задоволи потребите на потрошувачите. 

 Според Ибрахим (Ibrahim), (2020), квалитетот подразбира разновидност и е 

повеќедимензионален концепт. Еден од начините за карактеризирање на некои 

димензии на квалитетот на храната треба да разликуваат: 

- Мерливост – хигиена, конзистентност, содржина на влага, хемиски состав, 

физички карактеристики, микробиолошки, задржување на квалитетот; 

- Преференции на потрошувачката – избор, вкус, мирис, боја, текстура, големина, 

форма, својства по вкусување; 

- Карактеристики врз животната средина – асоцијација со посакуваните влијанија 

врз животната средина или нивниот недостиг;  

 Како што веќе напоменавме, постојат голем број стандарди за квалитет, а пред 

сè, безбедна храна, меѓу кои и меѓународните стандарди ISO.  

 ISO претставува меѓународна организација за стандардизација, која е светска 

федерација на националните стандарди. Претставува управување на процесите и 

спроведување на пропишани процедури, работни упатства за остварување на 

технолошкиот процес базиран врз референтен документ, каде што произлегуваат 

записи за завршениот процес од бараната процедура.  

 ISO 22000:2018 е применлив за сите организации во индустриите за храна, 

добиточна храна, без оглед на големината. Системите се дизајнирани на начин што 

може да се имплементираат во сите организации каде што постојат процеси на 

управување со квалитет − ISO 9001. 

 ISO 22000:2018 како стандард им овозможува на прехранбените индустрии да 

воспостават систем за управување со безбедноста на производот што ќе им помогне да 

ги подобрат своите перформанси. 

 Клучни потенцијални придобивки од имплементирање на стандардите се: 

- Способност за доследно обезбедување квалитет и безбедност на производите, 

процесите и услугите во согласност со законските регулативи и Codex 

Alimentarius; 

- Подобрување на управувањето со ризиците поврзани со безбедноста на храната. 
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 Сите ISO стандарди се прегледуваат и редовно се ревидираат за да се осигури 

дека се релевантни на пазарот. ISO 22000:2018 ги опфаќа најновите трендови и барања 

поврзани со безбедноста на производот и претставува навремен одговор на 

зголемените глобални предизвици што се соочуваат прехранбените индустрии. Исто 

така, имплементираните системи потврдуваат дека производите се одржливи и 

безбедни.  

 Codex Alimentarius, познат како „код за храна“, е меѓународно признат, кој се 

повикува на низа стандарди и упатства во многу национални закони за производство на 

безбедни производи. Развиена е од комисијата Codex Alimentarius (CAC) заедничка со 

Организацијата за храна и земјоделство на ОН (FAO) и Светската здравствена 

организација (WHO) (Buckwell  et. al., 2003). 

 Современиот начин на живеење направи речиси невозможно да се знае од каде 

потекнува храната поради долгиот синџир на испорака создаден од забрзаната 

глобализација. Затоа станува сѐ потешко да се процени квалитетот на храната. Сите 

заинтересирани страни во процесот на производство, дистрибуција вложуваат многу 

напор да ги информираат и заштитат потрошувачите преку развој и разни иницијативи 

за безбедноста на храната, спроведувајќи следливост на производот, почнувајќи од 

користена суровина до испорака на готов и спакуван производ. За да се спроведат 

информациите за производот, создаден е меѓународниот стандард за храна 

(International food standard-IFS) во 2002 година од група супермаркети во Европа. 

 Целта на IFS-стандардот е да се намалат трошоците и да се спроведе следливост 

низ целиот синџир на испорака, тоа да биде транспарентно и да се означат 

одговорностите за можните грешки што ќе настанат, а притоа ќе бидат директно 

поврзани со безбедноста на производот. За многу кратко време IFS-стандардот се 

популаризирал и станал предуслов за влез во големи трговски синџири во Европа. 

Сепак, успешно имплементираниот стандард ќе го зголеми нивото на безбедност на 

производот, ќе го подобри позиционирањето на пазарот и ќе ги зголеми деловните 

резултати. 

 Следливоста претставува фаза во процесот каде што доколку се случи 

производот да излезе на пазарот како небезбеден за консумирање, потребно е итно да 

се детектираат пазарите и проблематичната количина веднаш да се повлече од пазарот 

за да не настанат штетни последици за здравјето на потрошувачите.  
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 Процесот започнува од набавка и прием на репроматеријали, складирање на 

репроматеријали, подготовка на производот, производство, пакување, складирање и 

испорака на производот до пазарот.  

 IFS-стандардот помага да се овозможи транспарентност и следливост низ 

целиот синџир на испорака. Исто така, да се воспостави заеднички униформен систем 

за процена, подобрување на безбедноста и подобрување на квалитетот на производот, 

намалување на трошоците и заштеда на време и, што е најважно, задоволување на 

потребите и очекувањата на потрошувачите, како и задржување на довербата со 

испорака на безбеден и квалитетен производ што нема штетно да влијае врз здравјето 

на консументите. Спротивно, купувањето прехранбени производи што ќе имаат 

додадена вредност и позитивни ефекти може многу лесно компанијата да ја издвојат 

над конкуренцијата, со тоа што потрошувачите ќе го препознаат нивниот квалитетен и 

безбеден производ. 

 Имплементирањето на стандардите во една компанија претставува отворена 

врата кон многу пазари и можности за напредок. Сертифицираните производи на 

информираните купувачи им даваат дополнителен извор на податоци дека производот 

е квалитетен и безбеден согласно со посебните барања и принципи на стандардите, се 

разбира, и согласно со законските регулативи. Исто така, воведувањето стандарди дава 

простор за подобрување и секојдневен напредок во секоја фаза од процесот. Генерално, 

овозможуваат континуирано подобрување, економска ефикасност, ефективност во 

текот на работата, грижа за животната средина и енергетскиот менаџмент, со една цел, 

подобрување на состојбата на целокупното општество. 

9. Макронутриенти 

 Храната претставува сложен биохемиски комплекс на хранливи соединенија, 

кои може да имаат позитивно или негативно влијание врз консументите доколку таа е 

контаминирана.  

 Хранливите материи се потребни за градење и одржување здрави клетки, ткива, 

жлезди и органи, кои помагаат во метаболичните, хормоналните, менталните и 

физичките или хемиските процеси во човечкото тело. Хранливите материи од 

консумираната храна помагаат во многубројни процеси неопходни за правилно 

функционирање на организмот. Сите тие се важни витални хранливи материи што 
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функционираат заемно и секое отсуство или недостиг може да доведе до појава на 

разни заболувања, а во крајни случаи и смрт. 

 Генерално, хранливите материи се наречени макро- и микронутриенти. Од 

групата на макронутриенти постојат следниве: јаглехидрати, протеини и масти. Тие 

претставуваат „структурни материјали“ на организмот, на пр., аминокиселини, липиди 

и енергија (J/kg). 

 Кога е неопходно, или како резултат на различни заболувања, протеините може 

да бидат раскршени и да генерираат енергија, додека јаглехидратите и мастите се 

користат преференцијално за енергија. 

9.1. Јаглехидрати 

 Јаглехидратите може да бидат моносахариди или прости шеќери (гликоза, 

фруктоза, галактоза) и сложени, односно дисахариди (сахароза) и полисахариди како 

што е скробот. Јаглехидратите може да се најдат во многу видови храна што содржи 

скроб (жита, компири), овошје, млеко, јогурт и др. Исто така и во зеленчукот, 

легуминозите, јаткастите плодови, семиња, но во помали количини. 

 Околу половина од нашиот дневен енергетски внес (45-65 %) отпаѓа на 

јаглехидратите. Клетките и ткивата ја користат гликозата за енергија, а гликозата е 

неопходна за правилно функционирање на мозокот и централниот нервен систем, 

бубрезите и мускулите, вклучувајќи го и срцето. Гликозата е складирана во мускулите 

и во црниот дроб како резерва, која се враќа во крвта преку глукогенолиза. 

 Се сметало дека простите јаглехидрати побрзо го зголемуваат нивото на гликоза 

во крвта отколку сложените јаглехидрати. Но моносахаридите (на пр. фруктоза) следат 

различни метаболични процеси (на пр. фруктолиза) што резултира со делумно 

претворање на гликозата, додека многу од сложените јаглехидати (пр., компиров 

скроб) се со поголем ГИ – гликохемиски индекс и се дигестираат исто како и простите 

јаглехидрати. Гликозата стимулира производство на инсулин од бета-клетки во 

панкреасот, навлегувајќи кон мускулите. Дисфункционалноста на производството на 

инсулин и на одговорот на рецепторите на инсулин доведува до нарушување на 

толеранцијата на гликоза и до појава на болест – дијабетес. 

 Влакната во голема мера се состојат од целулоза, кои не се дигистираат, но 

помагаат во одржувањето на функцијата на цревата обезбедувајќи извор на храна 



49 

 

(пребиотици) за цревните бактерии (микробиоми). Намаленото количество на 

консумирање диететски влакна е проследено со констипација и зголемен ризик од 

болести поврзани со дебелото црево. Исхраната богата со растителни влакна помага во 

намалување на холестеролот и го намалува ризикот од дебелина и кардиоваскуларни 

заболувања. Храната богата со растителни влакна вклучува: овошје, зеленчук и 

легуминози и др. 

 Растителните влакна може да бидат растворливи и нерастворливи. 

Растворливите влакна формираат гел за време на варењето. Формираниот гел ја 

намалува стапката на навлегување на гликозата и помага во намалувањето на ризикот 

од дијабетес. Овесните трици, јачмен, ореви, легуминози, грав, грашок, овошје и 

зеленчукот содржат растителни влакна што ја подобруваат перисталтиката на цревата 

(De et. al., 2019). 

9.2. Масти (триглицериди)  

 Се состојат од мономери на масни киселини, од кои некои се неопходни 

поврзани за ’рбетот на глицеролот. Тие се класифицирани како заситени и незаситени, 

во зависност од деталната структура што е присутна и бројот на двојни врски.  

 Трансмастите се незаситени со една и повеќе трансизомерни врски што се 

создаваат за време на индустриска обработка, специфична хидрогенизација. 

Незаситените масти може да се класифицираат како мононезаситени (една двојна 

врска) и полинезаситени (повеќе двојни врски). Во зависност од локацијата на двојните 

врски, незаситените масни киселини може да се класифицираат како омега-3 и омега-6 

масни киселини. 

Повеќето масни киселини се неесенцијални, но омега-3 и омега-6 масните киселини 

може да се добијат само од исхрана во сооднос 1:1 – 1:5 (Astley et al., 2016).  

9.3. Протеини 

 Според Горска-Варсевич и сор. (Górska-Warsewicz et al., 2018), протеините се 

многу важен макронутриент потребен за разни метаболични и физиолошки функции, 

вклучувајќи го регулирањето на апетитот, консумирањето храна и сл. Нивната улога е 

во регулирање на крвниот притисок, метаболизмот на гликозата и липидите, коските и 

имунолошкиот систем. 
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 Покрај јаглерод, водород и кислород, протеините содржат азот, а во некои 

случаи и метионин и цистеин како и сулфур. Протеините се структурни молекули – 

ензими. Организмот не може да складира аминокиселини и бара континуиран извор за 

производство на нови и замена на оштетените протеини. Од 20-те аминокиселини што 

ги користат луѓето, неопходни се девет: хистидин, изолеуцин, леуцин, лизин, 

метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин, кои мора да се внесуваат преку 

храната бидејќи организмот не може сам да ги синтетизира. Некои извори на протеини 

ги содржат сите есенцијални аминокиселини, а на други му недостасуваат една или 

повеќе есенцијални аминокиселини.  

 Протеините и аминокиселините се градбени материи на организмот. Тие играат 

клучна улога како компоненти на крвта, мускулите, ензимите, хормоните и 

хормонските рецептори. Покрај нивната биолошка улога во одржувањето на 

функциите на живите организми, протеините во храната имаат улога да обезбедуваат 

вкус, текстура и другите важни критериуми за избор на храна (Astley et al., 2016). 

 Постојат различни извори на протеини, како што се месо, млеко, јајца, соја и 

други растенија. Се смета дека животинската храна, за разлика од растителната, 

содржи поголем процент на протеини, но во продолжение е спроведен компаративен 

метод каде што се издвојуваат протеините од растителните извори во однос на 

животинските, според содржината на протеини (Boye et al., 2012). 

 Балансираната исхрана е од најголемо значење за одржување на доброто здравје 

и спречување болести. Таквата исхрана треба да биде составена од комбинација на 

различни видови храна за да го снабдат организмот со есенцијални хранливи материи. 

Балансираната исхрана треба да содржи одредена количина семиња, житарици, овошје, 

зеленчук за да се обезбедат есенцијалните хранливи материи. Исхраната што ги 

содржи овие типови храна е оптимална за енергичност и виталност. Затоа исхраната 

треба да носи повеќе позитивни придобивки за организмот отколку штетни последици. 

Доказ за тоа се законските регулативи и имплементираните стандарди што го 

сертифицираат производот како безбеден и квалитетен, кој се пласира на пазарот без 

притоа да го доведе во ризик здравјето на потрошувачите.  

 Протеините претставуваат важни компоненти на човечката исхрана, како главен 

извор на азот и есенцијални аминокиселини. Покрај тоа, протеините значајно 

придонесуваат за физичко-хемиските, биолошките и сензорните својства на храната.  
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 Поради зголемените цени и ограничените количини протеини од животинско 

потекло при формулирањето на храната, во последно време се појави сѐ поголем 

економски и еколошки интерес во пронаоѓање нови извори на протеини. Покрај 

растителните извори на протеини, искористувањето на нуспроизводите во 

прехранбените индустрии и нивната валоризација со цел добивање висококвалитетни 

производи врз база на протеини што поседуваат различни функционални и биолошки 

активности. Во последните години значително е зголемен критериумот за храна со 

висока содржина на протеини. Производство на здрава и функционална храна сѐ 

повеќе претставува барање на потрошувачите.  

 Во прехранбената индустрија протеините имаат важно место поради функцијата 

на формирање гелови, реолошките својства, растворливоста и сл. поради можноста да 

ги енкапсулираат липидите како и формирање биодеградабилни филмови. Исто така, 

нутритивните промени се изразени во поглед на зголемување на дигестијата и 

намалување на појавата на алергени споредбено со различни видови извори на 

протеини. 

9.3.1. Функционални особини на протеинот 

 Под функционални својства на протеините во храната според Поповиќ (Popovic, 

2012) се подразбираат физичко-хемиските својства на протеините што влијаат врз 

однесувањето на протеинот во текот на производството, складирањето, подготовката и 

консумирањето на храната. 

  Тие може да бидат класифицирани врз основа на механизмот на однесување во 

три основни групи: 

1. Својства поврзани со механизам на хидратација (растворливост, капацитет, 

задржување и врзување на вода и масти); 

2. Својства поврзани со структурата и реолошките особини (вискозитет, 

еластичност, агрегација, желирање, филмогени својства); 

3. Својства поврзани со особините на површни молекулски протеини (емулзиони, 

способност за создавање пена и сл.). 

 Протеините во прехранбената индустрија се користат како стабилизатори на 

емулзии и пена, агенси за задржување вода, врзување масти и средства за подобрување 

на текстурата. Исто така, може да се бидат како природни адитиви. Пептидите, 
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олигопептидите и аминокиселините имаат улога во формирањето специфичен вкус или 

боја во производите. Некои од протеините имаат функционални својства, други 

протеини може да бидат мултифункционални. 

 На табела бр. 2а е прикажана употребата на протеините што имаат 
функционални својства во прехранбените производи. 

 

Табеларен приказ бр. 2а Функционални особини на протеините  
Извор: Popovic L. „Izučavanje funkcionalnih svojstava enzimski modifikovanih biljnih globulina” Doktorska 

disertacija Tehnoloski fakultet, Novi Sad, 2012 

Функционални особини Начин на дејствување Примена во храна 

Растворливост Растворање на протеини Пијалаци, производи во течна 
конзистенција 

Врзување на вода Врзување на молекулите на вода со 
водородни врски 

Месо, колбаси, леб, кекси 

Вискозитет Згуснување, врзување на вода Супи, сосови, преливи 
Желирање Формирање протеински матрикс Месни производи, сирење, десерти 

на база на желе 
Емулгирање Формирање и стабилизација на 

емулзијата масти во вода 
Млеко, мајонез, салатни преливи, 
дресинзи 

Апсорпција на масти Врзување на слободни масти Месо, колбаси, крофни 
Формирање пена Формирање стабилни филмови на 

контактната површина гас-течност 
Сладолед, разни филови, шлаг, 
крем-сирење 

  

 Секој организам има потреба од протеини за градба и одржување на мускулите, 

коските, кожата, ткивата и телесните функции. Според Кристудас и сор. (Cristudas et 

al., 2020) Centers for Disease Control and Prevention, на жената ѝ требаат 46 g протеини, 

додека на мажот 56 g протеини на ден, кои се сметаат за основни извори на 

аминокиселини што обезбедуваат енергија и овозможуваат протеинска синтеза. 

Квалитетот и функцијата на протеините се анализираат главно врз нивната способност 

да обезбедат есенцијални аминокиселини и да ја поддржуваат синтезата на протеините. 

 Протеините од животинско потекло се сметаат за целосни протеини што ги 

обезбедуваат сите аминокиселини, додека на протеините од растително потекло им 

недостасува една или повеќе аминокиселини. Протеините од растително потекло 

обезбедуваат хранливи материи, како што се: бета-каротен, диететски влакна, витамин 

C, витамин Е, фолна киселина, железо, магнезиум и калциум. Едно лице што 

консумира исклучиво протеини од животинско потекло има поголема шанса за 

заболувања поврзани со срцето и крвниот притисок, што не е случај со протеините од 

растително потекло.  
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 Се смета дека ризикот од кардиоваскуларни заболувања и колоректален 

карцином е поголем со редовна консумација на црвено месо (говедско и свинско месо). 

Сепак, месото останува важна компонента во човечката исхрана бидејќи содржи 

големи количини протеини, аминокиселини, масни киселини, минерали и витамини. 

Главната предност од употребата на протеини од животинско потекло е тоа што ги 

содржат сите 20 аминокиселини па така, протеините од растително потекло се 

комбинираат со протеините од животинско потекло за да се задоволи потребната 

количина аминокиселини (Cristudas et al., 2020). 

10. Протеини од различно потекло 

 Потрошувачите во денешно време се повеќе информирани за функционалноста 

на храната. Со тоа се зголемува свесноста на потрошувачите да консумираат храна од 

растително потекло што ќе придонесе за поголем здравствен ефект (Nikolovska et al., 

2019). 

Житарици, легуминози, соини зрна, алги се извори на протеини од растително потекло 

со разновиден комплекс на карактеристики.  

10.1. Протеини од растително потекло 

 Во прехранбената индустрија постои зголемен интерес за користење на 

растителните протеини како супститути на протеини во однос на животинските при 

развој на нови производи. Растителните протеини се од особено значење поради 

нивното ниско ниво на јаглерод, ниска цена и нивната достапност, но исто така и 

неможност за појава на болести поврзани со животните. Во однос на хранливата 

вредност, тие се добар извор на протеини, но нивната хранлива вредност врз основа на 

аминокиселинската секвенца сѐ уште е дефицитарна во аминокиселини што содржат 

сулфур во споредба со животинските протеини, кои се многу покомплетни.  

 Снабдувањето со протеини од растително потекло, исто така, може да доведе до 

многу поефикасно производство на храна, придонесувајќи кон поодржлива иднина, 

бидејќи светското население и побарувачката за храна се зголемуваат. Меѓу 

растенијата се легуминозите, како што се соја (Glycine max), грав (Phaseolus spp.), 

грашок (Pisum sativum), лупини (Lupinus spp.) и леќа (Lens culinaris), кои претставуваат 

богати извори на протеини, јаглехидрати, витамини и минерали. 
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Табеларен приказ бр. 3а Аминокиселински состав (mg / g протеин) на протеини од соја и грашок и 
барања на аминокиселини (mg / g протеини) за различните популациски групи. ЕАА (зелено): Основна 

аминокиселина;  

Извор: Campos Martins Silvestre „Protein Blends: Plant and Animal Proteins“ Biological Engineering, 
Tecnico, Lisboa, 2017 

Аминокиселински состав  
(mg / g протеин) 

Барање на аминокиселини  
(mg / g протеин) 

Аминокиселина Соја Грашок Доенчиња Деца Возрасни 

Изолеуцин 49 44 55 32 30 
Леуцин 82 85 96 66 61 
Лизин 63 77 69 57 48 
Теонин 67 38 44 31 25 
Валин 50 49 55 43 40 
Триптофан 
Метионин +  

14 
26 (13+13) 

8.0 
15(7+8) 

17 
33 

8.5 
94 

6.6 
44 

Фенилаланин+ 
тирозин 

90(52+38) 95(58+37) 94 52 41 

Хистидин 26 25 - - - 
Аспартичка киселина 116 120 - - - 
Серин 52 53 - - - 
Глутаминска киселина 191 185 - - - 
Глицин 42 41 - - - 
Аланин 43 40 - - - 
Пролин 51 41 - - - 
Арганин 76 82 - - - 
 

 Протеинските концентрати и изолати користени во производството на храна 

најчесто се добиени од млеко, соја и пченица. Сепак, поради диететските ограничувања 

и преференции, како што се алергии на храна, нетолеранција на храна (целијакија - 

болест), вегетаријанство и Халал стандардот, се испитуваат алтернативни извори на 

протеини, како што се грашок, наут, леќа, лупин и грав.  

 Енергија, диететски влакна, протеини, минерали и витамини, кои се потребни за 

здравјето на луѓето, може да се обезбедат многу лесно преку консумирање растителна 

храна. Затоа, во некои неодамнешни истражувања се нагласува дека потрошувачката 

на растителни протеини може да има потенцијални здравствени придобивки, 

вклучувајќи го и намалениот ризик од кардиоваскуларни заболувања, рак, дијабетес, 

остеопороза, хипертензија, гастроинтестинални нарушувања, надбубрежна болест и 

намалување на ЛДЛ-холестеролот. Од нутритивна перспектива се интересни бидејќи 

содржат високи количини протеини од 18 % до  32 % (Silvestre, 2017). 

 Тоа ни укажува на фактот дека растителните протеини биле спасители на 

јавното здравје по маларијата. Поради недостиг од кравјо млеко и животински 
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протеини, растенијата имале клучна улога во хранењето на новороденчињата. Покрај 

тоа, растенијата го содржат сето она што му е потребно на организмот за да може 

правилно да функционира. 

 Светската индустрија за производство на вино за да ги реши проблемите со 

потрошувачката, почнала со ново производство со замена на животинскиот желатин со 

растителен агенс за стабилизација на виното. Извршената промената не влијаела врз 

органолептичките својства на производот, а се остварувал процесот на 

центрифугирање и филтрација. Причините за промена на животинскиот желатин и 

барањето нов алтернативен агенс биле поради тоа што со користење анимални агенси 

може многу лесно да дојде до пренесување на болести поврзани со животните, а 

производот може да го користат потрошувачите што претходно не смееле од 

религиозни причини. Растителните агенси овозможуваат лесна достапност и 

успешност во достигнување на посакуваните својства на виното (Wadhave et al., 2014). 

10.2. Протеини од житарици 

 Житариците се најважни земјоделски култури, како што се: ориз, јачмен, овес, 

просо, пченка, пченица, ’рж, јачмен (Christudas et al., 2020). Метаболитичните активни 

протеини на житариците вклучуваат ензими (протеаза инхибитори), кои ги 

контролираат различните реакции и протеините за складирање, како албумини и 

глобулини (глутелини и проламини), кои ја олеснуваат протеинската биосинтеза, како 

градбени материи во текот на ’ртењето. Некои од житните култури имаат биолошки 

својства, особено хидролизираните протеини и пептидите од житариците што се 

покажале како моќни антиоксиданси во разградувањето на слободните радикали, како 

DDPH, ABTS, хидроксилните радикали, проследени со антиинфламаторни дејства. Се 

смета дека високата потрошувачка на целозрнести житарици е поврзана со намалениот 

ризик од хипертензија. Епидемиолошките студии постојано покажуваат дека ризикот 

од дијабетес мелитус тип II (T2DM) се намалува со зголемување на потрошувачката на 

цели зрна.  

 Целозрнестите растенија се богат извор на витамини, минерали и 

фитохемикалии. Содржат ниска количина заситени масни киселини, а висока количина 

полинезаситени масни киселини, како што е омега-3 линоленската киселина.  

 Тие претставуваат одличен извор на јаглехидрати, растворливи и нерастворливи 

влакна, со значителна содржина на протеини. Од витамините, присутни се B-
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комплексот, фолати и сл. Со многубројните минерали, како што се: железо, магнезиум, 

цинк, фосфор, бакар и другите фитохемикалии, односно фитостеролите, сапонините, 

сквален оризанол може да се намали нивото на холестерол во крвта. 

 Лигнаните со своите својства го намалуваат ризикот од коронарна срцева 

болест, а фитинската киселина овозможува да се намали гликохемискиот индекс на 

храната, што е од особена важност за лицата дијабетичари, а исто така го намалува 

ризикот од канцер на дебелото црево, додека фенолните соединенија имаат 

антиоксидативни својства (Sarwar Haroon et al., 2013). 

10.3. Протеини од легуминози 

 Во групата протеини од легуминози спаѓаат: грашок, соја, леќа, грав, леблебија 

и др. Легуминозите претставуваат главен алтернативен извор коишто ги заменуваат 

протеините од животинско потекло. Тие содржат висока количина протеини, диететски 

влакна, витамини и минерали. Содржината на протеините варира од 17 % до 30 % во 

однос на присутните протеини, како што се глобулините и албумините застапени од 60 

% до 90 % и од 10 % до 20 %, соодветно. Најчесто користени легуминозни растенија во 

прехранбената индустрија се сојата и грашокот поради добрите функционални својства 

во производите и нутритивните квалитети. 

 Протеините од соја во производите се користат поради емулгирачките и 

својствата за желирање, кои можат да ги заменат јајцата во производите со своите 

функционални својства. Генерално можеме да кажеме дека сојата и производите од 

соја претставуваат здрава храна што содржи висока количина на омега-3 масни 

киселини, изофлавони, есенцијални масни киселини и висока количина протеини. Како 

недостиг претставува тоа што нивниот вкус тешко се маскира и се случува таа да се 

отфрли од производот (Soderberg, 2013). 

 Интересни податоци за прехранбените компании се тоа што сојата е лесно 

растворлива, ја апсорбира водата, има својства за желирање, апсорбира масти, 

претставува емулгатор и ги поврзува бојата и вкусот во рамките на контролата.  

 Изолатите од соја може да се користат во разни апликации на производи и 

нивото на протеини да достигне до 90 %, меѓутоа истовремено претставува и скапа 

влезна суровина. Протеинските концентрати се обезмастени соини снегулки со 
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отстранети шеќери и диететски влакна. Се користат во млечни производи, овошни 

сокови, барови, супи, сосови, пекарски производи, житарици и сл.  

 Грашокот исто така има висока содржина на протеини, минерали, витамини, 

диететски влакна. Може да се користи во производство на супи, пудинзи, грицки. Во 

зависност од видот на грашокот, нивото на протеини е околу 25 %, а најзастапени 

аминокиселини се: албумин, вицилин, легумин (Soderberg, 2013). Неговата количина 

протеини зависи од формата во која се наоѓа самиот грашок. Кога се работи за 

целозрнест грашок или, пак, брашно содржи 25 % протеин, во форма на концентрат 50 

%, додека во изолатот од грашок има околу 85 % протеини. Протеините од грашок 

може да се аплицираат во широк опсег на производи, и тоа: пијалаци, месни 

производи, кекси, грицки, печива и др. (Barac et al., 2015). 

 Зелениот грашок е богат со фитонутриенти, витамини, минерали и 

антиоксиданси. Богат е со фолна киселина и на количина од 100 g обезбедува 65 mg, 

или 16 % од препорачаниот дневен внес на фолати. Содржи 40 mg/100 g, или 67 % од 

препорачаниот дневен внес на аскорбинска киселина. Од витамините, достапни се: К, 

А, B-комплекс, како што се: пантотенска киселина, нијацин, тијамин, пиридоксин, 

додека од минералите: калциум, цинк, магнезиум, бакар и сл. 

 Грашокот и оризот се одлични извори на протеини со нутритивна вредност. 

Протеините од грашок и ориз се одличен потенцијал за употреба како состојка во 

храната. Протеините од грашок имаат висока содржина на лизин, а ниска на метионин, 

додека протеините од ориз имаат висока содржина на метионин, а ниска содржина на 

лизин, но нивната мешавина може да биде комплетен состав на протеини. Исто така 

имаат добри својства на создавање пена и емулгирање (Lu ZX. et al., 2019). 

 Наутотот според Расул и сор. (Rasool et al., 2015) претставува важен извор на 

протеини за вегански потрошувачи што не ја користат храната од животинско потекло. 

Тој игра важна улога во одржување на плодноста на почвата со фиксирање на азотот, 

кој им овозможува на другите житни култури органска материја за подобрување на 

почвата и развивање здрави плодови. Наутот помага во намалување на лошиот 

холестерол во крвта и, за разлика од другите маслодајни семиња, содржи ниска 

количина. Растението е релативно евтино и достапно за потрошувачите што сакаат да 

го користат бидејќи е богато со фолна киселина, токофероли и сл. Најважно е тоа што 

содржи каротеноид, односно β-каротен, кој веднаш се дистрибуира во форма на 
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витаминот А. Кога ќе се направи споредба со ендоспермот на златниот ориз, лесно 

може да се воочи дека наутот има поголема концентрација на β-каротен како и од 

црвената пченица. 

 Наутот е богат извор на витамини, минерали и фитоестрогени. Содржи: фолат, 

тијамин, рибофлавин, нијацин, пантотенска киселина, витамини C, A и E. Има 

повисока содржина на калциум и фосфор од другите и е добар извор на железо и цинк. 

Исто така содржи магнезиум, бакар, манган и селен и изобилува со изофлавони, 

форманонетин и биоханин А. Релативно е без антинутритивни супстанции, како што се 

лектините, но содржат мали количества сапонини, олигосахариди, некои танини и 

фитати.  

 Во споредба со другите житни зрна, наутот е добар извор на диететски влакна, 

растворливи и нерастворливи. За разлика од другите житни култури, наутот има 

релативно висока содржина на масти 6 g / 100 g. Ова го прави важен извор на енергија 

за веганите и вегетаријанците. Мастите се најчесто со 6 полинезаситени масни кисели, 

со некои мононезаситени масни киселини и 1 % заситени масни киселини.  

 Направена е споредба со 100 g сушен наут со содржина на протеини од 19,3 g, 

додека пченицата со 10,7 g протеини. Дигестивноста на протеините од наут е поголема 

(75-84 %) поради ниската концентрација на трипсин инхибиторите. Голема предност 

во однос на протеините од животинско потекло e поради присуството на дигестивните 

влакна, сложените јаглехидрати и тоа што нема холестерол. Јаглехидратите на двете 

култури наут и пченица се главно составени од скроб, мал остаток на шеќери и 

олигосахариди (Pittaway et al., 2006). 

 Леќата од групата легуминози содржи голема количина „резервни“ протеини, 

таканаречени биолошко-активни протеини. Овие протеини уште биле наречени 

антинутритивни соединенија, како што се инхибиторите лектин и протеаза. Во 

составот на леќата може да се забележи дека присутниот азот е значително висок и 

претставува околу 89 %, а само мал процент на непротеински азот. Тие својства на 

протеински филмови ни укажуваат дека употребата на леќата во прехранбените 

компании за производство на производи што може да се декларираат како вегански 

зафаќаат големо место на полиците на пазарот во сегментот на здрава храна. 

 Со консумирање леќа и користење производи базирани на леќа, ќе се подобри 

нивото на диететски влакна, растворливи или нерастворливи од 93-99,7 %. Содржината 
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на јаглехидратите во леќата овозможува да се поттикне растот на микробиомите во 

цревата. Леќата е богата со висока количина минерали: железо, магнезиум, фосфор, 

калциум, додека ниска содржина на натриум и калиум. Богата е со витамини: тијамин, 

рибофлавин, нијацин, пантотенска киселина, пиридоксин и фолати.  

 Леќата е погодна за многубројни апликации, и тоа: грицки, барови, месни 

продукти и сл. Поради богатата содржина на макро- и микронутриенти, употребата на 

леќата во производите овозможува зголемена содржина на диететски влакна, протеини 

и железо и на таков начин седум пати повеќе се зголемува количината фолати што е 

забележано во контролирани комерцијални  барови. 

 Високата содржина на диететски влакна и нискиот гликохемиски индекс на 

леќата овозможуваат да биде консумирана од различни групи потрошувачи, а со тоа и 

да ја контролираат својата телесна тежина. Таа има најсилни заситувачки својства во 

однос на ниската количина на внес, а ги намалува ризиците поврзани со канцер на 

дојка, црева и простата (Faris M.A.I.E. et. al., 2012). 

10.4. Протеини од алги 

 Протеините се неопходни компоненти за градба и развој на мускулното ткиво. 

Морските алги се богат извор на протеини, меѓутоа содржината на есенцијални 

аминокиселини варира. Алгите често може да ги консумираат атлетичари, вегански 

атлетичари на кои им треба висока количина протеини, а консумирањето млечни 

протеини и јајца не е соодветно според нивниот начин на исхрана. 

 Постојат црвени, зелени и кафеави алги. Chlorella vulgaris е вид алга што е 

многу популаризирана во индустриите поради големата количина протеини 51-58 % на 

сува тежина и есенцијалните аминокиселини. Исто така нуди хранливи придобивки 

поради присуството на бета-глукани, B-комплекс, аскорбинска киселина, како и голем 

број минерали: калиум, натриум, магнезиум, железо, калциум, бета каротен и др. 

 Морските агли и микроалгите од многу одамна се користеле како извор на 

макронутриенти во исхраната на човештвото со илјадници години. Црвените алги 

(Rhodophyta), од видовите на P. palmata и P. tenera, имаат содржина на протеини околу 

33 % и 47 % на жител, споредбено со зелената алга од видот Spirulina sp., која има 

околу 63 % протеини на жител.  



60 

 

 Се сметаат за одржлив извор на протеини и се смета дека со нивната количина 

може да ги заменат протеините од месо, јајца, соја и млеко. Производите што содржат 

протеини од морски алги имаат поголем придонес и зголемена хранлива вредност. 

Гледано на годишно ниво, се добива поголем принос на протеини од морски алги (2,5-

2,7 t) споредбено со сојата (0,6-1,2 t), легуминозите (1-2 t), како и од пченицата 1t. 

 Количината на протеините зависи од сварливоста и присутноста на 

есенцијалните аминокиселини. Протеините од животинско потекло содржат полн 

состав на протеини и се богати со есенцијалните аминокиселини што се неопходни за 

биосинтеза на човечкиот организам. Кај протеините од растително потекло тоа не е 

случај бидејќи често се појавува недостиг или ниска количина на следниве 

аминокиселини: хистидин, изолеуцин, леуцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин 

и валин. 

 Со спроведените методите што се користат за да се утврди дигестивноста на 

протеините од морските алги се добива заклучок дека различните видови алги имаат 

различен коефициент на дигестивност. Црвените алги имаат поголем коефициент на in 

vitro дигестивност 83-87 % во однос на кафеавите алги 78,8-82 %. Споредба може да се 

направи и со другите растенија, како што се житариците што имаат коефициент на 

дигестивност 69-84 %, легуминозите и овошјето 72-92 %, зеленчукот 68-80 %. 

 Спирулината е суплемент што може да биде во облик на капсули и таблети. Се 

користи како функционална храна и може да биде инкорпорирана во бисквити, леб, 

сокови, пиво и др. Како комерцијално пакување може да се сретне многу често, но исто 

така може да се најде како брашно богато со протеини и масти од видот Chlorella 

protothecoides. 

 Како алга, спирулината се користи на пазарот поради високата протеинска 

содржина и хранливите придобивки и помага во хипертензијата, бубрезите, во 

хиперлипидемија и хипергликемија. Богата е со B-витамини и високи нивоа на 

хипохолестеролемична-линолеинска киселина (GLA). Светската здравствена 

организација и Организацијата за храна и земјоделство ја прогласија спирулината за 

„суперхрана“. Поради нејзините хранливи својства, спирулината е испратена во 

вселената од страна на Националната аеронаутичка вселенска управа (НАСА). Од 

направените истражувања според Блеклеј (Bleakley, 2017), спирулината содржи 180 % 
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повеќе калциум од млекото, 670 % повеќе протеини од тофу и 3100 % повеќе бета-

каротени отколку морковите и 5100 % повеќе железо од спанаќот. 

 Достапноста на протеините во алгите често е на исто ниво како протеините од 

сојата и јајцата. Недостигот на есенцијалните аминокиселини може да сретне во 

различни видови алги. Така, на пример, недостигот на триптофан и лизин е кај сите 

видови алги, додека кај црвените алги имаме ниски концентрации на изолеуцин и 

леуцин, кај кафеавите алги метионин, цистеин и лизин. Присутноста на аспартанската 

киселина и глутаминската го опишува високото ниво на вкупните аминокиселини, а 

тоа придонесува да се добие карактеристичен умами вкус на производите во кои се 

користи (Bleakley, 2017). 

11. Протеини од животинско потекло 

11.1. Млеко 

 Млекото претставува хранлива течност богата со доминантни состојки: вода, 

масти, протеини и лактоза, како и витамини и минерали. Млекото во себе содржи 

хранливи материи што се важни за одржување на здравјето и правилна функција на 

организмот. 

 Нутритивната вредност на млекото е важна поради рамнотежата со хранливите 

материи што го сочинуваат самото млеко. Потеклото на млекото варира според својот 

состав, па така, на пример, 100 g млеко според Мурад и сор. (Mourad et al., 2014) 

содржи: 

- Кравјо млеко: 87 g вода, 3,5 g протеини, 3,7 g масти, 4,9 g лактоза; 

- Овчо млеко: 82 g вода, 5,5 g протеини, 6,4 g масти, 4,7 g лактоза; 

- Козјо млеко: 86 g вода, 3,6 g протеини, 4,0 g масти, 5,1 g лактоза; 

 Водата во млекото може да биде присутна во две форми: слободна и врзана. 

Слободната вода содржи растворени млечни состојки, додека врзаната вода мала 

количина суви материи на млекото, односно е апсорбирана во хидратациски слој на 

поединечни состојки, како што се казеинот (50 %), албумини и глобулини (околу 30 

%), мембрански масни глобулини (околу 15 %) и кај лактоза и други компоненти (5 %). 

Најголема способност за врзување на водата имаат фосфолипидите и албумините, а 

потоа следуваат суруткините протеини, казеинот, мембраната на масни глобулини, 

лактоза и др. 
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 Млечната маст влијае врз мирисот на млекото, конзистенцијата и текстурата 

на млечните производи. Може да бидат најмногу променливи и да имаат најголема 

енергетска вредност од 9 kcal/g, или 37 kJ/g.  

 Млечната маст претставува комплекс од различни липидни состојки, кои некои 

се наоѓаат во плазмата, а некои во слободна форма. Слободните стероли, слободните 

масни киселини и фосфолипиди се присутни во плазмата на млекото и во млекото без 

млечни масти. Генерално се состои од триглицероли, диацилглицероли и 

моноацилглицероли и фосфолипиди. Поради одредување на сензорните својства и 

хранливите вредности на млекото, во млечните масти се наоѓаат важни состојки, но во 

многу мали количини. Тука се присутни витамините, особено оние што се раствораат 

во масло, А, D, E, и витамин K во трагови (Bejtes, 2019). 

 Лактозата е јаглехидрат што нема сладок вкус иако е шеќер. Концентрацијата 

варира во зависност од тоа од каде потекнува. Лактозата е дисахарид, кој е составен од 

α-D-гликоза и β-d-гликоза и се појавува во два облика. Формите на лактозата варираат 

во зависност од големината на аголот на ротација на поларизираната светлина и според 

можноста за топење или кристализација што зависат од други фактори: температура, 

pH-вредност и др. Лактозата помага при искористување на внесениот калциум во 

перисталтиката на цревата. Лесно се вари до 99,7 % и е погодна за дијабетичари, 

меѓутоа постои и нетолеранција кај некои луѓе поради недоволната количина или 

недостигот на ензимот лактаза (β-галактозидаза) (Bejtes, 2019). Лактозата игра клучна 

улога како подлога во производство на млечни ферментирани производи, јогурт, 

сирење. 

 Како што знаеме, протеините се градбени материи на целото ткиво. Достапните 

протеини во млекото ги содржат сите есенцијални аминокиселини, само пониска 

концентрација имаат на метионин и цистеин. Протеините се главни компоненти за раст 

и развиток на организмот како и важна состојка на млекото. 

 Според (Bejtes, 2019), од вкупните азотни материи во млекото, протеините се 

присутни околу 95 % и 5 % непротеински азотни материи. Во млекото се наоѓаат два 

значајни протеина, а тоа се: казеинот и протеините од сурутката. 

 Казеинот е најзастапен протеин во млекото. Важен е поради неговите 

технолошки особини бидејќи многу технологии на млеко се засновани врз особините 

на казениот (на пр., при производство на сирење, млечнокиселински производи и др.). 
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Главните фракции на казеинот се: αS1-казеин, αS2-казеин,  β-казеин, g-казеин, и  k-

казеин. Во суровото млеко казеинот се наоѓа во форма на мали колоидни честички т.н. 

казеински мицели со глобуларен облик. Всушност, казеинските мицели содржат 

одреден број мали глобуларни субмицелни единици што се формираат со поврзување 

на казеинските фракции. 

 Протеините од сурутка се остаток во сурутката добиени со одвојување на 

казеинот. Тоа се хидрофилни и се постабилни во однос на казеинот под дејство на 

киселина или ензими. Најзастапени протеини од вкупните протеини се β-

лактоглобулините и α-лакталбумините (Bejtes, 2019). 

 α-лакталбуминот е најотпорен протеин од сурутка при промена на температура. 

Се појавува во два облика: А и B, а обликот се променува во зависност од 

супституцијата на аминокиселини од глутамин на аргинин. Се смета дека α-

лакталбумот е еден од двата протеински ензима што ја синтетизираат лактозата.  

 Минералите играат важна улога во структурата на казеинските мицели како и 

врз организмот. Во кравјото млеко содржината на минералите се разликува од минерал 

до минерал, и тоа: 445 ppm – натриум, 105 ppm – магнезиум, фосфор – 896 ppm, хлор – 

958 ppm, калиум – 1500 ppm, калицум – 1180 ppm, железо - 0,5 ppm, цинк – 0,1 ppm 

(Mourad et al., 2014). 

 Витамините се биолошки активни супстанции неопходни за правилно одвивање 

на биолошките процеси во организмот. Нивото на витамини A, D, E се менува во 

зависност од времето на пасење на животните (пролет-лето). Витамините што се 

растворливи во вода B и C потекнуваат од микрофлората на желудникот на животното. 

Количината на аскорбинска киселина е мала, но во зависност од технолошките процеси 

може да се промени (Mourad et al., 2014). 

 Витамините А во млекото се присутни во облик на витамини и провитамини β-

каротен. Каротенот е одговорен за бојата на млекото. Од B-комплексот, витамините во 

млекото најчесто се застапени: тијамин (B1), рибофлавин (B2), нијацин, витамин (B6) 

пантотенска киселина, биотин, фолацин, витамин (B12) (Bejtes, 2019).  

 Млекото е функционална храна најважна најпрво за новороденчињата, која 

овозможува дигестија и обезбедува биоактивни компоненти и хранливи материи. 

Консумирањето млеко и млечни производи го намалува крвниот притисок, ја одржува 
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телесната тежина и помага во намалување на ризиците за мозочен удар, канцер на 

дебелото црево, остеопороза и сл. Поддржува развој на лимфните ткива и создава 

симбиотска микрофлора. 

 Тоа е богат извор на јаглехидрати, фосфор, селен, магнезиум, цинк, протеини, 

биоактивни пептиди и олигосахариди. Со помош на пробиотичките бактерии од 

ферментираните млечни производи се вклучува инхибиција на апсорпција на цревниот 

холестерол. Млечните протеини играат клучна улога во регулацијата на храната и 

ситоста што се однесуваат на регулирање на телесната тежина. Исто така, може да се 

регулира крвниот притисок под дејство на млечнокиселинските бактерии, протеини, 

пептиди и калциум. 

 Функционалноста на производите особено на ферментираните млечни 

производи директно или индиректно преку консумираните микроорганизми 

промовираат здравствени механизми што се манифестира со позитивни ефекти врз 

имунитетот (Gasmalla et al., 2017). 

Месо 

 Месото е важен дел од човечката исхрана во текот на животот на 

потрошувачите. Обезбедува високохранливи биолошки материи, протеини и 

есенцијални аминокиселини. Во црвено месо спаѓаат: говедското, свинското, 

јагнешкото и дивечот. Во последните години се смета дека месото има влијание врз 

човековото здравје како и негативни последици за животната средина. Трендовите на 

консумирање храна од животинско потекло варираат низ целиот свет. 

 Црвеното месо ги содржи сите есенцијални аминокиселини потребни за 

задоволување на потребите на потрошувачите. Количината протеини во црвеното месо 

изнесува околу 20-24 g на 100 g сурово месо, но и со минимален внес на протеини 

може да се обезбеди енергија. Секој вишок може да се претвори во енергија, но како 

најголем извор на енергија се мастите. 

 Во зависност од тоа кој вид масни киселини се присутни во месото, имаат 

различно влијание врз организмот, односно негативни ефекти врз холестеролот во 

крвта и ризикот од срцеви заболувања. Нивото на масни киселини варира во зависност 

од порциите на внес на посно месо и мастите. Кога се работи за посно месо, има 

повисоко ниво на полинезаситени масни киселини, а пониско на заситени масни 
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киселини. Со намалување на порцијата на внес истовремено се намалуваат и внесените 

масни киселини, па така содржината на заситени масни киселини на 100 g месо ќе 

изнесува 37 g.  

 Голем спектар на биорасположливи микроелементи се присутни во месото, а се 

потребни за општото здравје на потрошувачите. Од групата минерали, во месото 

присутно е железото во хем-форма. Според спроведените студии на Вајнес и сор. 

(Wyness et al., 2015), опишано е дека железото во хем-форма подобро се апсорбира од 

храната за 20-30 % отколку железото во нехем-форма за 15-20 %. Кога ќе се направи 

споредба меѓу храната од растително потекло и храната од животинско потекло, може 

да се утврди дека хем-формата на присутно железо во месото помага да се зголеми 

апсорпцијата на нехем-форма на железо во житариците, зеленчукот и легуминозите. 

 За да се намали ризикот поврзан со кардиоваскуларните заболувања, канцер на 

дебелото црево, количината на дневен внес на црвено месо и преработено месо кај 

мажи е до 86 g, додека кај жени 56 g во согласност со регулативите на Министерството 

за здравство во Велика Британија (Wyness et al., 2015). 

 Потребно е во организмот да се внесуваат биоактивни соединенија, како што се 

овошјето и зеленчукот, јаткасти плодови, легуминози и сл. бидејќи тие ја играат 

главната улога во заштита на организмот од кардиоваскуларни болести, дијабетес и др. 

 Генерално, го одржуваат здравјето на потрошувачите, помагаат во намалување 

на оксидативниот стрес, како и ризикот на појава на хронични заболувања. Во 

последно време побарувачката за здрави производи се зголемува со вклучување и на 

месни производи со подобрени нутритивни својства. Тоа може да се постигне со 

реформулирање на месните производи и развивање нови производи.  

 Реформулирањето би значело да се намали содржината на масти, сол и нитрити 

во месото, а со тоа и влијанието врз холестеролот во крвта, кардиоваскуларните 

заболувања и општото здравје.  

 Со воведување функционални својства во храната се промовира доброто здравје 

и хранливоста, но и свеста на потрошувачите се подигнува на повисоко ниво, а со 

масовно консумирање ќе се подобри благосостојбата и здравствената состојба на 

целокупното население (Botez et al., 2017). 
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 Од спроведеното истражување на Груиќ и сор. (Grujic et al., 2012), развојот на 

функционалната храна довел до многубројни испитувања на влијанието на една или на 

повеќе функционални состојки во различни типови прехранбени производи, како и во 

месото и месните преработки. Алтернативните производи со функционални својства се 

произведуваат од здравствени причини. 

 Месото и месните производи спаѓаат во групата производи коишто се 

причинители за кардиоваскуларните заболувања поради содржината на масти, посебно 

на заситени масни киселини.  

 Главниот состав на месото покрај вода, содржи протеини, масти, витамини. 

Промената во составот на месните производи започнува со промена на содржината на 

масните киселини со додавање растителни масла, омега-3 масни киселини или 

диететски влакна, антиоксиданси, пробиотици, инулин, олигофруктоза и др. 

 Од месните преработки, посебно се издвојуваат ферментираните колбаси 

бидејќи не се обработуваат со топлина и високофункционалните состојки не се 

променуваат во текот на производството. Од друга страна, постои и можност како 

стартер култури да се користат пробиотички бактерии што позитивно влијаат врз 

здравјето на потрошувачите. Растителните масти не влијаат на промена на pH-

вредноста во ферментираните колбаси, бидејќи промената може да влијае врз физичко-

хемиските и сензорните својства на производот. pH-вредноста влијае врз бојата, 

цврстината и аромата на ферментираните колбаси. 

 Додавањето на протеините од соја и протеините од пивски квасец во 

ферментираните колбаси се покажало дека има влијание врз технолошките својства и 

подобрувањето на здравствените карактеристики на полутрајните колбаси. Протеините 

од соја имаат способност да ги поврзуваат водата и мастите со зголемувањето на 

стабилноста на емулзијата и приносот. Се зголемува бројот на есенцијалните 

минерални материи, диететски влакна и есенцијални аминокиселини: лизин, 

триптофан и арганин. Соиното масло содржи околу 0,2 g растителни стероли на 100 g, 

кои се поврзуваат со намалување на LDL-холестеролот, ги ублажува симптомите на 

менопауза и го намалува ризикот од одредени болести. 

 Со употреба на растителните влакна во производите се докажало дека се 

намалува вишокот енергија на готовите производи поврзано со исхраната и појавата на 
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хронични заболувања: рак на дебело црево, дебелина, кардиоваскуларни заболувања и 

др. (Grujic et al., 2012). 

Јајца 

 Јајцата играат важна улога во исхраната на потрошувачите. Богати се со 

протеини, масти и микронутриенти. Тие претставуваат главни виновници за 

покачувањето на холестеролот во крвта. Но познато е дека покачувањето на 

холестеролот во крвта може да зависи од повеќе фактори, генетиката на потрошувачот, 

хормоналните фактори, исхраната. Често јајцата се отстрануваат од исхраната и поради 

етничката припадност. Спроведено е истражување од страна на Зуанг и сор. (Zhuang et 

al., 2021) поврзано со потрошувачката на јајца, односно холестеролот, за штетните 

последици за кардиоваскуларниот систем, истовремено и причинител за многубројните 

заболувања на населението во САД. Од добиените резултати може да се забележи дека 

внесувањето цело јајце и холестеролот се поврзани со повисока смртност поради 

кардиоваскуларни заболувања, карцином, дијабетес и др. Сепак, препораките се за 

балансирана исхрана, замена на цело јајце со белка од јајце и консумирање 

алтернативни извори на протеини за подобрување на здравјето на населението (Zhuang 

et al. 2021). 

 Нутритивниот состав вклучува ниска количина јаглехидрати, 12 g на 100 g 

протеини, ниска содржина на мононезаситени масти, богати со цинк, селен, ретинол и 

токофероли (Miranda et al., 2015).  

 Потрошувачите што имаат нарушен метаболизам треба да внимаваат при 

консумирање јајца со цел да го намалат ризикот од појава на хиперхолестеролемија, 

хипертензија, дијабетес и сл. Исто така, често настануваат алергиски реакции поради 

присутните овалбумини, лизоми, овомуцоиди, овотрансферин назначени како главни 

предизвикувачи на алергиите во белката од јајцето. 

 Протеините од јајцето според Гадберт и сор. (Godbert et al., 2019) се со најниска 

цена во однос на другите протеини од животинско потекло. Јајцата се богати со 

витамин А, железо и витамин B12, холин, рибофлавин, калциум и цинк. Недостиг од 

микронутриентите е витаминот C или аскорбинската киселина, но во големи количини 

се застапени витамините D, E, K, B1, B2, B5, B6, B9. Со консумирање две јајца дневно 

може да се задоволи за 10-30 % дневниот внес на витамини. Исто така, присуството на 

холинот, најизразен во тврдо варените јајца, помага во разновидни функции во 
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одржувањето на клетките и во растот во сите фази од животот. Врши 

невротрансмисија, помага во развивање на мозокот и јакнење на коските. 

 Од минералите, јајцата се богати со калциум, калиум, умерени количини 

натриум 142 mg на 100 g, а најголема количина има фосфорот. Во трагови ги содржат 

сите основни елементи: бакар, железо, магнезиум, селен, цинк, манган. Кога некој 

елемент недостасува во организмот, тогаш најчесто се случува замор и депресија и 

развој на патолошки заболувања.  

 Содржат огромен број биолошки активни компоненти со количество вода од 76 

%, протеинска содржина 12,6 %, масти 9,5 %, и јаглехидрати 0,7 %. Овоалбумините од 

јајцето се важен извор на аминокиселини за исхрана на луѓето. Белката од јајцето во 

форма на антибактериски лизозим може да има бактерицидно дејство во 

фармацевската индустрија и улога на конзерванс во храната. Вискозитетот што го дава 

јајцето потекнува од овамуцинот, додека одлагањето на белката од јајцето да се 

дигестира под дејство на многу инхибитори на протеазата може да биде употребена за 

влезна сурова состојка на производите (Godbert et al., 2019). 

11.2. Протеини од инсекти 

 Друга опција за висококвалитетен протеин според Линч и сор. (Lynch et. al., 

2018), кој е интензивен во споредба со традиционалниот животинско-базиран протеин 

се инсектите што можат да се јадат. Во просек, содржината на протеини во инсектите 

за јадење ги исполнува или ги надминува неопходните барања за аминокиселини кај 

возрасните во споредба на говедското месо, јајцата, млекото и сојата.  

 Една од придобивките при консумирање инсекти за јадење е високата 

ефикасност на конверзија на храна. За да се пресмета односот на конверзија на храна 

на животно или инсект (FCR), се дели масата на потрошена храна со масата на 

компонентата за исхрана. FCR за инсекти е 1,47 до 5,3, додека за говедско месо 6-25. 

Според тоа, на инсектите им треба помалку земја и испуштаат помала количина гасови 

кон стаклената градина во споредба со традиционалното сточарство. Исто така, 

постојат и комерцијално спакувани протеини од инсекти што од неодамна се 

препорачува за спортистите. 
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12. Број на протеини добиени од животински и растителни видови 

 За да се обезбеди квалитет и количина протеини со консумирање диететски 

влакна како идеална човечка исхрана, се користат и растителна и животинска храна во 

соодветни пропорции. 

 Во човековата исхрана со растително базираната исхрана се обезбедува ~ 65 % 

протеини, додека, пак, кај животинско базираната исхрана се обезбедува ~ 35 % 

протеини. Доволна количина аминокиселини може да се обезбеди преку консумирање 

соодветни комбинации на легуминози и житарици, а достапноста, пак, на легуминозите 

стана ограничена на глобално ниво.  

 Иако оваа комбинација ги обезбедува барањата за протеини кај возрасни лица, 

таа се применува и кај деца. Кај постарите лица што имаат недостиг на најмалку една 

есенцијална аминокиселина е идентификувано дека лицата консумирале животинска 

храна помалку од 65 % од вкупните протеини. Количината на протеините присутни во 

различни видови извори на растително и животинско потекло е прикажана на табела 

бр. 4а. 

Табеларен приказ бр. 4а – Споредба на протеини од различно потекло 

Извор: Christudas S., Devaraj R., Xu B. Different impacts of plant proteins and animal proteins on 
human health through altering gut microbiota. Functional Foods in Health and Disease. 2020; 10(5): 

228-243. DOI: 

Протеини од растително 

потекло 

Вредност 

на 100 g 

Протеини од животинско 

потекло 

Вредност на 

100 g 

 
 
Житарици 

Јачмен 9,91  
 
Протеини во 
мускул на 
животно 

Говедско месо 23,30 
Пченка 9,42 Пилешко месо 21 
Просо 11,02 Риба 21 
Ориз 6,61 Јагнешко месо 21,9 
Пченица –
sorghum 

11,30 Овчо месо 21,5 

Пченичен леб 10,69 Телешко месо 24,8 
Пченица 13,68   

 
 
 
Легуминози 

Леќа 25,80  
 
Протеини од јајце/1 количина 

 
Протеини од млеко/чаша 

 
Црн грав 23,58  
Мунго црн грав 
(Јужна Азија)  

25,21 6 

Леблебија 19,30  
Кравји вигна 
грашок 

23,52 8 

Фаба зрна 26,12  
Грав 21,60  

 Соја 16,6  
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12.1. Влијание на протеините врз микробиомите на цревата 

  Кристудас и сор. (Christudas et al., 2020) спровеле истражувања за влијанието на 

протеините врз цревните бактерии. Од добиените резултати произлегло дека 

адолесцентите што не консумирале месо во својата исхрана имале намален број на 

Bifidobacterium, во споредба со лицата што консумирале говедско месо, кои имале 

зголемен број на Bacteroides и Clostridia. По исхраната со протеини од животинско 

потекло, забележани се зголемувања на бројот на толерантни анаероби, како што се: 

Bacteroides, Alistipes и Bilophila. 

 Потрошувачката на протеини е позитивно поврзана со целокупната микробна 

разновидност. На пример, со внесот на екстракти од протеини од грашок се зголемиле 

бактериите во цревата: Bifidobacterium и Lactobacillus, а се намалиле патогените 

бактерии: Bacteroides fragilis и Clostridium perfringens (Christudas et al., 2020). 

 Покрај тоа, нивото на SCFA во цревата, кое дејствува како антиинфламаторни 

агенси и ја одржува мукозната бариера, е поттикнато од протеинот од грашок. За да се 

изврши биоактивност, неопходна е трансформација на природни соединенија како 

лигнани од страна на бактериите во цревата. Овие природни лигнани се присутни во 

најразлична храна, како зеленчук, овошје и ленено семе. 

 Метаболизацијата на лигнаните во лененото семе и ентеролактоните и 

ентеродиол од цревните бактерии може да го заштитат организмот од разни болести: 

кардиоваскуларни болести, канцер на дојка и простата, канцер на дебелото црево, 

хиперлипидемија, остеопороза и синдром на менопауза. 

 Потрошувачката на соина храна позитивно го менува составот на цревни 

микробиоми. Сојата и храната од соја обезбедуваат нутриенти и енергија што го 

поддржува растот на одредени цревни микробиоми. Зголемената потрошувачка на 

млеко од соја кај луѓе од Азија и САД е добар пример за растително-базираната 

исхрана. Многу вредни хранливи нутриенти во соиното млеко се користат од цревните 

микробиоми и предизвикуваат промени во бројот на бактериите. Ефектот од 

консумирањето млеко од соја врз микробиотата во цревата претходно бил испитан од 

Фернандез-Раудалес и сор. (Fernandez-Raudales et. al., 2012). Тие првенствено откриле 

дека постои зголемена количина на вкупни цревни бактерии кај мажите со прекумерна 

телесна тежина и дебели мажи. 



71 

 

 Дополнително, со внесот на соино млеко се сменува составот на бактерии со 

зголемено изобилство на бактерии, како Bacteroidetes и Proteobacteria и намален број 

на популации од Bifidobacteria и Firmicutes. Со оваа промена при консумирање соино 

млеко се редуцира ризикот од дебелина и други метаболични синдроми.  

 Исто така, соиниот протеин може да се врзува со фитоестрогените соединенија 

и да го поттикне метаболизмот на липидите при што ќе го намали вкупниот 

холестерол, липопротеинскиот холестерол со помала густина и триглицеридите, што 

исто така ја намалува отпорноста на инсулин и резултира со подобар крвен профил. 

 Протеините од екстрактите од алги го подобруваат растот и здравјето на 

цревата со промена на популацијата на цревата и ја зголемуваат сварливоста и 

апсорпцијата на хранливите материи. Покрај тоа, протеините од алги ја менуваат 

микробиозата на цревата и го модулираат имунолошкиот одговор, зајакнувајќи ја 

функцијата на бариерата на цревата.  

 Протеините од ленено семе во исхраната значително ги намалуваат серумските 

концентрации на 17β-естрадиол и естронон сулфат и зголемен пролактин. Во споредба 

со исхраната базирана на растенија, исхраната базирана на анимална храна, која е 

богата со масти, исто така влијае врз составот на микробиомите. Како резултат на тоа, 

стапката на морталитет е пониска кај лица што консумираат протеини добиени од 

растенија отколку кај оние што консумираат првенствено животински протеини. 

Различни студии за ефектите на протеините во исхраната врз болестите се прикажани 

во табеларен приказ бр. 5а според Кристудас и сор. (Christudas et al., 2020). 

 
Табеларен приказ бр. 5а Влијанието на протеините врз здравјето на човекот 

Извор: Christudas S., Devaraj R., Xu B. Different impacts of plant proteins and animal proteins on 
human health through altering gut microbiota. Functional Foods in Health and Disease. 2020; 10(5): 

228-243. DOI: 
Внес на храна Модел на 

истражување 
Времетраење Главен наод 

Соина храна 10 групи студии 
12, 888 случаи 
452,916 учесници 

10 години Намалување на ризик 
од канцер на дојка 

Протеин од 
растително потекло 

70 696 Јапонци 
45-74 год. 

18 години Намален морталитет. 
Намален ризик од 
кардиоваскуларни 
болести и морталитет 
од кардиоваскуларна 
болест (CVD) 

Протеин од 37,698 мажи Мажи над 22 год. Го зголемува ризикот 
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животинско потекло 
(црвено месо) 

83,644 жени Жени 28 год. на (CVD) и 
морталитет од канцер 

Непроцесирано 
црвено месо и 
процесирано месо 
 
Свежо црвено месо 

100g/ден  - 447,333 
индивидуи 
50g/ден – 372,391  
 
19,912 случаи 

 Го зголемува ризикот 
од дијабетес тип-2 
 
Зголемување на 
ризикот од канцер на 
дојка 

 
Вид храна Ефект на микробиота Ефект на домаќинот 

Грашок  Го зголемува присуството на 
Bifidobacterium, а го 
намалува на Enterobacteria и 
Clostridium perfringensa 
 

Го инхибираат растот на 
ентерохеморагичните Escherichia 

coli, Listeria monocytogenes и 
Salmonella Typhimurium 

Соин протеин Зголемено ниво на 
Bifidobacteriaceae и 
Clostridales spp. 

Намалено ниво на холестерол 

Морски алги Ги зголемува корисните 
бактерии, како што се 
Lactobacillus spp. и 
Bifidobacterium и ги 
намалува потенцијалните 
патогени бактерии, како што 
се Enterobacteria 

Менување на микробиота на цревата 
и / или модулирање на имунолошката 
функција, а со тоа зајакнување на 
функцијата на бариерата на цревата. 

Зголемена исхрана со 
говедско месо 

Намалување на 
Bifidobacterium и 
зголемување на Bacteroides и 
Clostridia 

Го зголемува триметиламин N-оксид 
и ги намалува масните киселини со 
кратки синџири што доведува до 
кардиоваскуларни заболувања, 
воспаленија и болести на цревата 

Екстракт од протеин 
од сурутка и грашок 

Зголемување на 
Bifidobacterium и 
Lactobacillus, намалување на 
Bacteroides fragilis и 
Clostridium perfringens 

Зголемување на масните киселини со 
краток синџир што доведуваат до 
зголемување на цревната бариера, T-
регулаторните клетки и го намалува 
воспалението 

Анимално-базирана 
исхрана 

Зголемување на жолчните 
толерантни анаероби, како 
Bacteroides, Alistipes и 
Bilophila 

Го зголемува триметиламин N-оксид 
што доведува до кардиоваскуларни 
заболувања, воспаленија и болести на 
цревата 

Соино млеко Ги зголемува Bacteroidetes и 
Proteobacteria, а ги намалува 
Bifidobacteria и Firmicutes 

Го намалува ризикот од дебелина и 
други метаболични синдроми 

Намалено користење 
на овошје, зеленчук 
и риба 

Го намалува богатите 
микробни гени 

Ја зголемува отпорноста на 
инсулинот, го намалува серумот за 
триглицериди и нивото на LDL 
холестерол и воспаленија 

 
 И покрај високата содржина на железо во исхраната на веганите достапна во 

растителната храна: семки од тиква, соја, сончоглед, леќа, наут, чија семе и др., според 

Мирамонтес-Валдес (Miramontes-Valdes,2018), вегетаријанците имаат пониска 

содржина на серум феритин (резерви на железо) од оние што јадат месо. Веројатно тоа 
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се должи на намалената биорасположливост на типот на железото што се наоѓа во 

растенијата. Високите резерви на железо може да бидат ризик-фактор за развој на 

некои хронични заболувања. Потребно е да се постигне рамнотежа за да се оптимизира 

капацитетот на носење кислород во крвта и да се избегне ризикот од болести. Ниската 

содржина на резерви на железо, пак, може да резултира со анемија поради дефицит на 

железо и да настанат проблеми.  

 Генерално, протеините што потекнуваат од животинско потекло ги содржат 

сите основни аминокиселини во однос на правилниот начин на одржување на 

организмот, поддршка на метаболичните процеси во човечкото тело потребни за 

одржување и правилен раст и развиток на организмот. Споредбено со протеините од 

растително потекло коишто се дефицитарни во однос на доволниот број присутни 

аминокиселини и сооднос со есенцијалните аминокиселини. Кога ќе се прави анализа 

на протеините, треба да се опфатат не само присутните аминокиселини туку треба да 

се обрне внимание и на сварливоста на протеините кај потрошувачите. Од многуте 

случаи што настанале, протеините со добар аминокиселински состав не покажале 

добри резултати при сварливост. Потребно е да се земат двата фактора што ја 

опишуваат сварливоста на протеините и аминокиселинскиот профил за да може да се 

утврди разликата во хранливата вредност на протеините од различно потекло. Со 

помош на формулата се пресметува дигестивноста на аминокиселините: 

 

Слика бр. 6 Дигестивност на протеини 

Извор: Joye I. „Protein digestibility of cereal product“ Department of food science, university of 
Guelph, 2019, Canada 

 

 Според извршените калкулации, млекото и јајцата содржат соодветна количина 

на сите есенцијални аминокиселини и имаат голема сварливост, односно со 

пресметките се добива максимален резултат од 1,00. Со резултат 0,92 говедското месо 

и сојата имаат исти својства во поглед на сварливоста и аминокиселинскиот профил, а 
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веднаш по нив е пченицата, која има недостиг на лизин аминокиселина, а резултатот 

што е добиен е 0,42 (Joye, 2019). 

13. Споредбена анализа на загадување на животната средина во однос 

на растенијата и животните 

 Растително-базираната исхрана нуди утврдени физички и здравствени 

придобивки врз животната средина. Овие придобивки делумно потекнуваат од 

степенот на ограничување на храната од животинско потекло. Диететските избори 

влијаат врз животната средина, како и врз здравјето на луѓето. За производство на 

растителни протеини генерално е потребно помалку земјиште, вода и енергија, што 

резултира со помалку гасови кон стаклената градина во споредба со производство на 

протеини од животинско потекло.  

 Растително-базираната исхрана често се смета за најефикасна стратегија за 

системското намалување на гасовите кон стаклената градина и употреба на 

земјоделските земјишта за производство на растителна храна. Друга загрижувачка 

причина е брзото осиромашување на складираните количини висококвалитетен 

фосфор што се ископува на глобално ниво. Користени како дел од ѓубрива за 

производство на храна, познатите резерви на фосфор се ограничени и потенцијално 

може да се исцрпат во рок од 50 до 100 години ако трендовите на потрошувачка 

продолжат со иста брзина. За вегетаријанската исхрана е потребно да се произведе 

значително помала количина фосфор отколку за производство на месо. 

 Сепак, сите протеини од месо или животинско потекло немаат исто влијание врз 

животната средина. На пример, консумирањето говедско месо и месо од живина или 

свинско го намалува влијанието врз стаклената градина. Направено е истражување 

според Салобир и сор. (Salobir et al., 2012) и врз основа на процената на животниот 

циклус, се утврдило дека 1 kg протеини од говедско месо е еквивалентно на 45-640 kg 

CO2 во споредба со 10 kg CO2 по kg протеини од тофи. 

 Состојбата на животната средина зависи од многу фактори. Загадувањето може 

да настане не само преку фрлање отпадоци, храна, испуштање гасови туку може да 

биде и при производство на добиточна храна. Со цел да се намалат емисиите во 

животната средина, постојат начини за намалување на загадувањето и прецизно да се 

откријат потребите од хранливи материи за животните. 
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 Со недостиг на хранливите материи, забележана е побавна стапка на гоење кај 

свињите за 10 % поради потребите за одржување, лачењето на супстанциите во 

околината се зголемуваат за најмалку 5 %. Важно е да се знаат потребите и барањата 

на животните за да се задоволи потребната количина хранливи материи и таа да се 

искористи. 

 Со системот за процена на протеините што можат да се метаболизираат се 

подобрува искористеноста на протеините, а со тоа емисиите на азот во животната 

средина може да се следат и да се намалуваат со мерење на количината уреа во 

млекото. Но со исфрлањето уреа и измет, зголемени се емисиите кон стаклената 

градина, и не само што се создаваат големи количини СО2 туку и метан (Salobir et al., 

2012). 

 Консумирањето свинско месо, пилешко месо и морските плодови во споредба 

со говедското месо даваат подобри резултати со опсег од 20-55, 10-30, 4-540 kg CO2  по 

kg протеин, соодветно. Сепак, веганската и вегетаријанската исхрана со помала 

застапеност на храна од животинско потекло ќе обезбеди придобивки за животната 

средина. 

 Вирсениус и сор. (Wirsenius et al., 2010) пресметале дека со 25 % помала 

консумација на месо и премин кон вегетаријанството како начин на исхрана ќе се 

минимизира влијанието врз земјоделското земјиште во екосистемите, биодиверзитетот 

и емисиите на јаглерод диоксид, но други истражувачи укажуваат на тоа повеќе да се 

намали консумирањето храна од животинско потекло. Други истражувачи повикаа на 

глобално намалување на жител до 90 g храна од животинско потекло дневно. 

13.1. Здравје и превенција од болести 

 Потрошувачите очекуваат од производителите храната да биде функционална, 

со подобри карактеристики, сензорни својства, да ја подобри здравствената состојба и 

да спречува болести. Со таа цел потрошувачите во денешно време сѐ повеќе 

консумираат вегетаријанска храна, храна базирана на житарици, редуциран шеќер, сол 

и масти. 
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13.2. Погодност 

 Покрај тоа што го споменавме, пазарот за храна и компаниите се фокусирани на 

погодност (вреднување на потрошувачот и нудење производи со позитивни 

придобивки за здравјето и зголемување на потребите на потрошувачот). 

Најчеста дефиниција за погодност се должи на подготовката на оброкот. Заштеда на 

време, што може да се калкулира во „додадена вредност“ – брз, инстант, за минута 

подготвен оброк (лесен за подготовка: пакувана храна, замрзната, преработена, 

претходно подготвена во маркет, спремна храна за готвење, брза храна, итн.). 

Побарувачката расте за свежа и во исто време и за погодна храна што може да се 

постигне преку минимално преработена храна (брзорастечки сегмент во преработката 

на прехранбената индустрија), но во исто време максимална свежина и долг рок на 

траење со висок квалитет и свеж изглед (Pilizota, 2012). 

 

13.3. Нашиот свет се соочува со невидени предизвици 

 Во светот, и покрај поставените правила, законски регулативи, подобрување на 

карактеристиките на храната, пропаганди, програми и реклами, настануваат 

предизвици во поглед на загадувањето на животната средина. Фрлањето отпад, 

употребата на нерециклирачка амбалажа, користењето на тешко одржливи производи, 

зголемената популација, глобалното затоплување, испуштањето штетни гасови во 

атмосферата, изумирањето на растителните и животинските видови, искористување на 

природните ресурси и многу други влијанија директно се поврзани со нашата иднина. 

Научниците и истражувачите тврдат дека по сето искористување на ресурсите ќе 

настане голема сиромаштија и недостиг на храна, па затоа апелираат до светските 

власти да воведат т.н. „трансформирачки политички промени“ (Bleakley et al., 2017). 

 До 2050 година е предвидено светската популација да се зголеми до 10 

милијарди луѓе, кои треба да се нахранат. Потребно е да се направи трансформација на 

нашиот глобален систем за храна – од фарма до тоа што е пласирано на пазарите. 

Комплексна задача е бидејќи ако ние испорачуваме нутритивна исхрана, сите ќе сакаат 

да бидат дел од системот за храна којшто ќе биде одржлив. 

 На глобално ниво, ние се потпираме на овој мал опсег на храна. Ова е негативно 

влијание врз нашето здравје и здравјето на планетата. 75 % од глобалниот синџир на 

исхрана, 12 доаѓаат од растителни и 5 од животински видови. Само 3 растителни 
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видови (ориз, пченка, пченица) даваат приближно 60 % калории во целокупната 

човечка исхрана. Ова вклучува многу значајни извори на нутритивност. Додека луѓето 

ги внесуваат доволните калории, оваа исхрана не обезбедува витамини и минерали. 

 Според други истражувања, со зголемувањето на бројот на населението, сѐ 

повеќе ќе се ограничуваат природните ресурси, обработливото земјиште и водата, а со 

тоа ќе се зголемува и потребата од нови алтернативни извори на протеини. Алгите 

коишто во последно време стануваат популарни имаат потенцијал за употреба како 

извор на протеини со добра сварливост и аминокиселински состав. Алгите може да 

најдат примена како храна за луѓе и животни. 

 Со разни комбинации меѓу производството во земјоделството и зголемувањето 

на просечниот приход на жител може да се намали глобалниот глад во текот на 

последниот половина век, и покрај тоа што има двојно зголемување на популацијата 

(Bleakley et al., 2017). 

 Производството во светски размери се соочува со досега невиден предизвик, и 

покрај употребата на методите за интензивирање на земјоделството. Голем удар ѝ се 

задава на животната средина поради уништувањето на природните живеалишта, 

загрозувањето на биолошката разновидност, производството на гасови кон стаклената 

градина, ѓубрива, загадување на морските, слатководните и копнените екосистеми и сл. 

Протеините покрај другите нутритивни материи се недостиг што ќе следува во иднина, 

затоа е потребно воведување методи за да се издвојат и искористат алтернативните 

протеини со цел да се задоволи потребата на потрошувачите, а со тоа да се справат со 

проблемите што следуваат околу глобалниот глад и заштитата на животната средина.  

 Со текот на времето некои растенија почнале да исчезнуваат, па така, на 

пример, историски гледано, во 1900 година неверојатни 75 % од генетичките 

разновидни растенија исчезнале. Во многу азиски држави бројот на одгледувани 

видови ориз се намалил од илјадници на десетици. Во Тајланд, на пример, 16 000 

култивирани видови се намалиле на 37 вида. Во минатиот век САД изгубиле 80 % 

видови зелка, грашок, домати. 

 Потпирањето на животинско-базирани извори на протеини предизвикува 

дополнително оптоварување на животната средина и земјоделските практики, кои не се 

долгорочно одржливи. Вкупното земјоделство учествува со околу една четвртина од 

сите емисии врз стаклената градина, од кои 60 % отпаѓаат на сточарството. 
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Производството на месо и млечни производи и јајца бараат повеќе вода и земја, кои се 

неопходни за животните. Се создаваат гасови врз стаклената градина, загадуваат со 

испуштање течен отпад во реките и морињата и се поинтензивни во однос на 

растителните продукти (Nemecek et al., 2016). 

 Според друго спроведено истражување, Бувие (Bouvier, s2017), грашокот, 

особено жолтиот, претставува примарна земјоделска култура. Присутниот азот во 

почвата го фиксира околу коренот, а истовремено ја подобрува плодноста на почвата. 

Грашокот има еколошко влијание бидејќи потрошувачката на енергија е намалена за 11 

%, а гасовите врз стаклената градина се намалени за 14 % споредено со животните.  

 Консумирањето храна од животинско потекло има влијание врз загадувањето на 

животната средина поради тоа што се ослободува CO2. Исто така, потрошувачката на 

вода за производство на месо во однос на потрошувачката при производство на 

растенија е различна и варира во зависност од видот на месото. Прикажано е на 

табеларен приказ бр. 6а Влијание врз животната средина при производство на храна од 

различно потекло. 

 

Табеларен приказ бр. 6а Влијание врз животната средина при производство на храна од 

различно потекло 

Вид храна Количина за 

производство на 

храна 

Ослободување  

на  

CO2 

Потрошувачка на 

вода 

Говедско месо 1 kg 9,5 kg > 43 пати 

Свинско месо 1 kg  > 18 пати 

Пилешко месо 1 kg  > 11 пати 

Соја 1 kg  > 5 пати 

Жолт грашок 1 kg 0,5 kg  

 

 Протеините од грашок помагаат кај потрошувачите што страдаат од алергии, се 

без глутен и не се ГМО. Имаат намалена содржина на масти и немаат холестерол. 

Висока моќ на дигестивност и голема количина на важни аминокиселини со разгранет 

синџир, како што се: арганин, лизин и др. Протеините од растително потекло имаат 

корисни здравствени придобивки на мускулната маса и задржуваат ситост (Bouvier, 

2017) 
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14. Детектирање на факторите што влијаат врз потрошувачкото 

однесување поврзани со квалитетот и безбедноста на храната  

  Прехранбените производи треба да се безбедни и квалитетни и позитивно да 

влијаат врз здравјето на потрошувачите, што претставува предуслов за купување 

производ. Како клучни детерминанти во процесот на купување ги издвојуваме 

макронутиентите, кои претставуваат неопходни материи за градење и одржување на 

здравите клетки и учествуваат во метаболичните процеси. Јаглехидратите, мастите и 

протеините претставуваат структурни материи на организмот. Јаглехидратите се делат 

на моносахариди, дисахариди и полисахариди и може да се најдат во различни видови 

храна, како на пр., овошје, млеко, легуминози и др. Мастите претставуваат мономери на 

масни киселини и може да се поделат на заситени и незаситени, при што најголем 

процент на заситените масни киселини отпаѓаат на храната од животински извори. Како 

важен макронутриент претставуваат протеините, кои можат да бидат од растително и од 

животинско потекло. И покрај разликите што се среќаваат во однос на 

аминокиселинскиот состав, протеините ги одржуваат биолошките функции во 

организмот. Протеините од животинско потекло се сметаат за целосни протеини што ги 

обезбедуваат сите аминокиселини, додека на протеините од растително потекло им 

недостасува една или повеќе аминокиселини. Протеините од растително потекло 

обезбедуваат хранливи материи, како што се: бета-каротен, диететски влакна, витамин 

C, витамин Е, фолна киселина, железо, магнезиум и калциум. Едно лице што консумира 

исклучиво протеини од животинско потекло има поголема шанса за заболувања 

поврзани со срцето и крвниот притисок, што не е случај со протеините од растително 

потекло. Според тоа, консумирањето балансирана исхрана треба да биде составена од 

комбинација на различни видови храна за да се снабди организмот со есенцијални 

хранливи материи. Неопходно е да содржи одредена количина семиња, житарици, 

овошје, зеленчук за да се обезбедат есенцијалните хранливи материи. Прехранбените 

квалитетни и безбедни производи претставуваат примарни фактори при купување. 

Прехранбените индустрии треба да ги почитуваат HACCP-принципите со цел да 

спречат штетни последици за нивното здравје предизвикано од производот што го 

консумирале, да ги задоволат потребите на потрошувачите, да ги исполнат нивните 

очекувања, како и заштита на животната средина преку купување лесно одржливи 

производи.   
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15. Анкетно истражување  
 

 За да се креира подобра слика за потрошувачите и за тоа какви фактори влијаат 

при нивната одлука за купување прехранбени производи, освен теоретското 

истражување, во еден дел од овој магистерски труд е спроведеното анкетно 

истражување за да се детектира однесувањето на потрошувачите при избор на 

производи со протеини од различно потекло.  

 Анкетниот прашалник се состои од вкупно 20 (дваесет) прашања што следуваат 

напоредно. Анкетата беше спроведена на територијата на РС Македонија каде што 

учествуваа вкупно 418 испитаници. Анкетата беше спроведена електронски преку 

платформата Google Form. 

Во првиот дел од анализата на податоците од анкетното истражување е 

направено сумирање во кое е опфатена фреквентната дистрибуција (frequency). Во 

вториот дел се користени тестовите Chi-Square и Cramér’s V за тестирање статистичка 

независност, односно да се открие поврзаност (зависност, асоцијативност) меѓу две или 

повеќе категорични променливи. 

 

15.1 Фреквентна анализа 

 

ПРАШАЊЕ 1. „Возраст“ 

а) 16 – 35 години 
б) 36 – 55 години 
в) над 55 години 

Застапеноста на возраста на лицата што се анкетирани е прикажана во табеларен и 

графички приказ бр. 1. 

Табеларен приказ бр. 1. Застапеност по „Возраст“ 

Дистрибуција по „Возраст“ 

Вкупно испитаници 418 Од 16 до 35 години Од 36 до 55 години Над 55 години 

Број на испитаници 283  177 18 

Процентуална застапеност 68 % 28 % 4 % 
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Графички приказ бр. 1. Застапеност по „Возраст“ 

 
ПРАШАЊЕ 2. „Пол“ 

a) Женски 
b) Машки         

Од анкетираните лица се застапени двата родови пола, чии број е прикажан на 

табеларен и графички приказ бр. 2.  

Табеларен приказ бр. 2. Застапеност по „пол“ 

„Пол“ 

Вкупно испитаници 418 Машки Женски 

Број на испитаници 96 322 

Процентуална застапеност 23 % 77 % 

 
Графички приказ бр. 2. Застапеност по пол  

 

Од застапеноста според полот се гледа дека женскиот пол на анкетираните е многу 

повеќе застапен (77 %). 
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ПРАШАЊЕ 3. „Образование“ 

a) Основно 
б)  Средно 
в)  Високо 

Застапеноста на образованието во анкетата како еден од поважните фактори при 

избор на производи со протеини од различно потекло е прикажано на табеларен  и 

графички приказ бр. 3.  

Табеларен приказ бр. 3. 3астапеност по „образование“ 

„Образование“ 

Вкупно испитаници 418 Основно Средно Високо 

Број на испитаници / 140 278 

Процентуална застапеност / 33 % 67 % 

  

 

Графички приказ бр. 3. Застапеност по „образование“ 
 

Од прашањето бр. 3 „Образование“ се гледа дека не постои застапеност на основно 

образование, односно сите испитаници се со високо и средно образование. Високото 

образование на анкетираните е многу повеќе застапено. 

 

ПРАШАЊЕ 4. „Месечни примања во домаќинството (семејството)“ 

a) до 14.500 денари  
б) од 14.501 до 30.000 денари   
в) од 30.001 до 60.000 денари   
г) над 60.000 денари   

 Четвртото прашање во анкетниот прашалник е во однос на месечните примања 

во семејството или во едно домаќинство со понудени четири одговори, а фреквентоста 

на одговорите е прикажана во табеларен и графички приказ бр. 4. 
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Табеларен приказ бр. 4. Застапеност по месечни примања во домаќинството 

(семејството) 

„Месечни примања во домаќинството (семејството)“ 

Вкупно испитаници 418 до 14.500 денари од 14.500 до 

30.000 денари 

од 30.001 денари 

до 60.000 

над 60.000 

денари 

Број на испитаници 166 173 79 / 

Процентуална застапеност 40 % 41 % 19 % / 

 

  

Графички приказ бр. 4. Застапеност по месечни примања во домаќинството 
 

Месечните примања како еден фактор што може да влијае врз потрошувачката 

на производи со протеини од различно потекло, од фреквентната анализа се гледа дека 

не се анкетирани лица со месечни примања во семејството над 60.000 денари. 

 

ПРАШАЊЕ 5. „Колку внимавате на вашата исхрана?“ 

1 2 3 4 5  

Застапеноста на одговорите на анкетираните на прашањето 5, со рангирање од 1 

до 5 (од 1 - најниско до 5 - највисоко) се прикажани на табеларен и графички приказ 

бр. 5. 

Табеларен приказ бр. 5. Фреквенција на одговори на прашањето: „Колку внимавате на 

вашата исхрана“ 

„Колку внимавате на вашата исхрана?“ 

Вкупно испитаници 418 1  2 3 4 5 

Број на испитаници 11 30 172 144 61 

Процентуална застапеност 3 % 7 % 41 % 34 % 15 % 
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Графички приказ бр. 5. Фреквенција на одговори на прашањето: „Колку внимавате на 

вашата исхрана?“ 

 

Од добиените резултати за фреквентноста на одговорите, 49 % од анкетираните 

се рангирале со 4 или 5 дека внимаваат на исхраната, 41 % рангирале со 3, што значи 

делумно внимаваат, а само 10 % не внимаваат доволно на исхраната. 

 

ПРАШАЊЕ 6. „Изберете го вашиот начин (стил) на исхрана“ 

а) Веган 
б) Вегетаријанец 

в) Флексотаријанец 
г) Ниедно од наведените 

 Од фреквентноста на одговорите на прашањето 6 што е прикажано во 

табеларниот и графички приказ бр. 6, може да се забележи дека најголем број од 

анкетираните потрошувачи немаат свој стил на исхрана (84 %). 

Табеларен приказ бр. 6. Фреквенција на одговори на прашањето: „Изберете го вашиот 

начин (стил) на исхрана“ 

„Изберете го вашиот начин (стил) на исхрана“ 

Вкупно испитаници 418 Ниедно од 

наведените 

Флексотаријанец Вегетаријанец Веган 

Број на испитаници 351 41 17 9 

Процентуална застапеност 84 % 10 % 4 % 2 % 
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Графички приказ бр. 6. Фреквенција на одговори на прашањето: „Изберете го вашиот 
начин (стил) на исхрана“ 

 

ПРАШАЊЕ 7. „Каква храна консумирате?“ (повеќекратен одговор) 

а) Храна од растително потекло    1 2 3 4 5 
б) Храна од животинско потекло     1 2 3 4 5 
в) Не внимавам каква храна ќе консумирам   1 2 3 4 5 

Фреквенцијата на одговори на прашањето 7 со рангирање на одговорите од 1 до 5 каде 

што 5 е највисоко, е прикажано на графички приказ бр. 7 и табеларен приказ бр. 7.1, 7.2 

и 7.3.  

Табеларен приказ бр. 7.1. Фреквенција на одговори на прашањето/одговор: „Каква 

храна консумирате/растително потекло?“ 

„Каква храна консумирате/растително потекло?“ 

Вкупно испитаници 418 1 2 3 4 5 

Број на испитаници 27 108 146 77 60 

Процентуална застапеност 6 % 26 % 35 % 18 % 14 % 

  

 Според фреквентоста на одговорите, може да се забележи дека најголем 

процент, 35 % од анкетираните, одговорот „од растително потекло“ го рангирале на 

скала 3 што е среден ранг, но сепак, застапеноста на рангирањето со оценка 3, 4 и 5 е  

67 %, што значи дека поголемиот број анкетирани преферираат делумно или целосно 

храна од растително потекло. 
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 Понатаму, во контекст на претходното прашање, фреквенцијата за одговорот: 

„од животинско потекло“ оценето на скала од 1 до 5, е прикажано во табела 7.2 и 

графички приказ 7. 

Табеларен приказ бр. 7.2. Фреквенција на одговори на прашањето/одговор: „Каква 

храна консумирате/животинско потекло?“ 

„Каква храна консумирате/од животинско потекло?“ 

Вкупно испитаници 418 1 2 3 4 5 

Број на испитаници 52 139 128 64 35 

Процентуална застапеност 12 % 33 % 31 % 15 % 5 % 

 

 Според анализата на податоци, може да се забележи дека најголем процент (33 

%) од потрошувачите на храната од животинско потекло ја рангирале на скала бр. 2 

или 55 % (ранг 1 и 2), што значи дека не преферираат храна од животинско 

потекло.  

 Фреквенцијата на одговори на претходното прашање со одговор: „не внимавам 

каква храна ќе консумирам“, каде што треба да се одговори во ранг на скала од 1 до 5, 

е прикажано на табеларен приказ 7.3 и графички приказ 7. Од фреквентната анализа на 

овој одговор, се забележува дека помалиот број анкетирани, или 12 % (5-5 % и  4-7 %) 

не внимаваат каква храна ќе консумираат, a 68 % (ранг 1 и 2) внимаваат на својата 

исхрана. 

Табеларен приказ бр. 7.3. Фреквенција на одговори на прашање 7 со одговор: „Не 

внимавам каква храна ќе консумирам“ 

„Каква храна консумирате/Не внимавам каква храна ќе консумирам“ 

Вкупно испитаници 418 1 2 3 4 5 

Број на испитаници 188 98 83 29 20 

Процентуална застапеност 45 % 23 % 20 % 7 % 5 % 
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Графички приказ бр. 7. Фреквенција на одговори на прашањето: „Каква храна 
консумирате?“ 

ПРАШАЊЕ 8. Кој е вашиот клучен фактор при купување прехранбени 

производи? (повеќекратен одговор)  

а) Вкусот 
б) Цената 
в) Одржливоста, го намалуваат загадувањето на животната средина 
г) Квалитетот 
д) Нутритивниот состав 

 Фреквенцијата на одговори на прашањето 8, со можност на повеќекратен 

одговор, е прикажана на табеларен и графички приказ бр. 8. 

  

Табеларен приказ бр. 8. Фреквенција на одговори на прашањето: „Кој е вашиот клучен 

фактор при купување прехранбени производи“. 

„Кој е вашиот клучен фактор при купување прехранбени производи?“  

Вкупно испитаници 418 Квалитет Вкус Нутритивен 

состав 

Цена Одржливост, го намалува 

загадувањето на животната 

средина 

Процентуална застапеност 68 % 55 % 30 % 26 % 8 % 
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Графички приказ бр. 8.1. Фреквенција на одговори на прашањето: „Кој е вашиот 

клучен фактор при купување прехранбени производи?“ 

Од фреквентната анализа се забележува дека најголемиот број анкетирани (68 

%) избрале дека клучен фактор при купување прехранбени производи е квалитетот, а 

фактор што најмалку влијае (8 %) е одржливоста за загадувањето на животната 

средина. Слично, вкусот како фактор на влијание е застапен кај повеќето од 

анкетираните (55 %).  

ПРАШАЊЕ 9. Што ви е најважно од нутритивната вредност при купување 

одреден производ? (повеќекратен одговор) 

а) Јаглехидрати   ѓ) Шеќер 
б) Масти   е) Витамини 
в) Протеини    ж) Минерали 
г) Диететски влакна   з) Не внимавам на нутритивната вредност 
д) Сол  
 Во време кога трендовите за здрава храна сѐ повеќе се зголемуваат, според 

спроведената анкета, поставено е прашањето 9, а фреквенцијата на одговорите е 

прикажана во табеларен и графички приказ 9. 
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Табеларен приказ бр. 9. Фреквенција на одговори на прашањето: „Што ви е најважно 

од нутритивната вредност при купување одреден производ?“ 

„Што ви е најважно од нутритивната вредност при купување одреден производ?“ 

Вкупно 

испитаници 

418 

Витамини Протеини Јаглехидрати Не внимавам 

на 

нутритивната 

вредност 

Минерали Диететски 

влакна 

Масти Шеќер 

 

Сол 

Број на 

испитаници 

200 183 123 123 121 96 78 77 30 

Процентуална 

застапеност 

48 % 44 % 29 % 29 % 29 % 23 % 19 % 18 % 7 % 
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Графички приказ бр. 9. Фреквенција на одговори на прашањето:„Што ви е најважно од 
нутритивната вредност при купување одреден производ?“ 

 Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 9 може да се забележи 

дека 48 % од анкетираните избрале витамини, а 44 % ги избрале протеините, 

додека помал процент од анкетирани избираат масти (19 %), шеќер (18 %) и сол (7 

%), при купување прехранбени производи.  

ПРАШАЊЕ 10. Кој е вашиот клучен фактор при купување прехранбени 

производи со декларација (тврдење) дека се храна со извор на протеин или богата 

со протеини? (повеќекратен одговор) 

а) Вкусот     ѓ) Производ со протеини од растително потекло 
б) Цената     е) Производ со протеини од животинско потекло 
в) Одржливоста, го намалуваат загадувањето на животната средина 
г) Квалитетот     
д) Количеството протеини 
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Сите производи што предизвикуваат здравствени придобивки на организмот, 

според регулативите, означени се со т.н. здравствени изјави. Во контекст на таквите 

производи, беше поставено ова прашање, а анкетираните лица имаат опции за 

повеќекратен  одговор. Фреквенцијата на одговорите е прикажана во табеларен и 

графички приказ бр. 10. 

Табеларен приказ бр. 10. Фреквенција на одговори на прашањето: „Кој е вашиот 

клучен фактор при купување прехранбени производи со декларација (тврдење) дека се 

храна со извор на протеини или богати со протеини“ 

„Кој е вашиот клучен фактор при купување прехранбени производи со декларација (тврдење) дека се храна 

со извор на протеини или богата со протеини?“ 

фреквенција на одговори 

Вкупно 

испитаници 

418 

Квалитет Вкус Количество 

протеини 

Цена Производ со 

протеини од 

растително 

потекло 

Производ со 

протеини од 

животинско 

потекло 

Одржливост, 

го намалува 

загадувањето 

на 

животната 

средина 

Процентуална 

застапеност 

63 % 49 % 28 % 26 % 25 % 10 % 5 % 
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Графички приказ бр. 10. Фреквенција на одговори на прашањето: „Кој е вашиот 

клучен фактор при купување прехранбени производи со декларација (тврдење) 

дека се храна со извор на протеини или богати со протеини“ 

Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 10 може да се забележи 

дека 63 % од анкетираните, како фактор на влијание го избрале квалитетот, а 49 % 

вкусот. Значајно е да се истакне дека 25 % од анкетираните ги избрале производите со 
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протеини од растително потекло, а 10 % од животинско потекло, што значи дека 

повеќето преферираат консумирање протеини преку растителни производи. 

ПРАШАЊЕ 11. Изберете ги исказите за важноста на протеините што вам ви се 

познати (повеќекратен одговор). 

а) Неопходни се за ензимска активност (ги забрзуваат биолошките процеси во 
организмот) 

б) За подобар имунитет 

в) За подобра работа на мускулите 

г) Претставуваат извор на енергија 

д) Протеинскиот глутен што се наоѓа кај житариците може да предизвика алергиски 
реакции кај чувствителни лица 

ѓ) Храната од растително потекло има помало влијание врз животната средина во 
однос на храната од животинско потекло. 

 Протеините како важна хранлива состојка во производите претставува главен 

макронутриент којшто е потребен за многубројни метаболични функции во 

организмот. За да се дознае колку популацијата е информирана во однос на 

здравствените предности при консумирање протеинска храна, поставено е  прашањето 

11 од анкетниот прашалник. Фреквенцијата на одговори е прикажана во табеларен и 

графички приказ бр. 11.  

Табеларен приказ бр. 11. Фреквенцијата на одговори на прашањето: „Изберете ги 

исказите за важноста на протеините што вам ви се познати“ 

„Изберете ги исказите за важноста на протеините што вам ви се познати“ 

Вкупно 

испитаници 

418 

Извор 

на 

енергија 

Позитивно 

влијание врз 

целокупното 

здравје 

Ја 

подобруваат 

работата на 

мускулите 

Го 

подобруваат 

имунитетот 

Неопходни 

се за 

ензимска 

активност  

Протеинскиот 

глутен - 

алергиска 

реакција  

Храната од РП 

има  помало 

влијание врз ЖС 

од храната од 

ЖП 

Број на 

испитаници 

215 205 187 163 126 69 63 

Процентуална 

застапеност 

51 % 49 % 45 % 39 % 30 % 17 % 15 % 
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Графички приказ бр. 11. Фреквенција на одговори на прашањето: „Изберете ги 

исказите за важноста на протеините што вам ви се познати“ 

Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 11 може да се истакне 

дека околу половина од анкетираните (51 %) одговориле дека протеините се извор на 

енергија, а околу 40 % одговориле дека влијаат за подобар имунитет, за подобра работа 

на мускулите и дека позитивно влијаат врз целокупното здравје. Помал е процентот (15 

%) на испитаници што не знаат за поголемото влијание на животната средина во 

производството на животински протеини во однос на производството на растителни 

протеини.  

ПРАШАЊЕ 12. Дали сметате дека производите базирани на растителни протеини 

се поздрави од другите?  

а) Да 
б) Не 
в) Делумно 
д) Не знам 

Во контекст на производите што нудат здравствени придобивки, анкетираните 

сметаат дека производите базирани на растителни протеини се делумно поздрави од 
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другите производи. Податоците се добиени од спроведената анкета од прашањето 12, а 

анкетираните може да изберат само еден од понудените одговори. Фреквенцијата на 

одговори е прикажана во табеларен и графички приказ бр. 12. 

Табеларен приказ бр. 12. Фреквенција на одговори на прашањето: „Дали 

сметате дека производите базирани на растителни протеини се поздрави од 

другите?“ 

„Дали сметате дека производите базирани на растителни протеини се поздрави од другите?“ 

Вкупно испитаници 418 Делумно се 

поздрави од 

другите 

Се поздрави од 

другите 

Не знам Не се поздрави од 

другите 

Број на испитаници 161 131 74 52 

Процентуална застапеност 39 % 31 % 18 % 12 % 
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Графички приказ бр. 12. Фреквенција на одговори на прашањето: „Дали сметате 

дека производите базирани на растителни протеини се поздрави од другите?“ 

Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 12 може да се истакне 

дека 70 % од анкетираните одговориле со „да“ или „делумно“ дека производите од 

растително потекло се поздрави од другите, што наведува на фактот дека поголемиот 

дел од анкетираните преферираат повеќе производи од растително потекло.  
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ПРАШАЊЕ 13. Дали ги препознавате протеините истакнати на декларацијата на 

производите во грамови или kcal? 

а) Да 
 б) Не, причина се лошите декларации 
в) Не 

 И покрај строгите правила, стандардите за храна и законски регулативи за 

правилно означување на храната и декларирање на здравите производи и истакнување 

на производите збогатени со протеини, витамини, диететски влакна и сл., денес сѐ 

уште се сретнуваме со производи што не можат многу лесно да се препознаат преку 

нивната декларација. Фреквентната застапеност на одговорите на прашањето 13, е 

прикажана во табеларен и графички приказ бр.13. 

 Табеларен приказ бр. 13. Фреквенција на одговори на прашањето: „Дали ги 

препознавате протеините истакнати на декларацијата во грамови или kcal?“ 

„Дали ги препознавате протеините истакнати на декларацијата во грамови или kcal?“   

Вкупно испитаници 

418 

Ги препознаваат Не ги препознаваат Не ги препознаваат, а причина 

за тоа се лошите декларации; 

Број на испитаници 241 104 73 

Процентуална 

застапеност 

58 % 25 % 17 % 
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Графички приказ бр. 13. Фреквенција на одговори на прашањето: „Дали ги 

препознавате протеините истакнати на декларацијата во грамови или kcal?“ 
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Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 13 може да се истакне 

дека повеќето од анкетираните (58 %) ја препознаваат количината на протеините 

означена на декларацијата на производот, а 25 % не ја препознаваат. 17 % од 

анкетираните наведуваат дека постојат лоши декларации. Моите истражувања за 

декларирањето на прехранбените производи укажуваат на голем број лошо 

декларирани прехранбени производи. 

ПРАШАЊЕ 14. Дали сте запознаени со препорачаниот внес на протеини и 

важноста за различни групи луѓе (за возрасни и постари луѓе, бремени жени, 

доилки и новороденчиња, деца и адолесценти, спортисти)? 

а) Да 
б) Не 

 в) Делумно 

 Заради потребата од задоволувањето на дневниот внес на макронутриенти, 

популацијата треба да биде информирана за препорачаниот дневен внес на протеини. 

За управување и одржување на важни метаболични процеси, дневен препорачан внес e 

0,8 g на kg телесна тежина во зависност од возраста (Lonnie et al., 2018). Поради тоа, од 

прашањето 14 може да се добијат одговори колку анкетираните знаат за потребниот и 

препорачан дневен внес на протеини. Фреквенцијата на одговори на прашањето 14 е 

прикажано на табеларен и графички приказ бр. 14.  

Табеларен приказ бр. 14. Фреквенција на одговори на прашањето: „Дали сте 

запознаени со препорачаниот внес на протеини и важноста за различни групи луѓе 

(возрасни и постари луѓе. бремени жени, доилки и новороденчиња. деца. адолесценти. 

спортисти)?“ 

„Дали сте запознаени за препорачаниот внес на протеини и за важноста за различни групи луѓе 

(возрасни и постари луѓе, бремени жени, доилки и новороденчиња, деца, адолесценти, 

спортисти)?“ 

Вкупно испитаници 418 Делумно Се запознаени Не се запознаени 

Број на испитаници 195 122 101 

Процентуална застапеност 47 % 29 % 24 % 
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????? ???  ????? ???? (????????  ?  ??????? ????; ???? ???  ? ???, ??? ???  ?  

? ?????? ????? ?; ? ???; ????????? ??; ?????? ???)

 

Графички приказ бр. 14. Фреквенција на одговори на прашањето: „Дали сте 

запознаени со препорачаниот внес на протеини и важноста за различни групи луѓе 

(возрасни и постари луѓе, бремени жени, доилки и новороденчиња, деца, 

адолесценти, спортисти)?“   

Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 14 може да се истакне дека 

29 % од анкетираните се запознаени со препорачаната количината внес на протеини, а 

47 % само делумно. Ова наведува на еден општ заклучок за продолжување на ваквите 

истражувања и за поголема едукација на популацијата. 

ПРАШАЊЕ 15. Колку се сретнувате со производи со тврдење на декларацијата 

дека се „храна со извор на протеин“ или „богата со протеини“. Рангирајте од 1 до 

5 (5-највисоко)? 

 Зголемениот тренд за консумирање здрава храна и збогатени производи со 

протеини, наведува на истражување за важноста на декларирањето. За да се открие 

колкав е степенот на производи што се идентификуваат како производи богати со 

протеини, и тоа во малопродажба, поставено е прашањето 15, а фреквентната анализа 

на одговорите е прикажана во табеларен и графички приказ бр. 15. 
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Табеларен приказ бр. 15. Фреквенција на одговори на прашањето:„Колку се 

сретнувате со производи со тврдење на декларација дека се „храна со извор на 

протеини“ или „храна богата со протеини“? 

„Колку се сретнувате со производи со тврдење на декларација дека се „храна со извор на протеини“ или 

„храна богата со протеини“? 

Вкупно испитаници 418 1 2 3 4 5 

Број на испитаници 16 70 211 94 27 

Процентуална застапеност 4 % 17 % 50 % 22 % 6 % 
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Графички приказ бр. 15. Фреквенција на одговори на прашањето: „Колку се сретнувате 

со производи со тврдење на декларација дека се „храна со извор на протеини“ или 

„храна богата со протеини“? 

Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 15 може да се забележи 

дека 50 % од анкетираните „делумно“ (ранг 3) сретнуваат производи со тврдење на 

декларацијата дека се „храна со извор на протеини“ или „храна богата со 

протеини“. Помалиот број анкетирани (21 %, 17 % - ранг 2 и 4 % - ранг 1) не 

сретнуваат такви производи. 
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ПРАШАЊЕ 16. Изберете ги растителните извори на протеини што ги 

консумирате често (повеќепати неделно) (повеќекратен избор). 

а) Ориз  

б) Коренов зеленчук  

в) Лиснат зеленчук 

г) Овошје (јаболко, диња, круша, портокал, киви, грозје, банана, слива, сончоглед, 
тиква, семка од боров орев) 

д) Ореви  

ѓ) Леб 

е) Легуминози (грав, боранија, грашок и сл.) 

ж) Мешавини од семиња 

з) Солени снекси 

ѕ) Смеси за шејкови 

и) Барови 

ј) Спирулина 

к) Суплементи 

Следните две прашања ни укажуваат колку од анкетираните консумираат 

протеини од растително и животинско потекло, и колку пати во текот на неделата ја 

консумираат избраната храна. Анкетираните имаат можност на повеќекратен одговор. 

Во табеларниот и графички приказ 16 е прикажана фреквенцијата на одговорите 

на прашањето 16. 

Табеларен приказ бр. 16. Фреквенција на одговори на прашањето: „Изберете ги 

растителните извори на протеини што ги консумирате често“ 

„Изберете ги растителните извори на протеини што ги консумирате често“ 

Вкупно 

испитаници 

418 

Овош

је 

Ориз Легуми

нози 

Леб Мешав

ина од 

семиња 

Лиснат 

зеленчук 

Орев

и 

Коренов  

зеленчук 

Смеси за  

шејкови 

Барови и 

Спирули

на 

Супле

менти 

Број на 

испитаници 

314 244 211 183 160 153 144 115 75 38 34 

Процентуална 

застапеност 

75 % 58 % 50 % 44 % 38 % 37 % 34 % 28 % 18 % 9 % 8 % 
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Графички приказ бр. 16. Фреквенција на одговори на прашањето: „Изберете ги 

растителните извори на протеини што ги консумирате често“ 

Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 16 може да се истакне 

дека 75 % од анкетираните често консумираат овошје, а 58 % често користат ориз. 

Суплементите, спирулината, баровите и солените снекси го користат помалку од 10 % 

од анкетираните. Интересен е податокот дека само 44 % од анкетираните го користат 

лебот во својата исхрана. 

ПРАШАЊЕ 17. Изберете ги животинските извори на протеини што ги 

консумирате често (повеќепати неделно) (повеќекратен избор). 

а) Говедско месо 

б) Пилешко месо 

в) Риба 

г) Јајца  

д) Сирење (просечно)  

ѓ) Свинско месо (просечно) 

е) Млеко   

ж) Јогурт 

 Фреквенцијата на одговори на прашањето 17 е прикажано во табеларен и 

графички приказ 17. 
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Табеларен приказ бр. 17. Фреквенцијата на одговори на прашањето: „Изберете ги 

животинските извори на протеини што ги консумирате често“ 

„Изберете ги животинските извори на протеини што ги консумирате често“ 

Вкупно 

испитаници 

418 

Јајца Сирење Пилешко 

месо 

Јогурт Млеко Свинско 

месо 

Риба Говедско 

месо 

Број на 

испитаници 

304 303 282 273 199 198 189 94 

Процентуална 

застапеност 

73 % 72 % 67 % 65 % 48 % 47 % 45 % 22 % 
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17.? ??????? ?? ? ??????????? ?????? ?? ???????? ??? ?? ?????? ????? ????? 

(?????????? ??? ????)

 
 

Графички приказ бр. 17. Фреквенцијата на одговори на прашањето: „Изберете 
ги животинските извори на протеини што ги консумирате често“ 

 

Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 17 може да се истакне 

дека повеќето (65 + %) од анкетираните  користат животински извори на протеини и 

тоа: јајца, сирење (посно), пилешко месо и јогурт, а, околу (50 % -) од анкетираните 

често консумираат: млеко, свинско месо и риба. Најмалку (22 %) од анкетираните го 

консумираат говедското месо.  

ПРАШАЊЕ 18. Дали сметате дека во нашата земја има недостиг од производи 

базирани на растителни протеини? 

а) Да, никогаш не сум видел/а 

б) Има, но изборот на производи е мал 

в) Има, само во специјализирани маркети 
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г) Нема воопшто недостиг 

д) Не знам 

На македонскиот и на светскиот пазар за прехранбени производи сѐ повеќе се 

појавуваат прехранбени производи што нудат здравствени придобивки. Токму поради 

тоа, во анкетниот прашалник е поставено прашањето 18, а фреквенцијата на одговори е 

прикажано во табеларен и графички приказ бр.18. 

 

Табеларен приказ бр.18. Фреквенцијата на одговори на прашањето: „Дали сметате дека 

во вашата земја има недостиг од производи базирани на растителни протеини?“ 

„Дали сметате дека во вашата земја има недостиг од производи базирани на растителни 

протеини?“ 

Вкупно 

испитаници 

418 

Има, но изборот 

на производи е 

мал 

Не знам Има само во 

специјализирани 

маркети 

Нема воопшто 

недостиг  

Никогаш не 

виделе 

Број на 

испитаници 

182 106 63 49 18 

Процентуална 

застапеност 

44 % 25 % 15 % 12 % 4 % 

 

 

Графички приказ бр. 18. Фреквенцијата на одговори на прашањето: „Дали сметате дека 

во вашата земја има недостиг од производи базирани на растителни протеини?“ 

 Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 18 може да се истакне 

дека 44 % од анкетираните одговориле дека изборот на производи со растителни 

протеини е мал, а само 12 % одговориле дека нема недостиг. 
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ПРАШАЊЕ 19. Дали сте загрижени за глобалното затоплување и воопшто за 

целокупната состојба за загадување на животната средина?  

а) Да 

б) Не  

в) Загрижен/а сум и можам да влијаам врз состојбата за животната средина со 
купување лесно одржлива храна. 

г) Загрижен/а сум и не можам да влијаам врз состојбата за животната средина со 
купување лесно одржлива храна. 

Производството на храна од различно потекло може да влијае врз состојбата на 

животната средина. Според докажаните студии, производството на храна од 

животинско потекло има поголемо негативно влијание врз животната средина. Поради 

тоа, во анкетниот прашалник е поставено ова прашање. Фреквенцијата на одговори на 

прашањето 19 е прикажано во табеларен и графички приказ бр. 19. 

Табеларен приказ бр. 19. Фреквенција на одговори на прашањето: „Дали сте загрижени 

за глобалното затоплување и воопшто за целокупната состојба со загадувањето на 

животната средина“ 

„Дали сте загрижени за глобалното затоплување и воопшто за целокупната состојба со загадувањето на 

животната средина“   

Вкупно испитаници 

418 

Загрижени Загрижени се, но не 

можат да влијаат врз 

состојбата за 

животната средина 

со купување лесно 
одржлива храна 

Се загрижени за 

состојбата со 

животната средина и би 

можеле да влијаат врз 

неа со купување лесно 
одржлива храна 

Не се загрижени за 

состојбата со 

загадувањето на 

животната средина 

Број на испитаници 244 65 58 51 

Процентуална 

застапеност 

58 % 16 % 14 % 12 % 
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19. ? ???  ??? ?????? ?? ? ?? ?????????? ?????????? ? ?  ????? ?? ?? ? ?????????? ???????? 

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

 

Графички приказ бр. 19. Фреквенција на одговори на прашањето:  „Дали сте загрижени 

за глобалното затоплување и воопшто за целокупната состојба со загадувањето на 

животната средина“ 

Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 19 може да се истакне 

дека 58 % од анкетираните одговориле дека се загрижени за загадувањето на 

животната средина и глобалното затоплување, а 14 % може да влијаат со купување 

лесно одржлива храна. 

ПРАШАЊЕ 20. Рангирајте од 1 до 5 (највисоко) за тоа колку се сретнуваат 

едукативни програми за значењето на внесот на препорачани количини 

протеини. 

1 2 3 4 5 

 Во РС Македонија состојбата со едукативни програми во врска со здравиот 

начин на живот и здравата исхрана не е на високо ниво. Трендот е нагорен, но сепак е 

недоволен. Прашањето 20 се однесува на зачестеноста на постоење едукативни 

програми за значењето на протеините како еден од значајните нутритивни својства што 

влијаат позитивно врз здравјето на човекот. Фреквенцијата на одговори на прашањето 

20 е прикажано на табеларен и графички приказ бр. 20. 
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Табеларен приказ бр. 20. Фреквенција на одговори на прашањето: „Колку често се 

сретнуваат едукативни програми за значењето на внесот на препорачана количина 

протеини – со можност на рангирање од 1 до 5“ 

„Колку често се сретнуваат едукативни програми за значењето на внесот на 

препорачана количина протеини“ – со можност на рангирање од 1 до 5 

Вкупно 

испитаници 418 

1 2 3 4 5 

Број на 

испитаници 

95 135 123 49 4 

Процентуална 

застапеност 

23 % 32 % 29 % 12 % 4 % 
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20. ?????????? ??  1 ? ? 5 (?????????) ?? ??? ????? ?? ?????????? 

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

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

 

Графички приказ бр. 20. Фреквенција на одговори на прашањето: „Колку често се 

сретнуваат едукативни програми за значењето на внесот на препорачана количина 

протеини – со можност на рангирање од 1 до 5“ 

Од фреквентната анализа на одговорите на прашањето 20 може да се истакне 

дека 16 % од анкетираните одговориле дека постојат доволно едукативни програми за 

значењето на протеините, а 55 % процени (ранг 1 и 2) од анкетираните сметаат дека се 

потребни многу повеќе такви едукативни програми. 
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15.2 Анализа на асоцијативност (независност) на податоците од анкетното 

истражување 

Во анализата се користени два метода: Chi-Square и Cramér’s V тест. 

Chi-Square 

Овој тест за независност најчесто се користи за откривање на статистичка 

независност или поврзаност меѓу две или повеќе категорични променливи што се 

номинални. Тестот ги анализира податоците што се поставени во табела, во која 

податоците се класифицирани според две номинални променливи. Секоја променлива 

мора да има најмалку две категории.  

Chi-Square методот за одредување независност може да спореди само 

номинални променливи. Не може да прави споредби за независност меѓу 

континуирани променливи или меѓу ординарни и континуирани променливи. Овој тест 

за независност само ги проценува асоцијациите меѓу номиналните променливи, а не 

може да даде заклучоци за каузалноста. 

Податоците што се анализираат со овој тест мора да ги исполнуваат следниве 

услови: 

• Да постојат најмалку две категорични променливи; 

• Да има независност во набљудувањата;  

• Да постојат најмалку две категории (групи) за секоја променлива; 

• Примерокот што се анализира да биде со релативно прифатлива големина; 

• Очекуваните вредности треба да бидат најмалку пет во 80 % од податоците; 

Ако p-вредноста е поголема од избраното ниво на значење (p > α = 0,05), не се 

отфрла нултата хипотеза H0, постои независност меѓу променливите. Наместо тоа, се 

заклучува дека статистички нема доволно докази што укажуваат на поврзаност меѓу 

двете променливи. Обратно, ако p < α, тогаш се отфрла нултата хипотеза H0 и се 

заклучува дека статистички има докази дека постои зависност меѓу двете променливи. 

Формулата за Chi-Square тестот е: 

 

каде 

x2 -  Chi на квадрат 

Oi - Забележани вредности 
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Ei -  Очекувани вредности 

df - (r-1)(c-1), r- број на редови, c- број на колони 

 

Cramér’s V тест 

Овој тест може да даде вредност кој е бројот меѓу 0 и 1. Добиената вредност укажува 

колку силно се поврзани две категорични променливи. Колку вредноста е поблиску до 

1, толку врската е посилна и обратно. За да се одреди постоење на статистичка врска 

меѓу две категорични променливи, првата и една од опциите што се на располагање е 

да се направи Chi-Square, тест за независност; p-вредност близу до нула значи дека 

променливите со голема веројатност се статистички значајни. Сепак, ова не е доказ 

дека двете променливи се силно поврзани што значи дека може да се случи да постои 

слаба врска, а p да биде многу мало (< α). Затоа, се користи и тестот Cramér’s V, кој ја 

користи вредноста на Chi-Square тестот и одредува колку е јака врската (асоцијацијата) 

меѓу двете категорични променливи.   

Формула за Cramér’s V е: 

 

каде што: 

• ϕc е вредноста на Cramér’s V 

•  χ2 е чи-вредноста; 

• N - број на примероци што се вклучени во тестот 

• k - претставува минимална вредност од двете категории минус 1 (min ((k-1) (r-1))  

Толкување на Cramér’s V вредноста: 

      > 0,5           Висока асоцијација (поврзаност) 

0,3 – 0,5           Умерена асоцијација  

0,1 – 0,3           Ниска асоцијација  

   0 – 0,1           Мала или не постои асоцијација 
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15.3. Анализирање на асоцијативноста (зависноста) меѓу две прашања 

(категории) 

Прашање 1 - Прашање 6 

Табеларен приказ бр. 21. Фреквентност на прашањата 1 со 6 што се класифицирани со 

две номинални променливи со резултати од тестовите Chi-Square и Cramer's V. 

 

6. Изберете го вашиот начин (стил) на 

исхрана 

1. Возраст Веган Вегетаријанци Флексотаријанци 
Ниеден од 
наведените Вкупно 

Од 16 до 35 год. 7 14 24 238 283 

Од 35 до 55 год. 2 3 14 98 117 

            

400 

Chi-Square df Α P Cramer's V 

2,38 3 0,05 0,4974 0,0771 

*  над 55 год не се земени предвид поради многу малиот број анкетирани 
 

Објаснување: p > α што значи дека статистички не постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П1 и П6), односно возраста и одговорите за начинот 

(стилот) на исхрана, се независни. 

 

Прашање 2 - Прашање 6 

Табеларен приказ бр. 22. Фреквентност на прашањата 2 со 6 кои се класифицирани со 

две номинални променливи со резултати од тестовите Chi-Square и Cramer's V.  

 

6. Изберете го вашиот начин (стил) на 

исхрана 

2. Пол 

Веган или 
Вегетаријанци Флексотаријаци 

Ниеден од 
наведените Вкупно 

Женски 19 34 269 322 

Машки 7 7 82 96 
418 

Chi-Square Df Α p Cramer's V 

1,07 2 0,05 0,5857 0,0506 
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Објаснување: p > α што значи дека статистички не постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П2 и П6), односно возраста и одговорите за начинот 

(стилот) на исхрана се независни. 

Прашање 2 - Прашање 8 

Табеларен приказ бр. 23. Фреквентност на прашањата 2 со 8 што се класифицирани со 

две номинални променливи со резултати од Chi-Square и Cramer's V тестовите 

8. Кој е вашиот клучен фактор при купување прехранбени 

производи?  

2. Пол Вкусот Цената 
Одржливоста 
на жив. сред. Квалитетот 

Нутритивниот 
состав Вкупно 

Женски 169 85 25 218 96 593 

Машки 59 22 7 65 29 182 
775 

Chi-Square df α P Cramer's V 

1,33 4 0,05 0,8563 0,0414 

 

Објаснување: p > α што значи дека статистички не постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П2 и П8), односно полот и одговорите за клучниот фактор 

при купување на прехранбени производи, се независни. 

Прашање 8 - Прашање 18 

Табеларен приказ бр. 24. Фреквентност на прашањата 8 со 18 што се класифицирани со 

две номинални променливи со резултати од тестовите Chi-Square и Cramer's V.  

18. Дали сметате дека во нашата земја има недостиг на производи 

базирани на растителни протеини? 

8. Кој е вашиот 

клучен фактор при 

купување 
прехранбени 

производи? 

Да, 
никогаш не 
сум видел/а 

Има, но 
изборот на 
производи е 
мал 

Има, само во 
специјализирани 
маркети 

Нема 
воопшто 
недостаток Не знам Вкупно 

Вкусот 11 108 31 25 53 228 

Цената 4 49 21 14 19 107 

Одржливоста на жив. 
сред. 1 10 10 6 5 32 

Квалитетот 11 120 46 37 69 283 

Нутритивниот состав 4 57 23 15 26 125 
775 

Chi-Square Df α p Cramer's V 

12,76 16 0,05 0,6902 0,0642 
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Објаснување: p > α што значи дека статистички не постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П8 и П18), односно одговорите за клучниот фактор при 

купување прехранбени производи и дали во нашата земја има недостиг на производи 

базирани на растителни протеини се независни. 

Прашање 8 - Прашање 18 

Табеларен приказ бр. 25. Фреквентност на прашањата 8 со 18 кои се класифицирани со 

две номинални променливи со резултати од тестовите Chi-Square и Cramer's V.  

 

13. Дали ги препознавате протеините 

истакнати на декларацијата во грамови или 

kcal ? 

12. Дали сметате дека 
производите базирани на 

растителни протеини се 

повеќе здрави од 

другите? Да 

Не, причина 
се лошите 
декларации  Не Вкупно 

Да 86 19 26 131 

Не 35 10 7 52 

Делумно 86 37 38 161 

Не знам 34 7 33 74 
418 

Chi-Square df α P Cramer's V 

26,55 6 0,05 0,0002 0,1782 

 

Објаснување: p < α што значи дека статистички постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П12 и П13), односно одговорите дека производите 

базирани на растителни протеини се поздрави од другите и дали се препознаени 

протеините истакнати на декларацијата во грамови или kcal, се статистички зависни, а 

вредноста на Cramer's V е 0,1782 и покажува дека сепак таа зависност е мала (0,3+ е 

умерена). 
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Прашање 12 - Прашање 14 

Табеларен приказ бр. 26. Фреквентност на прашањата 12 со 14 што се класифицирани 

со две номинални променливи со резултати од тестовите Chi-Square и Cramer's V.  

 

14. Дали сте запознаени со 

препорачаниот внес на протеини и со 

важноста за различни групи луѓе. 

12. Дали сметате дека 

производите базирани на 

растителни протеини се 

поздрави од другите? Да Не Делумно Вкупно 
Да 49 27 55 131 
Не 17 13 22 52 
Делумно 46 35 80 161 
Не знам 10 26 38 74 

418 

Chi-Square Df α p Cramer's V 
15,77 6 0,05 0.015 0,1373 

 

Објаснување: p < α што значи дека статистички постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П12 и П14), односно одговорите дека производите 

базирани на растителни протеини се поздрави од другите и дали се запознаени со 

препорачаниот внес на протеини и важноста за различни групи луѓе, се статистички 

зависни, а вредноста на Cramer's V е 0,1382 и покажува дека сепак таа зависност е 

мала. 

 

Прашање 12 - Прашање 18 

Табеларен приказ бр. 27. Фреквентност на прашањата 12 со 18 што се класифицирани 

со две номинални променливи со резултати од тестовите Chi-Square и Cramer's V.  

 

18. Дали сметате дека во нашата земја има недостиг на производи 
базирани на растителни протеини? 

12. Дали сметате дека 

производите базирани 

на растителни 

протеини се поздрави 

од другите? 

Да, 
никогаш не 
сум видел/а 

Има, но 
изборот на 
производи е 
мал 

Има, само во 
специјализирани 
маркети 

Нема 
воопшто 
недостиг Не знам Вкупно 

Да 11 68 16 12 24 131 

Не 1 21 7 11 12 52 
Делумно 5 76 32 17 31 161 

Не знам 1 17 8 9 39 74 
418 
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Chi-Square df Α p Cramer's V 

53,61 12 0,05 <0,0001 0,2068 

 

Објаснување: p < α што значи дека статистички постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П12 и П18), односно одговорите дека производите 

базирани на растителни протеини се поздрави од останатите и дали во нашата земја 

има недостаток од производи базирани на растителни протеини, се статистички 

зависни, а вредноста на Cramer's V е 0,2 и покажува дека таа зависност е мала. 

 

Прашање 13 - Прашање 14 

Табеларен приказ бр. 28. Фреквентност на прашањата 13 со 14 што се класифицирани 

со две номинални променливи со резултати од тестовите Chi-Square и Cramer's V.  

 

14. Дали сте запознаени со препорачаниот 
внес на протеини и важноста за различни 

групи луѓе? 

13. Дали ги 

препознавате 

протеините 

истакнати на 

декларацијата во 
грамови или kcal ? Да Не Делумно Вкупно 

Да 97 31 113 241 
Не, причина се 
лошите декларации 16 18 39 73 

Не 9 52 43 104 
418 

Chi-Square Df α p Cramer's V 

69,27 4 0,05 <0,001 0,2879 

 

Објаснување: p < α што значи дека статистички постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П13 и П14), односно одговорите дали се препознаваат 

протеините истакнати на декларацијата во грамови или kcal и дали се запознаени со 

препорачаниот внес на протеини и важноста за различни групи луѓе се статистички 

зависни, а вредноста на Cramer's V е 0,2879 и покажува дека таа зависност е мала, но 

многу блиску до умерена. 

Прашање 13 - Прашање 18 

Табеларен приказ бр. 29. Фреквентност на прашањата 13 со 18 кои се класифицирани 

со две номинални променливи со резултати од тестовите Chi-Square и Cramer's V.  
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18. Дали сметате дека во нашата земја има недостиг на 

производи базирани на растителни протеини? 

13. Дали ги препознавате 

протеините истакнати на 

декларацијата во грамови 

или kcal ? 

Да, 
никогаш не 
сум видел/а 

Има, но 
изборот на 
производи е 
мал 

Има, само во 
специјализиран
и маркети 

Нема 
воопшто 
недостиг 

Не 
знам Вкупно 

Да 15 121 36 30 39 241 

Не, причина се лошите 
декларации 1 30 16 7 19 73 

Не 2 31 11 12 48 104 
418 

Chi-Square df α p Cramer's V 

41,77 8 0,05 <0,0001 0,2235 

 

Објаснување: p < α што значи дека статистички постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П13 и П18), односно одговорите дали се препознаваат 

протеините истакнати на декларација во грамови или kcal и дали во нашата земја има 

недостиг на производи базирани на растителни протеини се статистички зависни, а 

вредноста на Cramer's V е 0,2235 и покажува дека таа зависност е мала. 

 

Прашање 14 - Прашање 18 

Табеларен приказ бр. 30. Фреквентност на прашањата 14 со 18 што се класифицирани 

со две номинални променливи со резултати од тестовите Chi-Square и Cramer's V.  

 

18. Дали сметате дека во нашата земја има недостиг на производи 

базирани на растителни протеини? 

14. Дали сте запознаени 

со препорачаниот внес 

на протеини и важноста 

за различни групи луѓе 

(за возрасни и постари 

луѓе, бремени жени, 

доилки и 

новороденчиња, деца, 

адолесценти, 
спортисти). 

Да, 
никогаш не 
сум видел/а 

Има, но 
изборот на 
производи е 
мал 

Има, само во 
специјализирани 
маркети 

Нема 
воопшто 
недостиг Не знам Вкупно 

Да 8 64 20 14 16 122 

Не 7 29 8 20 37 101 

Делумно 3 89 35 15 53 195 
418 

Chi-Square df α p Cramer's V 

39,55 8 0,05 <0,0001 0,2175 
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Објаснување: p < α што значи дека статистички постои зависност меѓу 

категоричните променливи (П14 и П18), односно одговорите дали се запознаени со 

препорачаниот внес на протеини и важноста за различни групи луѓе и дали во нашата 

земја има недостаток од производи базирани на растителни протеини се статистички 

зависни, а вредноста на Cramer's V е 0,2175 и покажува дека таа зависност е мала. 

 

 15.4. Дистрибуција на патерни 

 Исто така, направени се дистрибуции на патерни. На прашањата бр. 5 од 

анкетниот прашалник: „Колку внимавате на вашата исхрана (на ранг од 1-најниско до 5 

- највисоко)“ и прашање бр. 8: „Кој е вашиот клучен фактор при купување 

прехранбени производи“ со одговори: „квалитет и нутритивен состав“ прикажан на 

табеларен приказ бр. 22 и графички приказ бр. 22.1. 

Табеларен приказ бр. 22. Дистрибуција на патерни за прашањата 5 и 8 за одговорите: 
квалитет и нутритивен состав 

Број на 
патерн Патерн (шема) Фреквентност 

Процентуална 
застапеност 

1 5п.5-8п.кв 43 10,3 % 

2 5п.4-8п.кв 114 27,3 % 

3 5п.3-8п.кв 107 25,6 % 

4 5п.2-8п.кв 14 3,3 % 

5 5п.1-8п.кв 5 1,2 % 

6 5п.5-8п.нс 36 8,6 % 

7 5п.4-8п.нс 56 13,4 % 

8 5п.3-8п.нс 30 7,2 % 

9 5п.2-8п.нс 1 0,2 % 

10 5п.1-8п.нс 2 0,5 % 
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Графички приказ бр. 22.1 Дистрибуција на патерни за прашањата 5 и 8 за одговорите: 
квалитет и нутритивен состав 

 Од прикажаната дистрибуција на табеларен бр. 22 и графички приказ бр. 22.1, 

може да се забележи дека 52 % од анкетираните, квалитетот како фактор на влијание 

при купување прехранбени производи доминира со умерено внимавање на исхраната 

(графикон 22.1 - област 1), а во 29,2 % од анкетираните, доминира и нутритивниот 

состав со висок ранг на внимавање на исхраната (област 2). Всушност, тоа значи дека 

анкетираните потрошувачи кога внимаваат на исхраната, важен фактор при 

купување прехранбени производи им е квалитетот, а нутритивниот состав е 

секундарен фактор на влијание. 

 Втората дистрибуција на патерни е креирана за прашањето бр. 8 од анкетниот 

прашалник: „Кој е вашиот клучен фактор при купување прехранбени производи“ за 

одговорите: „квалитет и нутритивен состав“ и прашањето бр. 9: „Што е најважно од 

нутритивната вредност при купување одреден производ“ за одговорите „протеини, 

витамини и минерали“, Таа е прикажана во табела бр. 23 и графички приказ бр. 23.1. 
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Табеларен приказ бр. 23. Дистрибуција на патерни за прашањата 8 за одговорите: 
квалитет и нутритивен состав и прашање 9 за одговорите: протеини, витамини и 

минерали 

Број на 
патерн Патерн (шема) Фреквентност 

Процентуална 
застапеност 

1 8п.к-8п.нс-9п.прот 29 6,9 % 
2 8п.к-8п.нс-9п.вит 60 14,4 % 
3 8п.к-8п.нс-9п.мин 41 9,8 % 
4 8п.к-8п.прот-9п.вит 32 7,7 % 
5 8п.к-8п.прот-9п.мин 18 4,3 % 
6 8п.к-9п.вит-9мин 97 23,2 % 
7 8п.нс-9п.прот-9вит 23 5,5 % 
8 8п.нс-9п.прот-9мин 15 3,6 % 
9 8п.нс-8п.вит-9п.мин 50 12,0 % 

10 8п.прот-9п.вит-9п.мин 23 5,5 % 
 

 

Графички приказ бр. 23.1. Дистрибуција на патерни за прашањата 8 за одговорите: 
квалитет и нутритивен состав и прашање 9 за одговорите: протеини, витамини и 

минерали 

 Од табеларниот приказ бр. 23 и графичкиот приказ бр. 23.1 може да се забележи 

дека 23,2 % од анкетираните, изборот им е квалитетот, витамините и минералите 

заедно како една шема на купување. Круговите што се означени со сива боја (28,7 %) 

покажуваат дека анкетираните кога би купувале производи што содржат протеини, 

внимаваат на квалитетот. Круговите што се означени со сина боја (21,1 %) покажуваат 

дека анкетираните кога би купувале производи што содржат протеини, внимаваат на 

нутритивниот состав. 
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15.5. Заклучоци од спроведеното анкетно истражување  

• Анкетниот прашалник најмногу ја опфатил женската популацијата на возраст од 

16 до 35 години со високо образование и месечни примања од 14.500 до 30.000 

во нивните домаќинства. Анкетираните потрошувачи не секогаш внимаваат на 

исхраната, односно приближно се на некое средно ниво и притоа најголем 

процент од нив немаат стил на исхрана, додека веднаш по нив се 

флексотаријанците како група потрошувачи со посебен стил на исхрана. 

• Како клучен фактор при купување прехранбени производи најчесто претставува 

квалитетот како пресуден, па веднаш по него е цената. Од добиените резултати 

може да се заклучи дека потрошувачите внимаваат каква храна ќе консумираат. 

Кога ќе направиме компарација меѓу храната од животинско потекло и храната 

од растително потекло, јасно се гледа дека производите од растително потекло 

се рангирани на трето место, додека храната од животинско потекло е 

рангирана на второ место, каде што рангирањето е од 1 до 5 и претставува 

највисок ранг. Од вкупно 418 анкетирани потрошувачи, разликата е мала, 7 

потрошувачи повеќе одбрале производи од растително потекло и од ова може да 

заклучиме дека потрошувачите истовремено консумираат и растително-

базирана храна и животинско-базирана храна. 

• Кога ќе разгледаме подетално која храна од растително потекло и животинско 

потекло потрошувачите ја консумираат, најчесто тоа се овошјето, оризот и 

легуминозите од растителната храна, а од животинската храна јајца, сирење и 

пилешко месо.  

• Секој потрошувач што внимава на својата исхрана, важно му е кој 

макронутриент и микронутриент да го внесе при консумирање на храната. 

Најважни им се витамините, додека следни нутритивни вредности им се 

протеините и јаглехидратите. 

• Денес потрошувачите сѐ повеќе се информирани за важноста на здравата 

исхрана, но консумирањето брза и процесирана мрсна храна што предизвикува 

здравствени проблеми сѐ уште постои, но растително-базираната храна како да 

зазема свое место во исхраната на луѓето.  
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• Од спроведената анкета, една група потрошувачи делумно сметаат дека 

производите базирани на растителни протеини се поздрави од другите, а 

другата група смета дека навистина растително-базираните протеини се 

поздрави од животинско-базираните протеини. 

• Протеините претставуваат извор на енергија и позитивно влијаат врз 

целокупното здравје, ја подобруваат работата на мускулите и го подобруваат 

имунитетот. По опаѓачки редослед во анкетата изјавите за важноста на 

протеините во исхраната не се доволни во однос на информираноста на 

потрошувачите во РС Македонија, особено за тоа дека храната од растително 

потекло има помало влијание врз животната средина во однос на храната од 

животинско потекло, како и протеинскиот глутен што се наоѓа во житариците и 

може да предизвика алергиска реакција кај чувствителните лица. 

• Анкетираните иако ги препознаваат прехранбените производи со истакната 

количина протеини, делумно се запознаени со препорачаниот дневен внес на 

протеини и важноста за различните групи луѓе за мажи, жени, возрасни, 

бремени жени, доилки, новороденчиња, деца, адолесценти и спортисти. 

• Прехранбените производи декларирани „богати со протеини“ или „извор на 

протеини“ во РС Македонија се застапени на средно ниво, односно не се 

најзастапени на пазарот, но и покрај тоа изборот на производи е мал. Некои од 

анкетираните потрошувачи укажале дека не се запознаени со постоењето на 

такви производи на пазарот.  

• На анкетираните како главен фактор при купување им претставува квалитетот, 

додека следен фактор е цената. Количеството протеини е веќе на трето место по 

услов за купување, меѓутоа не е најважно дали прехранбениот производ ќе биде 

од растително или од животинско потекло. 

• Од досегашното истражување, храната од растително потекло е повеќе 

одржлива. Има помало влијание врз загадувањето на животната средина, во 

контекст на тоа е помалата количина на потребна вода за наводнување на 

растенијата, како и ефектот врз стаклената градина е на пониско ниво во однос 

на храната чиј извор се животните. 
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• Според тоа, анкетираните се загрижени за целокупната состојба на животната 

средина и глобалното затоплување и сметаат дека не можат да променат ништо 

врз животната средина со купување на лесно одржливи прехранбени производи. 

Одржливата храна не им претставува фактор при купување прехранбени 

продукти, без разлика дали производите се без додадена вредност, извор на 

протеини или збогатени со протеини. 

• Во однос на тоа колку од анкетираните се информирани, покрај интернетот како 

медиум, во Р.С. Македонија не се задоволни во врска со едукативните програми 

и потенцирањето на важноста на здравата исхрана, важноста на препорачаната 

количина протеини, здравиот начин на живот, како и заштитата на животната 

средина преку консумирање прехранбени производи.  

• Преку тестовите кои за статистичка независност, се утврдува дека статистичка 

зависност меѓу прашањата од анкетниот прашалник е мала и се движи кон 

умерена, па оттука се осознава дека образованието, полот и месечните примања 

немаат значајно влијание врз другите прашања. Слично, статистичката 

зависност и меѓу другите прашања е мала. 

• Од двете направени дистрибуции на патерни се осознава дека половина од 

анкетираните го избираат квалитетот како фактор на влијание при купување на 

прехранбени производи комбинирано со умерено внимавање на исхраната, а во 

1/3 од анкетираните доминира и нутритивниот состав со висок ранг на 

внимавање на исхраната. Најголемиот процент или 1/4 од анкетираните, при 

изборот на храната, фактор на влијание е квалитетот, витамините и минералите 

заедно како една шема на купување. Слично, од дистрибуцијата на патерните се 

согледува дека 1/3 од анкетираните кога би купувале производи кои содржат 

протеини, внимаваат на квалитетот, а 1/5 покажуваат дека анкетираните кога би 

купувале производи кои содржат протеини, внимаваат  на нутритивниот состав. 
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16. Заклучок 

 Консумирањето здрава храна и задоволувањето на дневниот внес ќе ја подобри 

психофизичката и здравствената состојба на луѓето, а со спроведување едукација за 

тоа, може да се промени однесувањето во насока на купување прехранбени производи 

што имаат значајни нутритивни својства, како што се: протеините, витамините, 

минералите и др. Употребата на растително-базираната храна и консумирањето 

протеински производи може да придонесе за намалување на кардиоваскуларните 

заболувања, подобрување на имунитетот и подобрување на целокупната состојба на 

здравјето. Исто така, протеинските производи овозможуваат внес на одредена 

количина протеини во организмот и претставуваат добра алтернатива за некои други 

производи, кои и покрај тоа што нудат задоволување на потребата за исхрана, 

истовремено може да имаат и штетни последици врз здравјето на консументот. 

Консумирањето протеински производи претставува бенефиција од две причини. 

Едната е поради добриот вкус на производите во однос на алтернативни производи 

што не нудат позитивни ефекти за здравјето, а другата е консумирање без прекумерен 

внес на калории со задоволување на потребниот внес на протеини неопходни за 

правилно функционирање на организмот. 

 Од истражувањето во овој труд, сметаме дека прехранбената индустрија треба 

да го засили развојот на прехранбените производи што содржат значителна количина 

протеини, посебно од растителни извори со вклучување нутритивни својства што се 

детектирани во магистерскиот труд. Истовремено, компаниите треба да вложуваат во 

маркетинг-стратегиите, посебно во делот на информирање на потрошувачите за овие 

производи, со сите бенефиции што се детектирани во овој труд, со подобра 

комуникација со потрошувачите. И покрај тоа што многу компании користат 

современа маркетинг-стратегија, во нивните деловни вложувања, потребно е да го 

зајакнат делот што се однесува на нутритивниот маркетинг бидејќи тој е еден од 

клучните фактори за успешна приказна на една компанија од прехранбената 

индустрија. 

Од анкетното истражување може генерално да се заклучи дека значителен дел 

од анкетираните делумно внимаваат на својата исхрана, а еден од факторите на 

одлучување при купување е квалитетот. Од нутритивната вредност, најважни им се 

витамините и протеините, а изборот на достапни производи што се базирани на 
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растителни протеини е мал. Од друга страна, многу малку од анкетираните 

размислуваат дека со купување лесно одржлива храна ќе придонесат за помало 

загадување на животната средина.  

 Идните истражувања треба да продолжат во детектирањето на сите детерминати 

на влијание врз потрошувачкото однесување. Исто така, потребни се поголеми 

истражувања за нутритивниот маркетинг и квалитетот и безбедноста на прехранбените 

производи. 
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18. Прилог 

18.1. Прилог 1 Анкетен прашалник 

Потрошувачко однесување како клучен фактор во развојот на производи со 

протени од различно потекло 

 

1. Возраст * 

а) 16 – 35 години 
     б) 36 – 55 години 
     в) над 55 години 

 
2. Пол * 

c) Женски 
d) Машки         
 

3. Образование * 

b) Основно 
   б) Средно 
   в) Високо 

 

4. Месечни примања во домаќинството (семејството) * 

b) до 14.500 денари  
б) од 14.501 – 30.000 денари   

   в) од 30.001 - 60.000 денари   
   г) над  60.000 денари   

 
5. Колку внимавате на вашата исхрана? Рангирајте од 1 до 5 (1 – не ...  5 - да)  

* 

1 2 3 4 5 
 

6. Изберете го вашиот начин (стил) на исхрана * 
а) Веган 

б) Вегетаријанц 
в) Флексотаријанец 
г) Ниедно од наведените 

 

7. Каква храна консумирате? Рангирајте од 1 до 5 (нависоко) (повеќекратен 

одговор) * 

а) Храна од растително потекло   1 2 3 4 5 
б) Храна од животинско потекло   1 2 3 4 5 
в) Не внимавам каква храна ќе консумирам   1 2 3 4 5 
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8. Што е вашиот клучен фактор при купување на прехранбени производи? 

(повеќекратен одговор) * 

а) Вкусот 
б) Цената 
в) Одржливоста, го намалуваат загадувањето на животната средина 
г) Квалитетот 
д) Нутритивниот состав 

 
9. Што ви е најважно од нутритивната вредност при купување на одреден 

производ? (повеќекратен одговор) * 

а) Јаглехидрати 
б) Масти 
в) Протеини 
г) Диететски влакна 
д) Сол 
ѓ) Шеќер 
е) Витамини 
ж) Минерали 
з) Не внимавам на нутритивната вредност 

 
10. Кој е вашиот клучен фактор при купување на прехранбени производи со 

декларација (тврдење) дека се храна со извор на протеин или богата со 

протеини? (повеќекратен одговор) * 

а) Вкусот 
б) Цената 
в) Одржливоста, го намалуваат загадувањето на животната средина 
г) Квалитетот 
д) Количеството на протеини 
ѓ) Производ со протеини од растително потекло 
е) Производ со протеини од животинско потекло 

 
11. Изберете ги исказите за важноста на протеините кои Вас ви се познати 

(повеќекратен одговор).  

a) Неопходни се за ензимска активност (ги забрзуваат биолошките 
процеси во организмот) 

b) За подобар имунитет 
c) За подобра работа на мускулите 
d) Се извор на енергија 
e) Протеинскиот глутен кој се наоѓа кај житариците може да предизвика 

алергиски реакции кај чувствителни лица 
f) Храната од растително потекло има помало влијание врз животната 

средина во однос на храната од животинско потекло 
 

12. Дали сметате дека производите базирани на растителни протеини се повеќе 

здрави од другите?  

a) Да 
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b) Не 
c) Делумно 
d) Не знам 

 
13. Дали ги препознавате  протеините истакнати  на декларацијата на 

производите во грамови или kcal? * 

a) Да 
b) Не, причините се лошите декларации 
c) Не 

 

14. Дали сте запознаени со препорачани внес на протеини и важноста за 

различни групи на луѓе (за возрасни и постари луѓе; бремени жени, доилки 

и новороденчиња; деца и адолесценти; спортисти) * 
a) Да 
b) Не 
c) Делумно 

 

15. Колку се сретнувате со производи со тврдење на декларација дека се „храна со 

извор на протеин“ или „богата со протеини“. Рангирајте од 1 до 5 (највисоко): * 

1 2 3 4 5 

16. Изберете ги растителните извори на протеини кои ги консумирате често 

(повеќепати неделно) (повеќекратен избор). * 

a) Ориз  
b) Коренов зеленчук  
c) Лиснат зеленчук 
d) Овошје (јаболко, диња, круша, портокал, киви, грозје, банана, слива 

сончоглед, тиква, семка од боров орев) 
e) Ореви  
f) Леб 
g) Легуминози (грав, боранија, грашок и сл.) 
h) Мешавини од семиња 
i) Солени снекси 
j) Смеси за шејкови 
k) Барови 
l) Спирулина 
m) Суплементи 

 
17. Изберете ги животинските извори на протеини кои ги консумирате често 

(повеќепати неделно) (повеќекратен избор). * 

a) Говедско месо 
b) Пилешко месо 
c) Риба 
d) Јајца  
e) Сирење (просечно)  
f) Свинско месо (просечно) 
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g) Млеко   
h) Јогурт 

 

18. Дали сметате дека во нашата земја има недостиг од производи базирани на 

растителни протеини? 

a) Да, никогаш не сум видел/а 
b) Има, но изборот на производи е мал 
c) Има, само во специјализирани маркети 
d) Нема воопшто недостиг 
e) Не знам 

 

19. Дали сте загрижени за глобалното затоплување и воопшто за целокупната 

состојба за загадување на животната средина? 

a) Да 

b) Не 

c) Загрижен/а сум и можам да влијаам врз состојбата за животната средина со 
купување на лесно одржлива храна 

d) Загрижен/а сум и не можам да влијаам врз состојбата за животната средина со 
купување на лесно одржлива храна 

 

20. Рангирајте од 1 до 5 (највисоко) за тоа колку се сретнуваат едукативни 

програми за значењето на внесот на препорачани количини  на протеини. * 

1 2 3 4 5 
 
 

 

 


