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СС лед периода на несигурност от 2014-2015 г., днес 
продажбите и търсенето на биологични храни 
отново бележат растеж, стимулиран от ще по-
сериозни претенции за здравословност, от още 

по-натурални производствени методи и от цялостно по-
добрение на вкусовите качества. 

Биологичната храна и нейната полезност за здравето 
са обект на най-строго наблюдение. Съвременното мисле-
не подсказва, че биологичната храна има по-висока хра-
нителна стойност и е по-малко изложена на пестициди в 
сравнение с храните, произведени по конвенционалните 
методи на селското стопанство. 

Паралелно с изследванията, свързващи биологичните 
храни с по-малък риск от диабет тип II, високо кръвно 
налягане и сърдечно-съдови заболявания, редица проуч-
вания стигат даже дотам, да установят връзка между био-
логичната храна и здравето на новородените и на майките 
по време на бременност. 

Противоречиви Противоречиви 
доказателства доказателства 

Докато едно изследване 
подчертава връзката на кон-
сумацията на биологични 
млечни изделия с по-малкия 
риск от екзема при новоро-
дените в рамките на първите 
две години от живота им, друго 
проучване акцентира върху 
взаимозависимостта между 
яденето на биологично отглеж-
дани зеленчуци по време на 
бременността и намаляването 
на риска от прееклампсия1. 

„Възможните обяснения на връзката между пре-
еклампсията и употребата на биологични зеленчуци 
включват вероятността тези зеленчуци да променят 
нивото на излагане на пестициди, вторични растителни 
метаболити и/или влияние върху състава на чревната 
микрофлора“, отбелязват изследователите. 

Съвременното мислене внушава, че 
биологичната храна има по-висока хранителна 

стойност и е по-малко изложена на пестициди 
в сравнение с храните, произведени по 

конвенционалните методи на селското 
стопанство. 

Защо хората купуват 
биологични продукти? 
Да отделим мита от 
мотивацията 

Биологично 
отглежданите 

зеленчуци, консумирани 
по време на бременност, 

се свързват с намален 
риск от прееклампсия.  

1 Усложнение през втората половина на бременността (след 
20-та седмица), което клинично се представя с предизвикана 
от бременността хипертония и протеинурия с или без наличие 
на патологични отоци при жени, които дотогава са имали 
нормално кръвно налягане.
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Макар някои проучвания да изтъкват силното 
действие на биологичните храни, съществуват и 
изследвания, приключили с неопределен резул-
тат, както и такива, повдигащи повече въпроси, 
отколкото са онези, на които дават отговор. 

Един систематичен преглед води до заклю-
чението, че публикуваната по темата литература 
не предлага стабилни доказателства в подкрепа 
на тезата, че биологичните храни са значително 
по-хранителни от конвенционалните, макар 
изследователите да стигат до извода, че тяхната 
консумация може да редуцира риска от излагане 
на остатъци от пестициди и резистентни на анти-
биотиците бактерии. 

Дори и проучванията, твърдящи, че биоло-
гичните храни са по-добри за вас, са обект на 
интензивни прегледи от страна на други учени, 
оспорващи валидността на заключенията. Един 
подобен пример е изследването, ръководено 
от д-р Карло Лайферт, професор по екологично 
земеделие в Университета в Нюкасъл. Неговите 
резултати предполагат, че биологичните реколти 
като средни стойности имат по-високи концен-
трации на антиоксиданти, което се свързва с 

по-добро здраве, отколкото в случая с обичай-
ните храни, и по-ниски нива на съдържание на 
токсични метали и пестициди. 

Както обаче посочва и Гардиън, тази раз-
работка е обвинена в „напудряне“ от страна 
на научната общност, скептична по отношение 
на методологията и критично настроена към 
широките заключения, изведени в рамките на 
студията.

Малко перспектива, моля Малко перспектива, моля 
Заключенията относно хранителната стой-

ност и здравословните предимства на биологич-
ната храна биват поставени в перспектива, ко-
гато бъдат взети предвид причините за нейната 
популярност. 

„Ако се вгледате отвъд здравословните 
ефекти, ще откриете изобилие от други причи-
ни да купите биологичния продукт вместо кон-
венционалния“, споделя д-р Дина Бравата, водещ 
автор на проучване на Университета в Станфорд, 
твърдящо, че консумацията на биологични пло-
дове и зеленчуци не е по-полезна от тези на кон-
венционалните им алтернативи от гледна точка 
на подобряването на здравето. 

„Потребителите могат да изберат да ку-
пят биологични храни поради причини, различни 
от хранителната стойност и безопасността, 
като например загриженост за благосъстояни-
ето на животните или чисто вкусови предпо-
читания“, допълва изследователката Кристъл 
Смит-Спенглър. 

Критиките на Кребс Критиките на Кребс 
Биологичната храна е рекламирана по-скоро 

като храна, създадена с мисълта за благосъс-
тоянието – „лайфстайл“ храна, отколкото като 
приоритизираща здравето. Това положение 
намира подкрепа и в публикуван през 2009 г. от 
британската Агенция за хранителни стандарти 
доклад, в рамките на който проучване по темата, 
разпростряло се на цели 46 страници доказва, 
че не съществуват значителни предимства за 
здравето, от които можете да се възползвате 
чрез консумацията на биологични храни. 

По време на мандата си като председател на 
Агенцията за хранителни стандарти Джон Кребс 
критикува движението за биологични храни и 
заключава, че в случая става дума за „лайфстайл 
избор“. През 2015 г. той отива дори още по-да-
леч, като по време на Конференцията по земе-
делие в Оксфорд изказва предположението, че 
биологичното земеделие може да донесе сери-
озни вреди на околната среда поради нуждата 
от повече земя и респективно – по-голямото ко-
личество въглерод, освобождавано от почвата. 

Напълно разбираемо, поддръжниците на 
биологичния хранителен отрасъл моментално 
отвръщат на тези твърдения. Изпълнителният 
директор на Асоциация „Почва“ (Soil Association) 
Хелън Браунинг споделя, че била „потресена“ от 
враждебността на Кребс спрямо биологичното 
земеделие. 



През 2015 г. лорд Джон Кребс изказва предположението, 
че биологичното земеделие може да навреди на 
околната среда поради нуждата от повече земя и 
респективно – по-голямото количество въглерод, 
освобождавано от почвата. 
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„Един глоблен мета-анализ показва, че с вре-
мето биологичното земеделие складира значи-
телни количества въглерод в почвата, което 
го прави изключително ефективно средство за 
борба с климатичните промени“, допълва тя, 
цитирайки проучване на Университета Бъркли в 
Калифорния. 

„Когато се вземе предвид нарастващата 
употреба на невъзобновяеми източници, не-
биологичното земеделие се оказва значително 
по-нископродуктивно от биологичното; продук-
тивността при не-биологичното спада поради 
факта, че конвенционалното селско стопан-
ство залага на въвеждането в земята на все 
повече и повече торове, за да може просто да 
поддържа едни и същи равнища на добивите.“ 

Не-биологично, нищо Не-биологично, нищо 
особено? особено? 

От друга страна, в дебата дали съществуват 
предимства от купуването на биологична про-
дукция, храните, произведени по конвенцио-
налните селскостопански методи, често пъти се 
оказват засенчени. 

Истината е, че тъкмо не-биологичните храни 
формират основата на огромната част от онова, 
което се яде и се купува от супермаркетите. Тях-
ното основно предимство е свързано с редук-
цията на разходите, постигана благодарение на 
по-високите добиви на единица площ. Загубите 
поради нанесени от насекоми щети са минимал-
ни, а трайността често пъти се оказва по-дълга. 

Освен това потребителите се ползват и от 
предимството на това да купуваш местната 
продукция, подкрепяйки по този начин малките 
предприятия от района на собствения си дом. 
Предлаганите храни са пресни и разнообразни. 
Често пъти месото и другата продукция на прак-
тика са получени по напълно биологичен път, 
но без да разполагат със скъпия сертификат за 
биологично производство. Продукцията, гле-
дана специално за местния пазар, може и да не 
бъде третирана с високи равнища на пестициди 
и фунгициди. 

Освен това не-биологичните марки 
демонстрират надеждна последова-
телност в сфери като вкус, структура и 
качество; купувайки ги, потребителите 
знаят какво да очакват, и това автома-
тично води до по-малко хранителни 
отпадъци. 

Ролята на Ролята на 
производителите производителите 
на храни на храни 

Въпреки готовата наличност на не-
биологичната продукция, все повече по-
требители се поддават на тенденцията 
да купуват биологични храни и напитки, 
убедени в техните здравословни пре-
димства или най-малкото в безкомпро-
мисните им позиции по отношение на 

благосъстоянието на животните, околната среда 
или предполагаемия подобрен вкус. 

Това естествено налага въпроса, как произ-
водителите на храни да се впишат в тенденцията 
на биологичните продукти и да откликнат на 
нуждите на своите клиенти. Според Асоциация 
„Почва“ днес потребителите харчат допълнител-
ни 1,4 милиона паунда (или 1,85 милиона евро) 
седмично за биологични храни, което рефлек-
тира в 4-процентен ръст на продажбите спрямо 
миналата година. 

Секторът обаче все още се бори да навлезе 
стабилно в мейнстрийма. На фона на сумарните 
разходи за храни и напитки във Великобритания 
постигнатият от органичните продукти резултат 
е все още незначителен – пазарният им дял въз-
лиза на едва 1,3 процента. 

Някакво начало в тази насока може да се 
наблюдава при самите супермаркети. Биоло-
гичната храна се възприема като премиум про-
дукт, което автоматически я прави по-скъпа. В 
резултат на това търговските вериги не са никак 
склонни да предоставят твърде много от своите 
рафтове на биологичните изделия. 

Това положение обаче се променя през 
2014г.,  когато търговски вериги като Алди и 
Лидл разширяват своите гами пресни и био-
логични храни, ориентирани към купувачите с 
приходи около средните. Оттогава насам и чле-
новете на голямата четворка – Теско, Уейтрос, 
Асда и Сейнсбърис – до един последват този 
пример със свои собствени гами биологични 
храни. 

След периода на несигурност от 2014-2015 
г., днес продажбите и търсенето на биологични 
храни отново бележат растеж, стимулиран от 
още по-сериозни претенции за здравословност, 
от още по-натурални производствени методи и 
от цялостно подобрение на вкусовите качества. 

По http://www.foodnavigator.com/ 

Търговските вериги, като Теско, Уейтрос, Асда и др. се 
стремят да откликнат на потребителското търсене 

със свои собствени линии биологични храни. 


