


ОПАСНОСТИ ВО ХРАНАТА

ОПАСНОСТИТЕ ВО ХРАНАТА СЕ КАТЕГОРИЗИРАНИ ВО ТРИ ГРУПИ

Потрошувачите можат да сметаат дека храната која ја консумираат е безбедна доколку опасностите во храната
се минимизирани, и таа не предизвикува штетни последици по нивното здравје. За штетна по здравјето на
луѓето се смета храната која содржи недозволени штетни материи или недозволени количества на штетни
материи, организми или микроорганизми кои под едно заедничко име се нарекуваат опасности во храната.
Опасностите во храната предизвикуваат ризици по здравјето на луѓето, кои се манифестираат како акутни и
хронични болести. Од тие причини опасностите во храната треба постојано да бидат под контрола.

Физички опасности Биолошки опасности Хемиски опасности

ФИЗИЧКИ ОПАСНОСТИ

БИОЛОШКИ ОПАСНОСТИ

Физичките или механичките опасности претставуваат присуство на туѓо тело во храната, во вид на каменчиња,
коса, коски, стакло, метал, гума, дрво, пластика и сл. Пример: парчиња стакло во храната како резултат на
напукнување или кршење на стаклени садови во кои е спакувана храната, парчиња метал како резултат на
отпаѓање на метални делови при обработката на храната, парчиња пластика при оштетувања на пластичната
амбалажа.

Ризикот може да биде во вид на директна и индиректна
контаминација, и тој зависи од својствата, големината и
видот на туѓото тело кое е физички присутно во храната.
Во однос на директната контаминација, се смета дека најкритични се острите парчиња со дијаметар помеѓу
7 и 25mm. Парчињата поголеми од 25mm се доволно големи и видливи, така што можноста тие да бидат
консумирани е мала. Кај доенчињата и постарите лица потенцијален извор на опасност претставува
контаминацијата на храната со тешки и остри парчиња со дијаметар од 2 до 7mm.

Ризиците по здравјето на луѓето од физичките опасности се однесуваат на повреди како што се оштетување на
забите, оштетувања на дигестивниот систем (ерозии, крварење, перфорација) - кои, пак, може да бидат извори
на инфекции. Најчувствителни на физичките опасности се малите деца особено оние до три годишна возраст.

Биолошки опасности претставуваат различните видови на микроорганизми, како што се бактериите, вирусите,
паразитите. Тие може да се внесат во организмот на човекот директно преку загадена храна или вода, но и
преку предмети кои се користат при приготвувањето на храната, како и преку лице кое е веќе заразено.

Карактеристично за микроорганизмите е што имаат различни начини на ширење, раст и размножување,
како и можност за преживување во различни, а понекогаш и неповолни услови.

Микроорганизмите можат да предизвикаат епидемии, а во одредени случаи и пандемии.
Од тие причини потребно е бизнисите со храна, во рамките на контролните системи
постојано да ги применуваат добрите хигиенски и добрите производни пракси, како и
микробиолошки испитувања на храната во согласност со прописите.
На микробиолошка контаминација можат да бидат изложени суровините,
полупроизводите и готовите производи.

Каков е здравствениот ризик од физичките опасности

Каков е здравствениот ризик од биолошките опасности?



Бактериите, во зависност од видот, може да предизвикаат алиментарни токсиинфекции
кои често се нарекуваат труења со храна. Тоа се заболувања кои се јавуваат по користење
на храна контаминирана од бактерии и нивни токсини. Кај алиментарните инфекции
бактеријата, по внесувањето во организмот, со своето присуство предизвикува
заболување (типичен пример се салмонелозите). Кај алиментарните интоксикации
болеста настанува поради дејството на токсинот кој е излачен од бактериите во храната
(типични примери се стафилококното труење и ботулизмот).
На труењата со храна, по правило, најчувствително реагираат децата, старите лица, трудниците,
како и лица чиј што имунолошки систем е ослабен како резултат на некоја претходно прележана болест.
Најчести симптоми се повраќање, проливи, покачена телесна температура, нарушена ресорпција на храна и
хранливи материи, како и придружни инфекции на други органи.

Затоа храната се контролира во сите фази на производството, ,,од нива до трпеза''. Со таква контрола се очекува
биолошките опасности да бидат минимизирани со што се намалуваат ризиците по здравјето на луѓето.

Salmonella enteritidis Салмонелоза
Појава на први симптоми: 6 - 48 часа.
Примарни симптоми: болка во абдоменот,
мачнина повраќање и дијареја.

Јајца, сурово месо, живина,
пастеризирано млеко, школки, ракчиња,
какао и чоколада, сурово овошје и
зеленчук.

Staphylococcus aureus
(

)

Труење со естафилококен ентеротоксин
Појава на први симптоми: 30 минути до 8 часа
Примарни симптоми: дијареја, повраќање,
болки во абдоменот, грчеви.

Сирење, млеко во прав, контаминирана
храна подготвена за консумирање.

Clostridium Botulinum Ботулизам
Појава на први симптоми: 4 - 36 часа.
Примарни симптоми: дупла слика, отежнат
говор, парализа на респираторниот систем.

Конзерви од месо, зеленчук, димена
солена риба, шунка.

Campylobacter jejuni Кампилобактериоза
Појава на први симптоми: 2 - 4 дена.
Примарни симптоми: дијареја, грчеви
во абдоменот, треска, главоболка,
болка во мускулите.

Контаминирано месо од живина,
говедско и овчо месо како и
сурово млеко.

Listeria monocytogenes Листериоза

Штетните последици се особено
опасни за трудниците и фетусот.

Појава на први симптоми: 3 - 70 дена,
во најголем број случаи 2 - 3 дена.
Примарни симптоми: треска, главоболка,
дијареја, грчеви во абдоменот, мачнини,
повраќање.

Меко сирење, сурово млеко, сладолед,
недоволно термички обработено месо.

E-Coli O 157:H7 Ентеритис или хеморагични колитис
Појава на први симптоми: 12 - 72 часа.
Примарни симптоми: јаки грчеви, дијареја,
крвава дијареја.

Сурово месо, ‘ркулци,
не пастеризирани сокови.

Shigella Species Шигелоза (бацилна дизентерија)
Појава на први симптоми: 12 - 96 часа.
Примарни симптоми: дијареја, грчеви во
абдоменот, поретко повраќање и крв
во столицата.

Млеко, производи од млеко, салати.

Vibrio cholerae Колера
Појава на први симптоми: 1 - 3 дена.
Примарни симптоми: безболна течна дијареја
и повраќање, губење на исклучително многу
течност и електролити што може да доведе
и до смрт.

Вода изложена на фекална
контаминација, сурови школки
загадени со ваква вода, или овошје и
зеленчук залевани со фекално
контаминирана вода.



Паразитите се организми кои се хранат на сметка на друг жив организам, и можат да бидат присутни
времено или постојано и оттука ги црпат највредните хранливи материи. Постојат петнаесетина позначајни
паразити кои во човечкиот организам можат да навлезат преку храната и да предизвикаат паразитски
алиментарни болести.

Вирусите, слично на бактериите, можат да навлезат во човечкиот организам преку храната и да предизвикаат
вирусни алиментарни инфекции. Познати се десетина родови вируси кои се причинители на такви заболувања.

Паразити кои се
пренесуваат преку храна Заболување кое го предизвикуваат Храна - извор на инфекција



Повеќето од микроорганизмите не предизвикуваат болести,
но опасните микроорганизми можеме да ги пронајдеме на

различни места како што се почвата, водата,
како и на животните и луѓето. Тие

микроорганизми се пренесуваат преку
рацете, кујнските крпи и садови,

особено преку даските за сечење, а и со најмал
допир може да се пренесат на храната и да
предизвикаат заболување кое се пренесува
преку храна.

Светската здравствена организација ги препорачува - ,,Петте чекори до побезбедна храна“ за заштита од
биолошките опасности во храната.
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Суровата храна, особено месото, месото од живина, рибата и
морските плодови, може да содржат опасни микроорганизми
кои со текот на подготовката и чувањето може да се
пренесат на храната.

Правилното готвење ги уништува речиси
сите опасни микроорганизми.
Истражувањата покажале дека со
готвење на храната на 70 С можеме
сосема да бидеме сигурни дека
храната е безбедна за консумирање.

Микроорганизмите можат многу брзо да
се размножуваат доколку храната се чува

на собна температура. Со чување на храната
на температура пониска од 5 С и повисока
од 60 С, размножувањето на
микроорганизмите е значително забавено

или потполно запрено. Сепак, некои опасни
микроорганизми се размножуваат дури и при
температура под 5 С.

Одвојте го суровото од зготвеното
двојте го суровото месо, месото од живина, рибата

и морските плодови од останатата храна;
Садовите и приборот како ножевите и даските за сечење
за обработка на суровата храна не ги користете за
термички обработената храна;
Чувајте ја храната во одвоени садови за да се
избегне контактот на суровата и преработената храна.
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Темелно згответе ја храната
раната гответе ја темелно, особено месото, месото од
живина, рибата и морските плодови;
Супите и гулашите оставете ги да повријат да бидете
сигурни дека е постигната температура од 70 С.
При печењето на месо и месо од живина, сокот не смее да
биде розеникав туку мора да биде бистар. Се препорачува
да се употребува термометар за мерење на
температурата на месото;
При подгревање, храната темелно загрејте ја;
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Храната чувајте ја на пропишаната температура
е оставајте ја зготвената храна на собна

температура подолго од 2 часа
Целата зготвена и лесно расиплива храна, во
колку што е можно покус рок, оладете ја
(на температура под 5 С);
Пред послужување, зготвената храна добро
подгрејте ја (над 65 С);
Дури ни во ладилник не треба да ја чувате храната
подолго време

�

�

�

�

;

.



ХЕМИСКИ ОПАСНОСТИ

Хемикалиите, во зависност од видот,
имаат различно токсично дејство.
Тие обично не се штетни по
здравјето, но, сепак, доколку
изложеноста на нивното дејство
трае континуирано подолг
временски период и е во
поголеми количества, можат
да предизвикаат токсични и
несакани ефекти како кај луѓето така и кај животните.

Хемиските супстанции играат важна улога во производството, дистрибуцијата и чувањето на храната. Одредени
адитиви, како што се конзервансите, може да го продолжат рокот на траење на храната. Други, како што се
боите, може да ја направат храната попривлечна. Аромите се користат за да го подобрат вкусот на храната.
Додатоци во исхраната се користат како извор на одредени супстанции кои се потребни, како што се минерали,
витамини, есенцијални киселини.
За да се задржи храната безбедна и атрактивна, таа се чува во садови кои се направени од хемиски супстанции
како што се пластика, стакло, различни фолии и слични производи и материјали.
Овие јасни придобивки од употребата на хемикалии за производство, чување и дистрибуција на храната, треба
да се балансираат со потенцијалните ризици за здравјето на потрошувачите поради несакани ефекти.

Голем број на хемиски супстанции се присутни во животната средина како перзистентни органски загадувачи.
Тоа се соединенија кои се акумулираат во животната средина и човечкото тело. Познати примери се диоксини и
полихлорирани бифенили (ПХБ), кои се несакани нуспроизводи од индустриските процеси и согорувањето на

Хемикалии во храната кои имаат улога во производството, дистрибуцијата и чувањето на храната

Хемикалии во храната кои потекнуваат од животната средина

Суровите намирници, вклучувајќи ги и водата и
мразот, можат да бидат контаминирани со

опасни микроорганизми и хемикалии.
Отровни соединенија може да се

создадат во оштетена и
мувлосана храна.

Со поголемо внимание при изборот
на суровите прехранбени намирници,
како и со едноставните мерки како
миењето и лупењето, може значително

да се намали потенцијалниот ризик.

Користете исправна вода и свежи немирници

збирајте само свежи немирници
и избегнувајте ги оние за кои се
сомневате дека се здравствено
неисправни;
Изберете ја храната која претходно
е термички обработена ако тоа го
намалува ризикот од труење, а не
влијае значително на хранливите
својства (пастеризирано млеко);
Измијте го овошјето и зеленчукот пред
консумирање во свежа состојба;
Не употребувајте храна со поминат рок на траење.
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отпад. Тие се наоѓаат во животната средина и се акумулираат во синџирот на храна од
животинско потекло.
Диоксините се многу отровни и може да предизвикаат репродуктивни и развојни
проблеми, оштетување на имунолошкиот систем и рак.

Тешките метали како олово, кадмиум и жива
предизвикуваат невролошки проблеми и
оштетување на бубрезите.
Контаминацијата на храна со тешки метали се случува главно преку
загадувањето на воздухот, водата и почвата.

Во природни токсини се вклучуваат микотоксините,
морските биотоксини, цијаногените гликозиди и

токсините од отровните печурки. Суровата храна како пченка или житни култури, може
да содржи високи нивоа на микотоксини, како што се и охратоксин
и афлатоксин. Долгорочната изложеност може да влијае на
имунолошкиот систем, нарушување на нормалниот развој или, пак,
да биде причина за појава на рак.

Во групата на загадувачи кои претставуваат хемиски опасности се вбројуваат
и ветеринарните лекови, кои се користат за лекување на животните и,
доколку не се постапува соодветно, може да се најдат остатоци од
ваквите лекови во храната. Во оваа група се вбројуваат и хемикалиите
кои се користат за заштита на растенијата и се нарекуваат пестициди.
Доколку несоодветно се постапува и во овој случај може да се најдат
остатоци од пестициди во храната.
Остатоците од ветеринарно-медицински препарати и
пестициди во храната над дозволените количества може
да предизвикаат сериозни токсични последици врз
здравјето на луѓето. Максимално дозволените
количества на загадувачи, кои се од групата на
хемиски опасности во храната се строго
дефинирани со националното законодавство кое
е во постојана хармонизација со европското
законодавство.

меѓу ризикот и придобивките од присуството на хемикалии во храната, во согласност со високото
ниво на заштита на потрошувачите. Поради контрола на хемиските материи во храната, законодавството е
поделено во следните области:

кое се базира на принципот дека само адитиви кои се потребни
може да се користат, и тоа најчесто во ограничени количини и во одредени прехранбени производи. Пред да
бидат дозволени за употреба, се оценува нивната безбедност со тестирања и научна процена. Дури потоа се
добива дозвола за нивно користење од Европската комисија.

Природни токсини кои може да бидат присутни во храната

Ветеринарни лекови и хемикалии за заштита на растенијата

Законодавството за храна има за цел да воспостави вистинска
рамнотежа

Законодавството за прехранбени адитиви

КАКО СЕ ЗАШТИТЕНИ ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД
ХЕМИСКИТЕ ОПАСНОСТИ ВО ХРАНАТА



Законодавството за загадувачи/контаминенти

Законодавството за остатоци од ветеринарно - медицински препарати

Законодавството за производи и материјали во контакт со храната

се донесува врз основа на научни процени. Поставени се
максимални нивоа на одредени загадувачи (на пример микотоксини, диоксини, тешки метали, нитрати) со
цел да се заштити здравјето на населението.

кои се користат за лекување и
превенција на болести кај животните, кои се користат за заштита на растенијата, се базира
на научна процена. Во законските прописи пропишани се гранични вредности, со цел да се заштити здравјето
на луѓето.

предвидува дека овие материјали
не треба да ги пренесат своите компоненти во храната во количества што можат да го загрозат човековото
здравје или да го променат составот, вкусот или текстурата на храната.
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Оваа брошура е изработена во соработка со
Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ)


