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PIRAMIDA E TË USHQYERIT

Llojet e produkteve ushqimore dhe sasia e tyre që duhet të përfshihet në dietën e përditshme
mund të paraqiten në mënyrë figurative me piramidën e të ushqyerit. Në bazën e piramidës
gjenden drithërat, patatet, produktet e brumit, produktet e misrit dhe përpunimet e tyre. Këto
produkte duhet të marrin pjesë, me përafërsisht 450 gram, ose me përqindje, duhet të përbëjnë
35-45% të vaktit ditor.

Frutat dhe perimet janë niveli i dytë të piramidës. Këto produkte janë të pasura me vitamina,
minerale, antioksidues dhe fibra dietetike. Sasia minimale ditore e frutave dhe perimeve duhet
të jetë 400 gram, me ç’rast frutat duhet të përbëjnë 15%, ndërsa perimet 20% të konsumit
ditor.

Nivelin e radhës në piramidën e të ushqyerit e përbëjnë qumështi dhe produktet e qumështit,
mishi, peshku dhe vezët. Qumështi dhe produktet e qumështit përmbajnë nivel më të ulët të
yndyrës dhe janë të pasur me kalcium, ndërsa të varfër me yndyra të ngopura dhe kolesterol
ashtu që përdorimi i tyre ndërlidhet me uljen e rrezikut nga sëmundjet e eshtrave.

Në maje të piramidës janë vajrat, yndyrat, ëmbëlsirat dhe krekerët që përbëjnë 5% të konsumit
të përgjithshëm ditor të energjisë. Ato paraqesin burim të koncentruar të energjisë prandaj,
për ushqim të balancuar nevojitet sasi shumë e vogël e tyre.

Foto 1. Piramida e të ushqyerit

PËRBËRËSIT NUTRICIONALË

Energjia që i duhet njeriut për të kryer aktivitetet e përditshme sigurohet përmes ushqimit.
Në fakt, organizmi i njeriut mund të shfrytëzojë përbërësit nutricionalë apo materiet ushqyese
që janë pjesë e ushqimit për të përmbushur nevojat e tij. 
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Sipas rolit primar në organizëm, përbërësit nutri-
cionalë ndahen në materie energjetike (yndyrat,
karbohidratet), materie ndërtuese (proteinat)
dhe materie mbrojtëse (vitaminat dhe
mineralet).

Proteinat (albuminat) janë materiet
kryesore ndërtuese. Roli ndërtues i
proteinave në organizëm është rezul-
tat i pranisë së azotit në molekulat e
tyre. Proteinat që futen në organizëm,
nën ndikim të enzimave tretëse zbërthe-
hen në aminoacide.

Organizmi i përdor këto aminoacide për sintetizim të proteinave të veta, ndërsa një sasi rel-
ativisht e vogël i nënshtrohet eliminimit nga organizmi në formë të uresë. Një pjesë shumë
e vogël e aminoacideve të futura në organizëm transformohet në sheqer apo acide yndyrore
dhe në atë mënyrë shërbejnë si burim i energjisë. Gjatë djegies së 1g proteina në organizëm
lirohen 17,2kJ energji. Është me interes të dihet që proteina të ndryshme kanë vlera të
ndryshme biologjike. Vlera biologjike e proteinave përcaktohet në bazë të llojit të amino-se-
lineve që janë pjesë e proteinës konkrete dhe nga përqindja e tyre në proteinë. Organizmi
mund t’i sintetizojë aminoacidet jo esenciale, por aminoacidet esenciale duhet patjetër futen
në organizëm përmes ushqimit për shkak se mungesa e tyre ndërlidhet me rrezik nga disa
sëmundje. Cilësia e proteinave në ushqim paraqet masë për aftësinë e atij ushqimi për t’i
siguruar aminoacidet esenciale të domosdoshme për funksionimin e indeve, përkatësisht
vlera biologjike e proteinave e përcakton shkallën e shfrytëzimit të proteinave nga organizmi.

Nga aspekti i të ushqyerit e drejtë, gjithmonë duhet të mbahet llogari në organizëm të futen
sasitë e nevojshme të proteinave me vlerë të plotë biologjike, përkatësisht proteinat që i
përmbajnë të gjitha aminoacidet esenciale, në proporcionin e duhur, i cili mundëson sintetizim
të papenguar të proteinave të indeve. Shembull për proteina me vlerë të plotë janë proteinat
me prejardhje shtazore (gjenden në mish, qumësht, vezë, djathë, ushqime të detit). Proteinat
me prejardhje bimore që përmbajnë aminoacide esenciale në sasi më të vogla ose nuk përm-
bajnë disa nga aminoacidet esenciale janë proteina pjesërisht të plota (për shembull, ato që
gjenden në drithëra dhe bimët bishtajore). Proteinat me vlerë të ulët biologjike quhen të
paplota për shkak se nuk përmbajnë aminoacide esenciale ose përmbajnë sasi minimale të
aminoacideve. Shembull për proteinë me vlerë të ulët biologjike është xhelatina që fitohet
nga kolagjeni shtazor që paraqet përjashtim në këtë aspekt duke e pasur parasysh se të
gjitha proteinat tjera me prejardhje shtazore janë proteina të plota.

Për të kuptuar më lehtë rëndësinë e proteinave nga pikëpamja e të ushqyerit e drejtë, gjith-
sesi duhet të njihen funksionet që proteinat i kryejnë në organizmin e njeriut:
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l Sigurojnë rritje dhe zhvillim të organizmit;

l Sigurojnë rigjenerim të vazhdueshëm të muskulaturës skeletore, të gjakut, lëkurës, indit
lidhës;

l Janë pjesë përbërëse e enzimave dhe hormoneve të caktuara të cilat kanë funksion rreg-
ullator;

l Antitrupthat të cilat marrin pjesë në mbrojtjen e organizmit, për nga struktura janë pro-
teina;

l Proteinat, marrin pjesë edhe në mirëmbajtjen dhe rregullimin e sasisë së ujit në organizëm.

Prandaj, në përputhje me funksionet e shënuara të proteinave, mund të konstatohet që pro-
teinat kanë rol jashtëzakonisht të rëndësishëm për organizmin dhe konsumimi i tyre adekuat
është me rëndësi të jashtëzakonshme për të ushqyerin e drejtë.

Yndyrat (lipidet) paraqesin materie energjetike. Gjatë djegies së 1g yndyra lirohen 38,9 kJ en-
ergji. Më përfshirjen e yndyrave në ushqim plotësohen nevojat për yndyra acidike (të pangopura
dhe të ngopura), si dhe nevojat për vitamina të cilat treten në yndyra. Nocioni yndyra zakonisht
përdoret për përbërësit yndyrorë në ushqim. Megjithatë, krahas yndyrave të vërteta
(triglicerideve), lipidet përfshijnë edhe përbërës tjerë që kanë karakter lipid, siç janë glikoklipi-
det, lipoproteinat, sterolet dhe vitaminat që treten në yndyra (vitaminat A,D,E dhe K). Është
me interes të dihet fakti që lipidet, krahas rolit të tyre kryesor si burim i energjisë, kanë edhe
rol ndërtues në organizëm.

Sipas ndarjeve të popullarizuara, yndyrat ndahen në të dukshme dhe të padukshme. Yndyrat
e dukshme janë ato që mund t’i shohim dhe t’i identifikojmë si yndyra: vaji, margarina, yndyra
e derrit dhe ngjashëm. Megjithatë, pjesa më e madhe e yndyrave janë pjesë përbërëse e një
numri të madh produktesh ushqimore krahas përbërësve tjerë ushqimorë (për shembull, yndyra
në arrë). Ato s’mund të shihen, përkatësisht të vërehen, prandaj quhen yndyra të padukshme.

Yndyrat në vete përmbajnë:

l Acide të ngopura dhe transyndyrore – gjenden në ushqim me prejardhje shtazore (mish,
gjalpë, djathë) dhe në ato me prejardhje bimore në yndyrën e kokosit dhe palmës. Acidet
transyndyrore janë në fakt acide yndy-
rore të pangopura, të cilat me proces
të hidrogjenizimit kalojnë në yndyra
të ngopura dhe gjenden në pro-
dukte që fitohen në temperatura
të larta (margarinë, krekerë,
biskota). Këto acide yndyrore
duhet të jenë sa më pak të
pranishme në ushqim
(rreth 10%). 
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l Acidet e pangopura yndyrore – kryesisht gjenden në ushqim me prejardhje bimore. Mund
të jenë acide të monopangopura dhe polipangopura yndyrore. Acidet e monopangopura yn-
dyrore gjenden në vajin e ullirit dhe vajin e kikirikëve dhe në frutat e ullinjve, bademave,
lajthive, kikirikëve. Janë relativisht të qëndrueshme në temperaturë të zmadhuar dhe në
prani të ajrit, ndërsa kanë edhe prirje më të ulët për të kaluar në acide transyndyrore për
dallim nga acidet yndyrore të polipangopura. Acidet e polipangopura gjenden në vajin e
lulediellit dhe të susamit, si dhe në rrush, li, sojë, arra.

Karbohidratet paraqesin materie energjetike. Krahas këtij funksioni, karbohidratet në organizëm
kanë edhe funksione tjera të rëndësishme:

l Sigurojnë metabolite (piruvat dhe oksalacetat) dhe energji që është e domosdoshme për
zhvillim të proceseve metabolike;

l Kanë funksion ndërtues (marrin pjesë në ndërtimin e glikoproteinave, mucinës dhe për-
bërësve tjerë të organizmit);

l Marrin pjesë në procesin e glikozilimit ndërqelizor të proteinave dhe si rezultat mundësojnë
lidhjen e proteinave me receptorë dhe antigjenë specifikë;

l Kanë rol parandalues të disa sëmundjeve kronike.

Nga aspekti energjetik karbohidratet janë përbërësit më të rëndësishëm ushqimorë. Gjatë dje-
gies së 1 g karbohidrate lirohen 17,2 kJ energji. Rreth dy të tretat e nevojave energjetike të
rekomanduara ditore njeriu i plotëson me karbohidrate për shkak se karbohidratet treten lehtë,
treten shpejtë dhe lirojnë sasi të madhe të energjisë. Karbohidratet ndahen në karbohidrate
apo sheqerna që shfrytëzohen lehtë - ato që lirojnë shpejtë energji dhe karbohidrate komplekse
apo niseshte të cilat e lirojnë energjinë më ngadalë. Karbohidratet që janë pjesë përbërëse e
mjaltës, elbit (birrë), miellit të bardhë, ëmbëlsirave dhe pothuajse të të gjitha sheqernave tël
rafinuara, lirojnë energji shpejtë. Për dallim nga sheqernat e thjeshta që metabolizohen për
më pak se 30 minuta dhe shpejtë e lirojnë energjinë, të cilën pastaj e kanë në dispozicion
brenda një periudhe të shkurtë kohore, tretja e niseshteve zhvillohet brenda 2 deri 4 orësh,
lirimi i energjisë është më i ngadalshëm, por energjia e liruar mund të përdoret gjatë një peri-
udhe më të gjatë kohore. Karbohidratet komplekse bëjnë gjenden në disa perime që përmbajnë
niseshte (patate, misër) dhe pemë (mollë, por-
tokall, qershi, pemë gështenjore).
Prej këtu rrjedh edhe i ash-
tuquajturi indeks glikemik i
ushqimit që ndërlidhet me sh-
pejtësinë e tretjes së karbo-
hidrateve dhe paraqet rritje
të nivelit të glukozës në
gjak pas konsumimit të
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llojeve të caktuara të ushqimit krahasuar me rritjen e glukozës në gjak pas konsumit të njëfishtë
të 50 g glukozë përnjëherë, në formë të pastër. Vlera më e madhe e ideksit glikemik shënon
lirim të sasisë më të madhe të glukozës që absorbohet në gjak, ndërsa ushqimi që e liron më
ngadalë glukozën në gjak karakterizohet me indeks më të ulët glikemik.

Fibrat bimore (fibrat dietetike) për nga struktura, gjithashtu paraqesin karbohidrate, megjithatë
nuk i nënshtrohen përpunimit në organizmin e njeriut, prandaj edhe nuk lirojnë energji. Ndahen
në fibra të tretshme dhe të patretshme. Në fibrat e patretshme përfshihen celuloza, hemicelu-
loza dhe linjiti, të cilat gjenden në krundet e drithit, misër, orizin e errët, frutat e familjes së
arrave dhe lëvozhgat e pemëve dhe perimeve. Këto fibra mundësojnë lëvizje të mirëfilltë përm-
bajtjes së zorrëve, e rrisin vëllimin e jashtëqitjes dhe ndihmojnë në pastrimin mekanik të zorrës
së hollë dhe të trashë. Fibrat e tretshme (pektinat, mukusi, inulini) gjenden në tërshërë, elb,
bimët leguminoze dhe në pulpën e shumë llojeve të pemëve dhe perimeve. Fibrat, posaçërisht
ato që treten, e ngadalësojnë tretjen (digjestimin) e sheqernave të tretshme dhe ashtu e rreg-
ullojnë nivelin e glukozës në gjak. Gjithashtu, mund ta reduktojnë absorbimin e kolesterolit që
futet në organizëm përmes ushqimit. Veç kësaj, fibrat dietetike, për shkak të periudhës rela-
tivisht të gjatë të qëndrimit në lukth, shkaktojnë ndjenjë të ngopjes. 

Vitaminat dhe mineralet kanë rol të materieve mbrojtëse në organizëm.

Vitaminat janë përbërës esencial organik, të cilët ndihmojnë në zhvillim dhe rritje të organizmit
të njeriut dhe kontribuojnë në ruajtjen e shëndetit. Në organizëm futen përmes ushqimit, në
sasi të vogla. Përgjithësisht, organizmi i njeriut s’ka aftësi për t’i sintetizuar të gjitha vitaminat.
Sipas shkallës së tretshmërisë, vitaminat ndahen në vitamina që treten në ujë (hidrosolubile)
dhe që treten në yndyra (liposolubile).Vitaminat që treten në ujë, në të cilat bën pjesë edhe vi-
tamina C, si dhe të gjitha vitaminat e grupit B, nuk depozitohen në trupin dhe sekretohen. Për
dallim prej tyre, vitaminat të cilat treten në yndyra (A, D, E dhe K) depozitohen në inde. Gjatë
të ushqyerit, konsumi i vitaminave duhet të jetë i balancuar për shkak se konsumi i tyre i
zvogëluar, përkatësish i zmadhuar, ndërlidhet me një sërë çrregullimesh.

Mineralet s’kanë vlerë energjetike, por janë të domosdoshme për rritje dhe zhvillim të orga-
nizmit. Janë në përbërje të qelizave dhe lëngjeve indore, ndërsa krahas rolit të tyre ndërtues,
kanë edhe cilësi të katalizatorëve në reaksione të ndryshme metabolike.

Mineralet ndahen në dy grupe më të mëdha:

l Elemente kryesore apo makrominerale (Na, K, Ca, Mg, Cl,P, S);

l Elemente në gjurmë që ndahen në elemente esenciale në gjurmë (Fe,Cu,Zn,Mn, I,Se) dhe
elemente toksike (Pb,Cd,Hg,As).

Mineralet, në përgjithësi, duhet të konsumohen përmes ushqimit. Çdo konsum më i madh ose
më i vogël i këtyre elementeve, nga sasia e nevojshme, mund të ketë ndikim negativ mbi shën-
detin. Mineralet, sikurse vitaminat kanë rol të rëndësishëm për zhvillim normal të metabolizmit,
por edhe për mirëmbajtje të baraspeshës së lëngjeve trupore, funksionim të muskujve dhe ner-
vave.
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Uji është produkt i domosdoshëm ushqimor në të ushqyerin e përditshëm. Është komponentë
esenciale për krijim dhe mirëmbajtje të jetës. Uji është pjesë përbërëse e së të gjithë organiz-
mave të gjallë. Në krahasim me përbërësit tjerë në organizmin e njeriut, uji është i e përbën
pjesën më të madhe. Prezenca e ujit në trupin e një mashkulli, të rritur mesatar, është rreth
60%, të femrës së rritur mesatare rreth 55%, ndërsa tek foshnjet rreth 80%. Së këtejmi, mund
të konstatohet që me procesin e plakjes së organizmit sasia e ujit zvogëlohet.

Indi muskulor përmban më shumë ujë se sa indi yndyror. Uji luan rolin e tretësit, por edhe një
numër i madh reaksionesh kimike në organizmat e gjallë zhvillohen në mjedis me ujë. Gjatë
zhvillimit të proceseve fizike-kimike, fiziologjike dhe të tjera në organizëm, trupi humb ujë dhe
ajo sasi duhet të kompensohet. Megjithëse uji futet në organizëm përmes ushqimit, prapë se
prapë është e domosdoshme që çdo ditë të pranohet si ujë për pije.

REKOMANDIME PËR TË USHQYERIT E DREJTË

Planifikimi i të ushqyerit të drejtë dhe mirë të balancuar ka për qëllim t’i përmbushë nevojat
energjetike të organizmit dhe ta përmirësojë gjendjen

shëndetësore të individit. Për arritjen e këtij qëllimi, duhet të respektohen rekomandimet e
përgjithshme për të ushqyer të drejtë:

REKOMANDIMI 1

Konsumoni ushqim të shumëllojshëm dhe
cilësor! Ushqehuni rregullisht, pa shpejtuar
dhe në atmosferë të këndshme. Ndani kohë
të mjaftueshme për vaktin tuaj.

Konsumimi i ushqimit të shumëllojshëm në sasi
optimale i siguron përbërësit e pazëvendë-sueshëm ushqi-
mor që i nevojiten organizmit, pa futur tepricë të energjisë, yndyrave, kripës dhe sheqerit.

Të ushqyerit e rregullt e parandalon konsumim të njëfishtë të sasive tl mëdha të ushqimit duke
mundësuar kështu tretje, si dhe shfrytëzim më të mirë të ushqimit.

Ngrënia e ngadalshme në atmosferë të këndshme ndikon për kënaqësi më të madhe me shijen
dhe aromën e ushqimit dhe shfrytëzim të drejtë të materieve ushqyese.

REKOMANDIMI 2

Konsumoni ushqim me drithëra si burim të rëndësishëm të energjisë. Zgjedhni bukë integrale
dhe produkte tjera integrale.

Buka dhe ushqimet tjera prej drithërave janë të pasura me niseshte që është burim i reko-
manduar i energjisë, e përmbajnë edhe sasi të konsiderueshme të albuminave bimore.
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Burim i pasur me niseshte janë edhe patatet.

Buka integrale dhe ushqimet tjera integrale kanë kontribut të konsiderueshëm për konsumimin
e vitaminave, materieve minerale dhe fibrave bimore (celulozë e tjera).

Ushqimi integral prej drithërave e stimulon funksionin e sistemit për tretje dhe e ulë rrezikun
nga paraqitja e kapsllëkut, sëmundjeve të enëve të zemrës (kardiovaskulare) dhe disa llojeve
të kancerit.

REKOMANDIMI 3

Konsumoni çdo ditë mbi 400g perime dhe pemë të ndryshme. Më së miri është pemët dhe
perimet të konsumohen të papërpunuara.

Perimet dhe pemët janë të pasura me vitamina dhe minerale, komponentë bioaktiv dhe fibra
bimore. Konsumi i përditshëm i pemëve dhe perimeve e ulë rrezikun nga sëmundje të ndryshme
malinje, sëmundje kardiovaskulare, peshën e zmadhuar trupore, trashësinë (obezitetin) dhe di-
abetin tipi 2.

Perimet dhe pemët rekomandohen të konsumohen të papërpunuara për shkak se gjatë për-
punimit të tyre termik pjesë e madhe e përmbajtjes së vitaminave 

shkatërrohet, ndërsa e aktivizohen edhe enzimat që e
ndihmojnë tretjen dhe shfrytëzimin më të mirë të
materieve ushqyese.

REKOMANDIMI 4

Konsumoni qumësht dhe produkte
qumështi që përmbajnë nivel të ulët të
yndyrave dhe kripës.

Qumështi dhe produktet e qumështit
janë burim i rëndësishëm i proteinave
cilësore (me vlerë të plotë biologjike), vi-
taminave dhe kalciumit që është i lehtë
për shfrytëzim që ndikon në zvogëlimin e
rrezikut nga osteoporoza.

Kosi apo jogurti janë burim posaçërisht i mirë
sepse përmbajnë baktere acido-qumështore që for-
mojnë mjedis të përshtatshëm në zorrë dhe e mbështesin
zhvillimin e florës normale të zorrëve.

Niveli i lartë e yndyrave në qumësht dhe produktet e  qumshtit e rrit rrezikun nga rritja e
nivelit të kolesterolit në gjak dhe zhvillim të sëmundjeve kardiovaskulare.

9
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REKOMANDIMI 5

Zgjedhni mish pa yndyrë, zëvendësoni më shpesh llojet e mishit me produktet të peshkut, mish
pule dhe bishtaja.

Мishi, shpendët, peshku, vezët, frutat bishtajore dhe bërthamore janë burim i pasur i proteinave
dhe të hekurit.

Rekomandohet mish pa yndyrë për shkak se yndyrat shtazore në mishin e yndyrshëm dhe pro-
duktet e mishit të thatë ndërlidhen me rritjen e nivelit të kolesterolit në gjak dhe rrezikun nga
paraqitja e sëmundjeve kardiovaskulare.

Peshku përmban acide yndyrore esenciale të cilat e reduktojnë rrezikun nga sëmundjet kar-
diovaskulare.

Frutat bërthamorë janë të pasura me yndyra esenciale bimore, por kanë vlerë të kon-
siderueshme energjetike, ndaj rekomandohen në sasi të moderuara.

Vezët janë burim i proteinave cilësore, por e
verdha e vezës përmban sasi të caktuar ko-
lesterolit.

REKOMANDIMI 6

Kufizoni konsumimin e përgjithshëm të
yndyrave, veçanërisht me prejardhje
shtazore. Gjatë përgatitjes, zëvendës-
soni yndyrat me prejardhje shtazore me
vajra bimore. 

Konsumimi i sasive më të mëdha të yndyrave çon në rritje të rrezikut nga trashësia (obeziteti)
dhe paraqitja e diabetit tip 2.

Konsumimi i tepruar i yndyrave me origjinë shtazore e rrit nivelin e kolesterolit në gjak, si dhe
rrezikun prej sëmundjeve kardiovaskulare dhe disa lloje të kancerit.

Konsumimi i lartë i margarinave të forta, gjithashtu e rrit rrezikun nga sëmundjet kardiovasku-
lare.

Vajrat bimore e zvogëlojnë rrezikun nga sëmundjet kardiovaskulare.

REKOMANDIMI 7

Kufizoni konsumimin e sheqerit, produkteve me sheqer dhe të pastiçerive (ëmbëltoreve).
Shmangni pijet e gazuara që përmbajnë sheqer.

Sheqeri i rafinuar dhe sheqernat siç janë saharoza, glukoza e tjera, janë burim i "kalorive" për
shkak se menjëherë lirojnë energji.
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Mjalti përmban komponentë bioaktiv dhe përkohësisht mund të përdoret për ëmbëlsim.

Konsumi i madh dhe i shpeshtë i sheqerit dhe produkteve të cilat përmbajnë sheqer, si dhe pi-
jeve me sheqer, çon në rritje të peshës trupore, rrezik nga sëmundjet kardiovaskulare, diabet
tipi 2 dhe karies në dhëmbë.

REKOMANDIMI 8

Zvogëloni sasinë e kripës në ushqim.

Sasia e madhe e kripës e rrit rrezikun nga tensioni i lartë i gjakut i cili mund të jetë faktor
rreziku për sulm në tru dhe sëmundje ishemike të zemrës.

Sasia e madhe e kripës e zmadhon rrezikun nga disbalanci i funksionimit të veshkave, humbje
të zmadhuar të kalciumit dhe paraqitje të osteoporozës.

REKOMANDIMI 9

Mirëmbani peshë të shëndoshë trupore dhe bëni aktivitet fizik çdo ditë.

Pesha e zvogëluar trupore ndërlidhet me rrezikun nga dobësimi i imunitetit dhe morbiditet të
zmadhuar.

Pesha e zmadhuar trupore dhe obeziteti e rrisin rrezikun nga diabeti tipi 2, tensioni i lartë i
gjakut, sëmundjet kardiovaskulare, disa lloje të kancerit dhe artriti.

Aktiviteti i rregullt fizik e përmirëson disponimin, aftësinë për punë dhe gjumin, e ulë stresin
si dhe rrezikun nga obeziteti dhe osteoporoza.

Zëvendësoni ushqimin që përmban vlerë të lartë energjetike,
me ushqim prej drithërave integralë dhe produkte tjera
integrale, pemë dhe perime.

Bëni aktivitete fizike rreth 60 minuta në ditë (për
shembull, të ecni shpejtë).

REKOMANDIMI 10

Pini ujë shumë.

Uji është me rëndësi vitale i domosdoshëm për të gjitha
funksionet në organizëm.

Konsumimi optimal i ujit e redukton rrezikun nga paraqitja
e gurit në veshkë dhe kapsllëkut.

Dehidratimi ndikon keq mbi organizmin, veçanërisht mbi
aftësinë e punës së trurit dhe trupit.

11
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REKOMANDIMI 11

Kini kujdes që gjatë përgatitjes dhe ruajtjes së ushqimit të mos e humb cilësinë dhe të jetë i
sigurt për konsum.

KONSUMIMI I REKOMANDUAR I MATERIEVE USHQYESE

Konsumimi ditor i materieve ushqyese duhet të bazohet në parimet e të ushqyerit racional.
Ekzistojnë tre parime të të ushqyerit racional:

Parimi i parë i të ushqyerit racional ka të bëjë me nevojat energjetike të njeriut për materiet
themelore energjetike ushqimore – proteinat, yndyrat dhe karbohidratet.

Parimi i dytë i të ushqyerit racional ka të bëjë me nevojat specifike të organizmit të njeriut për
acide yndyrore esenciale, aminoacide, vitamina, materie minerale, substanca të celulozës dhe
ujë.

Parimi i tretë i të ushqyerit racional ka të bëjë me raportet e balancuara në të cilat materie të
caktuara ushqyese duhet të konsumohen me qëllim që vakti të ketë vlerë të plotë biologjike
dhe energjetike.

Të ushqyerit e përditshëm i drejtë dhe racional i siguron që njeriu
të konsumojë sasi të caktuara optimale të materieve en-
ergjetike, ndërtuese dhe mbrojtëse të cilat janë të domos-
doshme.

Gjatë planifikimit të vaktit ditor, produktet e nevojshme
ushqyese duhet të merren në sasi në të cilat vlera e tyre
pastër energjetike do të jetë e barabartë me vlerën energjetike
të vaktit. Është shumë me rëndësi që vaktet të përmbajnë sa më
shumë produkte të ndryshme ushqimore.

Nevojat energjetike të organizmit

Nevojat energjetike të organizmit janë të
ndryshueshme dhe varen nga faktorë të
ndryshëm, në radhë të parë mosha, gjinia,
niveli i aktivitetit fizik dhe gjendja shëndetësore e orga-
nizmit.

Ato ndryshojnë në kushte të ndryshme, si për shembull, gjatë shtatzënisë ose gjatë punës të
zmadhuar fizike.

Vlera energjetike e ushqimit përcaktohet në bazë të nxehtësisë që e lirojnë njësitë e saj për-
bërëse gjatë djegies në trup. Nëse konsumi energjetik është më i madh se energjia që harxho-
het, teprica më së shpeshti depozitohet në indin yndyror.
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Mënyrë e zakonshme për të vlerësuar gjendjen fiziologjike të organizmit tek personat e rritur
është përmes përllogaritjes së masës ideale trupore (indeks i masës trupore – IMT). IMT-në
tuaj mund ta përllogaritni me kalkulatorin për përcaktim të IMT-së, të nevojave tuaja ditore
për 

energji, karbohidrate, yndyra dhe proteina, si dhe proporcionin e rekomanduar ndërmjet vakteve
kryesore (www.pravilnaishrana.mk). Nevojat tuaja energjetike dhe konsumimi i rekomanduar i
materieve ushqyes në nivel ditor mund t’i përllogaritni me kalkulatorin e njëjtë (www.pravil-
naishrana.mk). 

Në suaza të regjimit ditor të të ushqyerit nevojiten së paku tre vakte. Zakonisht mëngjesi
duhet të jetë i pranishëm me 30% të konsumimit ditor, dreka me 40% dhe darka me 30% të
konsumimit ditor. Ndonjëherë, varësisht nga faktorë të ndryshëm, ky proporcion mund të
ndryshojë (p.sh. 40%,40%,20%), përkatësisht të reduktohet përqindja e darkës në llogari të
rritjes së përqindjes së mëngjesit apo drekës. Për punëtorë fizik dhe fëmijë rekomandohen
edhe një ose dy vakte shtesë.

Sipas OBSH, nevojat për proteina përkufizohen si konsumimi më i ulët energjetik i proteinave
që e mirëmban baraspeshën e azotit të konsumuar dhe të sekretuar nga organizmi tek individë
të cilët mirëmbajnë balancë energjetike gjatë aktivitetit mesatar fizik. Konsumi ditor i pro-
teinave nënkupton konsum të proteinave me vlerë të plotë biologjike (proteina në vezë, mish,
qumësht, peshk). Pjesëmarrja e proteinave, në nevojat e përgjithshme energjetike ditore, është
10-15%. Gjendjet e veçanta fiziologjike (dhënia gji, rritja) ndërlidhen me nevojën për konsum të
zmadhuar të proteinave në nivel ditor. Gjithashtu, aktiviteti fizik ndikon në rritjen e nevojave
ditore për proteina. Në ushqimin e personave të shëndoshë të rritur, proporcioni i proteinave
shtazore dhe bimore në ushqim rekomandohet të jetë 1:1.

Nevojat individuale për konsum të proteinave në bazë ditore mund të përcaktohen sipas kësaj
formule:

Sasia e proteinave g/ditë –0,75 x IMT x 100/90
каде што:
ku:
0,75 - konsum ditor i proteinave për siguri (g/kg masë trupore), MIT – masa ideale trupore në kg,
100/90 - faktor i aftësisë tretëse për rajonin tuaj.
Nevojat ditore për konsum të karbo-
hidrateve duhet të jenë në përputhje me
këto kritere:

l Karbohidratet e përgjithshme duhet
të sigurojnë 55-75% energji, nga kjo
2/3 duhet të jenë karbohidrate kom-
plekse (poli-saharide), ndërsa pjesa
tjetër sheqerna të thjeshta (mono-
saharide dhe disaharide).
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l Sheqernat e thjeshta (mono-saharide dhe disaharide) duhet të përfaqësohen me më së
shumti deri më 10% të konsumit të për-gjithshëm energjetik të karbo-hidrateve.

l Konsumi ditor i fibrave dietetike (bimore) duhet të jetë deri 30g. Raporti i fibrave të pa-
tretshme dhe të tretshme duhet të jetë përafërsisht 3:1, me ç’rast fibrat është më së mirë
të kenë prejardhjen nga ushqimi. Konsumi i tepërt i fibrave dietetike çon në çrregullim të
funksionit intestinal dhe absorbim të zvogëluar të ushqyesve të tjerë, kryesisht të vitami-
nave dhe mineraleve.

Nevojat e rekomanduara ditore për fibra bimore mund të sigurohen me:

l 1 gotë drithëra për mëngjes,

l 4 copë të holla bukë prej drithërave të bardha për mëngjes dhe drekë,

l 4 copë pemë të freskëta,

l 1 porcion perime të ziera leguminoze me sallatë për drekë,

l 1 porcion brokoli, karota, fasule apo misër për darkë.

Konsum i rekomanduar ditor i
yndyrave duke i marrë
parasysh nevojat individuale:

l Konsumi i përgjithshëm i
yndyrave duhet të jetë 15-
30% e konsumit të për-
gjithshëm energjetik ditor.

l Konsumi i acideve të ngo -
pura yndyrore duhet të jetë
më i ulët se 10% e kon-
sumit të përgjithshëm en-
ergjetik.

l Konsumi i acideve trans yndyrore duhet të jetë më i ulët se 1%.

l Konsumi i monoacideve yndyrore të pangopura është i variabil dhe varet nga shuma e
acideve të konsumuara të ngopura poli-të-pangopura dhe transyndyrore.

RDA është shkurtesë nga Recommended Daily Allowance apo nevoja e rekomanduar ditore
dhe paraqet standard për sasitë e rekomanduara ditore të mineraleve dhe vitaminave të do-
mosdoshme për të ushqyerin e drejtë. Nevojat e rekomanduara ditore (RDA) për vitamina dhe
minerale te fëmijët mbi moshën 14 vjeçe janë paraqitur në Tabelën 1.
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Tabela 1. Sasi të rekomanduara ditore (RDA) të vitaminave dhe mineraleve tek fëmijët mbi
moshën 14 vjeçe.

Tabela 2.

Nevoja minimale për natrium, kalium
dhe kloride.

GDA është shkurtesë nga Guideline Daily Amount dhe paraqet udhëzues për sasinë e energjisë
dhe përbërësve ushqimorë që, një person i rritur i cili ka peshë mesatare dhe nivel mesatar të
aktivitetit fizik, duhet të konsumojë në nivel ditor. Konsumimi i rekomanduar ditor i përbërësve
ushqimorë për fëmijë të moshës nga 15 deri18 vjeç është paraqitur nëTabelën 3.

Nutrientët siç janë sheqernat, yndyrat, acidet e ngopura yndyrore dhe kripa duhet të konsumo-
hen në sasi të kufizuara në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare të OSHB për ushqim.
Prandaj, shënimi i sasive të tyre në paketimet e produkteve ushqimore (GDA) mundëson që
konsumatori të informohet dhe të bëjë përzgjedhje adekuate të ushqimit, përkatësisht të ap-
likojë ushqim të balancuar. Për shembull, identifikimi i vlerave GDA i ndihmon konsumatorit, i
cili duhet të konsumojë sasi të kufizuar të kripës që ta zgjedh produktin që përmban sasinë
më të vogël të kripës.

Vitaminat Minerale 
Vitamina  А (μg) 800 Kalcium (mg) 800
Vitamina C (mg) 80 Magnezium (mg) 375
Vitamina D (μg) 5 Hekur (mg) 14
Vitamina  Е (mg) 12 Fluoride (mg) 3,5
Vitamina  К (μg) 75 Fosfr (mg) 700
Vitamina B1 (mg) 1,1 Silicium (mg) 25
Vitamina B2 (mg) 1,4 Jod (μg) 150
Vitamina B3 (niacion) (mg) 16 Cink (mg) 10
Vitamina B6 (mg) 1,7 Bakër (mg) 1
Acid folik (μg) 200 Mangan (mg) 2
Vitamina B12 (μg) 2,5 Selen (μg) 55
Acid Pantotenik (mg) 7 Krom (μg) 40
Biotina (μg) 50 Molibden (μg) 50

Mosha 10-18 vjeç
Pesha trupore (kg) 50
Natrium (mg) 500
Kalium (mg) 2000
Kloride (mg) 750
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Tabela 3. Shembull për GDA për fëmijë të moshës nga 15 deri 18 vjeç.

PLANIFIKIMI I MENYSË DITORE

Gjatë planifikimit të menysë ditore është veçanërisht me rëndësi të kushtohet vëmendje kon-
sumimit të sasive të nevojshme për materie ushqyese dhe ndërtuese. Materiet ushqyese dhe
mbrojtëse, në natyrë, nuk gjenden në formë të izoluar, por janë të pranishme në pothuaj të
gjitha produktet ushqimore. Në produktet gjendet sasi më të madhe ose më të vogël e për-
bërësve të ndryshëm ushqimorë. Është me rëndësi të dihet që asnjë produkt ushqimor nuk i
përmban të gjitha materiet ushqyese, prandaj është e domosdoshme që në ushqim të përfshi-
hen sa më shumë produkte të ndryshme. Nevojat ditore energjetike për person mesatar të
rritur janë 8400 кЈ ose2000kcal. Në Tabelën 4 është paraqitur si t’i ndani në mënyrë të drejtë
nevojat ditore mes mëngjesit, drekës dhe darkës (30%/40%/30%). Krahas kësaj, përmban ud-
hëzime për shkallën e pjesëmarrjes që duhet të kenë yndyrat, proteinat dhe karbohidratet në
çdo vakt dhe për përmbushje të nevojave ditore energjetike.

Tabela 4. Nevoja energjetike ditore

Gjinia mashkullore Gjinia femërore 
Energjia 2750 kcal 2100 kcal
Yndyra 105 g 80 g
Acide të ngopura yndyrore 35 g 25 g
Karbohidrate 345 g 265 g
Sheqerna 140 g 105 g
Proteina 55 g 45 g
Kripë 6 g 6 g
Fibra 24 g 24 g

Vakti Nevoja energjetike Yndyra Proteina Karbohidrate 
ditore (NED) (25-30% të NED) (10-15% të NED) (55-75% të NED)

Mëngjes  
(30% të NED) 600 kcal 18 g 22 g 112 g
Drekë 
(40% të NED) 800 kcal 24 g 30 g 150 g
Darkë 
(30% të NED) 600 kcal 18 g 22 g 112 g
GJITHSEJ 2000 kcal 60 g 74 g 374 g
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Foto 2. Pjesëmarrje optimale e nutrientëve(ma-
terieve ushqyese) gjatë konsumimit ditor prej
2000 kcal

Varësisht nga mosha, gjinia dhe niveli i ak-
tivitetit fizik, nevojat energjetike tuaja ditore
mund të jenë më të larta ose më të vogla nga
mesatarja e paraqitur prej 2000 kcal.

Për të bërë përllogaritje të individualizuar të nevojave individuale ditore për energji, karbo-
hidrate, yndyra dhe proteina, si dhe proporcioni i rekomanduar ndërmjet vakteve, mund ta për-
punoni profilin tuaj të ushqyerit e rekomanduar. Pasi t'i përcaktoni nevojat tuaja ditore për
energji, mund t'i aplikoni të dhënat që janë paraqitur në Tabelën 5 ku është paraqitur përbërja
e disa produkteve ushqimore dhe si të përgatitni meny ushqimore në nivel ditor.

Konsumi i rekomanduar optimal ditor i ujit është 30ml për kilogram të peshës trupore. Për
person me peshë prej 75 kg konsumi optimal ditor i ujit është 2,2L në ditë (75 х 30 = 2250mL).

Tabela 5. Prania procentuale e ujit, proteinave, yndyrave dhe karbohidrateve në produkte të
caktuara ushqimore

Nga pjesa për ushqim Ujë (%) Proteina (%) Yndyra (%) Karbohidrate (%)
Perime të freskëta
Patate 77,8 2 0,1 19,1
Domate 94,1 1 3 4
Lëng domatesh 93,5 1 0,2 4,3
Spec i gjelbër 92,4 1,2 0,2 5,7
Kungull 95,2 0,5 0,2 1,9
Karotë 88,2 1,2 0,3 9,3
Lakër 92,1 1,4 0,2 5,3
Lulelakre 91,7 2,4 0,2 4,9
Selino 93,7 1,3 0,2 3,7
Lakër jeshile 86,6 3,9 0,6 7,2
Fasule e re 74,3 6,7 0,4 17,7
Spinaq 92,7 2,3 0,3 3,2
Qepë 87,5 1,4 0,2 10,3
Panxhar 87,6 1,6 0,1 9,6
Çorba
Groshë 10,5 22 1,5 61,1
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SEMAFOR I USHQIMEVE DHE PIJEVE

Semafori për ushqim dhe pije ju mundëson shpejtë dhe thjeshtë të bëni përzgjedhjen më të
shëndetshme kur të bleni produkte ushqimore dhe pije. Për shembull, me këtë sistem mund
të përcaktojmë nëse produkti përmban sasi më të madhe të sheqerit, nëse kjo sasi është në
suaza mesatare apo është e vogël.

Duhet të lexoni etiketën e vlerës ushqyese të produktit dhe të shihni sasinë e yndyrave, acideve
të ngopura yndyrore, sheqernave, kripës dhe fibrave bimore në 100g ose 100mg të produktit.
Pastaj, këto vlera mund të interpretohen duke e aplikuar semaforin e ushqimit dhe të pijeve
siç është paraqitur më poshtë.

Me ngjyrë të kuqe shënohet prania e lartë e yndyrave, acideve të ngopura yndyrore, sheqernave
dhe e kripës në produktet ushqimore, si dhe përqindje e vogël e fibrave bimore.

Me ngjyrë të verdhë shënohet përmbajtje mesatare, ndërsa me ngjyrë të gjelbër përmbajtje e
ulët – përveç për fibrat bimore, te të cilat ngjyra e gjelbër nënkupton përmbajtje të lartë.

Edhe në rast se në semafor paraqitet drita e kuqe kjo s’donë të thotë që ai produkt s’është i
mirë ose që s’duhet ta blini apo të konsumoni aspak. Ngjyra e kuqe e semaforit është vetëm
tregues që duhet t’i kushtoni vëmendje sasisë së atij produkti që e konsumoni gjatë ditës apo
javës. Duhet të përpiqeni në ushqim të përfshini më tepër drita të gjelbëra ose të verdha nga
semafori, kurse sa më pak të kuqe.

Thjerrëza 10 25,7 1 59,2
Fasule 10 24,5 1 61,7
Pemë të freskëta
Mollë 84,1 0,3 0,4 14,9
Kajsi 85,4 1 0,1 12,9
Qershi 87 1,3 0,5 13,3
Limon 89,3 0,9 0,6 8,7
Citron 88,8 0,5 0,2 10,1
Portokall 87,2 0,9 0,2 11,2
Dardhë 82,7 0,7 0,4 15,8
Pjeshkë 86,9 0,5 0,1 12
Kumbull 85,7 0,7 0,2 12
Luleshtrydhe 90 0,8 0,6 8,1
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Foto3.

Semafori i ushqimeve dhe pijeve – gram të
yndyrave, acideve të ngopura yndyrore,
sheqernave dhe të kripës për 100 g
ushqim, përkatësisht 100 ml pije.

Në vazhdim janë dhënë shembuj rezultateve që i jep semafori për:

l Musli prej pemëve

l Margarinë

l Sheqerka
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l Lëng pemësh

l Makarona

Shembull i regjimit joadekuat të të ushqyerit që është i popullarizuar te adoleshentët për
zbritje të peshës, i njohur me emrin KETO DIETË

Regjimi joadekuat dietetik mund të ketë ndikim të dëmshëm mbi shëndetin e njeriut.

Keto dieta bazohet në përdorim të produkteve ushqimore që përmbajnë përqindje të lartë të
yndyrave dhe aplikim të sasive shumë të vogla të karbohidrateve (më së shumti deri 15
gram/ditë), ndërsa në disa raste konsumimi i karbohidrateve përjashtohet tërësisht. Kjo shpie
në paraqitje të ketozës së sforcuar në organizëm, që ka për qëllim të favorizojë shfrytëzimin e
yndyrave si burim të energjisë. Me këtë qasje sigurohet zëvendësim i burimit kryesor energjetik
në organizëm – glukozës me yndyra.

Sipas këtij regjimi të të ushqyerit, shpërndarja e materieve ushqyese që rekomandohet është
70% yndyra, 25% proteina dhe 5% karbohidrate. Nga aspekti i përzgjedhjes së produkteve që
konsumohen, ky regjim nuk është adekuat për shkak se e kufizon shumëllojshmërinë e pro-
dukteve.

Tabela 6. Përzgjedhja e produkteve ushqimore për keto dietë

Të mos konsumohet Të konsumohet
Pemë Mish (viçi, qengji, derri dhe i shpendëve)
Drithëra (grurë, misër, oriz) vezë
Perime të pasura me niseshte Produkte të qumështit yndyrë-plotë 
(patate, panxhar) (qumësht, gjalpë, djathë, ajkë)

Brokoli dhe lulelakre
Vaj ulliri, kokosi dhe luledielli
Ëmbëltues artificial 
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Tabela 7. Shembull për keto dietë shtatë ditore

Është e lehtë të identifikohet forma joadekuate e këtij regjimi ushqimor për shkak se:

l nuk është në përputhje me parimet e të ushqyerit racional;

l përjashtimi i karbohidrateve nga ushqimi, veçanërisht në fazë të zhvillimit të organizmit,
nuk është i drejtë, madje është edhe i dëmshëm;

l përfaqësimi procentual i makronutrientëve nuk është në proporcionin e rekomanduar dhe
konsiderueshëm devijon nga përqindja e përcaktuar me çka pamundësohet funksionimi
normal i organizmit në tërësi;

l përzgjedhja e produkteve ushqimore është rreptësisht e kufizuar, me çka mund të shkak-
tohet konsumim i pamjaftueshëm të materieve mbrojtëse në organizëm që më së shpeshti
rezulton me paraqitje të kapsllëkut, dehidrimit, ngërçeve në muskuj, aritmi, pezmatim të
lëkurës dhe ngjashëm. 

Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet rreziqeve për shëndetin që rrjedhin nga ketoza, përkatë-
sisht nga sasia e zmadhuar e trupave ketonik në gjak. Ketoza karakterizohet me: 

l frymës që ka erë karakteristike të acetonit;

l disbalancë të elektroliteve në organizmin dhe metabolizëm të çrregulluar të ujit dhe shfaqje
të gjendjes së dehidrimit të organizmit;

l veç kësaj, ketoza çon deri në disbalanci hormonal që është veçanërisht i theksuar te pop-
ullata e femrave.

21

Dita Keto mëngjes Keto drekë Keto darkë
1 Proshutë dhe vezë Mish pule dhe 2 copë djathë Salmon dhe 30g gjalpë
2 Jogurt i pasuruar me 3 lugë Mish i gjedhes, vaj kokosi Vezë të fërguara, 2 copë 

gjalpë të kikirikëve, kakao dhe brokoli djathë dhe domate
dhe stevia

3 Jogurt, vezë të fërguara, Sallatë prej avokadsos, Mish derri i skuqur, 
djathë vaj ulliri dhe feta djathë parmezan dhe domate

4 Vezë të ziera, djathë i Qumësht i bajameve i pasuruar Salmon, 3 copë kashkavall 
dhisë dhe borzilok me 3 lugë gjalpë të kikirikëve dhe domate

dhe stevisë
5 Omlet me avokado, Mish derri i skuqur me brokoli Mish pule i pjekur, gjalpë të 

spec dhe domate kikirikëve dhe lulelakër
6 Vezë dhe proshutë e skuqur Mish qengji i pjekur Salmon, vezë të ziera 

dhe 2 copë djathë dhe spinaq
7 Omlet me kërpudha Qofte dhe 3 copë kashkavall Biftek, vezë të fërguara 

dhe domate
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Së këtejmi, nuk mund e të mos e theksojmë që përfshirja e regjimeve ushqimore duhet të jetë
nën mbikëqyrje të rreptë të ekspertëve. Regjimet e të ushqyerit që praktikohen duhet të jenë
në përputhje me tre parimet e të ushqyerit racional, duhet të adaptohen me karakteristikat
fiziologjike dhe karakteristikat eventualisht të pranishme individuale patofiziologjike. Me këtë
qasje përmbushen të gjitha nevojat ushqyese dhe sigurohet mirëqenie e organizmit në tërësi.

DEKLARATA NUTRITIVE DHE SHËNDETËSORE

Prodhuesit e ushqimit, si dhe tregtarët, në aktivitetet promovuese shpesh herë përmendim që
një ushqim i caktuar apo pije janë “të shëndetshme” apo në ndonjë tjetër mënyrë e theksojnë
efektin e tyre ushqimor ose shëndetësor. Deklaratat nutritive paraqet çdo prononcim që
nënkupton, sugjeron ose aludon se ushqimi ka cilësi të veçanta ushqyese ndër të cilat bëjnë
pjesë vlera energjetike dhe përmbajtja e proteinave, yndyrave, karbohidrateve, vitaminave dhe
mineraleve, por që nuk kufizohet vetëm me cilësitë e përmendura. Përshkrimi e detyrueshëm
e materieve ushqyese të produktit me qëllim të shënimit të drejtë të ushqimit nuk është
deklaratë nutritive. Deklarata shëndetësore paraqet çdo prononcim që nënkupton, sugjeron
ose përmend se ekziston lidhshmëri ndërmjet ushqimit ose ndonjë përbërësi të tij dhe shën-
detit. Gjatë kësaj, deklarata mund ta përshkruajë rolin fiziologjik të nutrientit në rritjen, zhvil-
limin dhe funksionet normale në organizëm, mund të aludojë që ushqimi, përkatësisht materia
ushqyese, ka përfitime specifike për shëndetin ose kontribuon për përmirësimin e funksioneve
ose mbrojtjen e shëndetit, ose të aludojë në zvogëlim të rrezikut prej ndonjë sëmundjeje.
Deklaratat nutritive duhet të jenë në përputhje me rregulloren nacionale për ushqim, ndërsa
deklaratat shëndetësore me rregulloren nacionale shëndetësore, gjithnjë duke e përfshirë rreg-
ulloren për ushqim. Agjencia për ushqim dhe veterineri ka përpiluar Rregullore ku përcaktohet
cilat deklarata, përkatësisht të dhëna nutritive dhe shëndetësore, përdoren në qëllime komer-
ciale gjatë përcaktimit dhe reklamimit të produkteve ushqimore. Sipas Rregullores, përdorimi
i deklaratave nutritive dhe shëndetësore nuk duhet:

l të jetë e rrejshme, e dykuptimtë apo t’i vë në konfuzion konsumatorët;

l të nxitë dyshime në lidhje me sigurinë dhe/ose të shkaktojë dyshim në vlerën ushqyese të
produkteve tjera ushqimore;

l të nxitë konsumim të zmadhuar të ndonjë produkti ushqimor ose ta gjykojë konsumimin
tepër të madh të një produkti ushqimor;

l të theksojë, sugjerojë apo të aludojë që ushqimi i baraspeshuar i shumëllojshëm nuk mund
ta sigurojë sasinë adekuate të materieve ushqyese; përjashtim mund të bëhet vetëm në
raste kur sasitë përkatëse të materieve ushqyese s’mund të sigurohen përmes ushqimit të
shumëllojshëm të balancuar, por kjo mund të bëhet vetëm me pëlqim nga Agjencia;

l të aludojë në ndryshime të funksionimit fiziologjik të organizmit të njeriut të cilat mund të
shkaktojnë frikë apo ta përdorin frikën tek konsumatori, përmes tekstit apo përmes paraqit-
jes ilustrative, grafike ose simbolike;
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l të sugjerojë cilësi të paarsyeshme ushqimore dhe shëndetësore. Deklaratat shëndetësore
në vijim nuk lejohet të theksohen:

l deklarata që sugjerojnë se shëndeti mund të rrezikohet nëse produkti ushqimor nuk kon-
sumohet;

l deklarata që sugjerojë shpejtësinë apo shkallën e zbritjes së peshës trupore;

l deklarata që sugjerojnë në rekomandime të mjekëve apo të profesionistëve shëndetësorë.

Deklaratat shëndetësore që lejohet të theksohen kanë të bëjnë me:

l rolin e materies ushqimore ose të ndonjë substance tjetër në rritjen, zhvillimin dhe funk-
sionet e organizmit;

l funksionet psikologjike ose funksionet e sjelljes;

l dobësim ose kontroll të peshës ose zvogëlim të kalorive në dispozicion nga ushqimi, në
pajtim me dispozitat e rregulloreve të veçanta.
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