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1. Нашата отговорност 

„ Ние поемаме икономическа, социална и 

екологична отговорност  

в ежедневните си дейности. “ 

 

С този принцип компанията Лидл България формулира своята отговорност към 

хората и природата. За целите ѝ изготвихме този програмен документ, който 

разглежда желанието ни за принос към балансираното хранене, което е и 

предпоставка за пълноценния живот на клиентите, закупуващи нашите продукти, 

собствена марка. Лидл прогресивно развива рецептите на своите продукти през 

годините и ги подбира по начин, че те да се отличават с оптимално съотношение 

между качество и цена. За нас критерият качество е основен и освен 

задължителната безопасност на продукта включва също и  съзнателен подбор на 

съставките, и то не само с оглед на вкусовите качества. 

Още през 1996 г. Организацията по прехрана и земеделие към ООН определя с 

първостепенно значение принципа „всички хора във всеки един момент да имат 

физически и икономически достъп до достатъчна, безопасна и питателна храна, за 

да задоволят хранителните си потребности и предпочитания, с цел да могат да водят 

активен и здравословен начин на живот“. Така дефинирана, продоволствената 

сигурност несъмнено е сред най-големите глобални предизвикателства на нашето 

време. Тя трябва да осигури на хората достъп не само до достатъчна, но и до 

безопасна и сигурна храна, което е основно човешко право съгласно ООН и оказва 

въздействие върху здравето и качеството на живот на хората.  

За нас в Лидл България, в ролята ни на международен търговец на храни, 

безопасността на хранителните продукти е от първостепенно значение. Гаранцията, 

че храната е безопасна откъм микробиологични, химични, физични и биологични 

замърсители по цялата хранителна верига от първичното производство на 

суровините до консумацията на крайния продукт, е наш основен приоритет с цел 

защита на човешкото здраве и подобряване начина на хранене.  

В това становище ние описваме средствата и методите, чрез които осигуряваме 

високото качество и безопасност при производството на собствените ни марки 

хранителни продукти, при избора на доставчиците и определянето на продуктовите 

спецификации, при избора на качествени суровини и използвани съставки. По 

отношение на замърсители и остатъчни вещества в храните, ние не само спазваме 

нормативно разписаните лимити, но дори си поставяме цели за спазване на 

стойности под техните законово определени такива.  
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Също така, когато липсват разписани законови разпоредби, ние взимаме 

допълнителни превантивни мерки (като например продуктова сертификация, 

допълнителни показатели в продуктовите спецификации) в рамките на 

последователна защита на потребителите, както и с цел запазване и покачване на 

тяхното доверие към предлаганите в магазинната мрежа на Лидл продукти. С 

нашата амбициозна стратегия за намаляване на съдържанието на добавени захари 

и сол, определени видове мазнини и добавки в храните, ние целим да допринесем 

за предотвратяването на здравословни проблеми, свързани с храненето, което е в 

унисон и с политическата воля на Европейско ниво. 

Настоящата стратегия описва действащите ни критерии, спецификации и цели 

относно продуктите, собствена марка на Лидл България. Описаните критерии и 

насоки не са константни, а подлежат на непрекъснато ревизиране и актуализация, 

като стремежът ни е те да са адаптирани към най-новите научни открития и социално 

обособени тенденции.   

 

 

2. Безопасността на храните е наш основен 

приоритет  

За да отговорим на изискванията и очакванията на нашите клиенти, ние предлагаме 

разнообразие от хранителни продукти както в постоянния ни, така и в акционния ни 

асортимент. В следващите точки може да се запознаете и научите повече за това, 

по какъв начин Лидл осигурява, контролира и гарантира безопасността и качеството 

на продуктите си собствена марка. 

2.1 Система за контрол на качеството в Лидл 

Системата за контрол на качеството на Лидл е внедрена и се прилага по един и 

същ начин във всички държави, в които оперираме. Тя е структурирана в следните 

пет основни категории и се базира на оценката на риска на дадения продукт. 

 

Лабораторни анализи на продукти собствена марка на Лидл  
 

Анализите се извършват с определена честота, в зависимост от 

степента на риска за съответната група продукти. Те се извършват в 

акредитирани, съгласно изискванията на стандарт ISO 17025, изпитвателни 

лаборатории. Основната цел на лабораторните анализи е проверка на 

съответствието на продуктите, собствена марка спрямо предварително 

определените им от нас, в спецификацията критерии за качество и безопасност. 
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Необявени одити на производствените бази на доставчици на 

продукти собствена марка  

 

Производствените бази на всички доставчици на продукти, 

собствена марка, са сертифицирани съгласно изискванията на един 

от следните три международни стандарта, признати от GFSI (Global Food Safety 

Initiative): IFS Food, BRC или FSSC 22000. Това е необходимо условие за започване 

на работа с нас. Също така извършваме и допълнителни, необявени одити на 

своите доставчици с честота, съответстваща на оценката на риска на продукта. От 

нови производствени бази се стартират доставки, само ако те са сертифицирани по 

някой от горепосочените стандарти, както и са преминали и успешно издържали 

необявен одит от страна на Лидл, проведен от независим външен одитор.  

 

Сензорни анализи на продукти собствена марка 

Сензорните анализи се разделят на два основни вида – вътрешни 

(експертни) и външни (с консуматори, т.е. крайни потребители). 

Тяхната цел е оценка на съответствието на продукта с определените сензорни 

характеристики като: външен вид, вкус, послевкус, мирис и възприятие и оценка на 

продуктите от крайните потребители спрямо конкурентни такива. Те са в пряка 

връзка и с внедрения и функциониращ процес за развитие на качеството на 

продуктите, и стратегията ни за намаляване на добавената сол и захар. Също така 

служат и като инструмент при разработването на нови продукти. 

 

Обработка на рекламации и запитвания от клиенти  

Получената от клиентите обратна връзка се използва за подобрение 

на качеството и усъвършенстване на нашите продукти, както и за 

подобряване дейността на производителите. Тази информация е изключително 

важен критерий при оценката на удовлетвореността на нашите клиенти. 

 

Ежедневна оценка на риска 

Това е процес на ежедневна оценка на риска, свързан с резултати от 

лабораторни и сензорни анализи на продукти, одитни доклади на 

доставчици, клиентски рекламации, проверки от контролни органи, съобщения от 

доставчици и продуктови тестове от неправителствени организации, в които 

участват продукти собствена марка на Лидл. 

Основната цел на този процес на събирателна оценка е винаги да се гарантира, че 

предлаганите в търговската мрежа на Лидл продукти са безопасни за консумация и 

употреба от крайните потребители и не крият риск за здравето им. 
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2.2 Сертификация на прясното месо и риба собствена 

марка от български доставчици от SGS 

SGS е световен лидер в контрола на хранителни продукти, 

разполагащ с акредитирани от Българска служба за Акредитация 

органи за сертификация на продукти, системи и лаборатории за 

анализи на храни, земеделски култури, текстил, води, почви и 

други. Обхвата на услугите, предлагани от SGS, включват 

проверка на количеството и качеството, изпитване на качеството, 

безопасността и характеристиките на продуктите спрямо 

съответните им стандарти за безопасност и спрямо нормативните изисквания. SGS 

извършва също така сертифициране на продуктите за постигане на 

информираност относно съответствието с националните и/или международните 

стандарти и разпоредби, и верификация, чрез която се гарантира, че продуктите 

отговарят както на световните стандарти, така и на националните изисквания. 

Благодарение на огромния опит и знания във всеки един отрасъл, SGS обхваща 

цялата верига на доставки – от суровините до крайното потребление.  

Ние първи и единствени на пазара сертифицирахме прясното месо 

(разфасовки и заготовки) със собствена марка от български доставчици още 

през 2015 година. Това означава, че то преминава лабораторни изпитвания на 

месечна база в SGS и притежава съответната допълнителна експертна 

гаранция (SGS продуктова сертификация).  

Изпитванията на прясното месо обхващат широк диапазон показатели: 

микробиологични (Salmonella spp и други), физико-химични ( pH, мазнини, белтък, 

хидроксипролин, водно съдържание, тежки метали - олово Pb, и кадмий Cd), 

органолептика (външен вид, консистенция, цвят, мирис), остатъци от 

ветеринарномедицински препарати (ОВМП), замърсители от околната среда 

(диоксини и полихлорни бифенили - PCB).  

През 2019 направихме следващата стъпка и към момента прясната риба 

собствена марка вече също е със SGS продуктова сертификация. При нея 

показатели са съответно: олово, кадмий, живак, диоксини и РСВ, ОВМП, 

органолептика, амоняк по Ебер, доказване на сероводород, рН.  

Освен посочените по-горе лабораторни изпитвания, схемата за продуктова 

сертификация на SGS, включва също така и извършването на одити с честота два 

пъти в годината на производствените бази на доставчиците, за да сме сигурни, че 

и там, където се произвеждат нашите продукти, се спазват най-високите критерии 

за сигурност и безопасност на производството. Сертифицираните продукти от 

прясно месо и риба се опаковат в защитна атмосфера, която запазва свежестта и 

вкусовите им качества по-дълго, както и най-важното – при спазването на 

оптимални хигиенни условия.  
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Също така, на опаковката на нашите пресни меса и риба е отпечатана 

идентификационната маркировка на съответния производител, която гарантира 

пълната проследимост на месото по цялата верига обратно до него. На опаковките 

има посочена температурата на съхранение, която се спазва по време на цялата 

логистика до предлагането във филиалите ни.  

Същевременно, като част от цялостния ни ангажимент към природата и 

ефективното оползотворяване на ресурсите, през 2018 г. олекотихме опаковките 

на прясното месо, запазвайки бариерните им качества, като по този начин 

спестяваме около 37 тона пластмаса на годишна база. 

2.3 Лабораторни анализи 

Суровините и произведените от тях хранителни продукти се излагат на множество 

влияния (външни и вътрешни) по време на производствения процес. На всички 

етапи от хранителната верига, като се започне от първичното производство на 

суровините (отглеждането на растенията и животните), през преработката, 

опаковането, съхранението и транспортирането, в крайния продукт могат да 

попаднат нежелани вещества (остатъци и замърсители).  

Под остатъци в храните се имат предвид вещества (лекарствени продукти, 

продукти за растителна защита, торове), които се използват с различни цели в 

рамките на етапа от хранителната верига наречен първично производство на 

суровини. По този начин те могат да преминат в крайния продукт, който е 

последният етап от тази верига. Такива примери са пестицидите, остатъците от 

органични и минерални торове и ветеринарномедицински препарати. 

Замърсители в храните от друга страна са вещества, които могат да попаднат от 

условията на околната или производствената среда, а също от опаковките на 

продуктите, както и метаболити, които могат да се образуват при преработката на 

суровините, междинните или крайни продукти (напр. акриламид). Типични примери 

за замърсители в храните са например: тежки метали, микотоксини, диоксини, 

полихлорни бифенили, акриламид, глицедилови естери на мастни киселини, 

алкалоиди на пиролизидина (РА) и тропанови алкалоиди (ТА) или въглеводороди 

на минерални масла (MOSH/MOAH). 

За някои от нежеланите вещества (остатъци и замърсители) съществуват законово 

определени допустими лимити на равнище Европейски съюз. При определяне на 

тези максимално допустими граници се разглежда ефекта върху хората, като се 

взима предвид честотата и количеството на консумация на храната. Освен това е 

включен и коефициент на безопасност (остра референтна доза ARFD %), така че 

да се изключи опасност за здравето на потребителя при спазване на пределно 

допустимите стойности. За някои от останалите нежелани вещества обаче все още 

няма установена нормативна уредба на национално и европейско ниво, поради 

факта, че към момента научните изследвания и методи на изпитване не са 

напреднали достатъчно.  
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Политиката на Лидл е безкомпромисна относно качеството и безопасността 

на предлаганите продукти собствена марка, като за тази цел компанията 

извършва повече дейности от нормативно определените такива. Ние си 

поставяме по-строги максимално допустими лимити от законово 

изискуемите, а при липса на национален или европейски нормативни 

изисквания определяме вътрешни лимити.  

Това важи в пълна сила и за лабораторните изпитвания. Разработени са и се  

прилагат вътрешни процедури и мониторингова програма с цел намаляване на 

нежеланите вещества, вредни съставки и метаболити, както, разбира се, и за 

гарантиране съответствието с микробиологичните критерии за хигиена и 

безопасност. Следейки измененията и тенденциите при нормативните и браншови 

изисквания към различните групи храни на национално и европейско ниво, Лидл 

постоянно актуализира внедрената вътрешна мониторингова програма, 

включвайки в нея нови адекватни на настоящия момент показатели за изпитване с 

регулярна честота. Някои от актуалните показатели са представени по-долу с цел 

разбиране на причините за наличието им в храните, потенциалните рискове и 

представянето на мерките от страна на Лидл за предотвратяването им.  

2.3.1. Акриламид 

➢ Образуване на акриламид в храните и рискови групи храни 

Акриламидът е нискомолекулно, силно разтворимо във вода органично 

съединение, което се образува от естествените съставки аспаргин и захари в 

определени, богати на въглехидрати, храни, когато те бъдат подложени на 

топлинна обработка при температури обичайно над 120°C и ниска влажност. При 

тези условия съставките реагират помежду си и акриламидът се образува чрез 

реакцията на Майар, наричана също така „реакция на покафеняване“, типична при 

процесите на печене и пържене. Количеството на образувания акриламид като 

страничен продукт в храната зависи също от температурата на приготвяне на 

храната, времетраенето на печенето/пърженето, както и спецификите на самата 

рецепта. Храните с най-високо съдържание на акриламид са съответно картофени 

чипсове и пържени картофи, бисквити, зърнени закуски, хляб, фини печива, печено 

кафе и други такива. 

➢ Мерките на Лидл България при продукти собствена марка 

Акриламидът се свързва с потенциално повишен риск за човешкото здраве. С цел 

смекчаване на последиците от този риск за потребителите, ние стриктно следим 

допустимата норма да не е надвишена в продуктите ни със собствена марка.  

Заедно с нашите доставчици сме идентифицирали и прилагаме различни мерки за 

намаляване на съдържанието на акриламид в продуктите си собствена марка. Така 

например, при избора и съхранението на картофите за продуктите като готовите за 

консумация пържени картофи и картофения чипс обръщаме внимание на 

използването на подходящи сортове картофи, респективно оптимални условия на 
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съхранение. Също така, съдържанието на акриламид намалява чрез 

непрекъснатото подобряване на производствения процес, като например 

оптимизирано време за пържене и температура на загряване, както и с 

премахването на препържените картофи.  

Заедно с производителите на продуктите под собствена марка, Лидл провежда 

регулярни лабораторни изпитвания в акредитирани лаборатории на продуктите от 

високо рисковите групи, с цел изпълнение и верифициране на изискванията 

разписани в Регламент (ЕС) 2017/2158 — мерки за смекчаване на последиците и 

референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните 

продукти.  

Нашата цел е да сме под референтните нива на ЕС за акриламид в най-засегнатите 

продуктови групи. 

Продуктова група ЕС-
Индикативна 

стойност 
[мкг./кг.]1 

EС- 
Референтно 

ниво 
[мкг./кг.]2 

Целите на 
Лидл 

[мкг./кг.] 

Сухари 450 350 200 

Зърнени закуски от 
трици, пълнозърнести 

житни култури и 
експандирани зърна 

 

400 

 

300 

200 

От 
експандирани 

зърна: 300 

Зърнени закуски от 
пшеница и ръж 

300 300 100 

Зърнени закуски от 
царевица, овес, лимец, 

ечемик или ориз 

 

200 

 

150 

 

100 

Картофен чипс 1 000 750 263 

Пържени картофи 
(готови за консумация) 

600 500 71 

Таблица 2.3.1. Акриламид  

 

 

Стъпка 1: Постигане на Лидл целевите стойности за всички 

продуктови групи. 

Стъпка 2: Задаване на по-строги Лидл лимити и постигането им 

възможно 

най-скоро 

                                                
1 Препоръка 2013/647/ЕС 
2 В Регламент (ЕС) 2017/2158 за пръв път се определят задължителни насоки за акриламида. Обект на регламента обаче не е 

дефинирането на задължителни гранични стойности, а прилагането на целеви мерки за минимизиране в контекста на производствените 

процеси. Оценката на ефективността на предприетите мерки се основава на така наречените „референтни нива“, които са определени въз 

основа на предишните „индикативни стойности“. 
 

Поставена цел 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0647&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2158&from=BG
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2.3.2. 3-Монохлоропропандиол (3-MCPD) 

➢ Образуване на 3-MCPD и рискови групи храни 

Идентифицираният източник на 3-MCPD в храните е рафинираното растително 

масло, като най-високи нива са намерени в палмовото масло и палмовите мазнини. 

3-MCPD се формира при рафинирането на растителни масла при високи 

температури (т.е. температури, превишаващи 200°C). Според съвременните 

познания, така наречените 3-MCPD естери на мастни киселини може да се 

образуват и когато храни, съдържащи мазнини и сол, са подложени на висока 

температурна обработка, както и по време на производството на соев сос. 

Палмовото масло под формата на преработено олио за готвене, е с по-висок риск 

от замърсяване, докато при рапичното и слънчогледовото олио се наблюдава само 

слабо замърсяване.  

Намерените замърсители в палмовото масло, както и в други растителни масла, 

маргарини и преработени храни, представляват потенциален здравен проблем за 

консуматорите на тези храни от всички възрастови групи. През януари 2018 

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) публикува преоценка на 

допустимия дневен прием (TDI) за 3-MCPD като определената стойност е 2,0 μg на 

килограм телесно тегло, или като референтна стойност, при заложено средно 

телесно тегло за възрастен от 60 кг., това прави стойност за допустим дневен прием 

от 120 μg 3-MCPD при ежедневна консумация. 

➢ Мерките на Лидл България при продукти собствена марка 

Лидл България е включил посочените по-горе замърсители като показатели за 

изпитване във вътрешната си мониторингова програма. В нейните рамки на 

месечна база се извършват лабораторни анализи на продукти от най-рисковите 

групи, с цел проверка на определените референтни лимити. Също така променяме 

рецептите на продуктите от най-рисковите групи, като целим, където е възможно, 

цялостна замяна или минимизиране съдържанието на палмово масло в състава на 

продуктите.  

Таблица 2.3.2. 3-Монохлоропропандиол (3-MCPD) 

 
 

Съдържанието на 3-MCPD в нашите продукти собствени 
марка в една порция трябва да съдържа максимум 50% от 
допустимия дневен прием. 

Цялостна замяна на палмово масло със други 
масла/мазнини в състава на продуктите, при условие, че 
това не повлиява негативно сензорните им характеристики. 

възможно 
най-скоро 

 
  

Поставена цел 
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2.3.3. Въглеводороди на минерални масла в храните: MOSН – наситени 

въглеводороди / MOАН – ароматни въглеводороди  

➢ Контакт на въглеводороди на минерални масла с храни и потенциални 

рисковe 

Въглеводородите на минерални масла са химични съединения, получени главно от 

суров нефт, но и произвеждани по синтетичен път от въглища, природен газ и 

биомаса. Те могат да присъстват в храните в резултат на замърсяване на околната 

среда, от смазочни масла за машини, използвани при прибиране на реколтата и 

производството на храни, от спомагателни средства за обработка и добавки в 

материали, предназначени за контакт с храни. Също, някои от опаковките за храни 

се произвеждат от рециклирани материали, които могат да съдържат минерални 

масла и така те да влязат в контакт със сухи пакетирани храни като брашно, грис, 

ориз, какао на прах, зърнени закуски и други. Поради високата сложност, научният 

сектор все още не е извършил заключителна токсикологична оценка на 

въглеводородите на минерални масла. 

Експертната група по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) към 

Европейския орган за безопасност на храните заключва, че потенциалните 

последици за човешкото здраве от въглеводородите на минерални масла могат да 

варират значително. Според Немския федерален институт за оценка на риска, 

миграцията на MOAH в храните трябва да бъде сведена до минимум, доколкото е 

технически възможно, но настоящите познания сочат, че MOSH/MOAH не 

представляват остър проблем за безопасността на храните с оглед на обичайните 

навици на консумация. Понастоящем няма законови разпоредби или ограничения 

за остатъци от минерални масла в храните, а само европейски проекти за 

потенциално законодателство. 

➢ Мерките на Лидл България относно MOSH/MOAH при продукти собствена 

марка 

Въпреки, че няма законови изисквания, ние работим последователно за избягване 

на съдържанието на MOSH/MOAH в храните, за да защитим превантивно нашите 

клиенти от потенциални последствия. Оптимизирахме подхода си в следните 

основни направления:  

✓ заедно с нашите доставчици извършваме интензивни и задълбочени 

изследвания, за да разпознаем потенциалния начин на навлизане и да 

предотвратим замърсяването на храните с тези вещества в дългосрочен 

план; 

✓ заедно с нашите доставчици, ние прилагаме вече съществуващи решения, 

като например функционални бариерни решения, многослойни покрития, 

заменяне на опаковките с такива от първични дървесни влакна или 

вътрешни фолийни опаковки, за предотвратяване на миграцията на 

MOSH/MOAH; 
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✓ извършваме мониторинг за остатъчни количества на MOSH/MOAH, чрез 

лабораторни изпитвания в акредитирани лаборатории на най-рисковите 

групи продукти. 

Таблица 2.3.3. Въглеводороди на минерални масла в храните: MOSН/ MOАН 

 
 

Минимизиране на замърсяването с минерални масла във 
всички продукти: 
Съдържание на MOSH мах. 2 мг. / кг. 
Съдържание на MOAH <границата на определяне 

възможно 
най-скоро 

 

2.3.4. Алкалоиди на пиролизидина (РА) и Тропанови алкалоиди (ТА)  

Алкалоидите на пиролизидина и тропановите алкалоиди са естествени съставки, 

произвеждани от някои видове растения като естествена защита срещу вредители. 

Основно чрез случайно попаднали плевели PA и TA преминават в земеделската 

култура при събирането на реколтата. Някои растения, съдържащи тропанови 

алкалоиди, растат при посевите от зърнени култури, което може да доведе до 

попадането им в продукти на зърнена основа. До този момент са известни над 200 

вида тропанови алкалоиди. Информацията относно степента на токсичност и 

установяването им в храните и фуражите е ограничена и непълна. Алкалоиди на 

пиролизидина може да се установят в билки, подправки, салати и чай и в 

натуралния мед като производен продукт. Най-известното растение, съдържащо 

РА е жълтият кантарион. Ако се консумират в големи количества, РА и ТА може да 

предизвикат увреждания на различни органи.  

Референтната доза за рискове свързани с приемането на ТА е 0,016 мкг./кг. Към 

момента няма определени законови ограничения за РА в храните, но въпреки това, 

поради потенциално опасното им въздействие върху здравето, EFSA определя 

референтна насока от <0,007 мкг./кг. за дневна консумация, която се класифицира 

като некритична. 

Едно постоянно и дългосрочно ограничаване на нивата на РА и ТА изисква 
фокусиране върху процесите на посев и събиране на реколтата. Затова заедно с 
нашите доставчици работим за максимално стриктен подбор и контрол на 
суровините, с цел свеждане до минимум попадането на РА и ТА в тях.  

Таблица 2.3.4. Алкалоиди на пиролизидина (РА) и Тропанови алкалоиди (ТА) 

 
 

Минимизиране на пиролизидинови алкалоиди и тропанови 
алкалоиди: 

PA: допустима стойност до максимум 50% от 
референтната стойност 

TA: без замърсяване с TA 

възможно 
най-скоро 

 

 

Поставена цел 
 

Поставена цел 
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2.3.5. Пестициди 

Пестицидите са химични или биологични продукти, които се употребяват с цел 

защита на растенията от вредители, болести и нежелани плевели. Така те 

значително допринасят за подсигуряването на реколтата. Стандартите за качество 

и безопасност на хранителните продукти под собствена марка на Лидл са често 

много по-стриктни, отколкото се изисква от нормативна гледна точка. Пример за 

това са проверките на Лидл за остатъци от пестициди при плодовете и зеленчуците. 

Така от началото на 2018 година при нас е внедрена цялостна система за контрол 

на остатъчни количества за над 500 пестицидни остатъка. На регулярна база чрез 

лабораторни изпитвания в акредитирани лаборатории следим спазването на 

изискванията заложени в нашата спецификация, а именно:  

✓ Изискването на Лидл е за максимална концентрация от една трета от 

съответните нормативно заложени максимално допустими граници на 

остатъчни вещества от пестициди (МДГОВ).  

✓ Общо доказаните остатъчни вещества от пестициди не трябва да 

надвишават 5 броя. 

✓ Общата сума от установените стойности на МДГОВ в проценти не трябва 

да надвишава 80%. Това е още един допълнителен лимит: дори горните два 

критерия да се изпълнени, например били са установени 3 остатъка с 

концентрация от по 30% от МДГОВ, то сборът им тук би бил 90% и съответно 

резултатът не би отговорял на това изискване, заложено от Лидл.  

Таблица 2.3.5 Пестициди 

 
 

Нашата цел е предлагането на хранителни стоки във 
възможно най-голяма степен без пестицидни остатъци. 

възможно 
най-скоро 

 

Разработване и внедряване на система за мониторинг и 
лабораторен контрол на остатъчни количества от пестициди. 

Юни  
2018 

 

✓ Изискването на Лидл е за максимална концентрация от 
една трета от съответните нормативно заложени 
максимално допустими граници на остатъчни 
вещества от пестициди (МДГОВ).  

✓ Общо доказаните остатъчни вещества от пестициди не 
трябва да надвишават 5 броя. 

✓ Общата сума от установените стойности на МДГОВ в 
проценти не трябва да надвишава 80%.  

Май 
2019 

 

 

 

 

Поставена цел 
 

Настоящ момент 
 

Начало 
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2.4 Лидл и GLOBALG.A.P. – гаранция за качество 

С подкрепа от наша страна през 2018 г. завърши и процесът по сертифицирането 

на българските ни производители по GLOBALG.A.P. и вече налагаме изискването, 

целият ни асортимент от плодове и зеленчуци, роден и внос, да е 100% 

сертифициран. Световният стандарт за безопасно и устойчиво земеделско 

производство удостоверява високо качество от доказани производители. Като член 

на организацията GLOBALG.A.P., Лидл България изисква от всички свои партньори 

да гарантират, че доставяните от тях плодове и зеленчуци са продукт на безопасно 

и устойчиво селскостопанско производство при спазване на добрите световни 

практики в земеделието.  

Стандартът покрива следните ключови критерии:  

✓ безопасност на храните 

✓ спазване на оптимална хигиена  

✓ проследимост в производствения процес 

✓ безопасна и законосъобразна употреба на 

пестициди 

✓ интегрирано управление на вредителите  

✓ опазване на почвите  

✓ безопасни и здравословни условия на труд  

✓ благосъстояние на работниците  

✓ управление на отпадъците и замърсяването 

✓ отговорно използване на водите 

✓ третиране на реколтата след прибиране  

✓ енергийна ефективност 

3. Строг подбор и прецизен контрол на рецептите 

Основна част от нашата отговорност към клиентите ни са съзнателният подбор и 

прецизният контрол на всички съставки в рецептите на продуктите ни със собствена 

марка. Солта, захарта и мазнините например са носители на вкусови и ароматни 

вещества и имат неизменна роля за човешкия метаболизъм, но също изискват 

винаги отговорно и съзнателно използване.  

Ние си поставяме амбициозни цели по отношение на продуктите собствена марка, 

систематично проверяваме асортимента си и подобряваме рецептите в тясно 

сътрудничество с нашите доставчици. Също следим енергийните стойности – така 

например, предотвратяваме намаляването на съдържанието на захар в храната да 

се компенсира с увеличение на съдържанието на мазнини, което би довело до 

същите или дори до повече калории в хранителните продукти. Разработването на 

рецептите на новите ни продукти от самото начало е съобразено с нашите цели. 

По-долу са описани част от мерките ни за хранителни продукти, допринасящи за 

балансираното хранене относно съдържащите се в тях съставки, базирани на 

актуалните научни достижения и становища. 
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3.1 Намаляване на добавените сол и захар в продуктите 
собствена марка 

Като част от голямото интернационално семейство на Лидл, Лидл България също 

се стреми активно да допринася за по-здравословен начин на хранене. Така 

например за последните две години (2016-2018 г.), сме намалили солта при част от 

ежедневно консумираните опаковани хлябове със средно 8% на 100 грама. Друг 

любим продукт на българите – шипковият мармалад – още от разработването и 

въвеждането му в асортимента ни е с над 33% намалено количество добавени 

захари спрямо сравними продукти на пазара. 

Целта, която си поставяме е до 2025 г. да намалим с 20% средното претеглено 

съдържание на добавената сол и захар в продуктите собствена марка, 

взимайки под внимание продажните количества. Напредъка си измерваме в 

средна редукция на 100 гр. продукт или 100мл. напитка в продажните количества 

за периода 01.01.2015 г. до 01.01.2025 г.  

➢ Какъв подход следваме? 

За да постигнем тази цел, си определихме различни мерки: 

✓ Намаляване на съдържанието на добавена захар и сол в храните: 

Например, намаляваме съдържанието на добавена захар в нашите плодови 

кисели млека при запазване на количеството плодове. Нашата цел е 

клиентите ни да опитат и да харесат и по-малко сладкия вкус на нашите 

собствени марки. Не заместваме захарта с подсладители. 

В допълнение към подсладените със захар продукти собствена марка, ние 

също така искаме да предложим на своите клиенти продукти с намалено или 

без захарно съдържание. Така предлагаме алтернатива за случаите, когато 

се търси енергийно нисък и в същото време сладък продукт. 

✓ Намаляване на размера на продукта: Стремим се да намаляваме 

размерите на порциите на храни с висока енергийна стойност, което е и пряка 

предпоставка за намаляване на консумацията на захар или сол. Това 

постигаме чрез директна корекция на размера на една порция. Например, ако 

се намали размерът на шоколада, при консумацията му автоматично се 

приема по-малко количество захари. 

✓ Чрез предложения в нашите филиали: Ние се стремим да предлагаме на 

нашите клиенти по-богат избор от алтернативни продукти с намалено 

съдържание на захар или сол. 

✓ Маркетингови кампании за по-балансирана диета: Лидл работи с различни 

партньори, за да информира за възможностите за балансирано хранене.  
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➢ Как измерваме напредъка си? 

Следим напредъка си според намаляването на средното съдържание на захар или 

сол на 100 гр. храна или 100 мл. напитка, измерени в продадените на годишна база 

артикули в страната. 

Това означава: В рамките на една продуктова група артикули, продадени за период 

от една година, се определя общото количество добавена захар и/или сол, и се 

отнася към общото количество продадени артикули (преизчислени в килограми или 

в литри). Разликата се изразява в процент, отнесен спрямо предходната година, 

като по този начин отчитаме постигнатия прогрес. 

По отношение на захарта във фокуса ни попадат храни, които се консумират с 

удоволствие и са любими на децата от следните релевантни категории: зърнени 

закуски, плодови кисели млека и млечни напитки, сладка, десерти, сладоледи, 

сладкиши и пасти, бонбони и шоколади, кетчуп и готови ястия. 

При намаляването на солта насочваме вниманието си основно към редовно 

консумираните храни, които имат принос за голяма част от дневния прием на сол. 

Релевантни са следните категории: хляб и хлебни изделия, месни заготовки и 

колбаси, сирена и млечни продукти, готови ястия и пици, сосове, соленки, снаксове 

и чипсове.  

Процесът на системно намаляване на добавените сол и захар в продуктите 

собствена марка сме разделили на няколко етапа. Като отправна точка при 

стартирането му през август, 2018 г.  проведохме запитване сред всички 

релевантни доставчици на продукти собствена марка. След обобщаването и 

анализа на получените данни, оценяваме кои от продуктите собствена марка имат 

потенциал за намаляване на количеството на добавена сол и захар и 

предприемаме съответните стъпки за промяна в рецептите на въпросните 

продукти. 

Таблица 3.1 Намаляване на добавените сол и захар 

 

  

 
 

Нашата цел е да намалим с 20% средното претеглено 
съдържание на добавената сол и захар в продуктите 
собствена марка, измерени в продажните количества.  

По отношение на захарта, във фокуса ни попадат храни, 
които се консумират с удоволствие и са любими на децата. 

Намаляването на солта се фокусира върху групите храни, 
които се консумират редовно и като цяло представляват 
голяма част от дневния прием на сол. 

Намаляването на добавените сол и захар в собствените 
марки се отнася за периода от 01.01.2015 до 01.01.2025  

Януари 
2025 

 

Проведохме официално запитване на всички релевантни 
български доставчици на продукти собствена марка. След 
обобщаването и анализа на получените данни, правим 
оценка кои от продуктите собствена марка имат потенциал 
за намаляване на количеството на добавена сол и захар, и 
предприемаме съответните стъпки и мерки за промяна в 
рецептите на въпросните продукти. 

Август  
2018 

Поставена цел 
 

Начало 
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Важно е и уточнението, че въпреки желанието и усилията ни да намалим 

количеството добавена сол в продуктите собствена марка, това не винаги е 

възможно. Например, поради спецификата на производствената технология на 

типичните български сирена и кашкавали се изисква определено минимално 

количество сол, което играе ролята на естествен консервант. В допълнение, върху 

нивата на добавена сол играят роля и стандарти като БДС и утвърдени такива като 

УС „Стара планина“, които залагат изисквания за съответствие по ред критерии за 

дадения стандарт. 

3.2 Оцветители 

➢ Какво представляват оцветителите и защо се използват в храните? 

Цветът на хранителните продукти е от голямо значение за тяхното визуално 

възприятие, което има връзка и с крайната оценка на качеството им. Поради тази 

причина, оцветителите се използват като добавки в храните с цел подсилване и 

подобряване на цвета им. Също така оцветителите се използват в безцветни храни, 

като бонбони, за да характеризират някои аромати, които клиентът свързва с 

храната. Например, зелените желирани бонбони дават асоциация за вкус "ябълка", 

докато жълтите - за вкус "лимон". 

➢ Каква е правната ситуация? 

Проучване на Университета в Саутхемптън през 2007 г. предполага връзка между 

някои азооцветители, както и хинолин жълто, и дейността и вниманието при децата. 

Регламентът на ЕС относно хранителните добавки изброява тези оцветители и 

въвежда задължението при етикетирането те да бъдат придружени от 

предупредителен текст "Може да има неблагоприятни последици върху дейността 

и вниманието при децата". 

Регламент (ЕС) № 1333/2008 относно добавките в храните регламентира 

оцветителите. Те изискват правно одобрение, предшествано от проверка на 

безопасността от Европейския орган за безопасност на храните. Оцветителите 

трябва да бъдат означени върху опаковката на хранителните продукти, в които се 

използват, с термина "оцветител", последван от тяхното име или Е-номер. За 

максимална прозрачност при обозначаване при етикетирането на добавките в 

храните Лидл винаги използва специфичното име на веществото.. 

Одобрените оцветители могат да се разделят на естествени и изкуствени, но за 

това няма правна дефиниция. Естествените оцветители могат да се получат и 

синтетично, като тяхната химична структурна формула съответства на 

естествените модели. Химичната структура на изкуствените оцветители обаче не 

се среща в природата. Оцветителите се разграничат от така наречените 

оцветяващи съставки, които съдържат естествени съставки с багрилни свойства, 

като например сок от червено цвекло. Те са обозначават с добавката "оцветяващи" 

в списъка на съставките. Например, ако сокът от червено цвекло се използва 
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заради цвета му, той се посочва като "оцветяващ сок от цвекло". 

➢ Мерките на Лидл относно оцветителите в храните? 

От години имаме за цел да не използваме азооцветители в храните, с изключение 

на спиртните напитки. В допълнение, искаме да се дистанцираме от употребата на 

оцветители като хинолин жълто, кармин, еритрозин и зелено S, заради съмненията 

относно въздействията им върху децата. 

Нашата цел е да избягваме употребата на изкуствените оцветители във възможно 

най-голяма степен. Затова проверяваме всеки артикул от нашите собствени марки 

и анализираме дали е наложително използването на оцветители. При технологична 

необходимост се предпочитат оцветяващи съставки пред изкуствените оцветители. 

Така например, шунката от продуктовата ни линия Clean Label се произвежда с 

натурална добавка от червено цвекло. 

Таблица 3.5 Оцветители 

 

 

Нашата цел е да продължим систематично да проверяваме 
всички продукти с оцветители относно технологичната 
необходимост от използването им.  

Когато употребата на оцветители е необходима, е за 
предпочитане да се използват оцветяващи съставки пред 
естествени оцветители. 

Където е възможно, искаме да се откажем от употребата на 
изкуствени оцветители. 

Пълен отказ от кармин, еритрозин, хинолин жълто и зелено S 

Декември 
2020 

3.3 Консерванти 

➢ Какво представляват консервантите и за какво се използват? 

Консервантите са хранителни добавки, които удължават срока на годност на 

храните, като ги предпазват от разваляне, предотвратявайки развитието на 

микроорганизми. Консервирането на храни е вековна традиция. В миналото 

храната се е съхранявала чрез сушене, осоляване, опушване или използване на 

захар или оцет с цел консервиране. С появата на хранително-вкусовата 

промишленост и все по-строгите изисквания към хранителните продукти по 

отношение на постоянното качество и наличност, започват да се ползват и 

допълнителни консерванти. Употребата на тези вещества дава възможност да се 

удължи срокът на годност на хранителните продукти, които не могат да бъдат 

консервирани с традиционните методи. Това дава възможност на потребителите 

днес да имат огромен избор от хранителни продукти, независимо от сезона и 

региона. 

➢ Каква е правната ситуация? 

Както всички добавки, безопасността на всеки отделен консервант се оценява от 

Европейския орган за безопасност на храните (EFSA). Принципно се издава 

Поставена цел 
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еднократно одобрение, само ако се докаже, че веществото е безвредно за здравето 

и е "технологично необходимо" (в конкретния случай за осигуряване на трайност).  

Консервантите трябва да бъдат изброени на опаковката (етикета) на хранителните 

продукти, в които се използват, като се добави терминът "консервант", последван 

от тяхното име или Е-номер. За максимална прозрачност Лидл винаги използва 

специфичното име на веществото, когато етикетира добавките. 

➢ Мерките на Лидл относно консервантите 

Нашата цел е да сведем до минимум или да изключим употребата на консерванти, 

стига безопасността на храната да не бъде засегната от това. За определени 

продукти, като например колбаси и месо, употребата на консерванти от гледна 

точка на безопасността, не винаги може да бъде избегната, тъй като това би могло 

да доведе до появата и развитието на патогенни (болестотворни) бактерии. 

Немският потребителски център в Хамбург препоръчва да не се консумират 

хексаметилентетрамин (уротропин), борна киселина и натриев тетраборат (боракс). 

Освен тях той класифицира други консерванти като „непрепоръчителни за деца“. 

Затова искаме да се откажем от тези консерванти с повишен приоритет, където 

това е технологично възможно. В някои случаи обаче, от съображения за сигурност 

относно безопасността на продуктите, на този етап не можем да преустановим 

употребата им – както например на нитритна сол (Е249-252) в  месните продукти/ 

заготовки и колбасите. 

Таблица 3.7 Консерванти 

 

 

Нашата цел е да сведем до минимум или да изключим 
напълно употребата на консерванти, стига това да не 
подлага на риск безопасността на хранителните продукти. 

Затова подлагаме на тест и последващ анализ всички 
артикули, съдържащи консерванти, относно 
необходимостта от употребата им. 

Налице е също непрекъснато търсене на подходящи 
технологии, които да запазят продуктите трайни и 
безопасни, дори и без използването на консерванти. 

Декември 
2020 

3.4 Ароматизанти (Овкусители) 

➢ Какво представляват ароматизантите и за какво се използват в храните? 

Ароматизантите (овкусителите) са добавки в храните, които се използват за 

придаване или засилване на специфичен вкус и/или мирис на хранителните 

продукти или за допълване на тези сетивни свойства. Те се използват по различни 

причини: при производството и съхранението на хранителните продукти вкусът и 

ароматът могат да се загубят. Това може да бъде компенсирано чрез добавяне на 

овкусители. Те също така се използват за създаване на определен вкус, като 

например ягода, без да се използва конкретната съставка в продукта. Важно е 

овкусителите да се използват в умерени количества.  

Поставена цел 
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В противен случай, ако хранителните продукти бъдат свръховкусени, 

потребителите, и най-вече децата могат да забравят или дори да не опознаят 

натуралния вкус на храните. 

Ние се стремим да използваме ароматизанти само там, където са технологично 

необходими, и избягваме да ги използваме, ако не са непременно необходими.  

Ако добавяме овкусители в нашите продукти, те трябва да бъдат от екстракти или 

естествени аромати, получени от едноименните суровини. Например ароматите в 

екстракта от череша произхождат на 100% от череши, а при естествения аромат на 

череша минимум 95% от ароматите са извлечени от череши. Тук също важи, че 

оптимизираме нашите рецепти без да правим компромис с вкуса. Ако е невъзможно 

да се създаде желаният вкус с екстракти или с естествени аромати, то тогава в 

краен случай се използват и изкуствени аромати.  

Таблица 3.6 Ароматизанти (Овкусители) 

 
 

Нашата цел е всички продукти, включващи в състава си 
ароматизанти, да бъдат подложени на тест и последващ 
анализ за определяне необходимостта от използването 
им в съответните рецепти.  

Нашата цел е да избягваме във възможно най-голяма 
степен изкуствените ароматизанти.  

Декември 
2020 

 

3.5 Мазнини 

➢ Какво представляват наситените и ненаситените мастни киселини и какви 

функции изпълняват? 

Мазнините и маслата съдържат наситени и ненаситени мастни киселини. Те се 

различават по своите характеристики. Високите нива на наситени мазнини в 

хранителните продукти увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания. 

Препоръката на Световната здравна организация (СЗО) е по-малко от 10% от 

приеманата енергия да идва от наситени мастни киселини. При препоръчан дневен 

прием на калории за възрастен от 2,000 kcal, това се равнява на 20,0 g наситени 

мазнини на ден.  

За рационалното хранене е важно консумацията на ненаситени мастни киселини, 

като омега-3 и омега-6 мастни киселини. Те имат важни функции в организма, 

действат противовъзпалително и се предполага, че имат превантивна функция 

срещу коронарни сърдечно-съдови заболявания. Затова се стремим да постигнем 

възможно най-високото ниво на ненаситени мастни киселини в продуктите си и да 

намалим количеството на наситени такива. 

В групата на ненаситените мастни киселини обаче попадат и нежеланите 

трансмазнини. Трансмазнините се наричат още "частично хидрогенирани масла".  

Поставена цел 
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Малки количества трансмазнини се образуват естествено в някои месни и млечни 

продукти, но в голямата си част те се произвеждат чрез технологичен процес на 

втвърдяване на течните растителни масла (т. нар. хидрогениране), като така се 

увеличава срокът им на годност и стабилността им при по-високи температури. 

Трансмазнините се срещат главно в продуктите за бързо хранене, закуски, 

бисквити, вафли, пържени храни и продукти за мазане.  

➢ Каква е правната ситуация? 

Към момента на Европейско ниво липсва правна регулация относно 

трансмазнините. В отделни държави като Дания, Австрия, Унгария, Исландия, 

Норвегия, Латвия, Литва, Словения и Швейцария вече има определен правен 

лимит – така например съдържанието на изкуствени трансмастни киселини в 

храните в Дания не може да надвишава 2,0 гр. / 100 гр. мазнини.  

➢ Мерките на Лидл относно трансмазнините 

Лидл също си поставя за цел да ограничи съдържанието на трансмастните 

киселини в продуктите собствена марка до максимум 2,0 гр. / 100 гр. мазнини. Това 

е и референтната стойност на повечето страни, в които има правни изисквания. 

За да се сведат до минимум рисковете за здравето от трансмазнините (изразени в 

негативното влияние върху нивата на холестерола), ние избягваме използването 

на хидрогенирани мазнини в продуктите си, когато е възможно (в определени 

случаи, като например при производството на слънчогледов маргарин, няма 

алтернатива, тъй като слънчогледовото масло може да придобие нужната 

консистенция само чрез хидрогениране).  

Така например всичките ни прясно изпечени цели хлябове, хлебчета, франзели и 

багети от „Фурната на Lidl“ са без хидрогенирани мазнини и консерванти, а освен 

тях и всички опаковани хлябове са без хидрогенирани мазнини, без овкусители и 

оцветители. 

Лидл България изпитва продуктите собствена марка за установяване на 

трансмазнини чрез регулярни анализи в акредитирани лаборатории. 

Таблица 3.3 Мазнини 

 
 

Нашата цел е  да избягваме използването на 
хидрогенирани мазнини в продуктите си, когато е 
възможно. 

Придържане към граничните стойности на държави като 
Дания за трансмазнини до максимум 2 гр. /100 гр. 
мазнини  

Подобряване на състава на мастните киселини чрез влагане 
например на  масло от рапица. 

 

възможно 
най-скоро 

 

 

Поставена цел 
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3.6 Палмово масло 

Палмовото масло се добива от плодовете или ядките на тропическата палма и е 

най-широко използваното растително масло в света. Специфична характеристика 

е естествената му твърдост, която го прави предпочитано например в 

сладкарството като алтернатива на хидрогенирани растителни мазнини, но 

ефектът върху здравето остава неблагоприятен заради високото съдържание на 

наситени мастни киселини и естественото съдържание на палмитинова киселина.  

В тази връзка, Лидл има за цел да намали съдържанието на палмово масло в 

продуктите собствена марка или да го заменим напълно, когато това е 

възможно. Ето защо спряхме да използваме палмово масло в халва „Родна 

стряха“ и го заменихме със слънчогледово такова.  

Там където не е възможно да се замести палмовото масло с адекватна 

алтернатива, ще преминем към сертифицирано палмово масло като част от 

дългогодишния ни ангажимент, заедно с доставчиците на продукти собствена 

марка, за по-устойчиво отглеждане на палмово масло. Поради високата си 

ефективност и разнородните възможности за употреба, производството му в 

последните години се е увеличило многократно, а за насажденията се изсичат 

ценни тропически гори, застрашавайки местообитанията на много животински 

видове и климата на Земята. Като ответна мярка, природозащитната организация 

WWF инициира през 2004 г. създаването на Кръглата маса за устойчивото палмово 

масло (RSPO). Лидл, като член на RSPO, се ангажира с критерии за по-устойчиво 

отглеждането на палмово масло. Конкретната цел на Лидл България е до края на 

2022 г. да използва единствено сертифицирано палмово масло по метода с висока 

проследимост Segregation на RSPO за всички хранителни продукти собствена 

марка, при които се налага употреба на палмово масло в рецептата. 

Таблица 3.4 Палмово масло 

 
 

Нашата цел е да намалим съдържанието на палмово масло 
в продуктите собствена марка или да го заменим напълно, 
когато това е технологично възможно.  

Спряхме да използваме палмово масло в халва „Родна 
стряха“ и го заменихме със слънчогледово такова. 

възможно 
най-скоро 

3.7 Витамини и минерали 

➢ Каква функция имат витамините за хората?  

Витамините са органични съединения, които човешкият организъм не може да 

синтезира изобщо или достатъчно за нуждите на човешкото тяло. Тъй като те са 

незаменими за хората, витамините трябва да се приемат с храната. Те се намират 

предимно в храните с растителен произход - като например в плодовете, 

зеленчуците, както  и в зърнените храни. Витамините преминават и в животински 

организми чрез храната и като следствие присъстват също в месото, рибата, 

яйцата, млякото и други хранителни продукти, в чийто състав влизат.  

Поставена цел 
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За хората витамините изпълняват многобройни функции. Витамин С например има 

важна роля за имунната система, докато Витамин А изпълнява съществени 

функции за зрителния процес. 

➢ Каква функция имат минералите за хората?  

Минералите са неорганични хранителни съставки, намиращи се в храни от 

растителен и животински произход. Те изпълняват множество функции за всички 

метаболитни и растежни процеси в организма. Калцият например участва в 

изграждането на костната система и зъбите, а микроелементът желязо е важен при 

образуването на кръвни клетки (хемопоезата) и при транспортирането на 

кислорода в организма. 

➢ Какви са ефектите от обогатяването на храните с витамини и минерали? 

Обогатяването на храни с витамини и минерали се извършва с цел да се 

компенсират дефицити в приема на хранителни вещества. Прекомерният прием 

обаче може да има и отрицателно въздействие върху здравето в отделни случаи. 

С някои изключения, всички витамини и минерали се абсорбират от организма в 

достатъчно количество при спазване на балансирана диета. Допълнителен прием 

на отделни витамини или минерали обикновено е необходим само при определени 

групи хора (напр. бременни или пушачи), както и при хора с определени 

заболявания. 

➢ Какво е отношението на Лидл спрямо витамините и минералите? 

Ние се дистанцираме от практики, свързани с всеобхватно и мащабно 

витаминизиране и минерализиране на храните. Витамини и минерали се добавят 

само в избрани продукти като мултивитаминни напитки (витамини), енергийни 

напитки, мляко на растителна основа (калций), маргарин и йодирана трапезна сол. 

Обогатяването с йод на готварската сол има важен принос за снабдяването на 

организма с достатъчно количество йод. Особеност при алтернативите на млечните 

продукти от растителен произход е, че те, за разлика от кравето мляко, не съдържат 

естествено калций. По тази причина в тях се добавя еквивалентно количество на 

съдържащия се в кравето мляко калций, с цел постигане на пълноценно заместване 

и откъм хранителна стойност. 

3.8 Подсладители 

➢ Какво представляват подсладителите и за какво се използват? 

Подсладителите са синтетично произведени (напр. Аспартам) или естествени 

съединения (напр. Стевия), които служат като нискокалоричен заместител на 

обикновената захар. Те са практически без калории и са до 37 000 пъти по-сладки 

от трапезната захар, поради което се използват само в много малки количества. 

Използването на подсладители в хранителните продукти позволява 

производството на нискокалорични храни, без това да е за сметка на сладостта им. 

Широко се използват особено при производството на безалкохолни напитки и 

дъвки. 



24 Политика за рационално хранене  

 

➢ Защо подсладителите са обект на дискусии? 

В обществото подсладителите са обект на дискусии и критики. Все още има 

необходимост от провеждане на допълнителни изследвания по въпроса дали 

използването на подсладители спомага за загубата на телесна маса, или подсилва 

глада и води до свързано с това повишаване на теглото. Освен това, има само 

няколко надеждни заключения относно дългосрочните ефекти на подсладителите, 

по-специално комбинацията от няколко подсладителя и последствията от 

увеличеното използване на подсладители в храните.  

Особено интензивно се обсъжда употребата на подсладителите при продукти за 

деца. При децата консумацията на подсладители може да доведе до привикване с 

усещането на силна сладост на продуктите и така те да отвикнат от естествената 

ниска сладост. Друг довод, който трябва да се вземе под внимание, е, че децата 

имат по-малка телесна маса и съответно допустимите стойности на количествата 

на дневен прием (ADI – Acceptable Daily Intake) бързо се надвишават. ADI 

стойностите определят количеството [в мг. / кг. телесно тегло], което може да се 

приема ежедневно цял живот без поява на нежелани за здравето ефекти. 

➢ Какво е отношението на Лидл спрямо подсладителите? 

Като част от нашата стратегия за намаляване на добавената захар в нашите 

собствени марки, ние искаме да намалим средното ѝ претеглено съдържание с 20% 

в продажните количества.  

Паралелно с това искаме постепенно да намалим и сладостта на продуктите. Важно 

е да се уточни, че при процеса на намаляване на добавената захар, ние не 

заместваме захарта с подсладители. Поради по-интензивната си сладост, 

напитките, съдържащи подсладител, допринасят за формиране на т.н. „сладка 

аклиматизация“ (приспособяване на организма към усещането за сладост), която 

възпрепятства пълноценното хранене. В резултат на това по-малко сладки храни 

или здравословни такива като плодове и зеленчуци се консумират по-рядко или се 

подслаждат допълнително, за да отговарят на сладкия вкус, към който хората са 

привикнали. 

Ние искаме да предложим на нашите клиенти избор от подсладени със захар 

продукти, както и алтернативи с намалено или без захарно съдържание. 

Използваме подсладители като заместители на захарта при някои продукти, като 

предложение за клиентите, които търсят ниска енергийна стойност в комбинация с 

познатата сладост. По този начин, ние предлагаме възможност за информиран 

избор относно консумацията на подсладени варианти на определени продукти. 

Отново важи, че ние оптимизираме рецептите си, но не и за сметка на  

безопасността или вкусовите качества на продуктите. 
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3.9 Изоглюкоза 

Под изоглюкоза се има предвид продукт, получен от глюкоза или от нейните 

полимери, съдържащ тегловно в сухо състояние най-малко 10 % фруктоза, съгласно 

Регламент (EC) No. 1308/2013.    

 

Наименование Съдържание 
на фруктоза 

Произход 

Изоглюкоза от 10 % Пшеница, царевица, картофи 

Глюкозо-фруктозен сироп 5 % – 50 % Пшеница, царевица, картофи 

Фруктозо-глюкозен сироп > 50 % Пшеница, царевица, картофи 

Високофруктозен царевичен сироп 
(ползван предимно в САЩ) 

Мин. 42 %, често и 

55 % 

Царевица  

 

Дали храната съдържа глюкозо-фруктозен сироп или други захарни сиропи е указано 

в съставките. На опаковката не се посочва изоглюкоза, а в зависимост от 

съдържанието на фруктоза се изписва или глюкозо-фруктозен сироп или фруктозно-

глюкозен сироп. Хранителната информация е в категорията захар.  

➢ Защо изоглюкозата е обект на дискусии? 

На 1 октомври 2017 г. отпадна (количественото) ограничение на дела на изоглюкоза 

на пазара на захар в ЕС. Поради това, Европейската комисия очаква голямо 

увеличение на изоглюкоза до 2026 г. 

Ако към преработените храни се добавя изоглюкоза с висок процент фруктоза, това 

би довело до повишена консумация на фруктоза, което от своя страна би могло  да 

има  неблагоприятни ефекти върху метаболизма, телесното тегло, или да засили 

стомашни симптоми, вследствие на непоносимост към фруктозата при някои хора. 

➢ Какво е отношението на Лидл спрямо изоглюкозата? 

Принципно се стремим към преустановяване употребата на фруктозо-глюкозен 

сироп в продуктите собствена марка, т.е. този вид сироп, при който водеща е 

фруктозата. Допустимо е използването на глюкозо-фруктозен сироп, само ако е 

технологично необходимо, но не и с цел подслаждане. В случаите, когато се 

използва глюкозо-фруктозен сироп, той трябва да съдържа колкото се може по-

малко фруктоза, която основно се свързва с възможни негативни ефекти върху 

здравето. 

Таблица 3.2 Изоглюкоза 

 
 

Целта ни е да използваме глюкозо-фруктозен сироп, само 
когато употребата му е технологично необходима, но не и за 
подслаждане. 

Ако е включен глюкозо-фруктозен сироп, съдържанието на 
фруктоза да е по-малко от 42%. Така се уверяваме, че не е 
използван HFCS (високофруктозен царевичен сироп). 

Януари 
2025 

Поставена цел 
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4. Качествени храни за всички 

Балансираното хранене е особено важно за нашето здраве, качество на живот и 

тонус. Днес много от нашите клиенти следят какво консумират по най-различни 

причини – дали по лични предпочитания, етични съображения или здравословни 

основания като непоносимост към определени храни – ние искаме да сме сигурни, 

че предлагаме точните продукти за всеки клиент, отговарящи на всички изисквания 

и предпочитания. Ето защо непрекъснато усъвършенстваме нашата продуктова 

гама и я адаптираме към социалните тенденции. 

4.1 Продуктовата ни линия „Родна стряха“  

В последните години има ясно изразена тенденция в световен мащаб относно 

стремежа на хората да са по-близо до мястото на производството на храната, която 

консумират. При местно произведените храни, клиентите получават познат и 

обичан вкус, но също така имат и по-ясна представа за точния произход на 

суровините и начините им на производство. Нагледна за тях е връзката между 

производството и социалните, икономическите и екологичните условия и ефектите 

от него (напр. условия на труд, стимулиране на икономиката, спестени въглеродни 

емисии от транспорт и др.).  

Така в началото на 2017 г. пуснахме в продажба „Родна стряха” – първата ни 

продуктова линия с висококачествени традиционни 

продукти само от български производители. Тя е 

естествено продължение на нашата дългосрочна 

политика за интензивно сътрудничество с българските 

доставчици и се радва на огромен интерес.  

Затова и не спираме да инвестираме в обогатяването на селекцията си от родни 

продукти, като вече в млечния ни и месния ни асортимент 

има продукти от собствената ферма със съответното 

обозначение на опаковката. Характерното за тях е, че са 

произведени със суровините на самия производител, т.е. 

цикълът на производство е напълно затворен. Така 

постигаме константно високо качество на продуктите, 

стриктен контрол по цялата верига на производство и гарантираме бърза 

проследимост от суровините до крайния продукт. Това е и начин, по който 

насърчаваме развитието на българското земеделие и производство на 

висококачествени местни суровини и допринасяме за високото качество и свежест 

на крайния продукт.  
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4.2 Колбаси „БЕЗ МЕХАНИЧНО ОТДЕЛЕНО МЕСО“ 

През 2017 г. Лидл България въведе още по-високи стандарти за качество при 

всичките си колбаси собствена марка. Колбасите от марките 

Pikok, Baroni, Dulano и „Родна стряха” се произвеждат без влагане 

на механично отделено месо. Механично отделеното месо е 

продукт, получен при отделяне на остатъчната част от месото от 

костите под налягане, което влияе на визуалните и 

микроскопските аспекти и увеличава риска от микробен растеж със степента на 

разграждане на мускулните влакна. Използваното от нас ръчно отделено месо има 

по-висока хранителна стойност, естествената структура на мускулните влакна е по-

добре запазена, което е и пряка предпоставка за намаляването на различни 

добавки като сгъстители, консерванти, овкусители, оцветители и сол. Използвайки 

суровини „БЕЗ МЕХАНИЧНО ОТДЕЛЕНО МЕСО“ в колбасите собствени марки, ние 

гарантираме на своите клиенти висококачествени продукти с автентичен и 

неподправен вкус и подобрени рецепти, както при високия, така и при средния и 

нисък ценови клас.  

4.3 „Clean Label“  

Лидл България е пионер при въвеждането на първата за 

българския пазар серия колбаси Clean Label. Тя включва месни 

продукти без изкуствени консерванти, овкусители, оцветители, 

без глутен и лактоза, и с намалено съдържание на сол. Те се 

произвеждат по иновативна технология, при която изкуствените 

добавки се заместват с натурални такива като червено цвекло и витамин С. Общо 

четири продукта от актуалния ни асортимент са част от серията – това са шпеков 

салам, луканка, шунка и пуешки гърди. Всички те са под марката Pikok и се 

произвеждат от български производители. 

4.4 „Фурната на Lidl“ 

Като част от стремежа ни да допринасяме за балансираното хранене и 

здравословния начин на живот, през 2017 г. стартирахме процес 

по подобряване на рецептите в асортимента ни от „Фурната на 

Lidl“. Основен фокус при тяхното разработване е те да бъдат 

максимално „чисти” – това означава намаляване на количеството 

сол и липса на консерванти и хидрогенирани мазнини. Година по-

късно 100% от предлаганите продукти в категорията хляб, франзели и земели от 

„Фурната на Lidl“ са без хидрогенирани мазнини и консерванти, а общо 80% от 

всички артикули във „Фурната на Lidl“ са без хидрогенирани мазнини. Освен с все 

по-високо качество, прясно-изпечените хлябове на Лидл впечатляват и с 

многообразие – приготвени са от различни брашна, зеленчуци и с любими 

комбинации от семена, но винаги вкусни –  от коричката до средичката! 

 



28 Политика за рационално хранене  

 

4.5 Био храни 

От години предлагаме сертифицирани биологични храни, всички от които носят 

официалното лого на Европейския съюз за биологично 

производство. Логото на ЕС за биологично производство е 

задължително за предварително опакованите биологични 

продукти от 1 юли 2012 г. То се прилага за всички 

предварително опаковани биологични продукти, 

произведени в държава-членка на ЕС, които съответстват на европейското 

законодателство в областта на биологичното земеделие.  

Част от критериите са например липсата на генетично модифицирани организми 

(ГМО), подобрители на вкуса, изкуствени овкусители и оцветители в 

сертифицираните продукти. Освен това всички суровини и съставки трябва да са 

от биологично производство, т.е. не могат да се използват нито синтетични 

пестициди, нито лесно разтворими минерални торове.  

Целта на логото е потребителите да разпознават сертифицираните биологични 

продукти по-лесно и по-бързо. В допълнение към логото се добавят и кодовият 

номер на съответния орган за контрол, както и обозначението за произход. Логото 

на ЕС за биологично производство е защитено в цяла Европа. 

Наша дългосрочна цел е непрекъснато да разширяваме предлагането на 

биологични продукти въз основа на търсенето им. Така например през януари 2019 

г. отчетохме ясната тенденция на ръст при Био асортимента ни собствена марка в 

сравнение със същия период от миналата година – от 59 продукта през 2018г, те 

вече са 82 или над 35% повече био предложения в постоянния ни асортимент в 

рамките на една година. По този начин се стремим да отговаряме на нарастващите 

изисквания на нашите клиенти за по-здравословни хранителни продукти и за по-

устойчивото им производство. За улеснение на клиентите си Лидл България 

обособи специална зона във филиалите си под мотото „По-близо до природата”, 

където могат да се намерят всички био продукти събрани заедно. 

 

4.6 Тематичните седмици в Лидл 

Особено разнообразие предлагаме и в тематичните си 

седмици. Така хората, които избягват консумацията на 

месо или продукти от животински произход, могат да 

опитат вегетариански кюфтенца, наденички, или 

хумус.  

Същото важи и за млечните продукти – млякото съдържа ценни хранителни 

вещества като протеини, калций и витамини, които са основни 

компоненти на балансираната диета. Но все повече хора страдат от 

непоносимост към лактозата в него, която се проявява в стомашни 

болки и други оплаквания при консумацията на млечни продукти.  
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Специално за клиентите ни, които са с непоносимост към лактоза, ние предлагаме 

при акции заместващи продукти собствена марка като моцарела, мляко без лактоза 

UHT 1,5%, кисело мляко и сирене, които те могат да включат в диетата си.  

Все повече хора подхождат с внимание и към глутена – протеин в зърнените храни 

като пшеница, лимец, ръж, овес, ечемик, който хората страдащи от 

цьолиакия (непоносимост към глутен) не трябва да консумират. 

Клиентите ни могат да намерят сред акционните ни предложения 

безглутенови варианти на любими храни като например пица. За 

тяхно улеснение, Лидл специално обозначава безглутеновите продукти с лого 

„Gluten free“ при нашите собствени марки.  

 

5. Обобщение на целите 
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Поставена цел  

Акриламид 
Възможно 
най-скоро 

Стъпка 1: Постигане на Лидл целевите стойности за всички продуктови групи. 

Стъпка 2: Задаване на по-строги Лидл лимити и постигането им 

3-Монохлоро-

пропандиол (3-

MCPD) 

Възможно 
най-скоро 

Съдържанието на 3-MCPD в нашите продукти собствени марка в една порция 
трябва да съдържа максимум 50% от допустимия дневен прием. 

Цялостна замяна на палмово масло със други масла/мазнини в състава 
на продуктите, при условие, че това не повлиява негативно сензорните им 
характеристики. 

MOSH/MOAH 
Възможно 
най-скоро 

Минимизиране на остатъците от минерални масла във всички продукти: 

Съдържание на MOSH макс. 2 мг./кг. 

Съдържание на MOAH <граница на определяне 

Алкалоиди на 

пиролизидина 

(РА) и 

Тропанови 

алкалоиди (ТА) 

Възможно 
най-скоро 

Минимизиране на пиролизидинови алкалоиди и тропанови алкалоиди: 

PA: допустима стойност до максимум 50% от референтната стойност 

TA: без замърсяване с TA 

Пестициди 
Възможно 
най-скоро 

Нашата цел е предлагането на хранителни стоки във възможно най-голяма 
степен без пестицидни остатъци. 

Изискването на Лидл е за максимална концентрация от една трета от 
съответните нормативно заложени максимално допустими граници на 
остатъчни вещества от пестициди (МДГОВ). 

Общо доказаните остатъчни вещества от пестициди не трябва да надвишават 
5 броя. 

Общата сума от установените стойности на МДГОВ в проценти не трябва да 
надвишава 80%.. 
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Поставена цел  

Намаляване на 

добавената 

сол  

Януари 
2025 

Нашата цел е да намалим с 20% средното претеглено съдържание на 
добавената сол в продуктите собствена марка, измерени в продажните 
количества. 

Намаляване на 

добавената 

захар 

Януари 
2025 

Нашата цел е да намалим с 20% средното претеглено съдържание на 
добавената захар в продуктите собствена марка, измерени в продажните 
количества. 

Оцветители 
Декември 
2020 

Нашата цел е да продължим систематично да проверяваме всички 
продукти с оцветители относно технологичната необходимост от 
използването им.  

Когато употребата на оцветители е необходима, е за предпочитане да се 
използват оцветяващи съставки пред естествени оцветители. 

Където е възможно, искаме да се откажем от употребата на изкуствени 
оцветители. 

Пълен отказ от кармин, еритрозин, хинолин жълто и зелено S 

Консерванти 
Декември 
2020 

Нашата цел е да сведем до минимум или да изключим напълно употребата 
на консерванти, стига това да не подлага на риск безопасността на 
хранителните продукти. 

Затова подлагаме на тест и последващ анализ всички артикули, съдържащи 
консерванти, относно необходимостта от употребата им. 

Налице е също непрекъснато търсене на подходящи технологии, които да 
запазят продуктите трайни и безопасни, дори и без използването на 
консерванти. 

Ароматизанти 

(Овкусители) 
Декември 
2020 

Нашата цел е всички продукти, включващи в състава си ароматизанти, да 
бъдат подложени на тест и последващ анализ за определяне 
необходимостта от използването им в съответните рецепти.  

Нашата цел е да избягваме във възможно най-голяма степен 
изкуствените ароматизанти. 

Мазнини 
Възможно 
най-скоро 

Нашата цел е  да избягваме използването на хидрогенирани мазнини в 
продуктите си, когато е възможно. 

Придържане към граничните стойности на държави като Дания за 
трансмазнини до максимум 2 гр./100 гр. мазнини  

Подобряване на състава на мастните киселини чрез влагане например на  
масло от рапица. 

Палмово 

масло 
Възможно 
най-скоро 

Нашата цел е да намалим съдържанието на палмово масло в продуктите 
собствена марка или да го заменим напълно, когато това е технологично 
възможно.  

Изоглюкоза 
Януари 
2025 

Целта ни е да използваме глюкозо-фруктозен сироп, само когато употребата 
му е технологично необходима, но не и за подслаждане. 

Ако е включен глюкозо-фруктозен сироп, съдържанието на фруктоза да е по-
малко от 42%. Така се уверяваме, че не е използван HFCS (високофруктозен 
царевичен сироп). 

 

 

 


