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WHOLE: Благоденствие и здравословен избор за 
възрастни хора и техните болногледачи 
 

Увеличаване приема на калории  
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Когато човек е недохранен или в риск от нездравословно отслабване, е важно да 

се увеличи приемът на калории. Недохранването може да бъде сериозен проблем 

сред по-възрастните хора и може да има много негативни последици за здравето. 

То често се проявява в остри и хронични 

заболявания, но може коварно да ни 

връхлети и на друга възраст. Ранното 

откриване и интервенция е от 

жизненоважно значение, за да се сведат 

до минимум негативните му ефекти. 

Консултирайте се с нашия материал за 

Недохранване, за да прочетете повече за 

ефектите, които неправилното хранене 

може да предизвика.  

Този материал представя начини за 

добавяне на повече калории към 

храната, както и рецепти за 

кондензирани напитки, които могат да 

помогнат за увеличаване приема на 

калории. 
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ОБЩИ СЪВЕТИ 

 Избягвайте консумацията на нискомаслени или диетични версии на храни, 

например заместете 

диетичното кисело мляко 

или обезмасленото мляко с 

пълномаслените версии; 

 Добавайте допълнително 

масло или маргарин към 

зеленчуково пюре, сосове, 

спагети, хляб, крекери и т. 

н.; 

 Добавяйте допълнително майонеза към сандвичи и салати; 

 Слагайте повече мазнина при готвене или върху спагети, хляб и т. н.; 

 Добавяйте една лъжица рапично масло към други храни като кисело мляко 

или зърнени закуски за увеличаване на съдържанието на калории; 

 Добавяйте сметана към напитки като кафе, поръсвайте с нея кейкове, 

пайове и я добавяйте към супи и сосове; 

 Използвайте кондензирано пълномаслено мляко в зърнени закуски, овесена 

каша, топли напитки като кафе или горещ шоколад, сосове, картофено 

пюре, млечни шейкове и шейкове; 

 Слагайте захар в топли напитки и зърнени закуски (не се препоръчва на 

диабетици; 

 Добавяйте кленов сироп, конфитюр, мед или златен сироп към оризов 

пудинг, каша, палачинки, питки или препечен хляб (не се препоръчва за 

хора с диабет); 

 Добавяйте сирене в сандвичи, печени картофи, тестени ястия, омлети, 

бъркани яйца или боб или го яжте с бисквити като закуска; 
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 Използвайте течности като възможност да се увеличи приемът на калории. 

Следват няколко рецепти с предложения за висококалорични напитки.  

 

РЕЦЕПТИ ЗА ВИСОКОКАЛОРИЧНИ НАПИТКИ 

ВИСОКОКАЛОРИЧНО МЛЯКО   

Изпълнявайте ежедневно тази рецепта от 500 мл и я използвайте за всички 

зърнени закуски, картофено пюре, млечни пудинги, крем карамел и топли напитки 

като кафе с мляко. 

 500 мл мляко (за препоръчване пълномаслено)   

 50 г обезмаслено мляко на прах 

Смесете обезмасленото мляко на прах в 100 мл мляко, докато се получи гладка 

паста, добавете останалото мляко и съхранявайте в хладилник. То вече е готово 

за използване през деня. 

 

ХРАНИТЕЛНА НАПИТКА С КИСЕЛО МЛЯКО 

Рецепта за две порции 

 150 мл мляко (за препоръчване пълномаслено)  

 1 супена лъжица с връх обезмаслено мляко на прах 

 1 кофичка пълномаслено плодово кисело мляко 

Смесете всички съставки заедно, като разклатите с ръка или в блендер и се 

наслаждавайте. Съхранявайте в хладилник. 

  

ВИСОКОКАЛОРИЧЕН ПЛОДОВ ШЕЙК 

Рецептата е за две порции 

 300 мл мляко (за препоръчване пълномаслено) 

 1 супена лъжица с връх обезмаслено мляко на прах 
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 1 кофичка пълномаслено кисело мляко 

 10  ягоди / един малък банан / едно малко манго (или плод по ваш избор) 

Разбийте всички съставки заедно и консумирайте. Съхранявайте в хладилник. 

 

МЛЕЧЕН ШЕЙК 

 25 г обезмаслено мляко на прах 

 250 мл мляко (за препоръчване пълномаслено) 

 Прах за млечен шейк (какъвто вкус ви харесва; използвайте 

количеството, посочено върху опаковката) 

 Допълнителни екстри: добавете плодове (ягоди, банани, манго), кисело 

мляко и / или десертнана лъжица пшеничени кълнове за по-плътен, по-

питателен шейк 

Смесете обезмасленото мляко на прах в 100 мл мляко, докато се получи паста с 

равномерна консистнция; добавете останалата част от млякото и млечния шейк на 

прах, както и всички допълнителни екстри, смесете с миксера или с разклащане и 

консумирайте с наслада. Съхранявайте в хладилник. 

 

ВИСОКОКАЛОРИЧНА СУПА 

 200 мл горещо мляко (за препоръчване пълномаслено)  

 1 пакетче с една порция разтворима супа 

 1 супена лъжица с връх мляко на прах 

Смесете обезмасленото мляко на прах в 100 мл мляко, докато се получи 

равномерна каша; добавете останалото мляко и разбъркайте. Подгответе една 

порция супа с топла вода, както е указано на опаковката, и смесете двете 

течности. Пийте, докато е горещо. 
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ВИСОКОКАЛОРИЧНО КАФЕ 

 150 мл горещо мляко (за препоръчване пълномаслено) 

 1 супена лъжица обезмаслено мляко на прах 

 1 чаена лъжичка от обичайното ви разтворимо кафе  

 2 супени лъжици сметана 

Смесете обезмасленото мляко на прах и нес кафето в 100 мл мляко, докато се 

получи равномерна смес; добавете останалата част от млякото и разбъркайте. 

Добавете сметаната. Пийте, докато е горещо.  

 

ВИСОКОКАЛОРИЧЕН ШОКОЛАД 

 150 мл горещо мляко (за препоръчване пълномаслено) 

 1 супена лъжица с връх обезмаслено мляко на прах 

 3 супени лъжици горещ шоколад на прах 

 2 супени лъжици сметана 

 

Смесете обезмасленото мляко на прах и горещия шоколад на прах в 100 мл мляко, 

докато се получи равномерна смес; добавете останалата част от млякото и 

разбъркайте. Добавете сметаната. Пийте, докато е горещо. 


	Увеличаване приема на калории
	ВИСОКОКАЛОРИЧНО МЛЯКО
	ХРАНИТЕЛНА НАПИТКА С КИСЕЛО МЛЯКО
	ВИСОКОКАЛОРИЧНО КАФЕ
	ВИСОКОКАЛОРИЧЕН ШОКОЛАД

