
Добро дошли 



Данас ћемо научити како 
да се правилно хранимо 
Да би смо били здрави и лепи,

неопходно је да водимо рачуна о :
личној хигијени,

да се здраво и правилно хранимо,
и имамо редовну физичку 

активност.
Човеков организам чине три основне 
групе нутритијената (састојака од 
којих је изграђен сваки организам  и 
без којих не може да  функционише)



Протеини- беланчевине

O Протеини су важни нутритијенти који 

садрже есенцијалне и неесенцијалне 

аминокиселине које телу дају енергију.

O Они контролишу метаболитичке 

функције у организму и представљају 

основне компоненте свих живих ћелија.



Где има протеина?

O Намирнице животињског порекла

O Млечни производи

O Поврће 

O Воће



Масти-Липиди

O Масти чине основу наше исхране, оне 

су неопходне за развој.

O Оне могу бити ДОБРЕ и ЛОШЕ

O ЛОШЕ масти изазивају низ опасних 

болести

O ДОБРЕ масти побољшавају састав 

крви, добро утичу на мозак



Mасти



Угљени-хидрати (шећери)

O Угљени-хидрати су извор енергије за 

све функције које обавља наше тело.

O Организам разлаже угљене-хидрате у 

гориво за наше ћелије и мишиће.



Сваки оброк је важан !

O Почнимо са првим у низу, а то је доручак 

O КОД ДОРУЧКА ЈЕ ЈАКО ВАЖНО ДА СЕ НЕ ПРЕСКАЧЕ!

O Доручак даје телу хранљиве материје, повећава пажњу, даје 
му енергију за активан почетак дана чини да се његова 
телесна маса одржи на одговарајућем нивоу.

O Доручак треба да буде обилан АЛИ НЕ И ПРЕВИШЕ 
КАЛОРИЧАН!

O Добар избор за доручак је качамак, пројара, парче пите, 
гибанице, попара, прженице, овсене пахуљице

O Већ из ових примера можемо да закњучимо да доручак 
треба да буде богат угљеним хидратима али и масти и 
протеини треба да буду заступљени.



Примери здравог доручка



Ужина 

O Прва ужина може да буде и један сат после 
доручка.

O Овај оброк је битан јер одржава сталан 
ниво шећера у крви, а тиме и 
концентрацију (пажњу) деце током читавог 
дана.

O И за пре подневну и за по подневну ужину 
најбоље је одабрати воће или воћни 
напитак

O Важно је да ужину деца поједу сваког дана





Ручак  

O За ручак је обавезна супа или чорба и 
парче меса

O Ручак трба да садржи и свеже поврће 
најбоље у облику салате зачињене 
маслиновим уљем и лимуновим соком или 
сирћетом.

O Од меса је најбоље јести све врсте 
живинског меса(пилетина, ћуретина, 
пачетина), црвена меса јунетина, телетина, 
а јако је важно да се најмање два пута 
недењно за ручак једе риба.





Вечера 

O Вечера може да буде слична као и 

ручак само са преполовљеним 

порцијама.

O Веома је важно да се у току дана једе 

најмање један топли оброк( супа, 

чорба, јело од поврћа са или без меса)



важно

O Cкрећемо пажњу на веома штетни месни нарезак/паризер: 
Његова енергетска вредност је 420-520 кцал/100 г. Састав: 
говеђе и свињско месо, масно ткиво, адитиви и зачини . 
Замените га свежом рибом или месом.
*Топљени сир за мазање: Енергетска вредност 355 кцал/ 
100 г, садржи полифосфате. емулгаторе и конзервансе. 
Замените га младим сиром.
*Мајонез: Енергетска вредност 732 кцал/100 г. Садржи 70%
уља које садржи засићене масноће и адитиве. Замените га 
киселом павлаком од 12% мм.
*Помфрит: Енергетска вредност 319 кцаЈ/100 г, од тога 20% 
од уља. Замените га сувопеченим или куваним кромпиром.
*Газирани сокови:Енергетска вредност 43 кцал/100 мл.
Замените их финим природним соковима од воћа које сами 
можете лако направити помоћу соковника.Важно је такође 
имати редовну физичку активност!



Угљени хидрати



Пре него што се одлучиш за 
неки од ових производа 

важно је да знаш



Здрави угљени хидрати и 
протеини



Предлози здравих 
намирница, нека су увек на 

вашем столу



Једите воће и поврће...



Како треба да изгледа ваш 
тањир



Ево неких предлога за 
школску ужину...


