
Здраве навике у исхрани



Здравп растимп
 Да бисмо били здрави и снажни морамо се правилно 

хранити, уносити довољно течности и бити физички 
активни. 

Показатељи правилне исране 

 Разнолико- једемо пуно различитих врста хране, 
шаренило у тањиру

 Умерено- само понекад једемо слаткише, пице, 
хамбургере, пазимо да не пијемо пуно слатких сокова и 
газирана пића

 5 оброка на дан- 3 главна оброка ( доручак, ручак, 
вечера) и 2 међуоброка ( ужине) 



Пирамида правилне исхране

 Житарице

 Поврће

 Воће

 Млеко и млечни

производи

 Месо и махунарке

 Уља, масноће



Смернице таоира правилне исхране
 Половину тањира нека испуни воће и поврће

што више разнолоких боја

 Четвртину тањира нека чине житарице

предност житарице од целог зрна

 Преосталу четвртину нека чине протеини

предност има риба, месо, јаја, пасуљ...

 И масти имају своје место на тањиру

маслиново, бундевино уље

 Жеђ гасити водом или незаслађеним 

биљним чајем, а не слатким напицима

 Ограничити унос млека и млечних 

производа



Прескакаое пбрпка чини нас умпрним

 Почните редовно да се храните

 Здрав доручак не мора да буде скуп

бирајте сезонско воће и поврће, јогурт, млеко, сиреве

интегрални хлеб

 Током дана уносите бар пола литре воде на свака

три сата, лети и чешће



Паметнп бирајте слатке и слане грицкалице

 Предност дајте свежем и сувом воћу и орашастим плодовима

 Правилна исхрана, редовна физичка

активност и поподневни одмор 

главни су покретачи позитивне енергије

 Уживајте у храни али не преједајте се



Питаоа за прпверу знаоа
запкружи тачан пдгпвпр

1.  Којим напитком треба гасити жеђ?

а) Соковима      б) Водом

2. Колико често треба доручковати?

а) Сваки дан        б) Понекад

3. Када једемо слаткише, пице, хамбургере?

а) Више пута дневно    б) Само понекад

4. Колико оброка дневно треба имати?

а) Пет( 3главна и 2 ужине)     б) Један

5.  Воће и поврће једемо

а) Ретко       а) Сваки дан

6. Када једемо треба да

а) се добро наједемо    б) једемо умерено, без преједања


