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ЗДРАВЈЕТО ВЛЕГУВА НА УСТА!
ЗДРАВЈЕТО НЕ Е РЕКЛАМА!

ДА ИНВЕСТИРАМЕ ВО 
НАШАТА ИДНИНА!
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Исхраната е еден од многу важните фактори  во заштитата и развојот на хуманото здравје 
почнувајќи од бременоста на мајката. Здрава, оптимална и балансирана исхрана е есенцијална за 
сите, особено за децата, бидејќи навиките во исхрана се добиваат уште во раното детство така 
што тие стануваат обележје во целиот наш живот.

Во доенечкиот, детството и адолесцентскиот период, карактеристични со интензивен раст 
и развој на човекот кога организмот е многу осетлив на секакви промени неопходнa е здрава и 
оптимална исхрана за одржување на добро здравјe.

Растот и развојот се во тесна врска или зависат од повеќе фактори како што е исхраната, 
генетската структура, возраста, околината, социоекономските фактори, културата и 
традицијата. Не секогаш е возможно контрола на факторите од околината или евентуално 
влијание на генетската структура. Многу полесно е да се изградат добри навики во исхраната 
почнувајќи уште од раното детство. На таков начин можеме  да дадеме силен ефект врз нашето 
здравје, среќен, квалитетен, долговечен и продуктивен живот.

Бидејќи здравата исхрана е основата на здраво детство, здравјето во детството е пресвртницата 
и основата за доброто здравје во текот на целиот наш живот.    

Заради тоа Републички завод за здравствена заштита почнува една програма за широка 
промоција за исхрана на учениците од основното образование во Република Македонија. Очекуваме 
да направиме важен придонес во едукацијата на нашите деца во областа на правилната исхрана 
со цел да имаме здрава, добро исхранета популација која ќе има силен и здрав потенцијал за 
продуктивен, среќен  и долг живот.

Искрено и силно веруваме дека ова мала брошура ќе биде корисна за нашите деца, за нивните 
наставници и нивното семејство.
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КАКО ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ?

ДА ПОЧНЕМЕ 
МНОГУ ЛЕСНО ЌЕ НАУЧИМЕ
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ДАЛИ ИМАМ 
ЗДРАВА ИСХРАНА?

Драги ученици, дали се сеќаватe на првиот ден од вашиот школски живот кога вашите родители  
заедно со вас дојдоа на училиште да ви дадат подршка? Но, вашите родители не доаѓаа со вас во 
наредните денови. Вие имавте комплетно нова средина со вашите другари и учители. Покрај тоа 
вие растевте и се развивавте многу бргу и исто така учевте нови и нови работи.

Во тој период јадевте почесто надвор од вашиот дом повеќе отколку пред да почнете да одите на 
училиште. Токму тоа е целта  на она што сакаме ако ни дозволите да ве прашаме: Кога јадете дали 
знаете колку земате  здрава храна или јадете само за да го задоволите гладот. Или, пак сакате да 
ja пробате вашата омилена храна? Дали храната е здрава и корисна за вас? Колку често во текот 
на денот јадете нешто? Кои се нутриентите во храна што jа конзумирате и зошто се неопходно 
потребни? Дали навиките во исхраната влијаат на тоа да бидете среќни,  да имате добро здравје, 
сила и успех?

Во оваа брошура ќе најдете корисни информации во врска со исхраната, ако сакате да се храните 
правилно. Информациите што ќе ги добиете со оваа бруша ќе ви помогнат да се навикнете на здрава 
и правилна исхрана. Тоа позитивно ќе влијае на вашето здравје.  
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ХРАНИ  И  НУТРИЕНТИ

Храната е единствен извор на енергија во човечкиот организам. 
Во физиолошката рамнотежа на гладот и ситоста се конзумира храна до задоволување на 
енергетските потреби. Енергијата е потребна за сите животни функции кои ги извршува нашиот 
организам. Во основа таа енергијата е потребна за сите фази на растот и развојот, за обновување 
на нашите ткива и за сите физиолошки процеси (дишење, одржување на температурата на телото, 
циркулација, размислување, спиење, варење на храната –дигестија). Балансираната исхрана 
овозможува  добро здравје и успешно справување со болестите. 
       

Храната која е неопходна за нашиот опстанок можеме да ја поделиме на две големи групи во 
зависност од нејзиното потекло:

1. Храна од животинско потекло како што се млекото, јајцата, сирењето, месото, рибата,
2. Храна од растително потекло како зеленчукот, овошјето, гравот, леќата, житото.

Сите овие видови храна содржат различни материи кои го подржуваат нашето тело во некои 
физиолошки процеси. Овие материи се викаат нутритивни материи или нутриенси. Нутриенси се 
јагленохидратите, мастите, витамините, минералните материи и водата. Нашето тело е составено 
од овие материи. За добрата функција на нашите органи и одржување на секојдневните активности 
на нашето тело му се потребни сите нутриенти. 
За одржување на доброто здравје, повеќе или помалку, ефектот од овие нутриенси ни е потребен 
секој ден. Зато треба да бидеме внимателни за типот и количината на нутриентите кои ги внесуваме 
секојдневно.  
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НУТРИЕНТИ

ПРОТЕИНИ
Растот и развојот зависи од зголемување на бројот на клетките во  телото. Главна улога во овој важен 
процес го имаат протеините. Тие учествуваат во градбата и зголемувањето на бројот на клетките во 
телото. Клетките, пак ги формираат органите и ткивата и нашиот организам може да функционира 
правилно. Протеините, исто така се потребни за одржување на одбранбениот систем кој не штити 
од болести. 

Протеините се изградени од аминокиселини кои се основниот градивен елемент во телото.

Што се случува кога ние 
не внесуваме  
доволно протеини
 со  храната? 

•    Растот и развојот 
      се успорува
•    Лесно се разболуваме
•    Болеста трае подолго
•    Функцијата на органите 
      сериозно е нарушена.
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Уште нешто:

• Растителните 
протеини како што се 
оние кои ги содржат 
гравот, леќата и 
житото се корисни 
протеини за телото.

Што треба да запомниме?
• Богат извор на протеини се сите видови месо, живина, риба, 
      млеко, сирење, јогурт, јајца, грав, грашок, житни растенија 
      и нивни производи.
•    Животинските протеини како што се оние кои ги содржи млекото, 

јогуртот, месото, јајцата многу лесно се трансформираат во 
      телесни протеини во телото
                 •    Внесување на поголеми количини на протеини  преку 
                                      храната е потребно за растот и  развојот
                                      •     Недоволниот внес на протеини
                                             со храната е штетно за 
                                                               телото
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ЈАГЛЕНОХИДРАТИ
Јагленхидратите ни го даваат најголемиот дел од енергијата што ни е потребна за функција на 
телото.

Некои јагленохидрати имаат едноставна структура. Тоа се оние кои ни даваат сладок вкус. На 
пример, обичниот шеќер што ние го додаваме во чајот или кафето може да се вброи во таа група.

Ако вие не сте доволно активни во текот на денот или не вежбате  доволно не ќе можете да ја 
искористите или потрошите целата енергија која доаѓа од јагленохидрати кои имаат поголема 
содржина на овие шеќери. Исхраната  што содржи повеќе од овие групи на шеќери го зголемува 
масното ткиво во организмот. Освен тоа, храната од ваков вид може лесно да се раствори во нашата 
крв и со тоа да го намали нашиот апетит, така што ние нема да можеме да јадеме друга здрава 
храна. Најважно од се е дека таквата храна не е добра за здравјето. Затоа не треба да се јаде храна 
со шеќери што го зголемуваат масното ткиво, пред да се земе основниот (правилен) оброк.

Која храна содржи едноставни јаглено хидрати-прости шеќери  кои не се корисни за нашиот 
организам?

Храната што содржи шеќер има негативен ефект за здравјето на забите. Честото консумирање на 
храна од таков вид во големи количини ги расипува забите.

Слатки, вафли, слатки пијалоци, 
чоколади, бисквити со фил, 
слатки кремови или слична 
друга храна која содржи прости 
јагленохидрати-шеќери, содржат 
премногу енергија.

⇒
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Некои јагленохидрати имаат сложена структура. Тие немаат слаткаст вкус, а во својот состав имаат 
скроб и диетални влакна. Тоа се таканаречените комплексни јагленохидрати.

Комплексните јагленохидрати постепено се раствораат во нашата  крв, така што помагаат шеќерот 
стабилно да се одржува во крвта кое му годи на Нашето здравје.

Диеталните влакна како комплексни јагленохидрати не претставуваат значаен извор на енергија 
во организмот. Нив ги има во растителната храна која ја конзумираме. Влакната се особено важен 
дел од нашата исхрана. Тие се потребни во системот за варење на храната (така наречен дигестивен 
систем) за одржување на неговата функција и здравјето. Конзумирањето на храна која содржи 
растителни влакна (диетални влакна) не заштитува од многу болести.

Грашокот, леќата, гравот, зеленчукот и овошјето содржат растителни влакна и затоа се многу 
корисни за здравјето.

  

ЧУВАЈТЕ ГИ ВАШИТЕ ЗАБИ ЗДРАВИ
  

• Не јадете често храна што содржи 
          многу прости шеќери
• Четкајте ги забите најмалку двапати 

дневно 

Што уште треба да знаеме!
Гликозата е најважен претставник на јагленохидратите. Таа е неопходна 
за исхрана на мозочните клетки и одржување на мозочната функција. 
Најдобар извор на гликоза се: овошјето, зеленчукот и нивните природни 
сокови како и медот.
Храни богати со јагленохидрати се: пченицата, оризот, пченката и другите 
житарки, сите видови компир, грав, грашок, овошје и зеленчук.  
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МАСТИ
Мастите се најголем енергетски извор меѓу нутриентите.

Тие претставуваат концентриран облик на енергија и облик во кој се складира голем дел од 
енергетските резерви во организмот. Мастите се важни за градбата на клеточната мембрана на 
клетките, а учествуваат и во абсорпцијата и искористувањето на некои витамини. 

Можат да се поделат на: масти во течна состојба и масти во цврста состојба.

Течните масти се произведуваат од некои растенија како што се течните масла од сончоглед, 
маслинки, пченка.

Цврстите масти се најчесто маргаринот и путерот. Црвеното месо, кобасиците, саламите содржат 
цврсти масти. Јадењето поголема количина храна од ваков вид е штетно за организмот, особено за 
здравјето на срцето и крвните садови.

ШТО ТРЕБА ДА ЗАПОМНИМЕ:
• Ние секој ден мораме да јадеме храна која е 

богата со растителни влакна.
• Овошјето и зеленчукот што ги јадеме треба да 

бидат добро измиени.
• Пред да одиш на училиште појадувај добро и              
                           земи задолжително 
                            едно јаболко за ужина.
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        Што се случува кога во организот 
имате зголемени масти?

• Вие имате непотребно поголема енергија
• Мастите лошо влијаат врз здравјето на нашето срце                      

 и крвни садови
• Го пореметуваат составот на нашата крв 
• Цврстите масти особено се опасни за здравјето на нашето срце

ШТО ТРЕБА ДА ЗАПОМНИМЕ?
• Малата количина на масло кое го додаваме на храната 

која ја готвиме и мастите кои таа храна ги содржи во 
себе е сосема доволна.

• Храната која содржи поголема количина масти ги 
зголемува и мастите во организам.

                    •     Вишокот на масти предизвикуваат 
                           зголемување на  масното ткиво 
                           во  организам и здебеленост. 

Мајонезите, кремовите, масното 
месо, саламите, кобасиците, 
чоколадото, храни со кремови 
чипс и чоколадо и сите храни 
кои се пржат во масло, содржат 
преголема количина на масти.
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ВИТАМИНИ
Витамините му се потребни на организмот во многу помала количина и затоа се нарекуваат  и 
микронутриенси.
Витамините овозможуваат нормална функција на телото. Тие се многу потребни за одржување на 
доброто здравје и штитат од болести.
Храната содржи различни витамини. Свежиот зеленчук и овошјето имаат најбогат витамински 
состав.

Витамин А
Храна богата со витамин А: природно го има во јајца, хумано млеко, путер, сирење, џигер и некои 
масни риби, темно зелен  зеленчук и овошје во вид на каротен кој во организмот преминува во 
витамин А. 

Витаминот А внесен преку храна од ваков види е неопходен за градбата и одржувањето на 
правилниот раст и развој на телото. Витаминот А е важен и за видот. Тој  директно е одговорен за 
процессот на формирање на сликата околу нас. Витаминот А ни овозможува добро да гледаме.

Витамин Ц
Храна богата со витамин Ц е: овошје  како што е црната рибизла, цитрусните плодови, јаболката, 
вишната и зеленчук како карфиол, брокула,зелка, домат, пиперка.
Витаминот Ц не штити од болести како,  што е на пример грипот. Витаминот Ц е важен и за здрава 
усна шуплина и  гингиви. Витаминот Ц учествува и во абсорбцијата на железото во дигестивниот 
тракт, а има и други важни функции во организмот.

Витамин Д
Витаминот Д го има во рибиното масло, јајцата, млекото и се создава во телото кога сме изложени 
на сончева светлина. 
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Витаминот Д е потребен за здрави коски. Ако го изложуваме тело на сончевите зраци доволно долго 
и почесто, тогаш му помагаме на витаминот Д кој сме го внеле со храната да биде многу поефикасен  
во заштита на коските (сончањето е корисно само во раните претпладневни и доцните попладневни 
часови).

Витамини од групата Б
Групата на Б-витамини е потребна за создавање на крвта и учествува во биолошките процеси во 
организмот за искористување на енергијата од нутриенсите (масти, јагленохидрати и протеини) и за 
други важни функции на мускулниот  и нервниот систем. Сите Б-витамини се содржат во разновидна 
храна и со различна концентрација. Ги има во житните растенија, месо, риба, темно зелен зеленчук, 
грав, грашок, јајца).

ШТО ТРЕБА ДА ЗАПОМНИМЕ?

• Ако јадеме разновидна храна во доволна количина 
рамномерно, тогаш ги земаме сите витамини 
потребни за нашиот организам.

• Количинитата е оптимална ако секој ден 
конзумираме свежо овошје и зеленчук.

• Секојдневните прошетки му годат на               
         нашето здравје.
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МИНЕРАЛИ
Минералите како и витамините ги нарекуваме микронутриенси, бидејќи ни се потребни во помала 
количина.
Минералите имаа најразлична улога во организмот и без нив ние не можеме правилно да 
функционираме.

Калциум
Еден од минералите што најмногу го има во нашиот организам е калциумот. Тој е потребен 
за цврстината на коските и за здрави заби. Најдобар извор на калциум е млекото и млечните 
производи. Ако не конзумираме доволна количина на млеко, јогурт и сирење секој ден, тогаш нема 
да можеме да ја внесеме потребната количина на калциум.

Железо
Во нашиот организам има и други минерали во помала количина, но  нивната функција е многу 
важна.
Еден од нив е железото. Тоа генерално го има во храната како што е месото, јајцата, гравот, младиот 
грашок, леќа и темно зелен лиснат зеленчук. Заради подобрување на внесот  на железото треба 
да внесуваме и поголема количина на витамин Ц. Затоа треба да одбереме зеленчук во кој има и 
повеќе витамин Ц.

Што се случува кога не внесуваме доволно калциумот во организмот?

• Нашите коски и заби нема да бидат доволно цврсти 
• Бидејќи коските ќе растат со поспоро темпо нема да ја посигнеме 

оптималната висина.
• Ќе се соочиме со отежната активност на нашиот мускулен и нервен 

систем.  
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Што се случува кога имаме недостаток 
на железо во нашиот организам?

• Дисбаланс на составот на крвта што доведува до состојба која медицински се 
нарекува анаемија. Тоа е состојба кога крвта заради недоволната содржина 
на железото не може да ги снабдува ткивата со кислород. Преку железото 
кислородот се пренесува до секоја клетка.

• Ние се чувствуваме изморено, истоштено
• Концентрацијата ни е намалена и имаме проблем со учењето
• Лесно се разболуваме
Кога јадете чоколада, кафе и чај заедно со храна која треба да го зголеми 
железото во телото, тогаш го намалувате  ефектот на таквата храна. Ако пак сте 
голем љубител на чоколада, тогаш јадете помалку и тоа  1,5 час пред да го земете 
правиот оброк. Негативниот ефект ќе го намалите со лесен чај со многу лимон. 

ШТО ТРЕБА ДА ЗАПОМНИМЕ ?
• Разновидната храна обезбедува оптимална 

количина на потребни минерали.
• Редовни прошетки и умерени вежби на 

телото му овозможуваат правилен раст 
                               и убава градба. 
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ВОДА
Водата има многу важна улога за организмот. Клетки не можат да функционираат без вода. За 
нормална функција на телото треба да внесеме од 2-2.5 литри вода секој ден. 

Генерално  ние внесуваме околу 1-1,5 литри вода  со пиење обична вода или преку други напитоци. 
Другата потребна количина на вода ја внесуваме преку храната што  ја конзумираме, којашто, исто 
така содржи вода. 

Нашиот организам секојдневно исфрла течност преку мочката, столицата, потта и преку процесот 
на дишење.  Кога е потопло и при поголема физичка активност организмот губи повеќе вода. Тогаш 
имаме потреба да пиеме  повеќе течности.

ШТО ТРЕБА ДА ЗАПОМНИМЕ ?
• Водата е многу важна за одржување на сите функции 

во органимот
• Треба да пиеме доволно вода за да ги задоволиме 

потребите на  организам и нормалното одвивање на 
неговите активности

                          •   Водата не може да се 
                              замени со газиран пијалок
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АЈДЕ ДА УЧИМЕ ЗА 
НАШАТА ХРАНА

Храната ја делиме на четири главни групи во зависност од содржината на сличните нутриенси во 
неа. Тие се:

• Групата млеко и производи од млеко
• Групата  месо, јајца, грав и слични производи
• Група на свеж зеленчук и овошје
• Леб и цереалии

Треба да знаете која храна е вклучена во секоја од наведените групи. Со кои важни нутриенси таа 
храна не снабдува и која е количината што ни е секојдневно потребна. Ќе дадеме примери посебно 
за секоја група за тоа колкава е количината на храната што треба да ја изедеме во текот на денот. 
Ајде да видиме како тоа изгледа. Многу е лесно да се научи.

1.    ГРУПАТА МЛЕКО
Храните од оваа група:
Млеко
Јогурт
Сирење
Млечен путер
Млеко во прав
Десерт направен со млеко ( како на пример овошен јогурт)
Кои се важните нутриенти што ги внесуваме кога јадеме храна од групата на млеко? 
Тоа се: калциум, протеини, витамин Д, некои витамини од групата Б

Препорачана  количина  потребна  за  секој  ден
350-450 мили литри млеко или јогурт (околу 2-3 чаши)

 +
  30 грама сирење ( парче колку една кутија од кибрит)



21

2.   МЕСО-ЈАЈЦА-РИБА, ГРАВ И 
      СЛИЧНИ НА ГРАВОТ 

Храни од оваа група се:                     
Црвено месо (свинско или јунешко)
Бело месо (пилешко, мисирка, риба)
Јајца и риба 
Грав (леќа, грав и грашок)
Производи од месо (кобасици, 
салами,шунка) 

Кои се важните нутриенти што ги внесуваме кога јадеме месо и производи од месо? 
Тоа се: протеини,железо и некои витамини од групата Б. Како и витамин Д.
Покрај тоа и со предходно споменатиот бенефит, да не заборавиме, групата на гравот е богата со 
растителни влакна

Треба да запомните 
дека:

• Една чаша млечен намаз е 
еднаква на половина чаша  
јогурт

• Порција десерт од млеко е 
еднакво на чаша млеко

• Ако денес не испиете чаша 
млеко, тогаш изедете  

         30 грама сирење
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Препорачана  количина  потребна  за  секој  ден

• Ако не сте изеле едно јајце  тогаш тоа морате да го надополните со едно парче месо 
• За да имате доволно растителни влакна вие мора да јадете грав
• Кога јадете грав, леќа или грашок, тогаш можете да го намалите месото
• Производите од месо (кобасици, салама, шунка и слично) не се препорачуваат во детската 

возраст

3. ГРУПА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК
Храни од оваа група се:

Сите видови зеленчук: Храна како што се доматите, морковот, краставички, пиперки, праз, 
брокула, зелка, карфиол, целер-корен, компир, зелена салата, магданос, цвекло, припаѓаат на 
оваа група.

Сите видови овошје: Храна како што се јаболката, 
праската, круша, јагода, боровница, слива, портокал, 
банана, цитрони, сите припаѓаат на оваа група.

Кои се важните нутриенти што 
ги внесуваме кога јадеме овошје и зеленчук? 
Тоа се: витамин Ц и витамин А,
со минерали и растителни влакна. 

 

Месо, пиле, риба, мисирка:  2-3 парчиња месо  
(1 парче= на  едно средно ќофте)

+
По 1 јајце 3-4 пати во неделата

+
3-4 порции од грав (или слично на грав) во неделата
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 Препорачана  количина  потребна  за  секој  ден

• Ако јадете повеќе од три порции ваква храна (салата или овошје), тогаш го зголемувате и 
внесот на витамини и минерали кои како што рековме секојдневно ви се потребни.

• За да ги задоволиме препорачаните дневни потреби од зеленчук и овошје треба да јадеме по 
една порција зеленчук или овошје при секој појадок, ручек и вечера и секако по една порција 
за ужина. Тоа не е тешко само треба да  пробаме, потоа се е навика, без овошје и зеленчук нема 
да можеме да го замислиме нашиот оброк, појадок, ручек или вечера.

Треба да јадеме секој ден 5 пет порции од овошје и зеленчук

Пример за овошје: (2 јаболка)  или (2 чаши јагоди) или (2 праски) 
или (2 чаши незасладен сок од овошје) или (1 чаша сок од овошје 
и едно цело овошје), може и други комбинации на овошје во 
зависност од сезоната.

Пример за зеленчук: (2 домати + 1 еден морков) или (2 моркови 
+ 1 чаша сок од домати) или (1 краставица+ една порција грашок) 
или (1 чаша ротквици + 1 домат) или (една порција зелена салата 
+1 чаша незасладен сок од домати) и слично во зависност од 
изборот.

Комбинирајте според вкусот и желбите, но секогаш јадете свежо 
овошје и зеленчук добро измиено со чиста вода. 
Овошје и зеленчук во смрзната состојба истотака е  корисно. 



24

4.     ЛЕБ И ГРУПАТА НА ЦЕРЕАЛИИ 
          (ЖИТО И ПРОИЗВОДИ)

Храна од оваа група е: Лебот (бел, црн, мешан), 
рж, овес, пченка, тестенини, ориз спаѓаат во оваа 
група.
 
Кои се важните нутриенти што ги внесуваме кога 
јадеме?

Од нив  добиваме јагленохидрати, минерали, 
влакна и витамини од групата Б. 

Препорачана  количина  потребна  за  секој  ден

 
• Ако јадеме повеќе ориз, тестенини, пита или компири треба да ја намалиме количината на 

леб,  да се откажеме од едно парче леб кој е наведен како препорачана количина во текот на 
еден ден.

• Ако јадеме 4-6 парчиња бисквити или едно до едно и пол пакетче крекери треба да знаеме 
дека тоа е колку едно парче леб и за толку треба да го намалиме внесот на лебот во текот на 
денот.

• Ако имате зголемена телесна тежина особено треба да бидете внимателни со горе наведената 
храна.

4-6 парчиња леб (200-300 грама)
+

1 порција ориз, тестенини (6-8 лажици) или 1 парче пита
(може  некој солен колач) 

+
1 чаша цереалии (со јогурт или млеко)
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НАШИТЕ ОБРОЦИ
За да имаме балансирана и здрава исхрана во текот на денот треба да  конзумираме храна од сите 
четири групи кои ги наброивме. Оваа храна треба да биде поделена на три главни оброка и две 
ужини.

Појадокот, ручекот и вечерата се главните оброци. Освен тоа, во текот на денот треба да земете и 
две ужини: една ужинка меѓу појадокот и ручекот и една меѓу ручекот и вечерата. Ако недостига 
еден од овие оброци особено главните тогаш сте го нарушиле вашиот режим на исхрана.   

ПОЈАДОК
Појадокот е најважен оброк во денот, затоа што доаѓа по подолго гладување на организам  во текот 
на ноќта. По добриот појадок ќе се чувствувате многу добро. Силни, расонети и орни за работа и 
учење. На тој начин ќе го зголемите капацитетот за добро помнење и учење. Генерална е оценката 
дека учениците кои одат на училиште без појадок се помалку успешни во нивното школување. Не 
можат добро да одговорат на задачите што ги добиваат заради намалена концетрација, слабото 
помнење, раздразливост или поспаност. 

Затоа треба да знаеме дека пред да одиме на училиште треба да појадуваме.   

АЈДЕ ДА ГИ ИСПЛАНИРАМЕ  НАШИТЕ ОБРОЦИ

Треба да бидеме внимателни со вклучувањето на храна од секоја од четирите групи во нашите 
главни оброци  за да го осигураме бенефитот или добивката која нашето тело ја добива од овие 
нутриенси. Ако повторно проверите која храна на која група припаѓа можете да одберете правилни 
алтернативи за вашите оброци. Подолу се дадени различни примери- комбинации за појадок, 
ручек и вечера. Со помош на вашата мајка можете да подготвите балансирани менија за секој оброк 
од храната што ја имате дома. Така може да стекнете здрави навики за јадење преку размена на 
вашето знаење со знаењето на родителите. 
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Ако јадете во училишната кујна тогаш можете да ги барате најдобрите решенија за здрава исхрана 
заедно со вашите другари, учители и одговорните во училиштето. Ако во вашето училиште нема 
кујна каде што се подготвува ручек или ужина за вас, тогаш можете да си направите од дома  и да 
си ја носите хранат во училиште. Така нема да конзумирате каква било храна која што неможе да ги 
задоволи потребите на вашето тело од важните нутриенси.

ПРИМЕРИ ЗА ГЛАВНИТЕ ОБРОЦИ

Појадок

Сирење,
 варено јајце,
 свеж овошен сок,
 леб

Омлет со сирење,
 домати и краставици,
 леб,
 чај

Тост со сирење,
 Јогурт+ овошје

Млеко,  млечен намаз
интегрален леб, 
јаболко

• Ако вашата тежина не е преголема, може да додадете мед и џем на вашите 
оброци

• Може да ги промените спомнатите овошја и зеленчук со оние што се достапни 
во сезоната

Ако сакате да имате различен појадок може да јадете житарки со млеко или јогурт, 

НО НЕ ЗАБОРАВЕТЕ ДА ЈАДЕТЕ ОВОШЈЕ ЗАЕДНО СО НИВ.! 
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ШТО ТРЕБА ДА ЈАДЕМЕ ЗА УЖИНА
Храната што ја јадете за ужина кога сте на училиште, а особено кога ќе си дојдете дома и сте гладни 
додека учите или се одмарате е важна за количината на внесената енергија. Ако јадете храна што 
содржи многу шеќер или масти ќе имате непотребно вишок енергија.
Овошје, млечен намаз, млеко, свежи овошни сокови, сендвич со сирење, мало колаче или кифла се 
добар избор за ужина и за многу поздрава исхрана. Кога сакате да јадете десерт за ужина, најдобар 
избор се десертите подготвени со млеко како пудинзи со овошје или овошен јогурт. 

РУЧЕК ИЛИ ВЕЧЕРА

РУЧЕК-предлог ВЕЧЕРА-предлог
Супа со зеленчук,
Варено пилешко месо,
Ориз со зеленчук додаток,
Салата, 
леб 

Тестенини со сирење,
Една чаша јогурт

Варен грав со морков,
Салата од домати или зелка или 
краставици,
леб

Чорба од пиле со тестенини и зеленчук,
Леб

Супа со зеленчук и тестенини,
Варено јунешко месо,
Обарен карфиол и морков,
Свежа салата од зеленчук,
леб

Риба (варена или печена во фолија),
Варен компир-најмногу 2,
Свеж зеленчук салата

Можете да ја комбинирате храната за вашите дневни оброци однапред за цела недела. Почитувајте 
го планот, а потоа организирањето на главните оброци ќе ви стане навика. Бидете  промотор на 
здравта исхрана во вашата фамилија!
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 ШТО Е ТОА БЕЗБЕДНА ХРАНА ?

Безбедна храна е чиста храна. Храна што не е загадена со  штетни материи кои можат да 
предизвикаат болест во организмот. Заради тоа   е важно да се почитуваат правилата:

• Да не се купува храна којашто не е правилно спакувана
• Да не се јаде овошје и зеленчук што не е добро измиено со чиста вода
• Треба да внимаваме на датата на производство и крајниот рок на употреба на 

производот кој го купуваме
• Храната да се чува на безбедно место или во фрижидер за да не се расипе
• Секогаш добро да се измијат рацете пред јадење
• Садовите во кои ја подготвуваме или ја јадеме храната да бидат добро измиени со 

чиста вода

ШТО Е ЕНЕРГЕТСКА РАМНОТЕЖА ?

Преку храната и пијалоците што ги внесувеме секојдневно ја обезбедуваме потребната 
енергија за нашето тело. Кога  козумираме храна која дава многу енергија, ние ја 
зголемуваме нашата телесна тежина што доведува до една нездрава состојба која се вика 
здебеленост. Од друга страна, кога не внесуваме доволно енергија која ни е потребна, тогаш 
ја губиме тежината, а  со тоа имаме друга нездрава состојба која се вика неисхранетост или 
малнутриција.
Зборувавме дека енергија ни е потребна за одржување на функцијата на нашето тело за 
сите негови секојдневни активности за работата на органите како што се мозокот, срцето, 
бубрезите и обновување на  ткивата и растот. 
Вишокот на енергија можеме да го потрошиме со физичка активност како што се шетање, 
спортување.
Заради тоа ние треба да имаме оптимално балансирана исхрана која што  ќе ни ја даде 
потребната енергија. 
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Како да се постигне сето тоа? 

Тоа е многу лесно. Ако ги почитуваме советите кои предходно ги разгледавме, јадеме разновидна 
храна оптимално од сите групи и секој ден сме активни ( пешачиме, се бавиме со спортски активности, 
пливаме, возиме велосипед или слично), тогаш во нашето тело нема да остане неискористена 
еденргија. Така постигнуваме рамнотежа на внесената и искористена едергија во нашето тело.
Подобро е да практикуваме активен начин на живеење, отколку постојано да седиме пред телевизор 
или пред компјутер и да немаме никакви активности. 
Активниот начин на живеење е многу важен за здравјето на  срцето и крвните садови,  коските  и за 
здравјето на целиот организам. 
Вие бидете активниот во семејството и во средина. Сите ќе ви се придружат.

ШТО ТРЕБА ДА ЗАПОМНИМЕ? 
• Биди активен секој ден. Сам одбери некаков спорт! Пливање, играње 

топка, возење велосипед, шетање 
• Играј заедно со твоите другари. Заедничките игри имаат поголем 

ефект
• Пешачи заедно со родителите, браќата или сестрите. Научи ги дека секој 

ден треба да бидат активни.  Почнете! Верувај те дека ќе биде интересно 
и забавно.

                    • Почесто користи ги скалилата.  Лифтот нека биде 
                       резервна варијанта.
                                   •  Пешачи ги кратките растојанија! Автомобил 
                                       или автобус корист за подолги релации.

                   • Биди секогаш оптимист и
                      активен во училиштето.
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Проценка на растот според возраст
  
Со оптимална и разновидна исхрана и активен живот може да имате тежина и висина соодветна на 
вашите наследни карактеристики. 
Постојат стандарди за проценка на  висината и тежината во однос на возраста.
Може да ги користите табелите дадени на последните страници од книшката за  проценка на вашата 
тежина и висина.
Во овие табели дадени се вредности од 5 до 95- от перцентил на вашата висина и тежина.

Што уште  треба да знаеме?

Освен дневните активности во текот на животот 
има различни периоди во кои  енергетските 
потреби  на организам можат да бидат поголеми 
или помали. 
На пример:

           •   Заради брзиот  раст на телото,  во периодот          
                на доење и на детството  е   нергетските 
                потреби на телото се високи
          •    Енергетските потреби на девојчињата се   
                помали од енергетските потреби на 
                момчињата
         •     Заразните болести ги зголемуваат 
                енергетските потреби на телото
• Оние со повеќе мускулно ткиво користат  
       повеќе енергија за функција на телото
• Оние пак, со повеќе масно ткиво користат 

помалку енергија
• Спортистите користат повеќе енергија за 

функционирање на нивното тело



31

Нормалните вредности обележени се со сино. Вредностите над и под нормалата се обележени со 
црвено. Споредете ја  вашата висина со Табела 1, а тежината со Табела 2.  Проценката на тежината и 
висината секоја оделно не мора да даде целосна слика, и може да не збуни. Затоа постои подобар 
метод на проценка кој се вика индекс на телесна маса и најчесто се обележува како БМИ (Body Mass 
Index).

Како да го пресметате вашиот БМИ ?

Најпрво, еден од родителите нека ја измери вашата висина и запишете ја  за да не ја заборавите. 
Потоа, најдете точна вага и измерете си ја тежината. 
За пресметката напишете ја вашата висина во метри и дигнете ја на квадрат (за да еден број се 
дигна на квадрат треба да се помножи со самиот себе). Потоа поделете ја тежината со бројот што сте 
го добиле. Резултатот споредете го со броевите во Табела 3.

На пример:

Да замислиме едно 9 годишно момче. Тоа е високо 113 сантиметри, а тешко 36 килограми.

• Неговата висина е 1,13 метри
• За да најдеме квадрат од тој број мора да го помножиме со самиот себе
• 1,13 х 1,13 = 1,27

                                           36 килограми
• БМИ  =  ---------------------  =   28,34                            
                                         1,27 м2

Најдете го бројот 28,34 на Табела 3. Гледате дека тој  е поголем од бројот  што 
одговара на  95–от перцентил што покажува здебеленост.

Ако бројот што сте го добиле одговара на вредност обележана со црвено во табелата  (црвените 
бројки покажуваат отстапување од нормалните вредност за возраста) мора да разговарате за тоа со 
семејството. Вашето семејство може да се обрати до медицинска институција или вашиот матичен 
доктор за да се пронајде вистинската причина за таквата состојба.
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Табела  1. Висина за возраст од 6-13 години*
Возраст
(години)

Перцентили (cm)

5 10 25 50 75 90 95
Машки
6.0 107.7 109.6 112.5 116.1 119.2 121.9 123.5
6.5 110.4 112.3 115.3 119.0 122.2 124.9 126.6
7.0 113.0 115.0 118.0 121.7 125.0 127.9 129.7
7.5 115.6 117.6 120.6 124.4 127.8 130.6 132.7
3.0 115.1 120.2 123.2 127.0 130.5 133.6 135.7
8.5 120.5 122.7 125.7 129.6 133.2 136.5 138.8
9.0 122.9 125.2 128.2 132.2 136.0 139.4 141.8
9.5 125.3 127.6 130.8 124.8 138.8 142.4 144.9
10.0 127.7 130.1 133.4 137.5 141.6 145.5 148.1
10.5 130.1 132.6 136.0 140.3 144.6 146.7 151.5
11.0 132.6 135.1 138.7 143.3 147.8 152.1 154.9
11.5 135.0 137.7 141.5 146.4 151.1 155.6 156.5
12.0 137.6 140.3 144.4 149.7 154.6 159.4 162.3
12.5 140.2 143.0 147.4 153.0 158.2 163.2 166.1
15.0 142.9 145.8 150.5 156.5 161.8 167.0 169.8
Женски
6.0 106.6 108.4 111.3 114.6 118.1 120.8 122.7
6.5 109.2 111.0 114.1 117.6 121.3 124.2 126.1
1.0 111.8 113.6 116.6 120.6 124.4 127.6 129.5
7.5 114.4 116.2 119.5 123.5 127.5 130.9 132.9
8.0 116.9 116.7 122.2 126.4 130.6 134.2 136.2
8.5 119.5 121.3 124.9 129.3 133.6 137.4 139.6
9.0 122.1 123.9 127.7 132.2 136.7 140.7 142.9
9.5 124.5 126.6 130.6 135.2 139.8 143.9 146.2
10.0 127.5 129.5 133.6 138.3 142.9 147.2 149.5
10.5 130.4 132.5 136.7 141.5 146.1 150.4 152.8
11.0 133.5 135.6 140,0  144.8 149.3 153.7 156.2
11.5 136.6 139.0 143.5 148.2 152.6 156.9 159.5
12.0 139.8 142.3 147.0 151.5 155.8 160.0 162.7
12.5 142.7 145.4 150.1 154.6 158.6 162.9 165.6
13.0 145.2 146.0 152.8 157.1 161.3 165.3 168.1

*  NCHS-National Center For Health Statistics
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Табела 2. Телесна тежина за возраст од 6-13 години*

Возраст 
(години)

Перцентили (kg)

5 10 25 50 75 90 95
Машки
6.0 16.93 17.72 19.07 20.69 22.40 24.31 26.34
6.5 17.78 18.62 20.02 21.74 23.62 25.76 28.16
1.0 18.64 19.53 21.00 22.85 24.94 27.36 30.12
7.5 19.52 20.45 22.02 24.03 26.36 29.11 32.73
6.0 20.40 21.39 23.09 25.30 27.91 31.06 34.51
8.5 21.31 22.34 24.21 26.66 29.61 33.22 36.96
9.0 22.25 23.33 25.40 28.13 31.46 35.57 39.58
9.5 23.25 24.38 26.68 29.73 33.46 38.11 42.35
10.0 24.33 25.52 28.07 31.44 35.61 40.80 45.27
10.5 25.51 26.78 29.59 33.30 37.92 43.63 48.31
11.0 26.80 28.17 31.25 35.30 40.38 46.57 51.47
11.5 28.24 29.72 33.08 37.46 43.00 49.61 54.73
12.0 29.82 31.46 35.09 39.78 45.77 52.73 58.09
12.5 31.64 33.41 37.31 42.27 48.70 55.91 61.52
13.0 33.64 35.60 39.74 44.95 51.79 59.12 65.02
Женски
6.0 16.05 16.72 17.86 19.52 21.44 23.89 25.75
6.5 16.85 17.51 18.76 20.61 22.68 25.50 27.59
7.0 17.71 18.39 19.78 21.84 24.16 27.39 29.68
7.5 18.62 19.37 20.95 23.26 25.90 29.57 32.07
8.0 19.62 20.45 22.26 24.84 27.88 32.04 34.71
8.5 20.68 21.64 23.70 26.58 30.08 34.73 37.58
9.0 21.82 22.92 25.27 28.46 32.44 37.60 40.64
9.5 23.05 24.29 26.94 30.45 34.94 - 40.61 43.85
10.0 24.36 25.76 28.71 32.55 37.53 43.70 47.17
10.5 25.75 27.32 30.57 34.72 32.44 37.60 40.64
11.0 27.24 28.97 32.49 36.95 42.84 49.96 54.00
11.5 28.83 30.71 34.48 39.23 45.48 53.03 57.42
12.0 30.52 32.53 36.52 41.53 48.07 55.99 60.81
12.5 32.30 34.42 38.59 43.84 50.56 58.81 64.12
13.0 34.14 36.35 40.65 46.10 52.91 61.45 67.30

* NCHS-National Center For Health Statistics
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Табела  3. Машки и женски - индекс на телесна маса од 6-13 години*

Возраст
(години)

Перцентили (kg/m2)

5 10 15 25 50 75 85 90 95
Машки
6.0-6.9 13.7 14.1 14.3 14.8 15.3 16.4 17.2 18.0 19.3
7.0-7.9 13.7 14.1 14.3 14.9 15.6 16.7 17.5 18.2 19.5
b.0-b.9 13.8- 14.3 14.6 15.0 15.9 17.1 18.0 19.1 21.1
9.0-9.9 14.1 14.6 14.8 15.3 16.3 17.7 19.0 19.9 21.8
10.0-10.9 14.6 15.0 15.3 15.8 17.1 18.7 19.8 21.2 23.4
11.0-11.9 14.7 15.1 15.7 16.2 17.4 19.8 21.5 22.5 25.3
12.0-12.9 15.2 15.7 16.1 16.7 17.9 20.2 21.7 23.7 25.8

15.0-13.9 15.6 16.4 16.6 17.2 18.7 20.7 22.2 24.0 25.9

Женски
6.0-6.9 13.5 13.7 13.9 14.3 15.2 16.2 17.0 17.5 18.7
7.0-7.9 13.7 14.1 14.2 14.7 15.4 16.8 17.5 18.3 19.6
5.0-8.9 13.8 14.1 14.4 14.9 15.8 17.4 18.7 19.8 21.7
9.0-9.9 14.0 14.6 14.8 15.3 16.5 18.1 19.8 21.5 23.3
10.0-10.9 14.0 14.5 15.0 15.6 16.9 18.9 20.7 22.0 24.1
11.0-11.9 14.8 15.3 15.6 16.3 18.1 20.3 21.8 23.4 26.2
12.0-12.9 15.0 15.6 16.2 17.0 18.9 21.2 23.1 24.6 27.0

13.0-13.9 15.4 16.3 16.7 17.7 19.4 22.2 23.8 25.2 28.6

* NCHS-National Center For Health Statistics
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