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NAČINI  
PREHRANJEVANJA

Učbenik za izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu



Drage učenke in učenci!

Pred vami je nov učbenik »Načini prehranjevanja«. Za zdravje in dobro počutje 
so izredno pomembne okusno pripravljene in čez dan pravilno razporejene jedi. 
Za pravilno sestavljanje obrokov in vsakodnevno zdravju prijazno prehranjevanje 
potrebujemo nekaj znanja. Dobrodošlo pa je predvsem veselje do priprave okusnih 
jedi. Možnosti je veliko in namen učbenika, ki je pred vami, je spoznati različne načine 
prehranjevanja.

Če vas bo učbenik izzval k razmišljanju o hrani in pripravi okusnih jedi, boste stopili 
na pot kulinarične umetnosti, ki pomeni vključevanje in razvajanje vseh čutil in s tem 
pravi vir zadovoljstva in zdravja.

Mnogo uspeha in dober tek!
Avtorica

Tukaj pojasnjujemo pojme, 
ki so v besedilu natisnjeni 
krepko in v rdeči barvi.

BESEDNJAK
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NAČINI 
PREHRANJEVANJA
V tem učbeniku boš spoznal/-a:

• prehranjenost in uravnoteženo prehrano,

• stanje prehranjenosti,

• priporočene načine prehranjevanja,

• zaporedje jedi,

• prehrambne navade,

• prehranski krožnik,

• sestavo jedilnika,

• analizo stanja prehranjenosti,

• motnje hranjenja,

• tradicionalne in drugačne načine prehranjevanja,

• prehrano v različnih življenjskih obdobjih in

• prehrano v posebnih razmerah.



6

Prehranjenost  
in uravnotežena prehrana
Uravnotežena prehrana je pravilno sestavljena in pripravljena hrana, ki 
je enakomerno razporejena čez cel dan in zadovolji potrebe po hranilnih 
snoveh in energiji. Vpliva na dobro počutje, omogoča učenje, delo, šport, 
igro in preprečuje bolezni.

Stanje prehranjenosti 
Hrana, ki jo zaužijemo, mora po energijski in biološki vrednosti ustrezati 
priporočilom strokovnjakov za posamezno starostno obdobje. Prav tako 
mora biti pravilno razporejena čez dan, saj energijo potrebujemo za delo 
in veliko manj za dnevni in nočni počitek. Strokovnjaki priporočajo pet 
dnevnih obrokov. Z njimi naj bi v telo vnesli dovolj dnevne energije. 
Koliko energije pa potrebuješ vsak dan, si lahko ogledaš v spodnji tabeli 
»Dnevni energijski vnos za otroke in mladostnike«. V njej so navedene 
energijske vrednosti glede na spol in starost. Da boš lažje razumel/-a 
tabelo, vedi, da ima eno kuhano piščančje bedro energijsko vrednost 
približno 2550 kJ oziroma 600 kcal.

Po priporočilih Svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO, 
WHO) je zdrava prehrana tisti 
del zdravega načina življenja, 
ki človeka krepi, preprečuje 
bolezni in vpliva na veliko 
delovno storilnost. Tuji in 
domači prehranski strokovnjaki 
in raziskovalci vse več časa 
posvečajo pomenu zdravju 
prijazne in uravnotežene 
prehrane ter zastopanosti 
posameznih hranilnih snovi v 
živilih. Znano je, da hranilne 
snovi in energija, ki jo dobimo s 
hrano, omogočajo boljše počutje, 
razpoloženje, pa tudi zbranost 
pri delu. Oblikovanje zdravih 
prehrambnih navad je zato 
nujno že v zgodnjem življenjskem 
obdobju.

Starost (leta)
Priporočeni dnevni energijski vnos

kJ (kcal)/dan

Otroci dečki/fantje deklice/dekleta

1–3 5150 (1250) 4800 (1150)

4–6 6700 (1600) 6150 (1450)

7–9 8300 (2000) 7500 (1800)

10–12 10.150 (2450) 9000 (2150)

13–14 11.700 (2800) 10.050 (2400)

Mladostniki  

15–18 13.000 (3100) 10.500 (2500)

Dnevni energijski vnos za otroke in mladostnike1 

 1 Vir je naveden v kolofonu.

Prehranjenost – stanje 
organizma, ki je odvisno od 
prehrane.

BESEDNJAK
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Priporočeni načini prehranjevanja 
Razporeditev dnevnih potreb po energiji je odvisna od števila obrokov. 
Bolj priporočljivo je več manjših obrokov kot manj večjih. Hrano moramo 
jesti počasi in jo dobro prežvečiti. Najprimernejša temperatura zaužitih 
jedi je 37 °C. Čas uživanja obroka naj bo 10–20 minut. Zadnji obrok naj 
bo dve uri pred spanjem. Manj hrane zaužijemo, pomembneje je, kako 
je sestavljena. Pri sestavi jedilnika sta nam v veliko pomoč prehranska 
piramida in krog zdrave prehrane (O tem boš izvedel/-a več na strani 
11 »Prehranski krožnik«, ki ponazarjata različne skupine živil glede na 
prevladujočo hranilno snov. 

Razdelitev obrokov med dnevom

Pomembno je, kolikokrat na dan jemo. Priporočljivo je več manjših 
obrokov zaradi enakomerne obremenitve prebavil. Strokovnjaki na 
primer priporočajo, da otroci zaužijejo:

• glavne obroke (zajtrk, kosilo in večerja) in

• vmesne obroke (dopoldansko in popoldansko malico).

Nekateri ljudje potrebujejo tudi dopolnilne obroke (prigrizke), ker na 
primer potrebujejo več energije. 

Pomembno je, da so obroki med dnevom primerno energijsko 
porazdeljeni. Priporočenih je vsaj 4–5 obrokov dnevno. Spodnji graf 
prikazuje približno dnevno energijsko razporeditev pri petih dnevnih 
obrokih.

Nekateri otroci in odrasli 
pozabijo na zajtrk, ki je zelo 
pomemben obrok. Z njim dobimo 
energijo, ki jo potrebujemo za 
dopoldansko delo.

zajtrk

dopoldanska malica

popoldanska malica

kosilo

večerja

10 %
10 %

25 %
20 %

35 %

Približna dnevna energijska razporeditev obrokov
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Zaporedje jedi 
Osnovni namen zaporedja jedi sta vzbujanje teka in lažje čakanje na 
glavno jed.

Začetna jed ali predjed

Začetne jedi naj bodo okusno pripravljene in okrašene ter ponujene v 
majhnih porcijah. Hladne začetne jedi ponudimo pred juho, tople pa 
po njej. Posebna skupina so majhni slani prigrizki (angl. finger food). 
To so jedi, za katere uporabljamo pribor, kot so ukrivljene žlice, vilice 
in dekorativna nabodala. Tople začetne jedi ponudimo v majhnih 
porcijah vedno med juho in glavno jedjo. Primerne so testenine, 
rižote, njoki, štruklji, kaše, mesno-zelenjavne in gobove jedi. 

Juha

Juhe so zelo stara jed, saj so jih pripravljali takoj po odkritju posode. 
Juhe so bistre in goste, te pa so lahko pretlačene, kremne, ragu 
(obare) in zelenjavne. Poleti so priljubljene hladne juhe, ki so zelo 
osvežujoče. Lahko so sadne, zelenjavne ali mlečne. Obogatimo jih z 
jušnimi zakuhami, kot so domači rezanci, cmoki, žličniki, riž, ješprenj, 
zdrob, majhni štruklji ali stepeno jajce. Visoko hranilno vrednost 
imajo enolončnice, ki so pri nas zelo cenjene. To so ričet, jota, šara, 
bujta repa, bograč, golaž, mineštra, srbski pasulj, bosanski lonec in 
hrvaški brodet. 

Da skuhamo okusno govejo ali kokošjo juho, jo moramo kuhati na 
manjšem ognju, ob rahlem vretju, dalj časa. Tako se iz živil, ki so v 
njej, izloči čim več sestavin. Ker juha organizmu vrača vodo, hranilne 
snovi in energijo, je tudi zdravilna.

Glavna jed

Glavna jed je po sestavi in količini bistvena za občutek sitosti. 
Sestavljena je iz na različne načine pripravljenega mesa teletine, 
govedine, svinjine, perutnine (piščanca, gosi, purana, race), konjskega 
mesa, divjačine in rib. Praviloma je vir kakovostnih beljakovin, maščob 
in ogljikovih hidratov.

Priloga

Priloge praviloma vsebujejo veliko ogljikovih hidratov (škroba) in pri 
glavni jedi ustvarijo celoto. Najpogostejše priloge v Sloveniji so na 
različne načine pripravljen krompir, njoki, riž, žganci, polenta, štruklji 
in cmoki. Prilogo pri glavni jedi lahko nadomestimo z zelenjavo. 

V slovenski prehrani je pogosta priloga krompir. Izogibajmo se 
prepogostemu uživanju ocvrtega krompirja.
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Prikuhe

Prikuhe so običajno zelenjavne jedi. Najboljša je dušena zelenjava, 
ker se pri pripravi izgubi najmanj hranilnih snovi in se najbolj ohranita 
naraven videz in okus. Zelenjavne jedi lahko na koncu priprave 
vitaminsko obogatimo. To storimo na primer tako, da jim dodamo 
nekaj iste surove zelenjave, peteršilj ali drobnjak.

Okusna je zelenjava z maslom, drobtinicami ali v omaki. Ocvrta 
zelenjava ima visoko energijsko vrednost.

Zelenjavna priloga

Solata je zelo cenjena jed. Najpogosteje jo ponudimo kot prilogo 
h glavni jedi, vse bolj pa se uveljavlja kot glavna jed, zlasti v vročih 
poletnih dneh. Ponudimo jo lahko tudi kot hladno začetno jed ali 
»sladico«, če jo pripravimo iz sadja. Zaradi pestrih barv je solata zelo 
dekorativna in prava zakladnica zaščitnih snovi. Zelenjavna priloga je 
lahko tudi različna sezonska zelenjava (sladko in rdeče zelje, stročji 
fižol, grah, cvetača, brokoli …).

Najboljše solate so iz domačega kraja, njihova priprava pa je 
preprosta. Solate so lahko surove ali kuhane in obogatene z mesom ali 
ribami, ki so lahko tudi glavna sestavina. Začinimo jih s kakovostnimi 
marinadami ali prelivi.

Sladica

Sladice so jedi, s katerimi zaključimo obrok. Lahko so kreme, strjenke 
ali pecivo iz različnih vrst testa. V poletnem času pa je priljubljen 
sladoled.

Sezonska (zelenjava) – letni čas, v 
katerem je, na primer, veliko solate ali 
paradižnika. 

Marinada – gosta tekočina, na 
primer iz olja, kisa, soli, gorčice, 
čebule, peteršilja, za preliv ali za 
konzerviranje.

Preliv – jed za prelivanje drugih jedi.

BESEDNJAK
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Prehrambne navade
Na oblikovanje prehranskih navad posameznika vpliva več dejavnikov. 
Na primer spol, poklic, kraj bivanja (ožje in širše okolje), družinske in 
narodne tradicije. Razlikujejo se tudi po tem, katero hrano imajo radi in 
katere ne ter kolikokrat na dan jedo. Prav tako na prehranjevalne navade 
pomembno vpliva tudi, koliko denarja (lahko) namenimo za nakup živil 
in prehrano.

Ljudje razvijemo zdrave in nezdrave prehrambne navade. Vse to je 
odvisno od prehranskih navad, ki jih pridobimo predvsem doma. To nam 
oblikujejo najprej starši. Pozneje te navade lahko spremenimo, saj se že 
v vrtcu in nato v šoli ter drugje srečamo z novimi jedmi in drugačnimi 
navadami. Pred leti so na primer imeli prebivalci Slovenije drugačne 
prehranjevalne navade kot danes. Nekoč je večina slovenskih družin 
kosila doma, danes vedno več ljudi zaužije kosilo v restavraciji. Veliko 
učencev in učenk zaužije kosilo v šoli.

Prehrambne navade so torej vse tiste navade, ki so povezane s hrano, 
prehranjevanjem in zdravjem. Zato poskušajmo opustiti nezdrave 
prehranjevalne navade, na primer:

• neredne obroke,

• enolično hrano,

• hitro uživanje hrane,

• uživanje mastne in sladke hrane, 

• branje ali uporabo telefona med jedjo.

K hitri prehrani običajno štejemo 
jedi, ki jih nudijo v restavracijah 
s hitro hrano. Navadno ti izdelki 
vsebujejo veliko maščob, 
sladkorjev, soli in druge dodatke 
(barvila, sladila, konzervanse, 
ojačevalce arome itd.). Če tako 
hrano redno uživamo več let, je 
lahko v nekaterih primerih zelo 
nevarna za zdravje.

Zaradi velike zaposlenosti 
staršev je pogosto dobrodošla 
vnaprej pripravljena ter 
zamrznjena hrana, ki jo lahko 
kupimo v trgovinah. Tudi ta 
živila (štruklji, panirani zrezki, 
ravioli, tortelini …) sodijo k hitri 
prehrani.

Ko pomagamo 
staršem pri pripravi 
družinskih obrokov, 
razvijamo svoje 
prehranske navade.

Slediti moramo priporočilom zdravih prehranjevalnih navad. 
To so na primer:

• 3–5 rednih obrokov dnevno.

• Vzemimo si čas za hranjenje, če je le mogoče, v krogu 
družine.

• Uživajmo obroke približno ob istem času.

• Uživajmo raznoliko hrano.

• Počasi uživajmo hrano.

• Dobro prežvečimo hrano.

• Uživajmo veliko zelenjave in sadja.

• Nehajmo jesti, ko nismo več lačni.

Vprašalnik o prehrambnih 
navadah:

1. Kaj ti pomeni hrana?

2. Naštej nekaj dejavnikov, ki 
vplivajo na tvoje prehrambne 
navade. 

3. Na kaj pomisliš, ko slišiš 
besedo hrana?

4. Zakaj ješ? 

5. Kaj vpliva na tvojo 
vsakodnevno prehrano? 

6. V nekaj povedih opiši 
svoje prehrambne navade, 
družinske in svoje generacije. 

7. Napiši, kaj moraš spremeniti 
(izboljšati) pri svojih 
prehranskih navadah. 
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Prehranski krožnik
Naše telo raste in se razvija. Deluje zato, ker s hrano dobiva hranilne 
snovi. Z njimi telo dobi energijo, ki jo za svoje delovanje potrebujejo 
naši organi. Telo potrebuje energijo tudi za gibanje, rast in razvoj, dobi 
jo z makrohranili. S pomočjo mikrohranil, ki so v hrani, pa telo dobi 
varovalne snovi in postane odpornejše proti boleznim.

Večina živil in jedi vsebuje več različnih hranilnih snovi. Glede na osnovno, 
vodilno hranilno snov jih delimo na:

• ogljikohidratna, beljakovinska in maščobna (makrohranila) ter

• zaščitna oziroma varovalna živila – sadje in zelenjava (mikrohranila).

Ker nobeno živilo ne vsebuje vseh hranilnih snovi, naj bo naša prehrana 
raznolika (sestavljena iz različnih živil). 

Za naše življenje je nujno potrebna tudi voda. Telesu pomaga pri prenosu 
in raztapljanju različnih snovi ter pri uravnavanju telesne temperature.

Oblikovanje zdravega prehranskega krožnika je preprost in uporaben 
način razporejanja jedi na krožniku. Cilj načrtovanja prehranskega 
krožnika je zagotavljanje potrebnih hranilnih snovi za zdravo delovanje 
organizma.

Krog/krožnik zdrave prehrane ponazarja različne skupine živil 
glede na prevladujočo hranilno snov. Iz vsake skupine živil 
je priporočljivo zaužiti vsaj eno živilo na dan (možnosti za 
zamenjavo živil znotraj skupine je dovolj). 

Primer zdravega krožnika 

Živila iz največje skupine 
krožnika naj bi uživali 
najpogosteje, živila iz najmanjše 
skupine pa redko. Pri zmernem 
uživanju tudi ni prepovedane 
hrane. Obstajajo pa prehranska 
priporočila glede na spol, 
starost, umsko in telesno 
dejavnost posameznikov. 

Sestava krožnika (obroka) 

Škrobna živila naj sestavljajo ¼ krožnika. 

Ponudimo lahko testenine, riž, polento, ajdovo ali proseno 
kašo, štruklje, mlince, cmoke, njoke in krompir. Škrobna 
živila lahko pripravimo na najrazličnejše načine.

Beljakovinska živila naj sestavljajo ¼ krožnika. 
V času hitre rasti in razvoja je primerno zaužiti ⅔ beljakovinskih živil 
živalskega izvora in ⅓ rastlinskega izvora. V obdobju odraslosti in 
starosti pa ravno obratno. Primerni so sladkovodne in morske ribe, 
perutnina (piščanec, kokoš, puran, gos, raca), pusto telečje, goveje in 
svinjsko meso. Zelo zdrava sta tudi divjačina in konjsko meso. Meso 
lahko kuhamo v juhi, obari, pečemo na žaru, v pečici ali ga dušimo. 
Prepogosto uživanje ocvrte hrane zaradi velike količine maščobe ni 
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Velikost obrokov 

Za to, kako velike količine živil boš pripravil/-a za svoj obrok, si lahko 
pomagaš s svojo dlanjo. Oglej si spodnjo risbo s primeri. Risba in primeri 
ti povedo, koliko katerega živila uporabiš pri sestavi obroka.

 Meso in zamenjave:
• rdeče meso (goveje, konjsko in 

divjačina);

• belo meso (piščančje, puranje, 
teletina, kunčje, jagnjetina, 
kozličje in svinjsko);

• ribe (morske in sladkovodne);

• skuta, tofu;

• kokošje jajce;

• stročnice (fižol, leča, grah, 
čičerika …).

Maščobe: 
• olja (oljčno, oljne ogrščice, 

sončnično, bučno …),

• avokado,

• olive,

• oreščki (mandlji,  
lešniki, orehi, oreščki, 
makadamija …),

• surovo maslo,

• arašidovo maslo.

Suho sadje in temna čokolada:
• suho sadje (dateljni, marelice, 

slive, fige …),

• temna čokolada (čokolada 
z več kot 50-% vsebnostjo 
kakava).

Žita, žitni izdelki in zelena 
zelenjava:

• testenine, krompir, riž, kosmiči, 
polnozrnati kruh;

• kaše (prosena, ajdova, 
ječmenova, ržena, pirina ...);

• dvakratna količina pesti zelene 
zelenjave (vse solate, kitajsko 
zelje, beluši, brokoli, blitva, 
zelena, cvetača, zelje, blitva, 
špinača …).

Sadje in zelenjava:
• sadje in zelenjava;

• zelenjava z višjo vsebnostjo 
škroba in sladkorjev (rdeča 
pesa, brstični ohrovt, 
čebula, korenje, koleraba, 
por, radič, zeleni ohrovt, 
buče, koromač …).

Desert – jed, ki se ponudi 
po glavni jedi v dnevnem 
obroku.

BESEDNJAK
priporočljivo. Namesto mesa lahko ponudimo tudi jedi s sirom ali 
skuto. Visokobeljakovinska rastlinska živila, ki vplivajo na občutek 
sitosti, so soja, leča, bob, fižol v zrnju. Pripravljamo jih lahko kot 
samostojne jedi ali okusne enolončnice.

Zelenjava naj sestavlja ½ krožnika. 
Vpliva na barvitost krožnika in nam vzbuja tek. Izbiramo lahko med 
špinačo, blitvo, sladkim in kislim zeljem, repo, korenjem, paradižnikom, 
papriko, bučkami in jajčevci. Izbira in možnosti priprave so neskončno 
velike.

Napitki, ki so priporočljivi v zdravi prehrani, so voda, naravni sadni 
sok, mineralna voda in nesladkan čaj. 

Deserti naj samo dopolnjujejo obrok. Idealno je sveže sadje ali 
sladice, ki ne vsebujejo veliko maščob in sladkorja.
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Priporočila zdravju  
prijazne prehrane

Uživaj čim bolj raznoliko 
sestavljeno hrano!

Vzdržuj primerno telesno 
maso (težo)!

Uživaj veliko sadja, 
zelenjave in žitnih izdelkov!

Maščobe uživaj v zmernih 
količinah!

Sol uporabi samo kot 
dodatek!

Jej manj sladkorja, slaščic 
in čokolade.

Pij le zdravo pitno vodo. 

Ne preskakuj obrokov. 

Za malico je 
priporočljivejša banana 

ali drugo sadje kot pa 
čokolada, čips ali pecivo.

Za žejo je primernejša 
voda, pomarančni, jabolčni 
ali marelični sadni sok kot 

sladke pijače.

Pri kosilu ali večerji 
zaužij 2–3 vrste različne 

zelenjave.

Poskusi vsak teden  
novo jed.

Sestava jedilnika

Pri sestavi jedilnika upoštevamo prehranjevalne navade in značilne jedi 
okolja, v katerem živimo. Upoštevamo, da se živila ali jedi ne ponavljajo 
v obroku. Prav tako naj se ne ponavljata način priprave in barva jedi. 
Izredno pomembno je, da nam jed vzbuja tek, da je okusno pripravljena, 
lepega videza in ponujena v prijaznem okolju.

Obrok hrane je kombinacija različnih živil, ki sestavljajo jedi. Ponudimo 
jih kot zajtrk, malico, kosilo ali večerjo. Kombiniranje živil ali jedi ima 
v obroku velik prehranski pomen, saj se jedi medsebojno energijsko, 
hranilno in biološko dopolnjujejo in telesu zagotavljajo različne hranilne 
snovi. Pri pripravi obroka si lahko pomagamo s prehranskim krožnikom, 
ki je zamenjal prehransko piramido (glej na strani 13, Prehranski krožnik).

Pri sestavi jedilnika upoštevamo naslednja priporočila:

• Raznolikost izbire jedi, da zadostimo potrebam po različnih 
hranilnih snoveh.

• Hranilna in energijska vrednost jedi sta odvisni od izbire živil in 
načina priprave jedi.

• Osnovo za sestavo jedilnika predstavljajo recepti za posamezne 
jedi.

• Dajemo prednost »lažjim« jedem (tistim, ki ne vsebujejo veliko 
maščobe) pred »težjimi« jedmi (tistimi, ki vsebujejo veliko 
sladkorja in maščobe). 

• Pravilno zaporedje jedi je: predjedi, glavne jedi, deserti. 

• Velikost porcije prilagodimo številu hodov: manjše je število 
hodov, večja je porcija in obratno.

• Jedi v meniju se ne smejo ponavljati.

• Jedi morajo biti barvno usklajene in na pogled privlačne. 

• Pri sestavi jedilnika dajemo prednost sezonskim in lokalnim 
živilom.

• Jedilnike prilagodimo ciljni skupini: otroci, športniki, starostniki, 
bolniki, vegetarijanci, pripadnost različnim veroizpovedim …

Hod – prinos jedi na krožniku k mizi. 

Recept – navodilo s podatki o vrsti, 
količini živil in postopku za pripravo 
določene jedi ali pijače.

Lokalen – iz okolice.

BESEDNJAK V zvezek napiši svoj včerajšnji dnevni jedilnik (število obrokov, 
približno količino in vrsto jedi) za zajtrk, dopoldansko malico, 
kosilo, popoldansko malico, večerjo. Na podlagi jedilnika ugotovi 
svoje prehrambne navade. Nato sestavi prehrambni načrt, ki 
naj vključuje morebitne spremembe v količini in razporeditvi 
posameznih živil oziroma jedi.
Napiši mnenje o osebnih prehrambnih navadah in ne pozabi, da za 
svoje zdravje potrebujemo vse skupine živil.
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Analiza stanja prehranjenosti 
Normalna telesna masa je zelo relativen pojem, odvisna je od spola, 
starosti, razvitosti kosti, mišic itd. Če za nekoga rečemo, da je presuh, 
mislimo s tem, da je bolj suh, kot je »ravno prav«. Koliko je to »ravno prav« 
ali kot pravimo normalna telesna masa, pa je zelo različno. Moški imajo 
navadno bolj razvito mišičje in okostje, zato so težji od žensk. Starejšim 
ljudem fizična moč že upada, zato je normalno, da na starost zmanjšajo 
svojo telesno maso. 

Idealna telesna masa je odvisna od velikosti in spola. Priporočeno idealno 
telesno maso najdemo v tabelah, ki so jih pripravili zdravniki in učitelji 
športne vzgoje.

Približna ocena normalne telesne mase 

To je število centimetrov nad 100 cm višine za moške. Na primer: normalna 
telesna masa 170 cm visokega moškega je 70 kg. Za ženske velja 10 % 
manj. Torej, za 170 cm visoko žensko je normalna telesna masa 63 kg.

Za oceno prehranjenosti posameznika se uporabljajo različni 
izračuni. Spodaj smo napisali primer formule za izračun indeksa 
telesne mase.

INDEKS TELESNE MASE (ITM2) =
TELESNA MASA (kg)

TELESNA VIŠINA (m2)

RTM = X 100
dejanska telesna masa

idealna telesna masa

ITM = 20,76= =
60

(1,7)2

60

2,89

Primer:
Telesna masa oz. teža: 60 kg
Telesna višina: 170 cm ali 1,7 m 

 2 ITM − angl. body mass index.

Po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije  
izračun ITM-ja pomeni: 

• normalno telesno težo imajo tisti z ITM-jem med 18,5 in 25,

• prekomerno hranjeni so tisti z ITM-jem med 25 in 30,

• debelost prve stopnje je pri ITM-ju med 30 in 35,

• debelost druge stopnje je pri ITM-ju med 35 in 40,

• bolezenska debelost pa nastopi pri ITM-ju nad 40

Relativna telesna masa (RTM)
Z RTM ugotovimo dinamiko pridobivanja ali znižanja telesne mase.
Izračunamo jo iz idealne telesne mase in dejanske telesne mase (kolikor 
pokaže tehtnica). 

Relativen – odvisen od 
določenega dejstva ali 
okoliščin.

BESEDNJAK
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Tipi postav
Na primerno telesno težo poleg prehranjevanja vpliva tudi gibanje. Ljudje 
se med seboj razlikujemo po obliki telesa. Osnovna razlika je biološka po 
spolu. Poznamo tri različne tipe telesa. Seveda pa se pri večini populacije 
ti med seboj mešajo, vendar je eden izrazitejši.

Osebni kartotečni list
Za spremljanje osebne prehranjenosti pripravimo osebni kartotečni 
list. Za njegovo pripravo potrebujemo naslednje podatke:

• ime in priimek,

• telesno višino (cm),

• telesno težo (kg),

• obseg desnega (levega) zapestja,

• tip postave (določi svojo konstitucijo – glej poglavje Tipi postav),

• indeks telesne mase (ITM) (določi svoj ITM – glej stran 16),

• idealno telesno maso (določi svojo) in

• relativno telesno maso (določi svojo).

Populacija – večja skupina 
oseb ali živali, ki živijo na 
istem prostoru.

BESEDNJAK

Suh in visok: 
vitko, suhljato 
telo, ozki boki 
in dolge vitke 
noge.

Srednje visok: 
spominja na 
športnika – 
široka ramena, 
ozek pas.

Nizka čokata 
postava: 
nagnjenost k 
debelosti.

Primer osebnega kartotečnega lista

Ime in priimek Sonja Novak

Tip postave suh in visok

Datum meritve 20. 9. 2018

Telesna višina (cm) 172,0

Telesna masa (kg) 65,5

Obseg desnega zapestja (cm) 13,0

Obseg levega zapestja (cm) 12,5

Indeks telesne mase (ITM) 24,6

Idealna telesna masa 64,8

Relativna telesna masa 65,15
Opombe

Na primer: po enem letu lahko zdravnik na osnovi 
podatkov z osebnega kartotečnega lista oceni Sonjino 
prehranjenost. Po potrebi skupaj pripravita načrt, 
kako se približati njeni idealni telesni masi.

Na osebnem kartotečnem listu 
so osebni podatki. Paziti moraš, 
komu jih posreduješ. Tisti, ki jih 
zbira in hrani, jih mora varovati v 
skladu z zakoni. Najpogosteje se 
osebni kartotečni list pripravi pri 
urah športne vzgoje. Učitelj ga 
mora skrbno varovati.
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Motnje hranjenja
Nekateri ljudje se pretirano bojijo, da bi se zredili, zato začnejo skoraj 
povsem odklanjati hrano. Spet drugi pojedo izjemno velike količine 
hrane. To so znaki motnje hranjenja. Do njih lahko pride zaradi telesnih 
motenj  in osebno-duševnih težav. Ljudje se namreč lahko preusmerijo v 
odklanjanje hrane ali v močno pretirano uživanje hrane, da jim ne bi bilo 
treba reševati težav, ki so zanje preveč boleče.

Motnje hranjenja so zaradi 
raznovrstnih dejavnikov 
tveganja celovita bolezen. 
Pomembno je, da se 
začnemo čim prej zdraviti, 
da vzpostavimo ustrezno 
zdravstveno stanje.

Motnje hranjenja so:

• anoreksija, 

• bulimija, 

• kompulzivno prenajedanje in

• ortoreksija – obsedenost z zdravo prehrano.

Anoreksija nervoza

Merila za določitev bolezni anoreksije:

• Strah pred pridobivanjem telesne mase ali pred debelostjo, čeprav je 
teža zelo nizka ali se še zmanjšuje. 

• Motnje v zaznavanju oblike in teže telesa, vpliv telesne teže ali oblike 
na samovrednotenje ali zanikanje resnosti tega, da ima oseba nizko 
težo. 

• Uporaba raznih tehnik za merjenje svojega telesa: pretirano tehtanje, 
obsesivno merjenje delov telesa in uporaba ogledala za preverjanje 
tistih delov telesa, ki jih dojemajo kot debele.

• Pri tistih dekletih, ki so že imele menstruacijo, pride do izgube 
menstruacije.

• Izguba telesne teže je razumljena kot izjemen dosežek in znak zunanje 
samodiscipline, medtem ko je povečanje telesne teže razumljeno kot 
nesprejemljiv padec samokontrole.

Nervoza – velika živčna 
napetost, ki se izraža kot 
nemir, strah, zlasti pred 
pomembnejšimi dogodki; tudi 
živčnost.

BESEDNJAK

Hranilne snovi v hrani 
izkoristimo le, če se po prebavi 
dobro vsrkajo v kri, zato so 
zdrava prebavila in pravilna 
razporeditev dnevnih obrokov 
hrane izredno pomembni. 
Če stanje prehranjenosti ni v 
redu, upoštevamo prehranska 
priporočila.
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Kako izboljšamo svojo 
prehranjenost? 

Jejmo počasi. 

Pripravimo si manjše obroke 
raznovrstne hrane. 

Servirano jed vzemimo  
le enkrat. 

Izbirajmo živila z malo 
maščobe in holesterola (ribe, 

piščančje in puranje meso, 
navaden jogurt). 

Uporabljajmo malo sladkorja 
in soli. 

Jejmo veliko zelenjave, 
sadja in polnovrednih žitnih 

izdelkov. 

Vzdržujmo primerno  
telesno težo. 

Diagnoza – ugotovitev in 
določitev bolezni.

Kompulziven – prisilen.

BESEDNJAK

Bulimija 

Bulimija se najpogosteje pojavi med 16. in 27. letom starosti. V ospredju te 
bolezni je strah pred debelostjo. Bolniki neprestano mislijo na hrano, težo 
uravnavajo z bruhanjem, zdravili, ki povečajo odvajanje seča (diuretiki), 
in odvajali. Velika večina se jih tudi začne pretirano ukvarjati s športom, z 
namenom, da bi zmanjšali težo. Občasno pa tudi stradajo.

Bolnike, ki imajo bulimijo, je težje diagnosticirati kot tiste obolele za 
anoreksijo, kajti bulimični bolniki so ponavadi normalno hranjeni, včasih 
tudi debeli, redko pa imajo prenizko telesno težo. 

Vzroki za bulimijo
Vzroki so predvsem psihične narave. Pomemben vzrok je ideal vitkosti, 
ker to v sodobni družbi predstavlja simbol uspešnosti, privlačnosti in 
samozavesti. 

Prisilno (kompulzivno) prenajedanje 

To je ponavljajoče se intenzivno prenajedanje, pri čemer oseba nima 
nadzora nad hranjenjem, pozneje pa večinoma sledijo tudi obdobja 
zniževanja telesne teže. Prisilno prenajedanje se lahko tudi izmenjuje z 
bulimijo in anoreksijo. 

V primerjavi z bulimijo se ljudje, ki se prenajedajo, nimajo namena 
znebiti hrane, ki jo zaužijejo. Prehranjujejo se skrivaj, ko so sami, 
spremljata jih občutek sramu in gnusa. Jedo toliko časa, dokler ne 
čutijo slabosti ali bolečine. S hrano polnijo čustveno praznino, da bi se 
počutili zadovoljne (čustveno prehranjevanje). Prenajedanje je običajno 
posledica pomembne čustvene prizadetosti.

Ortoreksija – obsedenost z zdravo prehrano

V današnjem času ljudje veliko pozornosti posvečajo skrbi za zdravo 
prehrano. Kadar način zdravega prehranjevanja prestopi mejo zmernosti 
ter postane odvisnost, pojav strokovno imenujemo ortoreksija nervoza.

Oseba z ortoreksijo se s pravilnim in zdravim prehranjevanjem želi 
počutiti čisto, zdravo in naravno. Prehranjevanje z zdravo hrano je 
vsekakor koristno, vendar do meje, do katere ukvarjanje z njo ne poruši 
izgrajenega življenjskega stila in začne omejevati delovanja osebe na 
drugih področjih življenja. 
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O debelosti
Medicinska stroka prekomerno težo in debelost razume kot telesno 
bolezen s psihološkim ozadjem. Pri zdravljenju debelosti je učinkovita 
celovita obravnava, ki je usmerjena v hujšanje in dolgoročno vzdrževanje 
teže. To dosežemo tako, da odpravimo okoljske in psihološke vzroke za 
povečano težo. Tak pristop edini omogoča dolgoročno zmanjšanje teže, 
brez ponavljajočih se diet, torej hujšanja in ponovnega pridobivanja 
telesne mase.

Hujšanje je varno in zdravo le takrat, ko s pomočjo ustrezne diete 
in telesne dejavnosti, torej z odvzemom energije in njeno povečano 
porabo, dosežemo, da se v telesu zmanjša volumen maščobe, ob tem pa 
ohranjamo pusto telesno maso, predvsem mišice.

Najpogostejše težave zaradi debelosti so: sladkorna bolezen, visok krvni 
tlak in težave z gibanjem.

Povečana telesna masa ne 
pomeni vedno debelosti. Lahko 
je večja zaradi boljše razvitosti 
mišic ali kosti. Podkožna 
maščoba vpliva na videz 
posameznika, je pa telesna masa 
enaka ali celo nižja od telesne 
mase osebe, ki ima razvite mišice.

Vzroki za debelost: 

• zmanjšana telesna dejavnost, 

• povečan vnos hrane in 

• dedna nagnjenost. 

Posledice debelosti bi se lahko pokazale

kot poslabšanje 
zdravja.

kot povečanje 
težav z 

zdravjem.

kot skrajšanje 
pričakovane življenjske 

dobe.

Nekaj napotkov, kako lahko izboljšaš svojo telesno samopodobo:

• Zastavi si dosegljive cilje glede 
svojega videza. Upoštevaj, 
da na mnoge dejavnike 
(npr. konstitucijo, način 
shranjevanja maščob in druge 
genetske dejavnike) ne moreš 
vplivati.

• Poglej na svojo težavo v čim 
širši luči: govori o svoji telesni 
samopodobi z ljudmi, ki jim 
zaupaš, beri knjige o tej temi, 
piši o svojih frustracijah 
v revijo – skratka skušaj 
prepoznati neracionalnost 
svojih mišljenjskih vzorcev.

• Čeprav se ti morda zdi 
normalno, da želiš biti videti 
kot model, ne pogojuj te želje s 
svojo srečo.

• Oblači se tako, da ti je udobno 
in da se dobro počutiš v 
svojem telesu.

• Bodi dejaven/-vna. Redna 
telesna dejavnost povečuje 
mišično čvrstost in 
samozavest.

• Uravnoteženo in zmerno se 
prehranjuj.

• Zavedaj se, da so predsodki 
proti debelim vrsta 
diskriminacije, podobno kot 
rasizem. 

• Vsak dan si vzemi en trenutek 
in pomisli, kaj vse tvoje telo 
zmore: teče, pleše, se smeji, 
misli itd. 

• Skušaj prisluhniti svojemu 
telesu – njegovemu delovanju 
in občutkom – in se ne 
osredotočaj v prvi vrsti na 
njegov zunanji videz.

• Zapomni si: tvoji odnosi in 
veščine z družino in prijatelji 
so pomembnejši od tega, kar 
vidiš v ogledalu.

• Tvoj videz se tebi zdi 
pomembnejši kot komur 
koli drugemu, zato se ne 
obremenjuj s tem, »kaj bodo 
drugi dejali«.

Konstitucija – telesna zgradba.

BESEDNJAK
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Tradicionalni in drugačni 
načini prehranjevanja 

Slovenska narodna prehrana 
Slovenske narodne jedi po pokrajinah so zelo različne, kot je razgibana 
tudi pokrajina. Naši predniki so pripravljali predvsem sezonske jedi. 
Večinoma so uporabljali lokalna živila.

V Sloveniji poznamo veliko različnih jedi ali pa se ista jed pripravlja na 
več načinov (potico pripravljajo na več kot 50 različnih načinov). Spodaj 
smo napisali samo nekaj značilnih jedi za posamezne regije. V Prekmurju 
prevladujejo kaše (ajdova, prosena), testenine, kumarice, perutnina, 
smetanova juha, gibanice, ajdove krvavice. Za Štajersko so značilni 
kisla juha, pohorski lonec in pohorska omleta. Korošci so mojstri za 
štruklje in rezance, med mesnimi jedmi pa so posebnost mežerli (jed iz 
pljučk, srčka, kruha in začimb). Za Savinjsko regijo je značilen savinjski 
želodec. V zasavsko-posavski kuhinji so značilne »knapovske« jedi, kot 
je funšterc ali knapovsko sonce. To je debela omleta, zapečena v svinjski 
masti. Na Gorenjskem prevladujejo jedi z mlečnimi izdelki, kot so kislo 
mleko in različni siri. Od mesnih jedi pa zelenjavna juha s svinjskimi rebrci, 
gorenjski želodec in kranjska klobasa. Za osrednjo Slovenijo so značilni 
telečja obara, ričet, pražen krompir in žabji kraki. Dolenjska kuhinja slovi 
po kolinah, dolenjski ocvirkovki, fižolovi in krompirjevi juhi, različnih 
štrukljih in belokranjski pogači. Jedi s kolerabo (kavla) so značilne za 
Notranjsko. V južnoprimorski kuhinji prevladujejo zelenjava z oljčnim 
oljem ter ribe in morski sadeži. V Vipavski dolini je najbolj znana jota, na 
Krasu pa pršut in teran. Za severnoprimorsko kuhinjo so značilni idrijski 
žlikrofi in kobariški štruklji.

Knap – rudar.

Regija – območje.
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Kulinarične regije Slovenije

Blejska kremna rezina

Prekmurska bujta repa

Gibanica

Kranjska klobasa

Ričet z mesom

Sir mohantAjdovi žganci

Trojanski krof
Jota s klobaso

Štruklji

Gorenjska

Osrednja 
Slovenija

Savinjska

Prekmurje

Dolenjska
Notranjska

Zasavsko-posavska

Koroška
Štajerska

Severna  
Primorska

Južna 
Primorska
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Potica

Potica je izvirno slovensko pecivo. V Sloveniji jo gospodinje pečejo že 
nekaj stoletij. Prvič je besedo potica zapisal Primož Trubar v Katekizmu 
leta 1550. 

Najpogosteje se peče ob različnih praznikih in slavjih. Potico z različnimi 
nadevi pečejo po vsej Sloveniji. Najbolj je razširjena orehova potica, 
orehova z rozinami, sledijo pehtranova, makova, lešnikova, kokosova in 
skutina. Čeprav je najbolj poznana sladka potica, je na Dolenjskem zelo 
pogosta tudi slana ocvirkovka ali špehovka. Za peko uporabljajo štirioglat 
ali okrogel pekač z luknjo v sredini.

Najbolj razpoznavna slovenska potica je pehtranova. To pa zato, ker 
smo redki v Evropi, ki uporabljamo pehtran za pecivo.

Danes je ime slovenska potica zaščiteno. Potica je okrogle oblike, z luknjo 
na sredini, po robovih gladka ali navpično narebrena, posuta s sladkorjem 
v prahu, vsebuje pa lahko pet nadevov: orehe, orehe z rozinami, rozine, 
pehtran in pehtran s skuto. To pomeni, da kdor želi peči in prodajati potico 
z imenom slovenska potica, se mora ravnati po postopkih, ki so napisani 
v »Specifikaciji proizvoda za zajamčeno tradicionalno posebnost − 
Slovenska potica«.

Recept za orehovo potico

Skoraj vsaka slovenska gospodinja ima »svoj« recept za orehovo potico. 
Med njimi ni velikih razlik. Tu je eden od njih.

Specifikacija − podroben 
opis, na primer postopka peke 
slovenske potice.
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Sestavine za testo:

• 50 dag moke (tip 500),

• 7 dag masla,

• 2 dl mleka,

• 2 rumenjaka,

• 5 dag sladkorja,

• žlica ruma,

• sol,

• maslo in drobtine za 
mazanje modela,

• beljak za mazanje in

• sladkor v prahu.

Sestavine za kvasec:

• 2,5 dag kvasa,

• 2 žlici mleka in

• 1 žlička sladkorja.

Sestavine za nadev:

• 2 dl mleka,

• 4 dag masla,

• 8 dag sladkorja,

• 40 dag zmletih orehov,

• cimet,

• vaniljev sladkor,

• 6 dag medu,

• 2 beljaka in

• 2 žlici ruma.
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1. Moko stresemo v skledo, jo pokrijemo in postavimo na toplo. Nato 
vzamemo lonček, vanj zdrobimo kvas in mu prilijemo dve žlici 
mlačnega mleka, dodamo žličko sladkorja in zmešamo. Tako zmešan 
kvas postavimo na toplo, da vzhaja.

2. Vzhajan kvas stresemo v na sobno temperaturo ogreto moko v skledi. 
Posebej raztopimo maslo, ga zalijemo z mlačnim mlekom ter dodamo 
rumenjaka, sol in rum. To vlijemo v skledo k moki in stepamo, da 
postane testo gladko in se lepo loči od sklede. Testo pokrijemo in ga 
damo na toplo, da vzhaja. Narasti mora vsaj za enkratno količino.

3. Medtem ko testo vzhaja, pripravimo nadev. Mleku dodamo maslo, 
polovico sladkorja in zavremo. S tem poparimo orehe. Dodamo 
začimbe. Ohlajenemu nadevu primešamo še sneg s preostalo polovico 
sladkorja.

4. Ko testo naraste, ga razvaljamo za prst na debelo v pravokotno 
obliko. Nadev enakomerno razmažemo po testu. Testo zavijemo in ga 
postavimo v zamaščen in z drobtinami potresen model. Potico z iglo 
nekajkrat prebodemo in postavimo na toplo, da nekaj časa vzhaja. 
Vzhajano potico premažemo s stepenim beljakom in jo damo v pečico, 
segreto na 200 °C. Ko potica v pečici zarumeni, znižamo temperaturo 
na 180 °C. Pečemo približno eno uro. Ko je pečena, jo takoj zvrnemo iz 
modla in pokrijemo, da se počasi ohladi. Ohlajeno potico potresemo s 
sladkorjem v prahu.

Vrste jedi po pokrajinah

Juhe

Goveja juha z rezanci

Tako kot v preteklosti so tudi danes juhe zelo pogosta jed povsod 
po Sloveniji. Največ juh izvira iz Prekmurja, Prlekije, Slovenskih 
goric ter Ptujskega in Dravskega polja. Znane so prežgane, mlečne 
in mesne, pa tudi sladke in kisle. Večinoma jih uživamo kot uvodno 
jed pri glavnem obroku, nekatere goste pa tudi kot samostojno jed. 
Razlika med juhami nekoč in danes je v uporabljeni količini dodanih 
maščob in načinu zgoščevanja. Prežganko pozna skoraj vsa Slovenija, 
vendar jo v vsaki pokrajini kuhajo nekoliko drugače. Čeprav je bilo 
prežganje zelo razširjeno, ga sodobna priporočila zdravju prijazne 
prehrane odsvetujejo. Za zakuho so dodajali popečene kocke kruha, 
v Prekmurju mlince, drugje pa rezance, testene krpice, štrukeljce in 
žlikrofe na Idrijskem.

Živim od dobre juhe,  
ne od lepih besed, lepega jezika.

(Učene ženske, II, Moliere, Jean-Babtiste Poiqueli, 1622–1673)
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Mesne jedi

Koline

V preteklosti so meso uživali samo ob nedeljah, sejemskih dnevih, 
kmečkih opravilih, kot sta trgatev in žetev, ter ob družinskih praznikih, 
kot so poroka, rojstvo, god. Meso so običajno kuhali skupaj z zeljem, 
krompirjem, kašo, ješprenjem in fižolom. Zrezke so običajno najprej 
pomakali v žvrkljano testo in nato panirali, cele kose mesa pa so 
pripravili kot pečenko.

Ribe

Na žaru pečena riba 

Na Primorskem so morske ribe pripravljene z oljčnim oljem. Drugje 
so bile priljubljene rečne ribe, ki so jih tudi v preteklosti umetno gojili. 
Danes so najbolj razširjene: postrvi, somi, sulci, ščuke, krapi in kleni.

Zelenjava in zelenjavne jedi

Pečenica z zeljem, repo in fižolom 

Najpogosteje sta bila na mizi presno ali kislo zelje in repa. Uživali so ju 
samostojno ali skupaj s kašo, fižolom, krompirjem, z mesom ali brez. 
Veliko je bilo tudi solat, ki so jih odvisno od pokrajine zabelili z bučnim 
ali oljčnim oljem, ponekod pa s smetano ali precvrto slanino.

Sladice

Skutina torta z jagodnim prelivom

V ljudski kulinariki poznamo zelo veliko sladic, ki so lahko preproste 
ali pa zelo razkošne. Pečejo jih ob posebnih praznikih, kot so božič, 
novo leto, velika noč, in ob družinskih slavjih ter na zabavah. 

Brez sladic bi lahko živeli, vendar pa je sproščen klepet s prijatelji 
veliko prijetnejši in proslava svečanega trenutka ima poseben čar, če 
so na mizi lepo oblikovane in okusne sladice.

Presno živilo –  ki ni toplotno 
obdelano, surovo. 

Kulinarika – spretnost, znanje 
pripravljanja in aranžiranja jedi.

BESEDNJAK

Jed iz mojega kraja

Doma, pri starih starših ali znancih poizvedi, kaj so 
kuhali in jedli v mladosti. Opiši jed in napiši recept za 
njeno pripravo. Jedi predstavite v oddelčni skupnosti.
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Morski sadeži – na primer: raki, 
školjke, polži, lignji, sipe.

Omega-3-maščobna kislina –    
ugodno deluje na telo in 
preprečevanje bolezni srca in 
ožilja.

Nenasičene maščobe – so 
zaželene v prehrani. Predvsem 
so rastlinskega izvora (iz olja 
oreškov in semen). Največ jih je v 
ribah, lanenem, konopljinem in 
oljčnem olju.

Orient – dežele vzhodno od 
Sredozemskega morja.

BESEDNJAK

Kuhinje po svetu 
Kulinarika Mediterana 

Mediteranska prehrana slovi kot zelo zdrava, saj so številne raziskave 
potrdile, da ugodno vpliva na zdravje srca in ožilja. V deželah ob 
Sredozemskem morju uživajo majhne količine mesa, veliko rib (vir 
omega-3-maščobnih kislin) in morskih sadežev, veliko žit (testenine, riž, 
pice) in stročnic (fižol, leča, bob, čičerika), veliko svežega sadja, oreščkov, 
aromatičnih zelišč in sveže zelenjave (paradižnik, jajčevec, paprika, 
česen in čebula). Nepogrešljivo je oljčno olje, ki je dragocen vir enkrat 
nenasičenih maščobnih kislin.

Kulinarika Balkana

Kulinarika Balkana, še posebej turška, sodi skupaj s kitajsko in 
francosko med tri velike svetovne kuhinje. To je našemu okusu dokaj 
domača hrana, ki se je mnogi spominjajo iz republik nekdanje skupne 
države Jugoslavije. Bogata je z velikim številom jedi z žara in nadevano 
zelenjavo. Med velikim številom solat je nepogrešljiva šopska solata, ki 
jo pripravljajo s sveže olupljenimi kumaricami, paradižnikom in čebulo 
ter s pečenimi paprikami. Posujejo jo z mehkim, mastnim in slanim sirom 
(feto). 

Burek s sirom, zelenjavo ali mesom in jogurt ali kislo mleko dobro 
poznamo tudi pri nas. Značilni dodatki k jedem so ajvar, pindjur in sorodne 
vložene solate. Priljubljene so tudi goste juhe (čorbe) iz najrazličnejših 
osnovnih sestavin (fižola, vampov, mesa, zelenjave ...), kot desert pa 
so najpogostejše precej sladke sladice, ki jih običajno sladijo z medom. 
Sladice, ki so predvsem orientalskega izvora, so baklava, tufahije, žito s 
smetano, sladice z medom.

Očiščen brancin na žaru

Mešano meso na žaru
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Piščanec v omaki

Hamburger z ocvrtim krompirjem 
in kečapom

Značilne jedi Amerike in Avstralije

Amerika in Avstralija sta deželi hitre hrane, velikih zrezkov, ocvrtega 
krompirčka, sladkih pijač in peciva. Te jedi so »nezdrave« in prepogosto 
uživanje teh jedi je vzrok velikega števila bolezensko predebelih ljudi.

Mariniranje – obogatitev 
okusa živila s suho ali tekočo 
mešanico začimb in s tem 
izboljšanje okusa jedi. 

BESEDNJAK

Azijska kulinarika 

Za azijsko kuhinjo je značilna raznolikost jedi. Velja za zdravo, ker je lahka 
in običajno nemastna. V Sloveniji je najbolj razširjena kitajska kuhinja, ki 
je najstarejša kuhinja na svetu, saj njeni začetki segajo v tisočletja pred 
našim štetjem. Razvijala se je na dvoru, v domovih bogatih trgovcev, 
posestnikov in uradnikov, drugi so jih posnemali. Na začetku tega stoletja 
je prodrla v dežele, kamor so se Kitajci izseljevali (Amerika – Kalifornija), 
po drugi svetovni vojni pa je »osvojila svet«. To je brez dvoma ena najbolj 
zdravih kuhinj na svetu, saj ohranja vitek organizem, odporen proti 
boleznim, in vpliva na mladosten videz. V kitajski kuhinji uporabljajo 
veliko začimb, ki so po okusu mile ali pekoče. Nekaj začimb, ki jih 
uporabljajo v kitajski kuhinji, je enakih, kot jih uporabljamo v Sloveniji, 
nekaj pa različnih (ingver, janeževa zvezda). Glavna značilnost kitajske 
kuhinje je mariniranje hrane. Poznamo pa še druge azijske kuhinje, na 
primer indijsko, tajsko, japonsko.
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Alternativa – položaj, ko se 
je treba odločiti med dvema 
možnostma, od katerih ena 
izključuje drugo.

Vzhodna filozofija – izraz, 
ki se uporablja za filozofijo, 
na primer Kitajske, Indije, 
Japonske in drugih azijskih 
območij.

 

BESEDNJAK

Drugačni načini prehranjevanja

Alternativna prehrana

Alternativna prehrana je oblika prehranjevanja, pri kateri človek 
zavestno skrbi za pravilno prehrano, hkrati pa tudi vsestransko zelo 
zdravo živi. 

Makrobiotika

Makrobiotika pomeni vedo o dolgem življenju. Zanjo je značilno 
prehranjevanje z različnimi živili iz žit in jedmi s stročnicami. Temelji 
na vzhodni filozofiji, ko vse v vesolju deluje po načelu stalnega 
medsebojnega delovanja dveh nasprotujočih sil janga in jina. Živila 
s prevladujočo jang energijo so: sol, sir, jajca, meso, kaviar. Živila 
s prevladujočo jin energijo so: sladkor, mleko, začimbe ter sadje in 
zelenjava iz drugih podnebnih razmer. 

Vegetarijanska prehrana

Število ljubiteljev vegetarijanske prehrane se neprestano povečuje. 
Po vrsti živil, ki jih uživajo, pa se med seboj razlikujejo. Uživanje samo 
rastlinske hrane oziroma kombinacije rastlinske hrane le z nekaterimi 
živili živalskega izvora lahko pri nepravilni sestavi vodi do neuravnotežene 
prehrane.

• Ovo-lakto vegetarijanci ne jedo mesa živali, uživajo pa mleko, 
mlečne izdelke in jajca.

• Ovo-vegetarijanska prehrana temelji na uživanju rastlinske hrane  
in jajc.

• Lakto-vegetarijanci uživajo vsa rastlinska živila ter mleko  
in mlečne izdelke.

• Vegani – strogi vegetarijanci – ne uživajo nobenih živil 
živalskega izvora, zato potrebam po energiji zadostijo z oreščki, 
polnozrnatimi izdelki, suhim sadjem, stročnicami (soja) in drugo 
rastlinsko hrano.

• Frutarianska prehrana se omejuje le na uživanje sadja, orehov, 
oljčnega olja, medu.

Znak makrobiotike

Vegetarijanska pica je nadevana 
samo z različnimi vrstami zelenjave.

Presnojedstvo je posebna oblika 
prehranjevanja, pri kateri v vseh letnih 

časih uživamo samo surovo hrano. Pri 
tem načinu prehranjevanja obstaja velika 

nevarnost nastanka alergij in okužbe 
z mikroorganizmi okuženih živil. 
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Bio prehrana

Čeprav je ponudba blaga pravi primer globalizacije, si potrošniki vse bolj 
želimo domačo, sezonsko in na naravi čim prijaznejši način pridelano 
hrano. Največji oviri pri pridelavi večjih količin ekološko pridelanih živil 
sta njihovo transportiranje in ohranjanje obstojnosti. Hranilna vrednost 
ekološko pridelanih živil je visoka, saj vsebujejo manj vode in več suhe 
snovi ter s tem več za telo koristnih hranilnih snovi. Tako je od vitaminov 
v zelju, jabolkih ali paradižniku več vitamina C in provitamina A, več 
minerala železa in manj škodljivih težkih kovin. Pri živilih živalskega izvora, 
kot so mleko in mlečni izdelki ter meso in mesni izdelki, ni preostankov 
zdravil, zlasti antibiotikov (pri živilih živalskega izvora, ki niso ekološko 
pridelana, so lahko prisotni preostanki zdravil, zlasti antibiotikov). Tudi 
sestava mišičnega in maščobnega tkiva je zaradi proste reje in naravne 
krme bogatejša s kakovostnimi hranilnimi snovmi, kot so beljakovine 
in maščobe. Tudi jajca kokoši iz proste reje imajo boljše prehranske in 
senzorične lastnosti. Poenostavljeno to pomeni, da so lastnosti tega 
živila, ki jih zaznamujemo s čutili (oblika, barva, vonj, okus itd.), boljše.

Ekološke pridelke moramo čim prej porabiti, vendar pri večjih količinah 
to ni mogoče.

Znaki kakovosti, ki jih srečujemo na izdelkih

To so oznake, ki so običajno zakonsko določene za izdelke, za katere 
veljajo zelo strogi predpisi o načinu pridelave in predelave. Lokalna hrana 
naredi krajšo pot do potrošnika, ima višjo hranilno vrednost in vsebuje 
manj dodatkov (aditivov – konzervansov, barvil) in pesticidov. Sadje 
in zelenjava, ki imata dolgo transportno pot, imata manj vitaminov in 
mineralov.

Primer oznak, ki ponazarjajo okolju in zdravju prijazen način 
pridelave živil:

Ekološka pridelava

Slovenski logotip ekološke pridelave z napisom ekološki je nacionalni 
zaščitni znak za ekološko hrano. Pred 1. julijem 2010 je bil obvezen 
na vseh ekoloških izdelkih, danes pa je njegova uporaba prostovoljna, 
saj je po zakonodaji EU obvezen le logotip ekološke pridelave v EU.

Na fotografiji je govedo, ki 
se prosto pase. Tako pašo 
imenujemo tudi prosta reja. 
Enako velja tudi za druge gojene 
živali za prehrano ljudi, na primer 
ovce, kokoši in piščance, ki se 
prosto gibajo.

Antibiotik – zdravilo, ki uničuje 
ali zavira rast mikroorganizmov.

Pesticid – kemično sredstvo za 
uničevanje mrčesa ali škodljivih 
rastlin.

BESEDNJAK

Tudi znak BIO zagotavlja skladnost 
pridelave, predelave, pakiranja, 
skladiščenja in transporta ekoloških 
pridelkov, živil in krmil z veljavnimi 
predpisi za ekološko kmetovanje. 
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Poreklo – izvor.

Emisija – odvajanje, na primer 
plinov.

Regija – območje; regionalna 
živila – živila z določenega 
območja.

Sintetičen – umetno dobljen, 
narejen.

Mineralna – umetna gnojila. 
Omogočajo bistveno povečanje 
pridelave hrane, hkrati pa 
povzročajo škodo – uničujejo 
obdelovalno površino.

Kemoterapevtika – uporaba 
kemičnih snovi za zdravljenje 
bolezni.

BESEDNJAK

Ekološka pridelava EU

Logotip ekološke pridelave v EU, poleg katerega morata biti na vsakem 
eko izdelku še šifra kontrolnega organa in poreklo oziroma kraj, kjer 
so bile pridelane njegove surovine. Na bio kmetijah se prašiči, kokoši, 
purani, gosi itd. prosto gibljejo. Ekoloških kmetij je v Sloveniji vedno 
več. Njihovo delovanje je urejeno s predpisi.

Biodar

Ta znak nam pove, da so živila slovenski kmetje pridelali povsem 
naravno, ne da bi jim dodajali umetno narejene snovi. Znak podeljuje 
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije.

Odtis CO2

Na znaku Odtis CO2 (plin ogljikov dioksid) na embalaži živila mora 
proizvajalec ali pridelovalec napisati, koliko gramov emisije je 
povzročila pridelava tega živila. Na primer: na neki embalaži  
pomarančnega soka piše, da je 250 ml soka povzročilo 360 g emisij 
CO2 v ozračje. Z nakupom izdelkov s čim nižjo emisijo lahko tudi 
potrošniki vplivamo na trajnosti razvoj.

Osnovne prepovedi v ekološkem kmetovanju so:

• uporaba kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin,

• uporaba razkuženega semena,

• uporaba lahko topnih mineralnih gnojil,

• uporaba sintetičnih dodatkov v krmilih,

• uporaba surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih,

• uporaba gensko spremenjenih organizmov in

• preventivno zdravljenje živali s kemoterapevtiki.

Vključevanje ekološko pridelanih živil v trgovinsko, prehransko in 
gostinsko ponudbo ima zadnja leta vse večji pomen. Razvoju in promociji 
blagovnih znamk, ki poudarjajo način pridelave in geografsko poreklo z 
namenom zaščite določenega izdelka, se pripisuje izredna pozornost. 
Pri tem je posebna skrb namenjena regionalnim živilom in jedem ter 
lokalni oskrbi s sezonskimi pridelki. Lokalno živilo naredi krajšo pot 
do potrošnika, ima višjo hranilno vrednost in vsebuje manj dodatkov 
in pesticidov. Sadje in zelenjava, ki imata dolgo transportno pot, imata 
manj vitaminov A, B, C in E.
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Vprašalnik: Kaj nam pomeni prehrana?

1. Katere so tvoje najljubše jedi? 

2. Katerih jedi ne maraš in zakaj ne? 

3. Katera živila bi kupil/-la ne glede na njihovo ceno? 

4. Katera živila so ti vedno na voljo? 

5. Katere jedi so povezane s tvojim domačim krajem? 

6. Ali rad/-a poskušaš nove jedi? 

7. Katere jedi se ti zdijo nenavadne? 

8. Ali ne uživaš kakšne jedi iz verskih razlogov? 

9. Se ti zdi hrana zaradi reklame privlačnejša? 

10. Ali na slepo pograbiš katero koli hrano, kadar se ti mudi? 

11. Kaj kupuješ, kadar si lačen/-na? 

12. Kaj kupuješ, kadar si sit/-a? 

13. Kaj ješ, kadar ti je dolgčas? 

14. Ali misliš, da se zdravo prehranjuješ? 

Rezultat: Upoštevajte priporočila o zdravju prijazni prehrani in 
razmislite o svojih prehranjevalnih navadah. 
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Prehrana v različnih 
življenjskih obdobjih
V različnih življenjskih obdobjih se različno prehranjujemo. Pomemben 
je način prehranjevanja v obdobju odraščanja. Zdrave in slabe 
prehranjevalne navade, ki jih pridobimo v otroštvu, vplivajo na izbiro živil 
in način prehranjevanja v poznejšem življenjskem obdobju. Vse to vpliva 
na zdravje v odrasli dobi. 

Nosečnost

Prehrana nosečnice naj bo čim bolj raznolika, sveža in čim manj 
predelana. To pomeni, da mora vsebovati veliko beljakovin živalskega in 
rastlinskega izvora, vitaminov (folna kislina) in mineralnih snovi. Te snovi 
dobi z uživanjem svežega sadja in zelenjave. Energijo oziroma ogljikove 
hidrate dobi z uživanjem žit in polnozrnatih izdelkov. 

Vse zahteve za zdravju prijazno hrano postanejo še pomembnejše v času 
nosečnosti in dojenja, saj otrok snovi za rast in razvoj dobiva le prek 
materinega telesa. 

Dojenje 

Prva in osnovna hrana po rojstvu otroka naj bi bilo materino mleko, ki je 
pomembno za razvoj majhnih otrok in je najboljši naravni vir prehrane. Z 
dojenjem se tudi ustvarja vez med materjo in otrokom. Veljajo priporočila:

• otroka je treba začeti dojiti čim prej; 

• med dojenjem se otroku ne dajejo sladkane tekočine in mlečne 
mešanice; 

• otrok nagonsko ve, kdaj bi rad jedel; počasi naj se navaja na 
določen red; 

• otrok naj vsaj šest mesecev dobiva materino mleko z dodatkom 
vitamina D, ki ga predpiše zdravnik; 

• prehrana matere med dojenjem naj bo zdrava in uravnotežena z 
nekoliko več tekočine. 

Prehrana otrok in mladine 

Otrokom in mladini je potrebna hrana, ki jim omogoča rast in razvoj, 
obnavljanje organizma in opravljanje njegovih funkcij. Priporočene 
količine posameznih hranilnih snovi za različne starosti otrok in mladine, 
ustrezne njihovim potrebam: 

• Beljakovine naj bodo deloma živalskega izvora (ribe, mleko, lahko 
prebavljivo meso) in deloma rastlinskega izvora (stročnice in žita) 
v razmerju  1 : 2. Preobilna beljakovinska hrana lahko povzroča 

Če dojenček ne more dobiti 
materinega mleka, so na 
tržišču izdelki, ki se mu po 
svoji sestavi skušajo približati. 
Uporabljamo jih po navodilih, 
ki so na embalaži, in po posvetu 
z zdravnikom ali medicinsko 
sestro – babico. Po tretjem 
ali četrtem mesecu starosti 
mlečno prehrano dopolnjujemo 
s sadnimi in zelenjavnimi sokovi 
in kašicami. Po šestem mesecu 
pa otroku začnemo dodajati tudi 
druge jedi. 

Na prehrano mladih pogosto 
vplivajo reklame in »modno 
uživanje« hitre hrane (angl. fast 
food). Razlog več, da na podlagi 
prehranskega znanja pravilno 
izbiramo živila in pripravljamo 
okusne raznovrstne jedi.
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pri nedoraslem organizmu motnje v delovanju jeter in ledvic ter 
alergije.

• Maščobe so otroku potrebne za energijo, za izgradnjo celičnih 
struktur, živčnega in možganskega tkiva. Vitamine (A, D, E, K) 
lahko izkoristimo le v prisotnosti maščob v jedi. 

• Ogljikovi hidrati naj bodo pretežno žitnega izvora, deloma iz 
stročnic. Sladkor naj bo le kot sestavni del jedi, ne pa v obliki 
bombonov in drugih sladkarij. Skušajmo spremeniti določene 
razvade in dajmo prednost svežemu ali suhemu sadju. S tem 
dobijo tudi vitamine in mineralne snovi ter vodo. Pri veliki 
dejavnosti najbolje odžejata voda in čaj brez dodanega sladkorja. 

Prehrana šolarja 

Šolske obremenitve lahko šolarji premagujete, če niste lačni. To pomeni, 
da se morate naučiti zajtrkovati, imeti v šoli malico, lahko tudi kosilo, 
doma pa se sami naučite pripravljati okusne malice in lahke večerje. Po 
prehranskih priporočilih naj bi z rednim uživanjem 4–6 obrokov dobili 
med 2500 in 3000 kcal. Z rednim prehranjevanjem boste lažje in predvsem 
z večjim uspehom zmogli pouk, ki lahko traja 5–8 ur. Pri nekaterih pa se 
zaradi različnih dejavnosti (športnih, glasbenih, likovnih itd.) zavleče do 
popoldanskih in večernih ur. Prehranska priporočila od vrtca do šole 
vključujejo tudi prehrano v času pubertete in odraščanja. Hrana naj bo 
raznovrstna, sestavljena iz različnih živil, kakovostno pripravljena in čim 
privlačnejša za oči. 

Prehrana v dobi pubertete, adolescence  in zrelosti 

Zadnja leta vse pogosteje srečujemo težave s telesno težo med mladimi, 
še posebej v času pubertete in odraščanja – adolescence. Poskusimo 
že v otroštvu razumeti vzroke debelosti in skušajmo preprečiti motnje 
hranjenja, predvsem pa poskrbimo za zdrav način življenja. Danes telesno 
maso vrednotimo z indeksom telesne mase. 

Prehrana rekreativca in športnika 

Prehrana športnika je odvisna od vrste športa in programa treninga, zato 
je treba pri načrtovanju prehrane upoštevati ta dejstva. Prehrano naj 
načrtuje strokovnjak. 

Proizvajalci živil reklamirajo izdelke živil, ki imajo običajno kratkotrajne 
učinke ali pa vsebujejo celo nedovoljene sestavine. Zato moramo biti 
pozorni in ne uživati teh živil. Pri prehrani športnika moramo ločiti 
prehrano v času treninga in tekmovanja in v času počitka.

V jedilnikih naj prevladujejo živila ali jedi iz celih semen žit in njihovi 
izdelki, npr.: polnovredne testenine, ajdova in prosena kaša, kruh s 
semeni, mlečni izdelki z manj maščob, meso (ribe, piščanec, telečje in 
goveje meso), občasno jajca, stročnice (leča, čičerika, fižol …) in različno 

Prehrambni vodič  
za šolarje 

Uživaj čim bolj raznoliko 
sestavljeno hrano! 

Vzdržuj primerno telesno 
maso (težo)! 

Maščobe uživaj v zmernih 
količinah! 

Ne pretiravaj s sladkarijami 
in sladkimi pijačami! 

Sol uporabljaj samo kot 
dodatek! 

Uživaj veliko svežega 
sadja, zelenjave in živil iz 

polnovrednih žit! 

Glede na celodnevne energijske 
potrebe je priporočljiv 
prehranski krožnik za 
športnike:

• 60–80 % sestavljenih 
ogljikovih hidratov (škrob z 
vlakninami), 

• 5–10 % enostavnih ogljikovih 
hidratov (sladkor), 

• 10–15 % beljakovin (živalskega 
izvora in rastlinskih), 

• 5–20 % maščob (prevladujejo 
naj rastlinske maščobe). 

Puberteta – doba človekovega 
razvoja med otroštvom in 
mladostno dobo.

Adolescence – doba človekovega 
razvoja med puberteto in 
zrelostjo, mladostna doba.

BESEDNJAK
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obarvano sadje in zelenjava. 

Prehrana rekreativnega športnika mora biti uravnotežena in zdrava. 
Prilagoditi jo mora urniku vadbe.

Prehrana fizičnih delavcev

Čeprav se je z razvojem tehnike in s tem vse večjo uporabo strojev 
potreba po energiji pri fizičnih delavcih zmanjšala, še vedno veljajo 
priporočila za biološko polnovredno prehrano. To pomeni, da s pravilno 
načrtovano in izbrano hrano lahko vplivamo na delovno storilnost ter na 
telesno in duševno počutje ljudi. Pri prehrani težkega fizičnega delavca 
izbiramo med živili in jedmi z višjo energijsko vrednostjo. To je tistimi, ki 
so bogata z ogljikovimi hidrati in maščobami. Ne smemo pa zanemariti 
beljakovin, vitaminov in mineralnih snovi. Za delavce je pomembno, da 
dobijo energijo iz hrane takrat, ko delajo. Zato morajo zajtrkovati, preden 
začnejo delo.

Prehrana umskih delavcev 

Prehrana umskih delavcev mora vsebovati primerno količino beljakovin, 
vitaminov, mineralnih snovi ter prehranskih vlaknin. To pomeni, da 
energijsko ni bogata, mora pa dati občutek sitosti. Nujno potrebna za 
delovanje možganov je glukoza, čeprav dejavnost možganov pospešujejo 
tudi beljakovine. V prehrani umskega delavca omejimo maščobe, vendar 
jih ne smemo črtati z jedilnika. Izogibajmo se živil, ki so predelana, 
prečiščena in v katerih prevladuje ena sama hranilna snov. Odličen 
prigrizek so oreščki (mandlji).

Prehrana starejših odraslih 

Dolžina življenja je predvsem odvisna od pravilne prehrane v vseh dobah, 
zlasti v dobi staranja. Izredno pomembno je, da vsebuje hrana veliko 
vitaminov in mineralnih snovi, neizogibno potrebnih za starejše osebe, 
manj lažje prebavljivih maščob, tudi manj ogljikovih hidratov, več pa 
beljakovin v obliki mleka, skute. Meso naj bo lažje prebavljivo, kuhano. 
Jajc naj starejša oseba uživa manj kot v dobi polne dejavnosti. Starejši 
organizem potrebuje veliko tekočine. Priporočljivi so sadni sokovi in 
mineralna voda. Pomembno je tudi, da je hrana pisana in primerno 
postrežena. 

Dietna prehrana 

Grški zdravnik Hipokrat, ki je živel od leta 460 do leta 377 pred našim 
štetjem, je prvi začel priporočati (diaita) red v celotnem načinu življenja, 
s posebnim poudarkom na uravnoteženi prehrani. Pojem dieta pomeni 
mnogo več kot samo shujševalna dieta, saj lahko s hrano primerne sestave 
izboljšamo zdravljenje nekaterih bolezni. Vrsto diete pri posameznih 
boleznih vedno določi zdravnik. Za pripravo te hrane pa skrbijo dietni 
kuharji.

Telesna dejavnost rekreativca 
in športnika

Priporočila za dobro počutje, 
za zdravje in uspešno delo 
navajajo, da naj bi se vsak dan 
vsaj 20–30 minut intenzivno 
ukvarjali z rekreacijo, in sicer 
tako intenzivno, da se temeljito 
prepotimo in pospešimo srčni 
utrip. Lahko pa za konec tedna 
načrtujemo tudi daljšo ali 
intenzivnejšo dejavnost. Za 
dobro kondicijo je osnovni pogoj 
primerna prehranjenost oz. 
najboljša oskrba s hranilnimi 
snovmi, ki jih dobimo z 
uravnoteženo prehrano. 

Za fizične delavce je pomembno 
tudi, da poleg energijsko bogate 
hrane zaužijejo dovolj tekočine.

Kava in čaj sta dovoljena, če ju ni 
prepovedal zdravnik. Enako velja 
za vino.
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Prehrana  
v posebnih razmerah
Prehrana v izrednih razmerah je potrebna na primer ob naravnih nesrečah 
ali v času vojne.

V teh primerih je najpomembneje, da zagotovimo zdravo pitno vodo, 
da preprečimo nastanek in širjenje nalezljivih bolezni in da zagotovimo 
prehrano za preživetje. Prehrane v izrednih razmerah ne smemo 
prepustiti naključju, zato so strokovnjaki izdelali posebne programe 
prehranjevanja, ki priporočajo, da: 

• imamo dovolj veliko zalogo različnih živil; 

• posamezen obrok za preživetje zagotavlja najmanjšo zadostno 
količino energije in hranilnih snovi;

• predpisano količino hranilnih snovi znižamo za 15–20 %; obroke 
z manj hranilnimi snovmi lahko znižamo za dva in pol meseca do 
tri; v tem času se še ne pojavijo nezaželene posledice za zdravje in 
delovno sposobnost;

• hrano dopolnimo z užitno divjadjo in z divjo užitno zelenjavo; 

• s premislekom organiziramo pripravo hrane in njeno 
razdeljevanje. 

Posebne razmere lahko pomenijo tudi prostovoljno bivanje – taborjenje –   
v naravi. V tem primeru se ne smemo prepustiti naključju, saj brez vode 
preživimo le 2–3 dni, brez hrane pa le 25–30 dni. Poleg zaloge živil je 
dobro, da imamo še zalogo nekaj litrov čiste vode v plastenkah. V zalogo 
živil spadajo trajna živila, kot so mesne in ribje konzerve, prepečenec, 
keksi, sladkor, moka, olje, sol in različna instant živila. 

Če bomo v stiski in lačni, bomo uživali neznane rastline. Običajno so to 
divje užitne rastline, ki rastejo po travnikih in gozdovih. Spoznamo jih po 
intenzivnem vonju in nekoliko grenkem ali pekočem okusu. Vsebujejo 
veliko vitaminov in mineralnih snovi. 

Glede na letni čas v naravi lahko najdemo na primer koprive, čemaž, 
smrekove vršičke, regrat, različna semena in plodove (bukov žir,  
kostanj …)  ter različne užitne gobe. Desno na fotografijah je prikazanih 
nekaj primerov. 

Regrat

Črni trn

Smrekovi vršički

Kostanj

Kopriva

Instant – pripravljen, narejen 
brez (dolgega) kuhanja.

BESEDNJAK

Jesenski goban
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Črni trn

Kostanj

Kopriva

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanje

1. Pojasni, kaj pomeni izraz »uravnotežena prehrana«. 

2. Navedi pravilen ritem prehranjevanja. Primerjaj ga s svojim 
ritmom in pojasni razlike.

3. Zakaj je zajtrk pomemben dnevni obrok?

4. Navedi tri dobre prehranjevalne navade. Pojasni, zakaj so to 
dobre navade.

5.  Opiši primer zdravega prehranskega krožnika. Svoj odgovor 
utemelji.

6. Oceni, ali je bilo včerajšnje kosilo v šoli pravilno sestavljeno. 
Utemelji svojo oceno.

7. Razmisli in pojasni, ali so prehranjevalne navade tvojega 
okolja enake kot navade ljudi iz tvoje najbližje sosednje 
države. 

8. Sestavi jedilnik za domače nedeljsko kosilo. Navedi sedem 
priporočil zdravju prijazne prehrane, ki si jih upošteval/-a pri 
sestavi jedilnika.

15. Kakšni so znaki motenj hranjenja?

16. Izračunaj svoje stanje prehranjenosti s pomočjo računanja 
ITM-ja in uporabe ustreznih tabel. 

17. Najpogostejši vzrok za motnje hranjenja je nezadovoljstvo s 
samim seboj. Razmisli, če to resnično drži.

18. Naštej pet slovenskih tradicionalnih jedi.

19. Navedi, katere narodne jedi so značilne za tvoj domači kraj.

20. Katere hranilne snovi nam lahko primanjkuje, če smo vegani?

21. Pojasni, kako hitra hrana (angl. fast food) vpliva na zdravje 
osnovnošolcev.
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