ZA MIZO
Poskrbeti moramo, da hrano skupaj z otroci uživamo v prijetnem družinskem okolju, ob lepo
pogrnjeni mizi in počasi. Hrano je treba dobro prežvečiti, zato je prav, da med hranjenjem ne
govorimo preveč - dobro razpoloženje pri mizi.
PRIPRAVA HRANE
- Hrano pripravljamo sproti in vedno sveže.
- Ohranimo VITAMINE in MINERALE v sadju in zelenjavi (zelenjavo kuhamo v pari ali v
majhni količini vode kratek čas, le toliko da se zmehča, ne smemo je prekuhati). Sadje in
zelenjavo operemo in razrežemo tik pred uporabo. Mora biti sveže nabrana, hranimo ju v
temnem, hladnem in zračnem prostoru.
- Jedi iz surovih jajc niso priporočljive, ker je nevarnost okužbe s salmonelo zelo
velika(francoska solata, rumenjak s sladkorjem)-jajce moramo kuhati vsaj 7 min.
- Majhnim otrokom ne ponujamo jedi iz surovega mesa(tatarski,angleški biftek).
- V sladice ali v jedi ne dodajamo alkoholnih dodatkov ali prave kave.
- Izumetničena ali pikantna hrana ni za otoke.
- Gobe in meso divjačine niso za otroke.
- Preden majhnemu otroku ponudimo kupljeno živilo ali jed jo moramo prej poskusiti.
- Pri pripravi hrane naj bodo deske in noži ločeni za sveže in kuhano meso, posebej naj bodo
tudi za salame in posebej za ribe.
IZBIRČNOST
Otrok ima pravico reči ne, tudi pri hranjenju. To ni vedno izsiljevanje ali razvajenost, kot si
mnogokrat razlagajo odrasli. Ugotoviti je potrebno kaj je vzrok:
-pikantna hrana
-prepozno navajanje na določeno hrano
-premalo časa ali potrpljenja…
Dovoliti mu moramo, da si količino in različnost hrane izbira sam, vendar pri tem bodimo
pozorni, da ne bo odklanjal bistvenih živil:mleko in mlečni izdelki, sveža in kuhana zelenjava,
sadje, meso, ribe, jajca, žitarice in stročnice.
Biti moramo dosledni pri prehrani in potrpežljivi pri hranjenju, da bo takih živil zaužil vsaj
malo ali postopoma.
Prijazne besede, kot so: izvoli, hvala, prosim, pa zgled, primerna spodbuda, sveža in
nepikantna hrana, so garancija, da bo otrok jedel.
Če samo en razlog ni izpolnjen tudi uspeha ne bo.
ZDRAVO PREHRANJEVANJE OTROK
Dnevna prehrana otrok naj vsebuje vsaj 5-obrokov. Najbolje je, da je obrok sestavljen iz treh
do štirih vrst jedi, če je le mogoče vedno ob istem času.
1. zajtrk naj bo energijsko in biološko najbolj bogat obrok.
2. lažja dopoldanska malica
3. zmerno kosilo
4. lahka popoldanska malica
5. skromna večerja
NEKAJ NASVETOV:
1. V otroški prehrani mora biti dovolj kvalitetnih maščob (so nosilke življenjsko
pomembnih vitaminov in pomemben vir energije) – prevladuje naj maslo, ki je naravni
mlečni proizvod (vsebuje veliko vitamina A) – predvsem maščobe rastlinskega izvora.
2. Uporabljajmo polnomastno mleko.
3. Otroci naj pojedo največ 2-3 rumenjake na teden.

4. Solimo manj - najbolje z morsko soljo. V hrano ne dodajamo industrijskih začimb in
raznih dodatkov.
IZOGIBAJMO SE:
1. cvrtim in pohanim jedem.
2. sladkarijam (bomboni, čokolade, sladice, sladki napitki).
3. slanih prigrizkov.
4. hrani ali napitkom iz pločevink
5. gaziranih pijač.
4. Ne uporabljamo suhomesnatih izdelkov v dnevni prehrani.
5. Ni priporočljivo, da obroke za otroke pripravljamo iz zamrznjenih živil ali celo iz
zamrznjene že pripravljene hrane.
JEDILNIK
Z: mlečni riž, naravni sok - sadež (pomarančni sok).
DM: rezina sira (50% mlečne maščobe), polnozrnat kruh, kompot.
K: porova juha, sojini polpeti, pire krompir, špinačna prikuha, zelena solata, voda
PM: Naravni jogurt 150g, polnozrnat kruh.
V: zelenjavna mineštra, koruzni kruh.
Z: Mala makova žemljica z maslom in medom, mleko 2 dcl.
DM: koruzni kosmiči, naravni jogurt, sveže jagode.
K: Omaka iz mletega mesa, krompirjevi svaljki, rdeča pesa v solati, lipov čaj z limono.
PM: Mandarina, črn kruh.
V: ajdove palačinke z skuto, kompot.
PREHRANSKA PRIPOROČILA
1. V jedi uživajte
2. Jejte pestro hrano, ki naj bo pretežno rastlinskega izvora
3. Bodite vsak dan telesno dejavni in jejte toliko, da bo vaša telesna teža normalna.
4. Večkrat na dan jejte kruh, žita, testenine, riž in krompir, najbolje pri vsakem obroku,
izbirajte polnozrnate izdelke.
5. Večkrat na dan (pri vsakem obroku) jejte veliko zelenjave in sadja.
6. Jejte čim manj maščob in izdelkov, ki vsebujejo maščobe (npr. mesne izdelke,
namaze,…). Omejite količino mesa in mesnih izdelkov. Izbirajte puste vrste mesa.
Enkrat ali dvakrat na teden. Uvedite brezmesni dan.
7. Čim redkeje uživajte slaščice in sladke pijače (sladkane sokove, gazirane pijače,..)
8. Hrano solite čim manj in omejite uživanje že pripravljenih slanih jedi.
9. Hrano pripravljajte na zdrav način in higiensko neoporečno. Hrano dušite, kuhajte ali
pecite, vendar je ne cvrite. Dodajte ji čim manj maščob, soli in sladkorja.
10. Zavedajte se, da je dojenje najustreznejši in zadosten vir prehrane dojenčkov.
KAKO OBLIKUJEMO ZDRAV KROŽNIK
Uravnotežen krožnik je tisti, pri katerem priloga pokriva 2/5, zelenjava prav tako 2/5 in mesna
jed 1/5 krožnika. H glavni jedi obvezno sodi še velika skodelica solate in košček polno
zrnatega ali črnega kruha in ne pozabimo sadja.

