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POSKRBITE ZA URAVNOTEŽENO PREHRANJEVANJE             POSKRBITE ZA DOVOLJ VELIK VNOS TEKOČINE V TELO             

NAPAKE SODOBNEGA ČLOVEKA: neprimeren ritem prehranjevanja, povečano uživanje predelane hrane, 
maščob, soli, sladkorja, izpuščanje zajtrka, premajhno uživanje tekočine in vlaknin

Od tega, kakšno hrano in na kakšen način 
jo vnašate v telo, je odvisna stopnja vaše 
telesne energije. Bolj URAVNOTEŽENO se 
prehranjujete, več energije, ki omogoča 
optimalni psiho zični razvoj, dobre 
intelektualne sposobnosti, vitalnost, 
splošno odpornost in dobro 
razpoloženje, kultivirate. Uravnoteženo 
prehranjevanje pomeni vnos vseh 
potrebnih hranilnih snovi in njihovo 
ustrezno energijsko vrednost, kar pomeni 
pravo količino in razmerje ogljikovih 
hidratov, beljakovin, maščob, vitaminov, 
mineralov in vode v več dnevnih obrokih.

 

Voda je najpomembnejši del 
vsakodnevne prehrane. Sodeluje pri 
uravnavanju telesne temperature, pri 
izločanju toksinov iz vašega telesa, olajša 
prebavo in pomaga pri kontroli telesne 
teže. Dobra hidracija poveča zbranost, 
odpornost proti boleznim, psihično in 

vode je najbolje razporediti preko celega 
dneva. Čaj, kava, alkohol in druge 
umetne pijače ne morejo nadomestiti 
čiste naravne vode. Vsebujejo celo snovi, 
ki odstranjujejo vodo iz telesnih zalog in 
povzročajo še večjo žejo.
 
Dve tretjini telesa je sestavljeno iz vode. 
Premajhen vnos tekočine povzroči 
motnje v njegovem delovanju. Celica, ki 
ne dobi zadosti vode, se ne more 
obnavljati, zato se poškoduje. Okvarjena 
celica pa je lahko osnova za nastajanje 
tumorskih tvorb. 

• Ogljikovi hidrati   gorivo
             – Vlaknine čistilci, občutek sitosti
• Maščobe  energija, toplota
• Beljakovine  opeke, gradniki
• Vitamini  pretvorba in transport hranil
• Minerali  skrb za kvaliteto procesov
• Tekočina (Voda) obnova, čiščenje



INE V TELO              

URAVNOTEŽENO PREHRANJEVANJE    
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Napišite kdaj običajno vstajate in kdaj greste spat. Znotraj budnega časa 
razporedite obroke na način, da med enim in drugim ne bo več kot tri ure časa. 

pomembno!POzor! 
Vsako omejevanje vnosa kalorij ima za posledico tudi padec 
bazalnega metabolizma. Dr. Nada Rotovnik Kozjek meni, da 
pri večini diet s časom upade za 30%. Zaradi pomanjkanja 

nujno potrebnih hranil je telo v stresu, začne varčevati z 
energijo in presnova se upočasni.  

A) Redni obroki. Najprej morate urediti obroke. Z njimi boste pridobili 
energijo za bolj učinkovito delo. Opuščanje obrokov je najpogostejši vzrok 
naraščanja telesne teže. Priporočila, da je treba pojesti vsaj pet obrokov 
dnevno, je zelo pomembno upoštevati.

Vstajam ob  

1. obrok ob

2. obrok ob

3. obrok ob

4. obrok ob

5. obrok ob

6. obrok ob

Počitek ob

• Pojejte 5-6 obrokov na dan za pospešitev  
  metabolizma
• Jejte manjše obroke, da telo ne skladišči 
• Ne hodite spat brez večerje
• Vnos ogljikovih hidratov naj bo dopoldan 
  večji kot popoldan 
• Na 25 kg t.t. popijte 1 l vode – 4 kozarce 
  dopoldan, 4 kozarce popoldan
• Pojejte dovolj vlaknin za dobro prebavo, v
  črevesju se začne 80 % bolezni
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B) Glikemični indeks (GI) in sladkor v krvi.

GI je število med 0 in 100. Živila razvršča glede na to, kako njihovo zaužitje vpliva 
na spremembo ravni sladkorja v krvi, v primerjavi z referenčnim živilom, za 
katerega se določi, da ima GI 100 (raztopina glukoze). Manj predelano živilo, z 
več kompleksnimi ogljikovimi hidrati, ima nižji GI. Potrebuje več časa za prebavo 
in presnovo, zato podaljšuje občutek sitosti. Preprečuje velika nihanja krvnega 
sladkorja, s tem uravnava raven energije in učinkovitost delovanja telesa. 

V nadaljevanju imate našteta živila z visokim in nizkim GI. Razmislite in 
podčrtajte tista, ki jih radi jeste. Ugotovite, kako pravilno je vaše prehranjevanje!

Živila z visokim GI: glukoza 100, krompir, pečen v pečici 95, bel kruh 95, 
krompirjev pire 90, med 90, korenje 85, koruzni kosmiči 85, instantni riž 85, buča 
70, lubenica 70, sladkor (saharoza) 70, čokoladne sladice 70, pesa 65, suho sadje 
65, kuhan neolupljen krompir 65, banane, melone, marmelade 60, pomarančni 
sok 60

Sadje z visokim GI: mango 51, kivi 53, papaja 55, melona 60, banana 60, ananas 

Živila z nizkim GI:

izdelki 35, polnozrnate testenine 30, marmelade brez sladkorja 30, ješprenj 25, 
črna čokolada (>70% kakava) 22, soja 15, arašidi 15, zelena zelenjava 15, 
šampinjoni 15

Sadje z nizkim GI: avokado 10, črni ribez 15, limona 20, češnja 25, jagoda 25, 
borovnica 25, malina 25, kosmulja 25, mandarina 30, hruška 30, marelica 30, 
jabolko 38
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C) Obvezen zajtrk

Zakaj je treba zajtrkovati? Zaloge se preko noči izpraznijo. Možgani in telo, ki 
potrebujejo novo energijo, poskušajo izkoristiti zaloge hranljivih snovi in vode, ki 
jih ni na voljo. 

Z zajtrkom organizem dobi potrebno hrano in prebudi metabolizem. Sestavljen 
naj bi bil pretežno iz hrane, ki vsebuje veliko sestavljenih ogljikovih hidratov, kot 
so kosmiči, muesliji, žita, polnozrnati kruh, sadje in zelenjava, beljakovin za daljši 
občutek sitosti, kot so oreščki, semena, jajca, jogurt, malo sladkorja za 
uravnavanje energije in vlaknin za redno prebavo (sadje). Dokazano je, da tisti, ki 
izpuščate zajtrk, tekom dneva podležete slaščicam in nezdravim maščobam.

Ali jeste zajtrk?        Da       Ne 

Zakaj ne?

Sklep: Vpeljal(a) bom zajtrk!!  Kdaj?

pomembno!
Inzulin je hormon, ki uravnava raven krvnega sladkorja in skrbi za njegov transport do celic.

Zakaj diabetes tip 2? Tkiva postanejo odporna na insulin, trebušna slinavka in njene beta celice se 
izčrpajo, izločanje insulina se postopno zmanjšuje, raven sladkorja v krvi ostane povišana in 
razvijejo se znamenja sladkorne bolezni.
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PAZI!  1g OH – 4 kcal, 1g beljakovin – 4 kcal, 1g maščob – 9 kcal 

D) Energijski vnos = vnesena energija – potrošena energija

Zdrav človek seredi na osnovi neravnovesja med vneseno in porabljeno energijo.

Energijska gostota hrane nam pove, koliko energije ima določena vrsta hrane 
na prostorninsko enoto (kalorij). Iz 1 grama ogljikovih hidratov in beljakovin v 
telesu dobimo 4 kcal, iz grama maščob 9 kcal.

Hranilna gostota hrane nam pove, kolikšno količino hranil (ogljikovih hidratov, 
maščob, beljakovin, vitaminov, mineralov ali drugih snovi) vsebuje določeno 
živilo oziroma določena vrsta hrane na prostorninsko enoto.

E) Vsebina obrokov

Sestavite primer vaših dnevnih obrokov: 

Zajtrk

Malica

Kosilo

Malica

Večerja
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POMOČ PRI DELU

1. Da bi jedilniki dosegli ustrezno energijsko vrednost, naj bodo sestavljeni: 
- 60 % iz ogljikovih hidratov
- 25 % iz maščob
- 15 % iz beljakovin

2. Obrok količinsko sestavite po formuli a+2b+c 

a-meso, ribe, stročnice, jajca, skuta
b-riž, testenine, prosena, ajdova kaša, zelenjava, sadje
c-voda, nesladkan čaj

3. Navajamo živila, ki vsebujejo: 

Ogljikove hidrate (OH)

  čičerika, fruktoza, mleko, jogurti
- z srednje visokim GI: testenine, ovseni kosmiči, ocvrt krompir, grozdje
- z visokim GI:bel kruh, riž, kosmiči, krompir, koruza, banane, rozine, med

Rastlinske beljakovine:
Živalske beljakovine: meso, ribe, perutnina, trdi in mehki siri, jajca, mleko, jogurt, skuta

Dobre – nenasičene maščobne kisline: ribe, ribje olje, laneno olje, olivno olje, 
repično olje, bučno olje, sončnično olje, koruzno olje, sojino olje
Slabe - nasičene maščobne kisline: vse živalske maščobe, maščobe za cvrtje, hitra 
prehrana, margarina, različne gotove jedi.

Večjo količino vitaminov: stročnice, jajca, meso, mleko, ribe, sadje, brokoli, listna 
zelenjava, krompir, lubenice, rastlinska olja, orehi, pomaranče, paradižnik

Veliko mineralov:
Kalcij: mlečni izdelki, sardine, školjke, repa, gorčica, brokoli, stročnice
Magnezij: orehi, stročnice, semena, soja, čokolada, koruza, grah, korenje, morski 
sadeži, nepoliran riž
Železo: drobovina, školjke, ostrige, stročnice, orehi, semena, rdeče meso, listnata 
zelenjava
Krom: gobe, slive, orehi, beluši, drobovina, žita
Baker: drobovina, školjke, žita, stročnice, čokolada, orehi
Cink: ostrige, pšenični kalčki, govedina, jetra, žita, temno perutninsko meso

Veliko antioksidantov: brstični ohrovt, bučke, borovnice, čili, ingver, arašidi, 
čebula, česen, avokado, beluši, blitva, brokoli, jagode, korenje, kumina,
majaron, ohrovt, paradižnik, pomaranče, ribe, sezam, špinača, soja,
zelena solata, meta, zelje, žajbelj.
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Ali vas steklenička z vodo spremlja povsod?   DA   NE

Zakaj ne?

ZANIMIVO! 70 kg težak odrasel človek ima vodo v telesu razporejeno: 
35 litrov v celicah, 3 litre v krvi in limfi, 11 litrov v medceličnih 
prostorih. V povprečju iz telesa izloča 2,5 litra vode na sledeč način: 
1,5 litra z urinom, 0,9 litra z dihanjem in znojenjem in 0,
1 litra z blatom 

POzor! 
Če telo izgubi 2 litra vode, smo žejni in manj 
hodimo na vodo. Do 4 litre izgube občutimo 
kot močno žejo, hujšanje, slabost, bledico 

in razdražljivost. Če izgubimo več kot 5 
litrov vode, je naše telo apatično in 

nesposobno fizičnega in psihičnega dela. 
Brez vode lahko zdržimo največ 10 dni, 

brez hrane 2 meseca.  

F) Hidriranje 

Zakaj piti vodo?

1. Ker je najlažje dostopna, najcenejša in jo imamo skoraj vedno pri roki. 
2. Ker zares odžeja. Čaj, kava in druge umetne pijače povzročajo še večjo žejo.
3. Ker redno pitje vode poveča našo zbranost, odpornost proti boleznim.
4. Ker deluje proti stresu in ker zaradi njenih učinkov boljše spimo.
5. Ker pripomore k dobremu videzu, tudi lepši koži.
6. Ker pozitivno vpliva na zobe in ustno votlino.
7. Ker ne redi.

Voda je zakon! Pijemo jo med posameznimi obroki!
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 Ugotovil(a) bom 
kakšne so moje 

prehranjevalne navade?

NALOGA MESECA

Sklep: Poiskal(a) bom čim več informacij ali pomoč strokovnjaka, da si enkrat za vselej uredim vsakodnevno prehrano!

Zlata pravila uživanja sadja: 
- Jejte ga na prazen želodec in med obroki kot samostojen obrok, najbolje zjutraj in dopoldne. 
- Ne jejte ga kot sladico v kombinaciji z drugimi hranili.
- Sadje da takojšnjo energijo, topi maščobe in usedline v sklepih.
- Zaradi velike vsebnosti vlaknin sadje čisti telo in ureja prebavo. 
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