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Nezdrave prehranske navade in 
nezadostna telesna dejavnost so 
ključni dejavniki za razvoj mnogih 
nenalezljivih kroničnih bolezni in 
debelosti, ki je danes tudi v Slove-
niji že zelo prisotna med otroki. Po 
podatkih Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ima namreč 
kar vsak peti otrok prekomerno 
telesno težo. 

Danes otroci večinoma uživajo 
premalo zelenjave in sadja ter pre-
pogosto posegajo po nezdravih 
sladkih in slanih prigrizkih, sladkih 
pijačah in drugih živilih, ki so zelo 
kalorična, a vsebujejo le malo 
hranilnih snovi. Tako se otroci 
naučijo slabih prehranskih navad 
že v zgodnjem otroštvu, kar je zelo 
slaba popotnica za življenje.

Prehrana je danes zelo osiromaše-
na hranilnih snovi, zato je še toliko 
bolj pomembno, da izberemo 
ustrezno hrano, da telesu zagoto-
vimo vsak dan potrebne hranilne 
snovi za nemoteno delovanje. 
Človeški organizem ima sicer 
zmožnost samoobnavljanja, saj se 
njegove celice same obnavljajo, 
vendar je to možno le, če dobi telo 
za to potrebne sestavine, kot so 
vitamini, minerali in vlaknine.

Zdrave prehranske 
navade že v otroštvu

Poskrbimo, da bomo otrokom do-
ber zgled in jim predajmo zdrave 
prehranske navade že v otroštvu:

Hrana naj bo čim bolj raznolika.  •
Vključujmo v obroke vseh 5 
glavnih skupin živil: 

žita, testenine, krompir,  •
kruh (6 enot)
zelenjava in sadje (5 enot) •
mleko in mlečni izdelki (3  •
– 4 enote)
meso, ribe, stročnice, jajca,  •
oreščki (2 enoti)
hrana z maščobami in  •
sladkorji (ne preveč)

Poskrbimo, da bomo zaužili  •
največ živil iz prvih dveh 
skupin. Bogat vir zdravja je 
predvsem naravna hrana 
rastlinskega izvora, bogata 
s svežim sadjem, zelenjavo, 
neoluščenimi žiti, semeni in 
oreški. Seveda si lahko tu in 
tam tudi privoščimo sladkarije, 
čips in druga živila, vendar 
pazimo, da tega ne bo preveč.

Jejmo 5-krat na dan:  •
zajtrk, malico, kosilo, 
malico in večerjo ter 
jejmo počasi.

Prednost dajmo  •
sezonskim in čim bolj 
naravno pridelanim 
živilom.

Uživajmo zelenjavo, sadje in  •
žitarice ves dan v obilju.

Uživajmo čim več raznolike  •
zelenjave in sadja pri vsakem 
obroku.

Uživajmo čim bolj svežo  •
zelenjavo in sadje različnih 
barv.

Zamenjajmo nezdrave nasičene  •
maščobe z nenasičenimi 
rastlinskimi maščobami.

Uživajmo čim manj živil iz bele  •
moke.

Hrana naj ne bo preveč soljena.  •
Uporabljajmo raje morsko sol.

Čim manjkrat jejmo ocvrto  •
hrano, kot je npr. pomfrit.

Za sladkanje raje uporabljajmo  •
med ali trsni sladkor.

Pijmo dovolj tekočine.  •
Priporočeno je, da otroci na 
dan zaužijejo približno 1 liter 
vode. Posladkamo pa se lahko 
tudi s sveže stisnjenimi sadnimi 
in zelenjavnimi sokovi.  

Ne pozabimo na gibanje. •

Starši so otroku vzor – ne le z  •
besedami, temveč z dejanji!

Poskrbite za zdravje svojih otrok!



Na prehranski piramidi ima 
zelenjava posebno mesto, saj je 
bogat vir vitaminov, mineralov 
in antioksidantov, s katerimi nam 
pomaga krepiti našo odpornost. Je 
tudi bogat vir vlaknin, ki so nujno 
potrebne za zdrav prebavni trakt. 
Strokovnjaki za prehrano priporo-
čajo, da bi naj dnevno zaužili vsaj 
250 do 450 gramov zelenjave.

Z vsakodnevnim vključevanjem 
sveže in kakovostne zelenjave v 
našo prehrano bomo bolje zaščitili 
naš organizem, mu pomagali pri 
obnavljanju celic in poskrbeli za 
zdravje.

Ker se različne vrste zelenjave med 
seboj razlikujejo po hranilnih sno-
veh, ki jih vsebujejo, uživajmo čim 
bolj raznoliko zelenjavo. Uživajmo 
zelenjavo:

 zelene barve (solato, špinačo,  •
brokoli, brstični ohrovt, grah, 
paprika…), 

rumeno-oranžne in rdeče  •
barve (korenje, kolerabo, 
paradižnik…) in

drugo zelenjavo (vse vrste  •
solat, stročji fižol, čebulo, 
cvetačo, beluše, jajčevce, 
česen…). 

Zelenjava zelene barve naj bo na 
mizi večkrat na teden, saj je po-
sebno pomemben vir vitaminov in 
mineralov.

Uživajmo čim bolj 
sezonsko zelenjavo

Za vsako vrsto zelenjave obstaja 
pravi letni čas, ko je sveža in pre-
hransko najbolj bogata. 
Največ vitaminov in mineralov se 
nahaja v sveži zelenjavi, ki jo pobe-
remo z vrta in takoj pripravimo za 
uživanje. Takoj po tem, ko smo jo 
pobrali na vrtu ali na njivi, začne 
hitro izgubljati vitamine in minera-
le. Med predelavo pa jih izgubi še 
več. Lahko si predstavljamo, kako 
siromašna s hranilnimi snovmi je 
zelenjava na prodajnih policah, 
ki je pripotovala od daleč, in ki ni 
pridelana v letnem času primer-
nem zanjo.

Ker večinoma nimamo možno-
sti, da bi si pridelali zelenjavo na 
svojem vrtu, kupujmo sezonsko in 
lokalno pridelano zelenjavo, saj je 
ta najbolj sveža in zato bolje ohra-
ni svoje hranilne vrednosti.

Kratka pot do krožnika

Uživajmo čim bolj lokalno pride-
lano zelenjavo in sadje! To nam 
zagotavlja kratko pot od njive do 
prodajnih polic, zaradi česar je ze-
lenjava sveža, bolj polnega okusa 
in vsebuje več hranilnih snovi, 
vitaminov in mineralov, jedi iz nje 
pa okusnejše in bolj zdrave. S kraj-
šimi transportnimi potmi pa tudi 
manj obremenjujemo okolje.

Raznolika zelenjava vsak dan

Skupaj z otroki 
rešite didaktične naloge 

v nadaljevanju in jih naučite že 
v zgodnjem otroštvu zdravega 

in kakovostnega načina 
prehranjevanja.

www.zelenjava-pikapolonica.si



Obkroži živila, ki jih bomo izbrali, če želimo jesti zdravo.



Pomagaj zajčku, da pride do korenčka

Kakšne barve je zelenjava? Pobarvaj jo:

www.zelenjava-pikapolonica.si



Pobarvaj zelenjavne junake: 
gospod česenček, gospa krompirčkova in gospod korenček.

Poišči najmanjšo zelenjavo v vrstici in jo pobarvaj! 



www.zelenjava-pikapolonica.si

Zdrava zelenjava malo drugače
Pripravite okusne zelenjavne napitke!

Napitek iz rdeče pese

Za 2 osebi:

2 rdeči pesi •
2 pomaranči •
1 rdeča grenivka •
po želji limona in med •

Peso olupimo in narežemo na manjše koščke, iz pomaranč 
in grenivke iztisnemo sok ter vse skupaj zmešamo v 
mešalniku. Za bolj kisel okus dodamo nekaj soka limone, 
za bolj sladek pa malo medu. Za bolj svež in hladen okus 
dodamo nekaj kock ledu.

Zeleni smoothie

Za 2 osebi:

100 g brokolija •
1 majhno jabolko •
100 g kumar •
voda •

Zelenjavo in sadje očistimo ter olupimo. Vse skupaj damo v 
sekljalnik. Dodamo vodo - količina je odvisna od tega, kako 
tekoč napitek želimo. Postrežemo ohlajeno. Okrasimo  
s papriko ali kumaro.

Za 2 osebi:

6 korenčkov •
2 dl pomarančnega soka •
1 jabolko •

Korenje ostrgamo ter ga narežemo, jabolku odstranimo 
peščišče, ga olupimo in narežemo, dodamo pomarančni 
sok in nato vse skupaj zmešamo v mešalniku. Če nam 
je ljubši gostejši okus, dodamo manj soka. Za bolj svež 
in hladen okus dodamo nekaj kock ledu ter kozarec 
dekorativno okrasimo s svežimi listi mete.

Korenčkov smoothie



 Uživajmo 
kakovostno zelenjavo

Pri izbiri zelenjave pa je pomembno tudi, kakšno zelenjavo 
uživamo. Izberimo zelenjavo višje kakovosti iz kontrolirane 

integrirane in ekološke pridelave, pridelano v Sloveniji, bogato 
s hranilnimi snovmi. Jejmo sezonsko, svežo zelenjavo, ko 

ima le-ta največ vitaminov, mineralov in hranilnih 
snovi.

Več informacij in okusne zelenjavne recepte najdete na: 

www.zelenjava-pikapolonica.si

Slovensko združenje za
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Integrirano 
pridelano zelenjavo 

prepoznamo po spodaj prikazanem 
uradnem znaku za označevanje integrirane 

pridelave v Sloveniji, ki zagotavlja, da je zelenjava 
resnično pridelana na integriran način in da ustreza 

visokim standardom kakovosti.

Hkrati tudi znak Pikapolonica zagotavlja, da je zelenjava 
pridelana na integriran način in da je bila zelenjava 

pridelana v slovenski zemlji. Odlikujeta jo svežina 
in polnost okusa. 


