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Здравословното хранене е ключ към добро здраве и успех в училище. 
Здравословно е разнообразното, балансирано и редовно хранене.

За да растете здрави и силни, опитайте се да спазвате следните 12 
препоръки за здравословно хранене:

1. Консумирайте разнообразна храна. Отделяйте достатъчно време за хранене в 
приятна и спокойна атмосфера
2. Не пропускайте сутрешната закуска, хранете се редовно
3. Консумирайте зърнени храни като важен източник на енергия,
предпочитайте пълнозърнест хляб
4. Консумирайте повече зеленчуци и плодове, по възможност при всяко хранене
5. Приемайте ежедневно мляко и млечни продукти
6. Избирайте месо без тлъстини, заменяйте месото по-често с риба, боб и леща
7. Ограничавайте мазнините, особено животинските, избягвайте пържените храни

8. Ограничавайте приема на захар, захарни и сладкарски изделия, избягвайте 
консумацията на безалкохолни напитки, съдържащи захар
9. Намалете употребата на сол и консумацията на солени храни

10. Приемайте ежедневно достатъчно вода и течности. Не консумирайте алкохолни 
напитки
11. Поддържайте здравословно тегло и бъдете физически активни всеки ден

12. Спазвайте хигиенните правила при хранене, приготвяне и съхранение на 
храните





ТОП 10 ЗДРАВОСЛОВНИ 
ХРАНИ



• 1. Плодове

• ЯБЪЛКИ - съдържат пектин, който 
намалява лошия холестерол.

• ПОРТОКАЛИ - сокът от всички цитруси се 
използва в направата на редица коктейли. 
Може да се добавя към чаша вода.
Настърганата лимонова или портокалова 
кора се използва като естествен оцветител 
в сладкарството.

• ЯГОДИ - учени открили, че консумацията 
на три шепи ягоди или боровинки в 
седмицата осезаемо намалява риска от 
сърдечни проблеми.



2. Зеленчуци

• Картофи - най-важната и широко 
разпространена незърнена култура и 
се нареждат на четвърто място в 
световен мащаб.

• Броколи - съединението сулфорафан, 
характерно за броколите и 
зеленчуците от този тип, лекува 
остра лимфна левкоза.

• Цвекло - съдържа витамини В3, В6, С, 
бета-каротен, магнезий, калций, цинк 
и желязо.

http://m.kulinar.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5_l.a_i.11380.html
http://m.kulinar.bg/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%89%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_l.a_i.10157.html
http://m.kulinar.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_l.a_i.17298.html


3. Кисело мляко
• Ползите от българското кисело мляко идват 

от изобилието от полезни млечно-кисели 
бактерии, които действат като пробиотик и 
подобряват храносмилателната функция.
Обикновеното нискомаслено кисело мляко е 
пълно със здравословни пробиотици, 
витамини и минерали. 

• Пантотеновата киселина спомага за 
метаболизма, а високата концентрация на 
йод е особено полезна за щитовидната 
жлеза. 

БЪЛГАРСКОТО КИСЕЛО МЛЯКО Е ДОБЪР 
ИЗТОЧНИК НА ПРОТЕИНИ.



4. ЯЙЦА



5. БОБ

• Всички сухи бобчета, включително 
лещата, са невероятно хранителни, а 
най-добрият сред тях е дребният боб. 

• Той е наситен с витамини и минерали, 
полезни за функционирането на 
сърцето, за костите и за органите. 

• Бобът спомага да потушим глада и 
същевременно се харакеризира с 
нисък брой калории.



6.МЕД

• Чистият мед е ценна добавка към 
хранителния режим. 

• Може да го използвате като 
подсладител, но избягвайте да го 
слагате в горещи напитки, тъй като 
той ще загуби своите прекрасни 
качества.

• Медът притежава много 
антиоксиданти, както и естествени 
антибактериални свойства.



7. КЪЛНОВЕ

• Кълновете са едни от най-високите нива на хранителност, които 
са достъпни, включвайки витамини, минерали, антиоксиданти и 
ензими, които ни предпазват от действието на свободните 
радикали.



8. ОРГАНИЧНО КОКОСОВО МАСЛО

• Освен, че е отлично за щитовидната жлеза и 
метаболизма, кокосовото масло е богато на 
лауринова киселина, която в тялото се 
превръща в монолаурин – моноглицерид, 
способен да разрушава покритите с 
липиди вируси, като СПИН, херпес, грипния 
вирус, морбили, грам –
отрицателни бактерии.



9. ЯДКИ

• По последни проучвания ядките може да 
помагат за по-дълъг живот  и дори да 
подпомагат отслабването. 

• Това не е изненадващо, имайки предвид 
факта, че ядките имат високо 
съдържание на полезни мазнини, които 
противно на вярванията, са нещо, от 
което тялото има нужда за нормалното 
си функциониране.



10. ЗЕХТИН

• Зехтинът е богат на мононенаситени мазнини, които 
понижават риска от диабет тип 2.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

„Нека храната бъде лекарство, 

а лекарството вашата храна“ – Хипократ

http://www.az-jenata.bg/a/5-zdrave-i-krasota/34137-domashna-limonada-s-kurkuma-sreshtu-depresiia/

