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POMEN ZAJTRKA V 

NAŠI PREHRANI

Zajtrk naj predstavlja 

od 18% - 22% celodnevnega 

energijskega vnosa hrane.

Zajtrk je najpomembnejši

obrok dneva 

in je osnova

zdravega prehranjevanja.



 Zajtrk izboljšuje naše miselne funkcije 

(pozornost, spominske značilnosti…).

 Zdrav zajtrk naj bo raznovrstno sestavljen iz

mlečnih izdelkov, polnovrednih 

žitaric, žitne kave, sadnih sokov.

 Izogibajmo se premastni 

hrani in energetsko gosti 

hrani, ki ima prazne kalorije.



ZDRAVSTVENE POSLEDICE 

OPUŠČANJA ZAJTRKA

Z jutranjim stradanjem 

si zmanjšamo 

odpornost na vplive iz 

okolja.

Povečamo tveganje 

nezaželene debelosti.

Brez zajtrka naše telo 

jé samo sebe, 

predvsem tiste dele, ki 

so za zdravje 

pomembni.

Večje možnosti za 

nastanek bolezni 

srca in ožilja ter 

sladkorne bolezni.



POMEN KMETIJSTVA IN 

LOKALNO PRIDELANE 

HRANE

 Spoštujmo ljudi, ki pridelujejo 
hrano.

 Z ekološkim kmetovanjem, ki je 
prijazno okolju, kmetje 
vzdržujejo ravnovesje med 
naravo in pridelavo hrane.

 Lokalno pridelana hrana ima 
kratko pot do porabnikov, kar 
pomeni, da ima višjo biološko 
vrednost.

 Vsebuje manj pesticidov.



Tradicionalni slovenski zajtrk na naši šoli 

I. OŠ Žalec



Mleko in mlečni izdelki imajo visoko hranilno in 
biološko vrednost ter so lahko prebavljivi.



Maslo je mlečni izdelek, ki je pogosto 

na mizi pri našem zajtrku.



Žitno seme je vir življenja, saj so žitarice 

pomemben del naše vsakdanje prehrane.



POMEN ČEBEL ZA 

KMETIJSTVO IN ČLOVEKA

Čebele so 

najpomembnejše 

opraševalke 

rastlin, zlasti 

sadnega drevja.

Čebele oprašijo 

od 70 – 80% 

vseh cvetov.

Brez opraševanja 

rastlin ne bi bilo 

zadostne količine 

hrane.

Čebelam lahko 

pomagamo s 

sajenjem in setvijo 

medovitih rastlin 

(ajda, lipa, oljna 

ogrščica).



Čebelji pridelki ohranjajo

naše zdravje.

(med, cvetni prah, propolis,

matični mleček, čebelji vosek)

Čebele uničujemo ljudje 

z neprimerno uporabo 

fitofarmacevtskih sredstev 

in z uničevanjem njihovih naravnih

bivališč.



Sadje je bogato z vitamini in minerali, 

zato naj bo na naši mizi večkrat na dan.



SPOŠTUJMO HRANO IN VSE LJUDI, KI 

SE UKVARJAJO S PRIDELAVO HRANE

 Oglejte si kratek filmček in razmislite kakšen je 

vaš odnos do hrane.

 https://www.youtube.com/watch?v=7YvYMXNY

_70

https://www.youtube.com/watch?v=7YvYMXNY_70

