




 Секој што ќе има можност да ја разгледа оваа публикација, ќе  се запознае со активностите кои вработените и 
децата од  детската градинка „Астибо“ , секојдневно ги практикуваат со цел да се стекнат навики за правилна исхрана 
кај децата од најрана возраст, начин на консумирање на храната, количините потребни во секојдневната исхрана  и  
други насоки и информации важни за родителите. Благородната професија на  која максимално се посветени 
воспитувачите од  детската градинка „Астибо“, а тоа е грижата за правилен психофизички, социоемоционален , со еден 
збор севкупен развој на децата од најрана возраст,  е преточена во содржината на публикацијата која е пред Вас. 
Воспитувачите се столбот на соработка во креирање, поттикнување на активностите и активно вклучување на 
родителите во реализација на сите проекти и проектни задачи. 

*кинеска мудрост

*



МАЈКА : Ајде синче мамино, јади. Мама само за тебе подготви спанаќ со јајце.
ДЕТЕ:  Не сакам!
МАЈКА:  Касни барем малку! Зарем попусто готвев?
ДЕТЕ:  Не сакам и не сакам!
МАЈКА : Добро, тогаш да ти дадам млеко со бисквити....
ДЕТЕ:   Не
МАЈКА : Да ти направам еден тост, ќе јадеш ли?
ДЕТЕ:  Нема да јадам?
МАЈКА : Сакаш ли кроасан?
ДЕТЕ :  Не сакам!
МАЈКА : А да ти намачкам путер?
ДЕТЕ .  Неееее
МАЈКА : А еурокрем?
ДЕТЕ - се мурти и одмавнува со главата
МАЈКА : А хамбургер со кечап и мајонез?
ДЕТЕ :   Не и не!
МАЈКА . Јувки ти се јадат...Погодив нели?
ДЕТЕ :  не, не и не!
МАЈКА .  Ама сине, мора нешто да јадеш. Цело претпладне ништо не си ставил в уста...Барем, барем ...едно јаболко 
да ти излупам?
ДЕТЕ :   Какво јаболко?
МАЈКА:  Добро де , мамино, ајде кажи ми што сакаш да јадеш? Кажи !  Ако нема дома, да одам да ти купам!
ДЕТЕ :  Сакам...сакам...Знаеш ли што?
МАЈКА : ( со раширени раце) Кажи, сине мамино!
ДЕТЕ .  Сакам....сакам, спанаќ со јајце!
МАЈКА : Спанаќ? Со јајце? Па нели  прво тоа ти го понудив а ти не сакаше?
ДЕТЕ :   Да така беше. Не сакав затоа што ти ми го одбра како јадење. .... Јас сакам сам да кажам што ми се јаде.

Александар Кујунџиски





 Во соработка со УГД „Гоце Делчев“ -  Факултет за туризам и бизнис 
логистика, м-р  Душица Санева, одржа едукативна работилница за воспитувачите и 
родителите. Прашалникот ни дава резултати за тоа какви се навиките за правилно 
консумирање на храна, што најчесто децата добиваат во домашни услови од 
прехрамбени прозводи во поширока смисла - количини и вид на  млеко и млечни 
производи  , месо и месни преработки, леб и бели печива, конзервирани производи, 
пијалоци - безалкохолни, кондиторски производи, чипсови, соленки, овошје и 

зеленчук и други производи.По случаен избор 
прашалникот беше даден на 120 родители, а на истиот 
одговорија 106 родители, за што им упатуваме 
благодарност за покажаната соработка. (Прашалникот и 
добиените резултати се наоѓаат на крајто од
оваа публикација).



 Но тука едукативните активности за родителите и вработените не завршуваат. Благодарение на 
организацијата „Зегин“ , која се грижи за зчувување на здравјето на сите посебно на децата од најрана возраст, 
во нашата градинка реализираше настан „Зелен караван“ . Д-р  Драгица Зенделовска на родителите и 
вработените им ги претстави прозводите од линијата за здрава храна , а децата самостојно од нив подготвија 
десерт со кој на крајот се засладија.



Храната е достапна на човекот во облик на различни продукти , кои врз основа на застапеноста на одредени  
хранливи материи  се поделени во 6 групи:
1. Млеко и млечните производи кои се главен извор на белковини и Ca.
2. Месо, риба, јајаца главен извор на белковини, железо и витамин  Б12
3. Овошје и зеленчук како  извор на витамин Ц и др витамини, минерали и билни влакна
4. Житарките и нивните преработки се извор на јагленохидрати, витамини од групата Б, но не и на витаминот  Б12
5. Масти (путер , маргарин, разни масла,) и  шеќери( џем, мед , мармалад,)  се  извор на масти и енергија.
6. Пијалоци ( безалкохолни) како извор на течности во организмот.
 
 Во  пракса постојат големи варијации во растот и развојот на децата во одредени периоди на растење, 
следствено на тоа постојат и  разлки во начинот на исхрана. Пример: дете со навршени 12 месеци ја утростручува 
телесната маса од раѓање или телесната маса се зголемува за 6,5 кг, од 1-10 година телесната маса се зголемува 
просечно 2-3 кг годишно, линераниот раст е најголем во првата година – 25 см, а во наредните години е 5-8 см 
годишно. Најголем процент или 56 % од вкупните дневни потреби обезбедуваат јагленохидратите, протеините 7-9 
%, мастите околу 35%.

 Секое дете заслужува здрав почеток на животот. Правилниот начин на исхрана во детството е основа за 
здравјето во текот на животот. Докажано е дека децата своите прехранбени навики ги формираат до својата втора 
година од животот. Семејството има најзначајна улога, притоа треба да се нагласи дека хармоничните односи во 
семејството, емоционалната топлина, вниманието кон детето, се од пресудно значење не само за психосоцијалниот 
развој, туку влијаат и на начинот на исхрана на детето.
 
 Храна го нарекувамеé она што човекот го внесува од околината како градиво или „гориво“ , како извор на 
енергија, а служи за одржување на животот, за раст и развој на децата и вршење на телесни активности. Човечкиот 
организам своите потреби ги црпи  од основните состојки на харанливите материи а тоа се : 
белковини, масти, јагленохидрати, витамини, минерали и олигоелементи и се разбира водата која заради своето 
универзално значење за животот се вбројува како храна.



Кај новороденото и доенчето од 4-6 месечна возраст, главен извор на исхрана е мајчиното млеко кое се остварува 
преку актот на доење. Во поново време  современиот начин на живот се повеќе на голема врата ја промовира 
исхраната со адаптирано кравјо млеко по формула, која Hambraeus  го нарекува како еден од најголемите 
неконтролирани биолошки експерименти на светот чии еволуциски аспекти сеуште не се согледани. За време на 
доењето покрај тоа што детето ја добива неопходната храна во секој момент  кога тоа ќе заплаче преку одност 
мајка- дете се осигурува  топлина, заштита и социјлана стимулација, за разлика од детето на вештачка исхрана 
кое ваквата социјлна стимулација ја добива повремено и селективно.
 
Од  4-6 месец  па се до 12 месец  постепено се воведува  и општата исхрана .
Новите прехранбени производи треба да се воведуваат  во исхраната една по една во растојание од неколку дена, 
најпрво се воведуваат овошни сокови, овошни каши, варива од зеленчук, житни каши со млеко, месо , јајце.

·         Треба да се напомене дека цитрусното овошје (лимон, портокал, мандарина, цитрон) не се дава до навршен 
9 месец.
·         Прво се започнува со житарки кои не содржат глутен- ориз и пченкарно брашно, а житарките со глутен 
(пченица, рж, јачмен) не се даваат до навршен 6 месец.
·         Жолчката од јајцето прво се дава тврдо варена по навршен 6 месец, а белката по навршен 12 месец.
·         Месото се дава по навршен 6 месец и тоа варено пилешко, телешко и после 9 месец  може и риба.
·         Кај деца кои се оптеретени со позитивна фамилијарна атописка анамнеза, сите намирници се воведуват 
многу подоцна .
 Не ретко во овој период се јавува алергија на кравјо млеко и интолеранција на храна која преставува вистински 
дијагностички проблем во педијатриската пракса поради тоа што има најразлични манифестации.·        



 За разлика од желбите на децата за храна во домашни 
услови,  во детските установи , листата на јадења е составена 
според строго утврдени нормативи за количините за 
потребите од различни видови на храна за еден оброк од 
Министерство за труд и социјална политика (Сл.весник на РМ 
71/15 и сите измени и дополнувања). Согласно на тоа се 
изготвуваат и рецептури за подготовка на храна за сите 
возрасти кои треба да ги задоволат квалитативните и 
квантитативните потреби на децата за правилен раст и развој. 

Во предучилишната  и училишна возраст  децата го губат 
интересот за храна и се повеќе дневните оброци ги 
заменуваат со мали оброци- snacks  или  брза fast food 
храна која не ги задоволува нормативите за здрава 
исхрана. Во овој период од развојот на детето родителите 
преку сопстевениот пример  ја имаат централната улога во 
стекнувањето на  правилни навики за здрава исхрана. 
-Во периодот помеѓу 12-16 год и 15-20 год се појавуват 
специфични прехрамбени проблеми кои имат 
психосоцијална патогенеза како што се anorexia nervosa и  
bulimia nervosa и кои се заеднички и сериозен проблем  на 
педијатрите и психијатрите.
Доктор специјалист  педијатар
Јадранка Бреслиева
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Овошјето и зеленчукот кои ќе ги изберете,  најдобро е да се користат  во свежа состојба според  сезоната и да се 
приготват како свеж оброк или салата, а може да биде и додадено во супа или компот и други варијации кои ги 
оставаме на креативноста на родителите и децата. 



 Покрај секојдневното  мени кое треба да се состои од три 
главни оброци - појадок, ручек и вечера, потребно е да внесете 
и дополнителни оброци - ужинки , кои децата мнгу ги сакаат и 
треба да се подготвени од овошје или зеленчук во различни 
форми:
Погрижете се да има свежо спремено овошје во чинија на видно 
место , како брза и лесна ужинка;
нека биде сервирано во интересна „слика“, или во интересни 
садови:
направете овошни или зеленчукови раженчиња ;
за време на роденденска забава може да им понудите на децата 
натпреварувачка игра - да направата форми и фигури од овошје 
или зеленчук, а потоа заедно да ги изедат;

секогаш покажете меѓусебно  внимание во семејството за време на  
консумирањето на оброците;
наместо засладените и полни со вештачки бои и ароми , напитоци, заменете 
ги со домашно цедени сокови или блендирано овошје - смути;
направете овошно пире во кое ќе додадете житарки , или пак ќе го замрзнете 
и ќе добиете прекрасен овошен сладолед во кој ќе уживаат вашите деца;
редовно додавајте рендано или на ситни коцки сечкан зеленчук во супи, 
тестенини, главни оброци, или пак направете ќофте или крокети кои за 
децата се многу интересни и ги јадат со задоволство:
многу е важно и добро да им давате на децата активно да учествуваат во 
подготовката на овошјето и зеленчукот за понатамошно консумирање, што 
значи да смеат да лупат, сечкаат, рендаат , сервираат , секако со прибор 
безбеден и прилагоден за детска употреба. 



 Со оваа активност не само што на децата им 
давате важна улога во подготовката на храната, туку во 
исто време развиваат и стекнуваат навики и вештини за 
правилно користење на приборот за јадење, културно - 
хигиенски навики за внесување на прехранбени 
производи, позитивен став кон работата  и храната. 
Споделувањето на искуството од подготовката на 
храната, заедничкото комбинирање и сервирање, 
семејната атмосфера при консумирање на оброкот 
придонесува за развој на социо - емоционални врски 
меѓу членовите на семејството кое е основна клетка во 
воспитувањето и развојот на детето.

 За да немате дилеми околу прашањето дали децата 
навистина јадат овошје и зеленчук во градинката, во нашата 
установа се реализираат проекти и проектни активности со кои 
се поттикнува создавање и негување на навика за редовно 
консумирање на овошје преку секојдневната ужинка која се 
состои од свежо овошје или овошен сок, овошно пире или 
компот од овошје. Во соработка пак со родителите во сите 
групи има „Овошен ден“ кога родителите донесуваат по еден 
овошен плод, и различните видови на овошје, воспитувачките 
со својата креативност и умешност им ги нудат на децата убаво 
сервирани , а децата пак  со задоволство ги јадат. 



Што е овошје, а што е зеленчук, децата учат од најрана возраст, 
но како ги добиваме, како се одгледуваат можат практично да 
видат во зеленчуковите градините кои ги има во сите објекти на 
нашата установа. Тука децата заедно со своите воспитувачки и 
техничките лица садат, одгледуваат и на крај ги берат 
зеленчуковите плодови, но и се сладат со истите подготвени како 
салата, која е највкусна , затоа што сите плодови се одгледани во 
градинката.

Како се подготвува 
зеленчукот и 
овошјето за зима ?, 
децата подготвуваат 
зимница. 

Освен активностите во установата, 
многу често децата одат во посета на 
места и манифестации каде што може 
да се видат сите овошни и зеленчукови 
плодови кои успеваат во нашата 
околина, потоа преку игра, стекнатите 
знаења се преточуваат во активност - 
На пазар, каде што децата се во улога 
на производители - продавачи и 
купувачи на прехранбени производи.



 Реализацијата на воспитно - образовните содржини и 
активности се одвива според Програмата за рано учење и 
развој донесена од МТСП, со која се овозможува оптимален 
развој на детето во сите развојни домени преку интегрирано 
планирање и учење низ игра. За запознавање на овошјето , 
зеленчукот, правилната исхрана и т н., децата преку 
организирани музичко - сценски настапи, популарните 
приредби и други манифестации од јавен карактер, се 
претставуваат пред своите родители и гости. 
Драматизациите, музичките игри, песните и сите други 
активности на родителите им пренесуваат порака за важноста 
од правилна исхрана на децата за правилен раст и развој. 

 Што е тоа чај, како се 
прави, зошто го пиеме и други 
интересни податоци за чајот 
децата откриваат преку 
одгледување на билки во 
билната аптека, за која се 
грижат во својата занимална 
или во дворот, како пак 
настанала традицијата за 
пиење на чај, децата се 
запознаваат преку „Легендата 
за чајот“, а како најдобар 
засладувач за чајот се 
препорачува медот, за кој 
децата дознаваат од посета 
на манифестацијата „Денови 
на медот.



 Играта е прв и  основен начин на изразување, на 
учење, остварување на сите потреби на децата без 
разлика во која форма се практикува, дали ќе биде 
слободна , организирана, натпреварувачка, имитативна, 
творечка, истражувачка, кај децата овозможува 
поттикнување и развој во сите развојни домени - моторен 
развој, социо-емоционален развој, развој на јазикот и 
комуникацијата, когнитивниот развој и пристапот кон 
учење. Преку организирање на натпреварувачки игри во 
двор или во сала, кај децата ја јакне самодовербата, 
почит кон другарчињата, почитување на правила, 
контрола и канализирање на емоциите , збогатување и 
развивање на говорот , развивање на асоцијативното 
мислење и логично поврзување на причинско - 
последичните врски на настаните. Затоа организирањето 
на натпреварувачки игри како крос, игри без граници, 
мала олимпијада , се активности кои кај децата носат 
многу возбуда, радост , среќа и задоволство.



 Светскиот ден на храната беше повод заедно со родителите да направиме „Базар на правилна исхрана“ на 
кој што родителите и вработените подготвија оброци кои беа изложени, а покрај нив беше приложена и рецептура 
за подготовка. Дел од храната беше донирана на социјално загрозени лица, затоа што и пораката на овој настан е 
дека секој има право на храна, со што се помага во социоемоционалниот  развој на децата, да стекнат навики покрај 
правилната исхрана, да знаат дека треба да се подели храната со некој кој има потреба од тоа. Во оваа пригода им 
оддаваме почит и им искажуваме голема благодарност на сите родители кои не поддржуваат во реализација на 
активностите, при што ја покажуваат својата хуманост, но и креативност во подготовката на храната. Секој оброк 
зрачи со љубов и позитивна енергија што децата ја препознаваат и со голема радост сакаат да пробаат од сé што е 
поставено пред нив.



Ќофтиња од карфиол
Потребен материјал
1/2кг. карфиол
2 компири
2 моркови
1 врзоп магдонос
3 супени лажици пче-
нично брашно
1 чешне лук
1 главица кромид
лебни трошки
1 јајце
Подготовка
 Карфиолот треба да се свари кратко(три минути во вода што 
врие), потоа со вилушка се гмечи и во него се додаваат рендани 
компирите и морковите, ситно исечканиот кромид и лук, магдонос, 
јацето и брашното. Се замесува во смеса од која може да се 
обликува како ќофте. Се валкаат во лебни трошки и се пржат во 
загреано масло.

ТОРТА СО ПЧЕНИЦА И ЈАБОЛКА
Потребни производи
1кг. пченица
3кг. јаболка
6 големи лажици мед
за украсување 2 кесички шлаг пена
Подготовка
 Пченицата се вари, се цеди и се 
мели на машина за мелење на месо и се 
додаваат 6 лажици мед .Смесата се 
обликува во сакана форма како торта. 
Јаболката се лупат, рендаат и се пржат на 
тивок оган додека да испари течноста од 
нив.Откако ќе се излади смесата се става 
врз обликуваната торта. Се сече тортата на 
парчиња и се украсува со пена од шлаг.

ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА

РЕЦЕПТИ

ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА

РЕЦЕПТИ



Паштета од маслинки
Потребни состојки:
Маслинки
маслиново масло
сок од лимон
праз
 1кг маслинки без семки се мелат на машина 
за месо или во блендер, се додава маслиново 
масло, сок од два лимони и ситно исечкан праз. Се 
мачка на интегрален леб, а за да биде примамливо 
за јадење може да се намачка на крекери и да се 
декорира со црни маслинки, или друг вид на 
зеленчук.

ГАСПАЧО ЧОРБА
Потребен материјал
1кг. домати
2 краставици
1врзоп млад кромид
1 чешне лук
2 парчиња интегрален леб
6 лажици маслиново масло-ладно цедено
2 лажици црвен вински оцет
сол по вкус
Припрема
 Лебот од средината се кини на поголеми парчиња 
и се става да стои во малку(неколку лажици) студена вода. 
Другите производи се лупат, ситно се сечкаат и се ставаат 
во блендер.Заедно со нив се става и лебот кој претходно го 
цедиме од вишокот вода која ја примил. Откако целата 
смеса ќе се изедначи со блендирањето се става во длабок 
стаклен сад, се додава маслото  и 2 лажици оцет и сол по 
вкус и се остава да стои во фрижидер најмалку 1 час. Оваа 
чорба се користи за време на летните денови и служи за 
освежување .

ПИТА СО ЈАБОЛКА
1кг. готови кори
1кг. јаболка
1 ванилин шекер
1 пакетче цимет
250 гр. шекер во прав
Припрема
Јаболката се лупат и рендаат па се пржат со 10лажици шекер. Се додава цимет и 
ванила. Потоа се редат корите во тава и на секоја трета кора се става од пржените 
јаболка. Се пече во загреана рерна на т од 200степени околу 30 мин. Откако ќе се 
испече се посипува со шекер во прав.



ПУДИНГ ОД ОВЕСНИ СНЕГУЛКИ
Потребен материјал
1л. млеко
300гр. овесни снегулки
2 јаболка
2 банани
1 филџан суво грозје 
суво овошје по желба
мед за засладување по вкус
Припрема
Се вари млекото со овесните снегулки да се добие густа 
смеса . Откако ќе се олади во неа се додава мед за 
засладување по вкус, сечкани јаболка, сечкани банани и 
останати видови на суво овошје по желба.

БОМБИЦИ ОД ОВЕСНИ СНЕГУЛКИ И СУВО ОВОШЈЕ
Потребен материјал
Овесни снегулки, суво овошје по
200грама суви смокви
200грама урми
200грама суво грозје
2 портокали
200грама мелени ореви
Припрема
Овесните снегулки се ставаат да стојат во сок од 
портокалите а потоа се додаваат останатите 
производи ситно сечкани. Се замесува компактна 
смеса и од неа се обликуваат бомбици кои се валкаат 
во мелени ореви или чоколадни трошки по желба.

СУПА ОД ЗЕЛЕНЧУК
Потребен материјал
1 главица брокула
100гр. моркови
1 корен пашканат
1 корен целер
коцка за супа од зеленчук
магдонос
сол по вкус
Припрема
Во два литри вода се става коцката за супа со ренданиот или исечкан морков, исечкан 
пашканат и целер. Пред крај се додава брокулата искината на мали цветчиња и 
магдоносот. По желба може да се додаде малку фиде . Се зачинува по вкус.



Мали палачинки со овесни снегулки
Потребен материјал
2 јајца
250 мл.млеко
200 грама овесни снегулки
30мл. зејтин(путер)
3 лажици мед
 Јајцата се матат како за торта и во нив се додаваат останатите продукти. Од добиената смеса се пржат мини 
палачинки во загреано тефлонско тавче. На крајот се служат во неколку варијанти благи-декорирани со овошје и 
мед, или солени-со сирење и зеленчук. Вистинско изненадување за децата.

МИЛКШЕЈК ОД БАНАНА
Потребен материјал
Банани
млеко
чоколаден прелив
Припрема
Бананите се лупат, сечкаат и се 
миксираат ви блендер.Потоа се додава 
млеко за да се добие пијалок со густина 
на јогурт. Во претходно декорирани чаши 
со чоколаден прелив сеполнат чашите со 
милкшејк и ги украсуваме со парче 
банана и повторно додаваме чоколден 
прелив. Се служат во големи чаши а се 
пие со цевка.

ЧОРБА ОД ЗЕЛЕНЧУК СО ОРИЗ
Потребен материјал
2 моркови
1 тиквичка
1 чаша ориз
½ кг. спанаќ
1 главица брокула
1 врзоп магдонос
кисело млеко
сол по вкус
Припрема
Зеленчукот се мие и се сече на покрупни парчиња па се става во 
тенџере да се вари. Откако ќе се свари се вади и се миксира за 
повторно да го вратиме во водата во која се вареше. На крајот се 
додава оризот заедно со зачините и магдоносот  . Пред да се служи 
се додава киселото млеко.



 На дното на секоја пластична амбалажа има триаголник со број во средината. Тој означува колку е опасна 
таа пластика. Во продолжение, почитувани родители, Ви ги претставуваме тие броеви - кодови на кои треба да 
посветите внимание при купување на прехрамбени производи кои се спакувани во пластика.

1 – PET ( често PETE )
Амбалажата со овој предзнак  често е наменета за еднократна 
употреба. Постои можност да испушта тешки метали - антимон и 
ЕПА хемиска супстанција, која има влијание во функционирањето 
хормоналниот систем.Овие шишиња може да испуштаат и 
канцерогени материи.
 
2 – HDP ( често HDPE ) 
Станува збор за „добра“ пластика, за која постои најмала 
веројатност да испушта хемикалии во водата.

3 – PVC (некогаш и 3V ) 
Оваа пластика испушта две отровни хемикалии, а двете 
го попречуваат работењето на хормоните во телото. И 
покрај тоа,оваа пластика е најупотребувана за 
производство на шишиња.
 
4 – LDPE 
Пластика која не испушта хемикалии во водата.Не се 
користи за производство на пластични шишиња, туку за 
производство на пластични кеси за пазарење. 

5 – PP 
Уште една добра пластика, вообичаено со бела или 
проѕирна боја. 
Се користи  за производство на шишиња за сирупи или 
чашки за јогурт.

6 – PS Пластика која во водата испушта канцерогена 
материја STIREN. Најчесто се користи во чашките за 
кафе за еднократна употреба или амбалажа за брза 
храна.



 

7 – PC ( или без ознака ) 
Тоа е најлоша пластика за прехранбено производство, бидејќи ја испушта хемикалијата BPA. За жал, се 
користи за производство на шишиња за доенчиња, спортски шишиња или садови за подготовка на 
храна.

ВАЖНО ДА СЕ ЗАПАМЕТИ
 
Пластики кои не испуштаат хемикалии - отровни материи во вода се : 2, 4 и 5 или ознаките
 
HDP ,  HDPE  , LDPE , PP
 
Затоа размислете добро што користите. Сеуште е најдобро да се чува вода во стаклени 
шишиња. На тој начин ќе направете нешто корисно за своето здравје и за здравјето на 
Вашите деца, но и за зачувување на околината.



 Секојдневно сме опкружени со реклами за различни производи кои се нудат што за исхрана, што за хигиена, што за 
убавина, но најчесто децата се тие кои во супермаркет посегнуваат по шарените, убаво спакувани производи кои нудат благо 
задоволство. И покрај сознанието дека концентрираните шеќери и прехранбени бои се штетни за развојот и здравјето на децата, 
многу често , ние возрасните ги повторуваме стекнатите навики и на децата им купуваме различни производи. Токму заради тоа 
погледнете ја табелата која е во прилог и пред  да се одлучите на вашето дете да му купите нешто , проверете што е во 
содржината на производот па дури и тоа во каква амбалажа е спакувано. Посебно внимавајте на знаците кои всушност нé 
информираат и предупредуваат  за тоа во какви пластични кеси или шишиња се спакувани соковите , бомбоните или други 
прехрамбени производи.

КОНЗЕРВАНСИТЕ - ФАКТОР ЗА АГРЕСИЈА
 Истражувањата покажуваат дека храната што содржи конзерванси е потенцијален фактор за појавата на агресија, 
хиперактивност и проблеми во однесувањето на децата.
 Европската унија донесе закон со кој од 15 јули, 2010 год. задолжително е на етикетата на прехранбениот производ да 
се наведе присуството на азо бои, растворувачи, тешки метали и материи што ја нарушуваат работата на ендокриниот систем. 
Откако некои научни публикации понудија докази дека посебно прехранбените бои кои ги носат ознаките Е-102, Е-104, Е-110, 
Е-122, Е-124 и Е-129 предизвикуваат нарушување на вниманието и хиперактивност кај децата, на етикетите на производите што 
ги содржат овие состојки мора да се напишат и последиците од нивното конзумирање.

 Најчесто во храната се додава желатинот, којшто е поевтин од  другите хемикалии, а се прилагодува на нивната 
конзистентност и боја и влегува во составот на вештачките засладувачи и различни хемикалии што се користат за подобрување 
на вкусот на прехранбените артикли.Употребата на згуснувачи како што е пченкарниот скроб при производството на кисело млеко 
со ниска масленост или вештачки засладувачи и слични додатоци значи и помала хранливост на прехранбените производи. За 
да се продолжи рокот на траење на едно природно пробиотичко кисело млеко, се додаваат конзерванси коишто ја уништуваат 
пробиотичката карактеристика, којашто е многу важна за нашиот дигестивен и имунолошки систем.

 При производството на готова храна се користат материи за кои е докажано дека се многу штетни за нашето здравје, но 
се употребуваат затоа што се евтини: хидрогенизирани масти, конзерванси, кожа и коски во прав и други слични материи.На 
местата каде што се продава брза храна се користат растителни масла за готвење на висока температура и при овој процес се 
ослободуваат штетни масни киселини.





 Повеќето од вештачките засладувачи се 
произведуваат од синтетички материи. Иако 
додадените вкусови и мириси се толку слични на 
природните што не можат да се разликуваат, сепак, тие 
не се природни. При производството на овошни сокови 
и газирани пијалоци кои се присутни на светскиот пазар 
генерално се употребуваат големи количини шеќер. 
Нема хранлива вредност, но дава многу енергија. На 
пример, во едно пакување од 330 мл кола има 25 гр 
шеќер. Ако нема шеќер, тогаш има вештачки 
засладувачи. За нив е докажано дека се посебно штетни 
за децата. Нивната редовна употреба може да доведе 
до значително намалување на нивото на минерали во 
организмот.

 Нашите деца се можеби зависни од храна што 
содржи шеќер и скроб. Премногу производи со рафиниран 
шеќер и скроб можат да му нанесат голема штета на 
мозокот, дигестивниот и имунолошкиот систем кај 
децата. Како резултат на ова може да дојде до различни 
нарушувања, како што се проблеми во менталната 
состојба, проблеми при учењето, проблеми во 
однесувањето. Покрај ова, хранејќи ги лошите бактерии 
во цревата, се отвора пат кон нарушување на цревната 
флора. Се нарушува проодноста на цревата и се јавуваат 
проблеми при ресорпцијата на витамините и минералите 
што се важни за нашиот организам. На овој начин се 
нарушува биохемијата на телото и слабее дигестивниот 
систем.



Со овој краток осврт за начинот на правилна исхрана само сакам да се надоврзам  на  активностите и задачите за 
здрава исхрана кои секојдневно се превземаат и реализираат во градинката „Астибо“. 
Вработените во детската градинка „Астибо“ во текот на своето многугодишно работење со децата бараат нови 
начини и модели  за здрава исхрана , се со цел да можат на нашите најмили да им обезбедат здрав и парвилен 
раст и развој. За поздравување се многубројните проекти кои преку брошури , едукативни игрти и интерактивана 
работа во работилници со родителите го подига нивото на свесност и начинот за размислување на возрасните и 
децата, ..за здравата храна и колку е таа битна за здравјето на децата. Само на ваков начин на ангажираност и 
посветеност во работата можеме да инвестираме во идните здрави поколенија.
Доктор специјалист  педијатар
Јадранка Бреслиева



ПРАШАЛНИК ЗА ИСХРАНАТА НА ВАШЕТО ДЕТЕПРАШАЛНИК ЗА ИСХРАНАТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ

1. Забележете што зима вашето дете:

 Медицински лекови    Домашно подготвени лекови
 Витамини/минерали    ниту едно
 Хербални чаеви/хербални продукти

2. Забележете што користи вашето дете за јадење и пиење:

 Сеуште го дојам    Регуларна чаша
 Шише за бебе со цуцла   Лажица или виљушка
 Чаша со цуцла и рачки   Друго
 Неговите/нејзините прсти

3. Забележете колку често вашето дете ја внесува следнава храна:



4. Забележете колку често вашето дете ја внесува следната храна

5. Забележете колку често вашето дете ја внесува следната храна



6. Забележете колку често вашето дете ја внесува следната храна

7.Забележете што најчесто пие вашето дете во текот на денот:

Мајчино млеко
Полномасно млеко
Млеко со 2% масти
Млеко со 1% масти
Обезмастено млеко
Млеко без лактоза
Млеко од соја
Вода

Овошен сок
Свежо цеден сок
Кисела вода
Чај
Газирани сокови
Друго -------------------

8. Забележете што најчесто јаде вашето дете 
во текот на денот:

Тврди бонбони
Гумени бонбони
Гума за џвакање
Суво овошје
Чипс
Пуканки
Путер од кикиритки

Ореви
Неварено јајце
Ѓеврек 
Соленки
Бискоти
Пченкарно брашно
Друго ----------



9. Дали вашето дете јаде брза храна повеќе од два пати во неделата? 

Да
Не

Да
Не

Да
Не

10. Колку е вашето дете активно во текот на денот?

Многу активно (активно игра 2 или повеќе часа на ден)
Активно во текот на денот (активно игра од 1 до 2 часа на ден)
Не е активно

11. Колку часа во текот на денот вашето дете гледа ТВ, игра на 
компјутер, таблет, мобилен телефон или игра видео 
игри? 

_________ часа во текот на денот.
12. Дали вашето дете ги јаде оброците дадени од персоналот 
во градинката?

13. Кое јадење е омилено на вашето дете?
Во градинката ------------------------------- или кога е дома -----------

14. Дали имате било каков предлог за јадење кое може да се воведе 
во градинката, а сега го нема? 

Ако одговорот е ДА, опишете __________________________________
_______________________________________________________

15. Ве молиме да понудете било какви 
предлози за тоа што градинката може 
да го направи и понуди за вас и вашето 
дете.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 






