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Je popolna telesna, duševna in socialna 
blaginja (ne le odsotnost bolezni ali 
napake) –WHO

Zdravje je pogoj za srečo posameznika in 
kakovostno življenje. Ker pa je tudi pogoj 
za srečo družbenih sistemov, vse bolj 
postaja moralna dolžnost dobrega 
državljana in učinkovitega delavca.

ZDRAVJE



ZDRAVJE

Posameznik mora prevzeti odgovornost za 
kvalitetno življenje in si zanj aktivno 
prizadevati – zdravje mu mora postati 
vrednota.

Vrednota so kategorije pojavov, ki jih 
cenimo oziroma prepričanja o tem, kaj je 
dobro in prav in za kaj si je vredno 
prizadevati (Wikipedija).



ZDRAVJE

Na zdravje vplivajo:
�geni, okolje in stil življenja
� razvade
� telesna aktivnost
�prehrana



KONCEPTI ZDRAVJA

� Obsedenost z zdravo prehrano 
( zdravje ni več vrednota ampak postaja 
obsedenost)

� Zdravje in potrošnja se politizira.

� Če velja, da je skrb za zdravje 
pomembna, je posameznik, ki kupuje 
zdrave izdelke dober državljan.



KONCEPTI ZDRAVJA

� Pritisk prehrambene industrije

� Potrošništvo: zelo močen sistem 
vrednot

� Reklame: ne moremo biti srečni, če  ne 
poskusimo tega in onega.

“Do zajtrka v minuti?”
“Zdravje je osnovno, začnite pri svoji koži.”



PREHRANA V SVETU



Prehrana je tisti dejavnik, ki z vidika 
posameznika in naroda pomembno vpliva 
na zdravje. 

Z zdravim prehranjevanjem zdravje 
varujemo in sočasno preprečujemo številne 
dejavnike tveganja za nastanek bolezni.

PREHRANA



ZDRAVA PREHRANA

Uravnotežena Varovalna

Varna

Mešana



�¾ Slovencev oboleva in umira zaradi 
kroničnih bolezni (pogosteje kot v državah EU)
�Velike regijske razlike v zdravju in 
prehranskih navadah
�Visok nivo dejavnikov tveganja za kronične 
bolezni
�Nezdrave prehranske navade
�Velike razlike v prehranskih navadah, 
socialnih, poklicnih, starostnih skupinah in 
spolu ter neuravnoteženo pridelavo živil s 
prehranskimi smernicami.

ZDRAVJE SLOVENCEV



ZDRAVJE SLOVENCEV

Bolezni povezane z nezdravo prehrano;

� Civilizacijske bolezni: koronarne bolezni, 

sladkorna bolezen, rak, debelost,ciroza jeter, 

bolezni kosti in sklepov)

� Klasične deficitarne bolezni
� Bolezni zaradi kontaminirane hrane





PREHRANSKE NAVADE 
SLOVENCEV

� 2/3 Slovencev ne zajtrkuje
� Uživa premalo obrokov
� Premalo sadja in zelenjave
� Pojedo preveč živalskih maščob, 

nasičenih maščob, preveč rdečega mesa
� Preveč polnomastnega mleka in mlečnih 

izdelkov



PREHRANSKE NAVADE 
SLOVENCEV

Bolj nezdravo se prehranjujejo:
� moški
� socialno šibki
� nižji družbeni sloji
� nižje izobraženi
� kmetje, vaško prebivalstvo
� težki fizični delavci v industriji
� mlajši od 25 do 35 let
� nezaposleni 



Spremeniti bi morali tudi način priprave 
hrane in urnik prehranjevanja (pogostost 
uživanja hrane ).

Število zaužitih obrokov je premajhno, 
večino kalorij zaužijemo pozno popoldne in 
zvečer.

Energijsko je hrana prebogata, poraba z 
gibanjem premajhna, posledica neprimerna 
telesna teža.

PREHRANSKE NAVADE 
SLOVENCEV



Zato predstavljajo zdravo prehranjevanje, 
redna telesna dejavnost in ogibanje 
razvadam, kot so kajenje, čezmerno pitje 
alkohola in uživanje drugih drog, ključne 
korake k boljšemu zdravju Slovencev. 

PREHRANA



Pojem prehranjevalna navada ali 
prehranjevalni vzorec pomeni, kakšen je 
način prehranjevanja posameznika, neke 
skupine ali družbe kot celote.

Prehranjevalne navade vključujejo izbor in 
količino živil in hrane, ki jo uživamo, delež
posameznih živil v prehrani, način priprave 
hrane in pogostost ter razporejenost 
uživanja posameznih obrokov hrane preko 
dneva.

KAJ SO PREHRANJEVALNE 
NAVADE ?



Dostopnost 
do hrane

Cena hrane

Kultura
Vplivi na 

prehranjevalne 
navade

Ekonomski 
položaj

Socialni 
položaj

Izobraženost 
ljudi

KAJ SO PREHRANJEVALNE 
NAVADE ?



Svetovna zdravstvena organizacija si zato 
prizadeva, da bi vsaka država oblikovala in 
izvajala zdravo prehransko politiko, ki 
vključuje pridelavo, predelavo in ponudbo 
cenovno dostopne zdrave hrane vsem 
skupinam prebivalcev.

KAJ SO PREHRANJEVALNE 
NAVADE ?



RAZMERJE MED PREHRANO 
IN DRUGIMI PODROČJI



JEMO VSAK DAN. 
STE SE VPRAŠALI, ZAKAJ?

Hrana predstavlja za človeško telo:

� gradbeni material
� energijo

� zaščito



ŽIVILO

je vse, kar uporabljamo za prehranske 
namene v nepredelani, polpredelani
(moka, mleko; vse kar naprej 
obdelujemo) ali predelani obliki, vključno 
s pitno vodo (ker je embalirana). 



HRANILNE SNOVI

Makrohranila Mikrohranila

- Beljakovine - Vitamini
- Ogljikovi hidrati - Minerali
- Maščobe

- Voda – vir življenja



PREHRAMBENA PIRAMIDA



KAKŠNO HRANO 
POTREBUJE TELO, DA 

POKRIJE VSE POTREBE PO 
GRADBENEM, 

ENERGIJSKEM IN 
ZAŠČITNEM MATERIALU?



- veliko sadja in zelenjave



- veliko kompleksnih ogljikovih 
hidratov



- različne vire beljakovin



- zmerno količino maščob



- dovolj tekočin



- zmerno količino soli



- poseben pomen ima v prehrani 
mleko in mlečni izdelki 



KOLIKO OBROKOV NA DAN 
JE ZDRAVO POJESTI?

večerja

20%

zajtrk + 

malica

40%

kosilo + 

malica

40%

Od 3 do 5 obrokov.



Z zdravim režimom prehrane dosegamo 
dobre rezultate v razvoju, delu, uspehu –
povsod.

Hrana je hkrati vir zdravja, dobrega 
počutja  lepote, uspeha, pa tudi nekaterih 
obolenj, če je nepravilna. (debelost, 
ateroskleroza, rahitis,… )

KOLIKO OBROKOV NA DAN 
JE ZDRAVO POJESTI?



ALI JE NUJNO JESTI TOPLE 
OBROKE?

Toplotna priprava hrane omogoči, da 
lahko jemo živila, ki so težje prebavljiva 
(fižol, riž, moka,…).

Izbor živil, ki bi jih uživali brez toplotne 
obdelave, pa bi bile manjše možnosti, da 
si zagotovimo vse nujne hranilne snovi. 



KAKŠNA JE PRIMERNA 
TELESNA TEŽA?

ITM - idealna telesna masa

2metrih) v višina (telesna
kg v masa   telesna

ITM =

Naša telesna teža je primerna, če ITM znaša
od 18,5 do 25.

ITM - idealna telesna masa

2metrih) v višina (telesna
kg v masa   telesna

ITM =

Naša telesna teža je primerna, če ITM znaša
od 18,5 do 25.



KAKŠNA JE PRIMERNA 
TELESNA TEŽA?



PRAKTIČNI NAPOTKI ZA 
SPREMEMBO 
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA IN 
ZDRAVO PREHRANJEVANJE

�Omejite uživanje soli (največ 6g/dan)
�Zmanjšajte telesno težo!
�Upoštevajte načela zdrave prehrane
�Poskrbite za redno gibanje!
�Opustite kajenje!
�Omejite uživanje alkohola!
�Omejite uživanje enostavnih ogljikovih 
hidratov!



�Poskrbimo za duševno zdravje
�Preverimo velikost porcije preden ga 
zaužijete
�Kontrolirajte uživanje hrane pred TV, 
prigrizki
�Daleč od oči daleč od misli (sladice 
zamenjajte s sadjem,..)



Hvala za pozornost in 
veliko zdravja !


