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Иницијатива на Одделот за здравство на Нов Јужен Велс (NSW Department of Health); Одделот за образование и обука 
на Нов Јужен Велс (NSW Department of Education and Training); Спорт и рекреација (Sport and Recreation), оддел на 
Канцеларијата за заедниците на Нов Јужен Велс (Communities NSW) и  Фондацијата за срце (Heart Foundation).
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Дали знаевте?
  Во Нов Јужен Велс, над 85% од децата на школска 
возраст не ја јадат препорачливата дневна доза на 
зеленчук.

  Истражувањата покажуваат дека поради премногу 
гледање телевизија децата и тинејџерите пијат повеќе 
газирани пијалоци и не јадат доволно овошје и зеленчук.

  Овошјето и зеленчукот се добар извор на витамини, 
минерали и растителни влакна.

  Јадењето на овошје и зеленчук секој ден им помага на 
децата и тинејџерите да растат и да се развиваат, тоа 
ја зголемува нивната виталност и може да го намали 
ризикот од многу хронични болести – на пример, 
срцева болест, висок крвен притисок, некои видови на 
рак и прекумерна тежина или преголема дебелина.

Колку порции им се потребни на децата и 
тинејџерите?
Сите ние треба секој ден да јадиме голем избор на 
овошје и зеленчук со различна боја – свежо и зготвено. 
Препорачливата дневна доза за деца и тинејџери зависи 
од нивната возраст, апетит и степенот на активност – 
погледнете ја табелата подолу.

Возраст
(во години)

Овошје
(порции/дневно*)

Зеленчук 
(порции/дневно#)

4-7 1-2 2-4

8-11 1-2 3-5

12-18 3-4 4-9

*   Една порција овошје изнесува 150 грама (еднакво на 1 јаболко со средна 
големина; 2 помали парчиња (на пример, кајсии); 1 шолја конзервирано 
или исечкано овошје; ½ шолја (125 мл) 99% незасладен овошен сок; или 
1½ лажици суво овошје).

#   Една порција зеленчук изнесува 75 грама (еднакво на ½ шолја варен 
зеленчук; 1 компир со средна големина; 1 шолја зеленчук во салата; или 
½ шолја варена граореста храна (грав, грашок или леќа).

Свежото овошје е подобар избор 
отколку сокот
Иако целото овошје содржи одредени природни 
шеќери што го прават слатко по вкус, тоа исто така 
содржи многу витамини, минерали и растителни влакна, 
кои овозможуваат тоа да заситува повеќе и да биде 
похранливо отколку една чаша овошен сок.

Една мала чаша сок ја содржи препорачливата дневна 
доза на витамин Ц за деца. За жал, многу деца редовно 
пијат големи количини на сок и тоа може да придонесе тие 
да се здебелат.

5 начини 
за здрав 
начин на 
живеење

Јадете помалку 
ужинки и 

изберете нешто 
поздраво

Исклучете го 
телевизорот 

или компјутерот 
и бидете 
активни

Бидете активни 
секој ден

Изберете 
вода како 
пијалок

Јадете повеќе 
овошје и зеленчук

“Децата можеби ќе треба да ги пробаат 
новите видови на овошје и зеленчук дури 

до 10 пати пред да ги прифатат”

Јадете повеќе овошје и 
зеленчук

продолжува на другата страница  
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Како да им помогнете на децата и тинејџерите 
да јадат повеќе овошје и зеленчук
Понекогаш може да биде напорно да се јаде повеќе овошје 
и зеленчук секој ден.  Меѓутоа, истражувањата покажуваат 
дека веројатноста да го правиме тоа е поголема ако тие се 
достапни и спремни за јадење.

Децата можеби ќе треба да ги пробаат новите видови на 
овошје и зеленчук дури до 10 пати пред да ги прифатат. 
Затоа, бидете трпеливи и нудете им ги постојано. Исто 
така може да помогне ако ги подготвувате и сервирате на 
различни и креативни начини.

Неколку идеи што можете да ги испробате:
  Вклучете го целото семејство при избирањето и 

подготвувањето на овошје и зеленчук.

  Избирајте овошје и зеленчук што се во сезона – тие 
имаат подобар вкус и обично се поевтини.

  Чувајте сад со свежо овошје дома.

  Бидете креативни при подготвувањето и служењето на 
овошјето и зеленчукот, на пример, служете ги свежи, 
исечкани, рендани, зготвени во микробранова печка, 
пасирани или печени; служете овошје и зеленчук со 
различна боја или користете различни чинии или 
садови за сервирање.

  Вклучувајте овошје и зеленчук во секој оброк. На 
пример, додадете исечкан, рендан или пасиран 
зеленчук во сосовите за тестенини, плескавиците 
од месо,  фритатите, потпрженото месо и зеленчук и 
супите и додадете овошје во цереалиите за појадок.

  За ужинка јадете овошје и зеленчук. Пробајте пченка 
од кочан; нелупен печен компир прелиен со сирење 
со намалени маснотии; обични пуканки (без путер и 
прелив од шеќер или сол); исечкан зеленчук со сос од 
салса, хумус или јогурт; варено овошје; овошен колач; 
замрзнато овошје; или лајбици со овошје или зеленчук.

  Пробајте различни видови на овошје или зеленчук на 
вашиот тост – банана, печурки или патлиџани.

  Додадете исечкано или пасирано овошје во обичен 
јогурт.

  Правете пијалок или десерт од свежо, замрзнато или 
конзервирано овошје (во природен или незасладен 
сок); миксирајте го со млеко и јогурт со намалени 
маснотии.

  Исечкајте овошје или зеленчук во стапчиња за да ги 
ставите во кутијата за ручек.

  Во лето, замрзнете парчиња овошје нанижани 
на стапче (или измешајте ги со јогурт пред да ги 
замрзнете) како освежителна ужинка.

  Правете десерти со овошје (на пример, овошен колач 
или печено, динстано или варено овошје) и служете ги 
со пудинг со намалени маснотии.

  Секогаш имајте свежо овошје како пригодна ужинка – 
садот со овошје треба секогаш да биде полн и чувајте 
исечкано овошје во затворен сад во фрижидерот.

За повеќе информации и идеи за здрава исхрана и 
физичка активност, отидете на www.healthykids.nsw.gov.au


