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Miért eszünk?

5

Életünk során nap mint nap több alka-
lommal is a legkülönbözôbb élelmi-
szereket vesszük magunkhoz az evéssel
és az ivással, a legtöbbször azért, mert
éhséget vagy szomjúságot érzünk, vagy
azért is, mert megkívánjuk az ételt.
Miért is van ez így egyáltalán?

Az élethez hozzátartozik a légzés, az evés,
az ivás, a hômérsékletszabályozás, a feles-
leges salakanyagok kiválasztása és még sok
minden más is. Miközben a szervezetünk
önmûködôen gondoskodik a légzésrôl és
hômérséklet-szabályozásról, addig rend-
szerint tudatosan választhatunk, hogy mit
eszünk és iszunk meg. Másrészrôl viszont az
élelmiszerek sem azonosak, és az azokat
alkotó tápanyagok más és más feladatot töl-
tenek be a szervezetünkben. Hogyan és
milyen szempontok szerint válasszunk a
különbözô élelmiszerek között?

Ebben a füzetben az evés és az ivás világát
szeretnénk felkutatni, hogy megválaszol-
hassuk ezeket a kérdéseket. Felfedezzük azt,
hogy mi bújik meg az élelmiszerek belse-
jében, hogy miért hasznosak a különbözô
anyagok a szervezetünknek, és hogy miként
emésztjük meg ezeket. Ezen kívül beszélünk
még a táplálkozásunkkal összefüggô élve-
zetekrôl, szokásokról és érzékszervi benyo-
másokról is.
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Az evés világában tett felfedezô utunkon hét
gyerek kísér el bennünket: ezek a 10 és 12
év közötti lányok és fiúk a Nutrikid-gyerekek.
Akad közöttük olyan, aki szívesen és gyakran
sportol, akad, aki kevésbé, és vannak olyanok,
akik szívesen és sokat esznek, másoknak
pedig az evés csak mellékes. Néhányuk na-
gyon eleven, mások pedig szeretnek lustál-
kodni. A Nutrikid gyerekek különbözô dolgok-
kal foglalkoznak a szabadidejükben, kedve-
lik a divatos ruhákat, imádják a zenét,
sportolnak, szeretik az állatokat, rajonganak a
számítógépért és sok minden másért is.

Mindent összevetve ugyanúgy különböznek
egymástól, mint ahogy az emberek általá-
ban, éppen ezért eltérôen is táplálkoznak.
Elôre kell bocsátani, hogy nemcsak egyetlen
konkrét helyes táplálkozási mód létezik, ha-
nem ennek számtalan változata alakítható ki.
Az egyéni evési szokásainkat nagymérték-
ben befolyásolja a személyiségünk és a külön-
bözô környezeti hatások. Ennek ellenére az
egészséges táplálkozás alapelvei minden-
kinél ugyanazok, és ezeket szeretnénk a
Nutrikid-gyerekek segítségével felfedezni.

Kik azok a Nutrikid gyerekek?

Pisti 11 éves focista, ô lôtte a
legtöbb gólt a szezonban, és ismeri 
az összes játékos nevét a Bajnokok

Ligájából.

Anna 11 éves, szereti a techno-
zenét és a legújabb ruhákat. Név

szerint ismeri az összes híres londoni
divattervezôt.

Naomi 12 éves, szívesen olvas
képregényeket, imádja a rap-zenét,

és mindet tud a tévésorozatok 
sztárjairól.

Micukó 11 éves, mindenkit
legyôz a 100 méteres versenyfutás-
ban, de nyílpuskalövésben sem jó

vele ujjat húzni.

Dávid is 10 éves, percenként 
5 oldalt tud elolvasni, és minden

számítógépes rendszert ismer.

Heléna 10 éves, és mindennél
jobban szereti Mozart és 

Beethoven zenéjét. Kedvence a
Holdfény-szonáta.

Márió 10 éves, ismeri a számító-
gépes játékok trükkjeit, és nagyon

szereti az állatokat.
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Hogyan érzékelik érzékszerveink az élelmiszereket?

Evés közben mind az öt érzékszervünk mûkö-
dik: az ízlelés mellett a szaglásunk, a látá-
sunk, a tapintásunk és a hallásunk is segít
bennünket az élelmiszerek közötti választás-
ban. Többek közt az érzékszerveink miatt

Az öt
érzékszerv:

Anna mamája ma egy csodálatos 
körtetortát sütött...

Milyen rossz is azoknak, akiknek
bedugult az orra a náthától!

tudunk örülni az evésnek, és segítségükkel
tudjuk igazán élvezni azt. De milyen érzékszer-
veink vannak, hogyan mûködnek ezek, és
milyen szerepük van az evésben?

7

• a nyelvünkrôl (az ízlelôszervünkrôl), az orrunkról (a szaglószervünkrôl), 
a szemünkrôl (a látószervünkrôl), a fülünkrôl (hallószervünkrôl), a kezünket
borító bôrrôl, az ajkunkat és a szánk belsejét borító nyálkahártyáról.

• a négy alapvetô ízrôl és

• arról is, hogy érzékszerveink milyen szerepet játszanak táplálkozásunkban.

A fejezet végére sokat meg fogunk tanulni:

Látás
Ízlelés

Tapintás

Szaglás
Hallás
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Írj fel néhány élelmiszert minden felsorolt ízhez:

sós édes savanyú keserû

Válassz ki egy élelmiszert, és próbáld leírni azt az öt érzékszerveddel!

8

Hogyan érzékelik érzékszerveink az élelmiszereket?

Egy kis fejtörõ
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Hogyan érzékelik érzékszerveink az élelmiszereket?

Érdemes tudni

A hallás

Az érzékszerveink (a nyelvünk, az
orrunk, a szemünk, a fülünk és a bô-
rünk, különösen a kezünket borító
bôrünk és az ajkunkat, szájüregünket
borító nyálkahártyánk) már az
élelmiszerek kiválasztásánál is
segítenek. Az érzékszerveink készí-
tenek fel az evésre azzal, hogy
felkeltik bennünk az étvágyat –
„összefut a szánkban a nyál”. A ked-
venc ételeink vagy italaink fogyasz-
tásakor az érzékszerveink mûködése
kellemes örömérzetet keltenek ben-
nünk.

Az ízlelésért felelôs érzékszervünk a nyelv.
Az itt található sejtek, amelyeket „ízlelô
bimbóknak” is hívnak, felismerik a négy
alapvetô ízt, így tudjuk megkülönböztetni
a sós, édes, savanyú és keserû ízeket.

Az élelmiszerek rendkívül széles ízvilága a
négy alapvetô ízbôl, valamint számtalan
aromából, illatból és szagból tevôdik

össze. Az ízlelésünk és a szaglásunk szo-
rosan együttmûködik abban, hogy felis-
merhessük az ételek aromáját és illatát.
Ha például egy szelet tortát eszünk, akkor
a falat illata a szájüregünkben hátul fel-
száll az orrunkba, és rágás közben is érez-
zük azt. Ez a szaglási érzet társul a
nyelvünkön érzékelt édes ízzel.

Szaglószervünk, az orr az illatok és szagok
végtelen sokféleségét tudja érzékelni. A
konyhából felszálló finom illat felkelti az
étvágyunkat, a romlott ételektôl pedig
kellemetlen szaguk óv meg bennünket. Az
orr tehát védelmi szerepet is betölt.
Minden szaglásérzetet az agyunk fogad
be és tárol, így gyakran még hosszú idô után
is vissza tudunk emlékezni a szagokra és
illatokra.

Evés elôtt a szemünkkel érzékeljük az
élelmiszerek alakját és színeit. A gusztu-
sos terített asztal azonnal felkelti az étvá-
gyunkat, és ennek segítségével tudjuk
kiválasztani a jóízû, kellemes ételeket,
például az érett gyümölcsöt. Másrészrôl a
látásunk figyelmeztet a romlott ételekre,
és megóv minket a penészes kenyértôl
vagy a fonnyadt salátától.

Az élelmiszerek frissességérôl és álla-
gáról hallásunk is felvilágosítást ad. Ha
például ropog a fogunk alatt a kenyérhéj
vagy a répa, akkor tudjuk, hogy egészen
friss – ellentétben a száraz kekszekkel
vagy a fonnyadt ôszibarackkal!

A szaglás

A látás

Az ízlelés

Nutrikid_Mkf  7/31/07  12:58 PM  Page 9



Szaglósejtek

Illat

Ízlelõsejtek

Ízlelô és szaglószerveink

A tapintó érzékszervünk a bôr, szájüregünk-
ben a nyálkahártya. Tapintással tudjuk meg-
állapítani az élelmiszerek állagát: a ke-
ménységüket, a szilárdságukat vagy a
hômérsékletüket. Például a tapintásunk óv
meg attól, hogy megégessük a nyelvünket
a forró teával, vagy még idôben észre-
vegyük a szánkban a halszálkát, mielôtt az
a torkunkon akadna.

Minden érzékszervünk az agyunk mû-
ködéséhez kapcsolódik, és az agyunkban
alakul ki a különbözô érzékszervi jelekbôl
az adott élelmiszer ízképe, amit aztán az
emlékezetünk tárol. Kedvenc ételeinkrôl
kifejezetten éles kép él az emlékezetünkben,
de ugyanígy van ez azoknál az ételeknél
is, amelyeket egyáltalán nem szeretünk.
Ez az agyunkban tárolt elképzelés gondos-
kodik arról, hogy hosszú ideig emlékez-
zünk a kellemes vagy éppen a kellemetlen
ízélményekre.

10

A tapintás

Hogyan érzékelik érzékszerveink az élelmiszereket?

Nutrikid_Mkf  7/31/07  12:58 PM  Page 10



Miért eszünk és miért iszunk?

1 .  i talok 
2.  zö ldségek és gyümölcsök
3.  gabona és krumpli
4.  te j  és  te j termékek
5.  hús,  hal ,  to jás és  hüvelyesek 
6.  zs írok,  o lajok,  valamint o lajos  magvak
7.  édességek és cukrozott  i talok.  

Szervezetünk igényét a jól megválasz-
tott élelmiszerekbôl és italokból
összeállított étrend segítségével kell
kielégíteni. Ezeket az élelmiszereket
hét nagy csoportba sorolhatjuk:

11

MERT ENNI
ÖRÖM.

MERT
ET TÔL LESZ
ERÔNK ÉS

ENERGIÁNK.

Hogy nagyobbra 
tudjunk nôni.

HOGY SZERVEZETÜNK
NÖVEKEDJEN,

MEGÚJULJON ÉS
MEGERÔSÖDjöN.

HOGY NE
LEGYÜNK
BETEGEK.

MERT ÉHESEK ÉS
SZOMJASAK VAGYUNK.

Miért van szüksége szervezetünknek 
a különbözõ élelmiszerekre?
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fehérjék

szénhidrátok
zsírok
(lipidek)

vitaminok

Az élelmiszer-piramis
ásványi anyagok

• az élelmiszerek csoportjairól és az élelmiszer-piramis elvérôl,

• a szervezetünk alapvetô szükségleteirôl és funkcióiról, 

• a különbözô tápanyagok szerepérôl, 

• arról, hogy az egyes élelmiszereket milyen mennyiségben helyes fogyasztani.

A fejezet végére sokat meg fogunk tanulni:

12

Miért van szüksége szervezetünknek 
a különbözõ élelmiszerekre?

Szervezetünknek nincs szüksége ugyan-
akkora mennyiségre minden élelmiszer-
fajtából. Ez az élelmiszerek energiatartal-
mával és összetételével függ össze. Jól
szemlélteti ezt az élelmiszer-piramis: az alsó
három szinten lévô élelmiszerekbôl gyakran
ehetünk, a negyedik szinten  lévôkbôl csak
mértékkel, a legfelsô szinten találhatókból
pedig csak visszafogottan együnk. Az élel-
miszerek különbözô, szabad szemmel nem
érzékelhetô anyagokból tevôdnek össze:
ezek a tápanyagok, melyek más és más fela-
datokat látnak el testünkben. Az élelmisze-
rekben többféle tápanyag is megtalálható,

de többnyire egy vagy két fô tápanyagcso-
port a meghatározó, ennek alapján lehet a
különbözô élelmiszereket csoportokba
sorolni. Vizet (az olajokon kívül) mindegyik
élelmiszer tartalmaz, bár például a rizs-
vagy gabonaszemekben, illetve a száraz-
tésztában csak kis mennyiségben talál-
ható. A munkafüzetbôl megismerjük
azt is, hogy a különbözô tápanyagok
hogyan fedezik szervezetünk szük-
ségleteit.

víz

Érdemes tudni
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Igen, de most jön a lényeg! Ha csak
két napig nem iszol, akkor teljesen
kiszáradsz.

A mamám azt
mondja, hogy az én
testem legalább 20
liter vizet tartal-
maz! Megmenekültem!

legalábbis 
holnapig...

Néhány perccel késôbb

A víz, az élet forrása
A testünk nagyrészt vízbôl áll. A víz szerveze-
tünk minden részében különbözô formában
van jelen. A testnedvek, mint például a vér,
a nyál, az izzadság, az emésztônedvek, a
könny nyilvánvalóan tartalmaznak vizet, de
mindegyik sejtben (a szervezetünk mikroszko-
pikusan apró építôelemeiben) is megtalálható
a víz. Ebbôl következik, hogy szerveink (az
izmok, a szív, a tüdô, az agy, a bôr stb.) fô
alkotórésze is a víz. Képzeld csak el: egy 40
kilós gyerek testében körülbelül 25 liter víz
van! A víz nélkülözhetetlen a táplálkozá-
sunkban. Szervezetünk mûködôképességének
fenntartása érdekében feltétlenül fontos,
hogy rendszeresen igyunk folyadékot,
annak érdekében hogy mindig elegendô men-
nyiségû víz álljon a szervezet rendelkezésére.
Aki nem jut ivóvízhez, az néhány nap alatt
szomjan hal – élelem nélkül viszont lényege-
sen hosszabb ideig életben tudunk maradni!

Egy kis fejtörõ
Rendezd sorrendbe a következô élelmiszereket víztartalmuk
alapján: az 1. az az élelmiszer legyen, amely a legtöbb vizet tartal-
mazza, a 6. pedig amiben a legkevesebb víz van:

Írj fel néhány olyan élelmiszert, amely nagyon kevés vizet tartalmaz:

Mit jelent az a szólásmondás, hogy „összefut a számban a nyál”?

banán

zöldségleves

narancs

zabpehely 
(tej nélkül)

mogyoró 

uborka 

13
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Az italok

A testnedvek 

A víz nélkülözhetetlen az élethez!
Döntô szerepet játszik szervezetünk
zökkenômentes mûködésében: ahhoz,
hogy életben tudjunk maradni, szerve-
zetünk sejtjeinek (vagyis szervezetünk
legapróbb élô részeinek) számos apró
részecskét (élelmet, oxigént, salakanyagot)
kell mozgatnia, mûködtetnie. Ez az arté-
riáinkban és a vénáinkban körbeáramló,
túlnyomórészt vízbôl álló vér segítségével
történik. A víz elôsegíti a salakanyagok
kiválasztását is a vizelettel és a széklettel
együtt, továbbá segít abban is, hogy test-
hômérsékletünk többé-kevésbé állandó
maradjon.

Szervezetünk nap mint nap veszít a tárolt
vízmennyiségbôl, például izzadással, vize-
let ürítéssel, sírással, de még a légzéssel
is. Ezt a veszteséget elegendô mennyiségû
folyadék elfogyasztásával feltétlenül pó-
tolnunk kell.

Mennyi folyadékra van naponta szükségünk?

      

14

Érdemes tudni
izzadság

könny
orrváladék

nyál

emésztõ nedvek

vizelet

vér
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Az egészség megôrzéséhez, nap mint nap 
körülbelül 2-2,5 liter vízre van szüksége 
egy átlagos felnôttnek. Egy általános 
iskolás gyermek összes vízszükséglete 
hozzávetôlegesen 2 liter. Az elfogyasztott 
víz 80%-a italokból 20%-a pedig ételekbôl 
kell hogy származzon, hiszen azok 
víztartalma is jelentôs lehet, ha például 
egy lédús gyümölcsre vagy egy levesre 
gondolunk. Egy kiló görögdinnye például 
95 deka vizet tartalmaz! Ha kemény 

fizikai munka vagy sportolás közben 
sokat izzadunk, ha lázasak vagyunk, 
vagy hahasmenéssel és hányással 
sok folyadékot veszítünk, akkor még 
többet kell innunk! Ajánlatos vizet, 
ásványvizet, gyógynövényteát vagy 
gyümölcslevet inni. A cukrozott italok 
(mint példáula jeges tea vagy a kóla) 
nem oltják jól a szomjunkat, továbbá 
ún. luxus kalóriát tartalmaznak, melyre 
a szervezetünknek nincs szüksége. 



A szervezetünk sokféle betegség ellen tud
védekezni, ehhez azonban úgynevezett védô-
anyagokra, például vitaminokra van szük-
sége. Az élelmiszerfajták között a vita-
minok legbôségesebben a zöldségfélék-
ben és a gyümölcsökben fordulnak elô. A
vitaminok egy másik csoportja található
meg a  húsokban, a tejben, a zsíradékok-
ban és az olajokban is.

Egyél répát! 
– Ez jó a szemednek is!

Furcsa,
ezzel sem látok

jobban!
Az biztos, hogy

gondolkodni sem
tudsz jobban tôle!

Egy kis fejtörõ
Jelöld meg azokat a zöldségféléket és gyümölcsöket, amelyeket Magyarországon

is termesztenek:

ananász, paradicsom, eper, kiwi, erôspaprika, banán, cukkini, sütôtök
Írj fel olyan, nálunk termesztett gyümölcsöt és zöldségfélét, amelyik

• tavasszal érik:

• nyáron érik:

• ôsszel érik:

Milyen ételt tudsz készíteni...

...almából 

...paradicsomból

15
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biztosítják szerveink zökkenômentes
mûködését, és nélkülözhetetlenek a
betegségek megelôzésében.
Nagyon jól ismerjük a C-vitamint – ami segít
szervezetünknek a fertôzések (például a
megfázás és a nátha) elleni védekezésben.

A zöldségfélék és a gyümölcsök

Együnk naponta öt adag gyümölcsöt és zöld-
séget ahhoz, hogy elegendô vitamin jus-
son a szervezetünkbe. Egy adag lehet pél-
dául egy alma, két mandarin, egy tálka
eper, egy vegyes saláta, egy zöldségköret,

vagy egy pohár zöldség – vagy gyümölcs-
lé is. A legtöbb vitamint a nyers gyümölcs
és zöldség tartalmazza.

A zöldségfélék és a gyümölcsök fontos
szerepet töltenek be szervezetünk
védelmében. Az ezekbôl készült ételek
bôségesen tartalmaznak vitaminokat,
amelyek a többi védôanyaggal együtt

Érdemes tudni

+                +                +                +

Gigavitamin

16

Mennyi zöldségfélét és 
gyümölcsöt együnk naponta?
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Micukó, van kedved versenyt futni? Anna, van kedved versenyt futni? 

Hát nem, mert még 
nem et tem meg a mai 

szénhidrátjaimat!

Hát nem, mert még nem
et tem meg a mai 

szénhidrátjaimat!

Ahogy egy autónak is szüksége van az ener-
giára, amit benzin, gázolaj vagy elektromos
áram formájában töltenek bele, úgy a mi
szervezetünknek is szüksége van az üzem-
anyagra. Szervezetünk folyamatosan fo-
gyasztja az energiát: a mozgás, a fizikai akti-
vitás, az emésztés – sôt még a gondolkodás,
a lélegzés és az alvás is felhasználja az ener-
giánkat! Ezt az energiát elsôsorban a szén-
hidrátok szolgáltatják nekünk. A szénhid-
rátok keményítô és cukor formájában szinte
valamennyi táplálékunkban megtalálhatók.
A keményítô bôségesen fordul elô a gabo-
natermékekben, a krumpliban és a hüvelye-
sekben. Ezekben az élelmiszerekben sok az
emészthetetlen alkotóelem, az úgynevezett
rostanyag (amit ballasztanyagnak is neve-
zünk). A rostanyagok azzal segítik elô az
emésztést, hogy megnövelik a béltartalom
mennyiségét a bélrendszerünkben. Egy kis
idôvel késôbb ezt észre is vesszük…

Ebbe az élelmiszercsoportba tartoznak a gabonafélék: a búza, a rozs, az
árpa, a köles, a zab, a rizs vagy a kukorica, továbbá az ezekbôl készülô
termékek, így a tésztafélék, a kenyér és a pékáruk is. Az étrendünket
ma már nem is tudjuk elképzelni keményítôtartalmú burgonyás
ételek, a rakott krumpli, a krumplistészta, a sült krumpli 
és egyéb más ételek nélkül. A hüvelyesek közé tartozik 
például a borsó, a lencse és a bab.

Maxiszén

Jó napot, 
10 csomag

szénhidrátot
kérek!

17
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Egy kis fejtörõ

spagetti rizsburgonyapüré sült
kukorica

fôtt krumpli köleslepény mexikói
kukoricalepény

2 órányi gyors biciklizés

házi feladat írás 1 órán át

másfél óra focizás

fél órás lassú séta

fél óra tévézés

1 óra tánc vagy korcsolyázás

… és melyik a Te kedvenc ételed, amiben sok a keményítô?

Kösd össze mindegyik Nutrikid gyereket a kedvenc gabonából vagy krumpliból készült ételével!

Anna Dávid Pisti Heléna Márió Micukó Naomi

Tedd energiafogyasztás szerinti sorrendbe a Nutrikid gyerekek tevékenységeit! Az elsô az legyen, amellyel a
szervezetük a legtöbb energiát fogyasztja el, a hatodik pedig a legkevesebb energiát igénylô.

18

Gabona és krumpli
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Gabona és krumpli

Érdemes tudni

Cukorrépából vagy cukornádból vonják ki,
és például édességek, pékáruk, üdítôitalok,
csokoládék készítésére használják fel. A
gyümölcsfélék is tartalmaznak szacharózt.
A háztartásban fehér vagy barna kristály-
cukor, kockacukor vagy porcukor for-
májában használjuk fel.

Szacharóz vagy 
háztartási cukor

Fruktóz vagy 
gyümölcscukor

Minden gyümölcsben megtalálható.

A szénhidrátok legkisebb alkotóeleme,
mely minden cukorfélében elôfordul, per-
sze a szôlôben is. A glukóz a véráramunkban
kering, és ez szolgál az agyunk ener-
giaforrásaként.

A tej és a tejtermékek tartalmazzák.

Laktóz vagy
tejcukor

Mindegyik gabonaféle (a búza, a rozs, a
köles, az árpa, a zab, a rizs és a kukorica)
tartalmaz keményítôt, akárcsak a tészta-
félék és a kenyér is. A hüvelyesek (a lencse,
a borsó és a bab) is bôségesen tartalmaz-
nak keményítôt.

A gabonafélék és a krumpli egyéb tápa-
nyagok mellett sok szénhidrátot is tar-
talmaz keményítô és cukor formájában.
Többek közt, ez adja a szükséges energiát
szervezetünknek, és ennek köszönhetjük,
hogy tudunk mozogni és szellemi vagy
fizikai munkát végezni. Az energia  az ún.
„alapmûködéshez”is szükséges, amely a
szervezetünk alapfunkcióinak, a vérkerin-
gésnek, a légzésnek, az emésztésnek stb.
fenntartásához is nélkülözhetetlen. Errôl
írunk a 40. oldalon is.

Ha szervezetünk kevés szénhidrátot kap,
akkor érezzük, hogy csökken a teljesítô- és
összpontosító képességünk. „Kiürülnek az
akkumulátoraink”, és fáradtak, legyengül-
tek leszünk. Ez történik akkor, ha kihagyjuk
a reggelit és a tízórait is.

19

Különbözô szénhidrátok léteznek. 
A legismertebb fajták a következôk:

Keményítô

Glükóz vagy szôlôcukor
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Gabona és krumpli

Ahhoz, hogy egy 10-12 éves gyerek egész
napra elegendô energiát kapjon, naponta
legalább négy adagot kell ennie a
gabonafélék és a krumpli csoportjá-
hoz tartozó élelmiszerekbôl. Nagyon
fontos a szénhidrátokban gazdag reggeli
vagy tízórai. 

Ebbe a csoportba tartozó élelmiszereknek
minden fôétkezésnél – és olykor a
tízórainál vagy az uzsonnánál is – az asz-
talra kellene kerülniük.

Rostanyagok

Mennyi gabonára és krumplira van szükségünk?

+                    +                    +

A gabonafélékben és a burgonyában, de a
gyümölcsökben, a zöldségfélékben és a
hüvelyesekben is elôforduló rostanyagok
(vagy más néven ballasztanyagok) külön-
leges szénhidrátok. Ezek gyakorlatilag
nem adnak nekünk energiát, mert nem
tudjuk ôket megemészteni. Feladatuk
sokkal inkább az, hogy megkönnyítsék
az emésztésünket. A rostanyagok meg-
duzzadva más élelmiszereket segítenek
tovább a bélrendszerünkben. Ezzel foglal-
kozunk a 36. oldalon.

Az édes ízt a különbözô szénhidrátok biz-
tosítják. Minél nagyobb a cukortartalom,
annál édesebb ízt érzünk a nyelvünkön. A
különbözô szénhidrátok ugyanis nem egy-
formán édesek: a  legédesebb a gyümölcs-
cukor, majd a kristálycukor, a szôlôcukor
és végül a tejcukor következik. A rost-
anyagoknak nincs különösebb íze, de
némelyikük kissé édeskés. Ne keverjük
össze az energiát nem, vagy csak kis
mennyiségben tartalmazó, mesterséges
édesítôszereket a természetes cukor-
félékkel.

20
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Szervezetünknek további tápanyagokra,
például ásványi anyagokra is szüksége van
ahhoz, hogy egészségesek és erôsek
maradjunk. Az egyik legfontosabb ásványi
anyag a csontjaink növekedéséhez szük-
séges kalcium. A tej és tejtermékek egyéb
tápanyagokat is tartalmaznak, amelyekre
szervezetünknek ugyancsak szüksége van:
fehérjéket (proteineket), és néhány vita-
mint is. A tej és a tejtermékekben külö-
nösen sok kalcium található.

Egy kis fejtörõ

Hiperásvány

21

Melyiknek nincs itt semmi keresnivalója?

Kitaláltam, hogyan 

lehet csokis tejet csinálni!
Csak csokiporral 
kell etetni.

Úgy látszik, ez még nem tökéletes, érdemes 

lenne egy kicsit tovább fejleszteni a módszert.
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Tej és tejtermékek

Érdemes tudni
Szervezetünk fejlôdéséhez és fenntar-
tásához percenként közel 100 millió sejtet
kell pótolnia! Ebben segítenek az ásványi
anyagok. A tejtermékek bôségesen tartal-
maznak kalciumot, mely a csontok
növekedéséhez és fenntartásához nélkü-
lözhetetlen. A növekedés során különösen
fontos a megfelelô mennyiségû kalcium
bevitele, mert a testünkkel együtt nô a
csontvázunk is. Elsôsorban gyermek- és
serdülôkorban halmozzák fel csontjaink
azokat a készleteket, amelyekbôl az
életünk során gazdálkodnunk kell. A tej és
a tejtermékek sok fehérjét és védôanya-
got, például B és D vitamint tartalmaznak.

Ebbe az élelmiszercsoportba tartozik például
a tej, a kemény és a kenhetô sajt, a joghurt,
a túró.

A tej- és tejtermék-szükségletünket napi
három adaggal tudjuk fedezni. Egy
adagot jelent egy pohár tej vagy egy
pohár joghurt, egy kis darab kemény sajt

Mennyi tejre és tejtermékre van naponta szükségünk?

+                          +

22

(például 3 dekagramm ementáli vagy pan-
nónia), vagy 6 deka lágy sajt (például
camambert). 

Nutrikid_Mkf  7/31/07  12:59 PM  Page 22



Ezt nem hagy-
hatjuk ennyi-

ben!

A hal állítólag
erôsíti az
izmokat…

OK!

Szuperfehérje

Ki találja meg a legtöbb halfajta nevét a táblázatban?

Egy kis fejtörõ

23

Szervezetünk legfontosabb építôkövei a
fehérjék (más néven proteinek). A fe-
hérjéket legfôképpen a hús, a hal, a tej és
tejtermékek és a tojás tartalmazzák, de a
hüvelyesekben (lencse, borsó, szója,
bab stb.) is megtalálhatóak. Ezek
az élelmiszerek számos ásványi
anyagot, például vasat, jódot
is tartalmaznak, sôt a húsok-
ban, a halakban és a tojásban
úgynevezett állati zsíradék
is van.
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Hús, hal, tojás és hüvelyesek

Igaz vagy hamis?

A borjú, a szarvasmarha és az ökör
ugyanannak az állatfajnak a neve.

A tojás sok szénhidrátot tartalmaz.

A tonhal marhahúsból készül.

A lencse fehérjéket tartalmaz.

A képen látható ételek közül melyikben nincs tojás?

Egy kis fejtörõ

24

igaz  hamis
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A fehérjék legfontosabb feladata  szerveze-
tünk sejtjeinek felépítése és megújí-
tása. Ez különösen igaz az izmokra, és ter-
mészetesen a növésben lévô szervezetre is.
A húsban, a halban és a tojásban talál-
ható fehérje állati eredetû. Azok, akik
semmilyen állati eredetû élelmiszert sem
esznek (az úgynevezett szigorú vegetári-
ánusok) az élethez szükséges fehérjéket
hüvelyesekbôl (borsóból, lencsébôl, bab-
ból, szójából stb.) és egyéb növényekbôl (pl.
gabonafélékbôl, kisebb mértékben fôzelék-
félékbôl) merítik. Ez a növényi eredetû
fehérje azonban nem egyenértékû az
állati fehérjével. Szervezetünk számára
célszerû gabonatermékekkel, például rizs-
zsel, tésztafélékkel, kukoricával vagy bur-
gonyával együtt fogyasztani az állati
fehérjéket.

Szervezetünk igényeinek fedezésére
naponta legfeljebb egy adag hús, hal
fogyasztható. Tojást 2-3 darabot, hüvelye-
seket 1-2 alkalommal együnk hetente.

Egy adagot jelent például egy pulykacomb,
egy halfilé, egy omlett vagy egy tál lencse. 

vagy vagy

Naponta mennyit kell ennünk?

25

Érdemes tudni

Hús, hal, tojás és hüvelyesek

Néhány húsféle, mint például a szalonna,
sertésborda, vagy egyéb hústermék, mint
például szalámi, felvágott, virsli vagy a
pástétom nagyon zsíros lehet. Ezzel foglal-
kozunk a 27. oldalon is. Ezekbôl az
élelmiszerekbôl csak ritkán együnk,
nehogy elhízzunk.

vagy
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A zsír- és olajtartalmú élelmiszerek, vala-
mint az olajos magvak közösen alkotják
azt a csoportot, amelyben az úgynevezett
zsírok (lipidek) a fô tápanyagok. A zsírok
sok energiát adnak a szervezetünknek: egy
gramm zsír több mint kétszer annyi
energiát (kalóriát) tartalmaz, mint egy
gramm szénhidrát.
Az állati eredetû zsírokat megkülön-
böztetjük a növényi eredetû zsíroktól.
A növényi eredetûeket elsôsorban magok-
ból vagy olajos magvakból, pl. napraforgó-
ból, olivából vagy földimogyoróból nyerik ki.
A legtöbb állati zsiradék szilárd, a növényi
zsiradékok pedig folyékony halmazál-
lapotúak (olajok), melyeket a fôzésnél
különbözô célra használnak.

Éppen energiát
tankolok.

Nem kell ennyi
energia ahhoz, amit 

éppen csinálsz.

26

Márióóóó! Hagyd 
abba az evést, 
és gyere játszani!

De igen! 
Készülök 
a döntôre!

… Ahová így soha nem
fogunk eljutni!

Ebbe a csoportba tartozó élelmiszerek a
létfontosságú zsírsavak mellett úgyne-
vezett zsírban oldható vitaminokat
(az A, D és E vitamint) is tartalmaznak.

Megazsír
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Jelöld meg egy kereszttel a zsírt 
tartalmazó élelmiszereket:

• olivaolaj
• mogyoróvaj
• margarin
• majonéz
• vaj
• napraforgóolaj

narancslé

gyümölcsfagylalt

mogyoró

víz

sajt

krumpli

zsíros tej

avokádó

szalonna

fagylalt

csokoládé

Jelöld meg zöld színnel azokat a termékeket,
amelyek növényi eredetûek, és pirossal azokat,
amelyek állati eredetûek.

olivaolaj

tejszín

margarin

majonéz

repceolaj

vaj

kókuszzsír

sertészsír

lágysajt

Mit lehet ezekbôl az élelmiszerekbôl elôállítani?

Egy kis fejtörõ

Zsírt és olajat tartalmazó élelmiszerek

27
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Zsírt és olajat tartalmazó élelmiszerek

Érdemes tudni
A növényi zsírok és olajok forrásai:
• mogyoró-, oliva-, repce-, napraforgó-,

dió-, szója-, kukoricaolaj, stb.
• növényi olajokból elôállított termékek,

mint a margarin, a majonéz, a kókusz-
zsír, a mogyoróvaj,

• zsíros gyümölcsök, mint az avokádó
vagy az oliva,

• az olajos magvak, mint a mogyoró, dió,
mandula, fenyômag, tökmag,
napraforgómag és a földimogyoró.

Az állati eredetû zsírok közé tartoznak:
• sertészsír, sertésháj, libazsír, kacsazsír
• tejföl, vaj és tejszín.

Szervezetünk zsiradékszükséglete viszony-
lag alacsony. A 10 és 12 év közötti gyere-
keknek naponta kb. 7 dekagramm zsi-
radék javasolt. Ezt a mennyiséget gyorsan
elérhetjük, mert ez megfelel egy evôkanál
vajnak vagy margarinnak, amit a kenyérre

Naponta mennyi zsírra és olajra  van szükségünk?

és és

bôr alatt tárolt zsírt veszi igénybe. A
testünkön felgyülemlô zsír azt jelenti,
hogy több energiát veszünk magunkhoz,
mint amennyire szükségünk van – vagyis
az energiamérlegünk nincs egyensúlyban.
Errôl a 40. oldalon beszélünk részletesen.
A felesleges zsírt a szervezetünk a test-
szövetekben tárolja, és ettôl látszunk túl-
súlyosnak.

Testünk zsírszövetei további szerepet is
betöltenek: megvédenek az ütésektôl és a
lökésektôl, mert körbefogják a szervein-
ket, valamint a hôszigetelés útján hoz-
zájárulnak a testhômérséklet állandó szin-
ten tartásához is.

Számos élelmiszernek van rejtett zsírtar-
talma:
• a zsírban sült és a rántott ételek (hasáb-

burgonya, halrudacska, rántott hús stb.),
• a zsíros húsok (pl. szalonna, felvágottak)
• az édességek (csokoládé, torta, sütemény,

fagylalt), 
• nassoláshoz használt élelmiszerek (sós-

mogyoró, sóskeksz, burgonyaszirom).

A zsírok (lipidek) sok energiát adnak
szervezetünknek. Ha fizikai munkát vég-
zünk, akkor a szervezetünk elôször a szén-
hidrátokból származó energiát használja
fel, ami gyorsan elérhetô a vérbôl. Na-
gyobb fizikai terhelésnél szervezetünk a

28

kenünk, egy kis fôzô- vagy salátaolajnak.
Soha ne együnk túl zsíros ételeket! Vannak
olyan gyerekek, akik sokat esznek, sôt
elôfordul, hogy zsíros ételt is fogyasz-
tanak, és mégsem híznak el: ennek egyik
legfontosabb oka, hogy eleget mozognak!
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Megazsír

Képzeld, milyen jó
lenne, ha minden
csokiból lenne!

Persze. Fôleg
nyáron.

Maxiszén

29

Ide tartoznak az édességek, a csokoládék,
a fagylaltok, az édes pékáruk és a cukro-
zott italok. Ezek az élelmiszerek ugyan
megédesítik az életünket, de szerveze-
tünk létfenntartásához nem szüksége-
sek. A sok cukor mellett bôségesen tartal-
maznak zsíradékot is, ezért csak ritkán és
mértékkel együnk belôlük!
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Édességek és cukros italok

Egy kis fejtörõ

Rajzold le a kedvenc édességeidet!

Sorolj fel néhány édességet, amelyben kevés a cukor és a zsír!

30

Nyam
m!
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Édességek és cukros italok

Naponta mennyi édességet ehetünk?
A cukrozott élelmiszereket és italokat mér-
tékkel fogyasszuk.

Érdemes tudni

vagy vagy

31

Általában mindenki nagyon szereti az
édességeket és a cukrozott italokat.
Ezek az ételek a cukor mellett sok zsírt is
tartalmaznak (például a sütemények, a
csokoládé, a fagylalt), melyek túlzott
fogyasztása elhízáshoz vezet, ezért
mérsékelten fogyasszunk belôlük.

Az édességek és a cukrozott italok legfô-
képpen cukor (szacharóz) formájában tar-
talmazzák a szénhidrátokat. Emellett
azonban alig tartalmaznak értékes
tápanyagokat, vitaminokat, rostanya-
gokat vagy ásványi anyagokat. A cukor
rövid idôn belül felhasználható energiát
jelent – ami elônyös lehet sportolásnál,
kirándulásnál. 

Szervezetünk gyorsan fel tudja használni
az édességekben és a cukrozott italokban
rejlô energiát – de ez hosszabb távú ener-

gia-hasznosításra nem elég. Az édességek
és a cukrozott italok nem pótolhatják az
energiát szolgáltató, a gabonafélék és a
krumpli csoportjába tartozó élelmisze-
reket. Az édességek és a cukrozott italok

fogszuvasodást okozhatnak, ha nem
tisztítjuk rendszeresen fogainkat.
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Az eddigi fejezetekben láttuk, hogy hét
csoportba sorolhatjuk az élelmiszereket –
mégpedig annak alapján, hogy milyen
tápanyagokat tartalmaznak, és ezek milyen
feladatot látnak el a szervezetünkben.
Azt is megtanultuk, hogy nem javasolt
mindegyik élelmiszerbôl ugyanannyit enni.

Hogyan épül fel az élelmiszer-piramis?

Az élelmiszerek hét csoportjából áll
össze az úgynevezett élelmiszer-
piramis.

Az élelmiszerek csoportjait piramis alakjá-
ban szokták ábrázolni, mely megmutatja,
hogy melyik ételfélébôl mennyit javasolt
enni. A legalsó szinten szereplô élelmi-
szerekbôl gyakrabban szabad enni, minél
közelebb kerülünk azonban a piramis
csúcsához, annál óvatosabban kell bán-
nunk az ételekkel. Ezt a következô szabá-
lyokkal foglalhatjuk össze:

• A három alsó szinten szereplô élel-
miszereket gyakrabban fogyaszt-
hatjuk, figyelembe véve a napi
mozgásmennyiséget.

• A negyedik szinten álló élelmiszere-
ket mértékkel együk.

• A legfelsô szinten álló élelmisze-
reket ritkán fogyasszuk.

Mennyit szabad?

32

Érdemes tudni

Ritkán
együk!

Mértékkel 
együk!

Gyakrabban
ehetjük.
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Húzd ki a táplálkozásunkhoz kapcsolódó szavakat, és találd ki a megmaradó nyolc betûbôl álló varázsszót.

33

Hogyan épül fel az élelmiszer-piramis?

Fejtörõk
Sorold be a megfelelô csoportba az élelmiszereket! 
Jelöld meg ôket csoportjuknak megfelelô színnel.
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A többféle tápanyagot tartalmazó élelmi-
szereket összetevôik szerint hét csoport-
ba soroljuk. Minden élelmiszercsoport a
szervezetünk egy bizonyos szükségletét
fedezi a bennük lévô tápanyagokkal.
• Az italok csoportja: a szervezetben

szükséges anyagokat szállító folyadék
pótlására szolgál.

• A gyümölcsök és zöldségfélék cso-
portja: a szervezet védelmét szolgáló
vitaminok és ásványi anyagok forrása.

• A gabonafélék és krumpli csoportja:
az energiaszükséglet egy részét fedezô
szénhidrátok forrása.

• A tej és tejtermékek csoportja: a szer-
vezet felépítéséhez szükséges fehér-
jéket és ásványi anyagokat  biztosítja.

• A hús, hal, tojás és hüvelyesek cso-
portja: nélkülözhetetlen fehérje források.

• A zsír- és olajtartalmú élelmiszerek
csoportja: mérsékelt mennyiségben
szükséges energiát adó tápanyagok for-
rása.

• Az édességek és cukrozott italok
csoportja: gyorsan hasznosítható ener-
giaforrás, amelyet csak ritkán célszerû
fogyasztani.

Az élelmiszereket az adott csoporton belül
a lehetô legváltozatosabban kell kivá-
lasztani. Mivel az élelmiszerek egymás
között tetszôlegesen cserélhetôk, ezért kor-
látlan változatosságban párosíthatjuk
ôket. Ennek alapján mindenki a saját szo-
kásainak, étkezési kultúrájának megfe-
lelôen alakíthatja étrendjét. Fontos azon-
ban, hogy betartsuk az egyes élelmiszer-
csoportokban javasolt mennyiségeket!

Ha délben hamburgert ettél, akkor milyen legyen a vacsorád?

Játssz a NUTRIKID kártyákkal!

Csoportosítsd a kártyákat az élelmiszercsoportok szerint!

Hogyan épül fel az élelmiszer-piramis?

34

Érdemes tudni
Természetesen ezeket a számokat nem
kell minden nap pontosan betartani, de
törekednünk kell arra.

Az élelmiszer-piramis jelmondata: együnk
egészségesen és élvezettel – maradjunk
egészségesek és érezzük jól magunkat!

Egy kis fejtörõ
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Már nagyon sok érdekes dolgot meg-
tudtunk sok élelmiszerrôl, de mi történik
azután, hogy elfogyasztottuk az ételt?

Hogyan emésztjük meg az élelmiszereket?

A fejezet végére megtudjuk, hogy:

• melyek a legfontosabb emésztôszerveink,

• és hogyan mûködnek.

Jelöld meg a felsorolásban, 
hogy melyik játszik 
szerepet az emésztésünkben:

a tüdô – a gyomor– a vesék – a fogak – a
szív – a húgyhólyag – a bélrendszer – az
izmok – a bôr – az orr

Rajzold be az ábrába, hogy
milyen utat tesz meg
testünkben a megevett alma!

Állítólag a bélrendszerünk olyan
hosszú, hogy kiegyenesítve 
körbeérné a játszóteret!

Jaj, lenyeltem a rágómat.
Akkor most leragad 
a játszótéren?

Egy kis fejtörõ

35
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Hogyan emésztjük meg az élelmiszereket?

Érdemes tudni

Az elfogyasztott élelmiszereknek át kell
haladniuk a teljes emésztõrendszeren
(az emésztôszervek összességén) ahhoz,
hogy szervezetünk hasznosítani tudja a
bennük rejlô tápanyagokat. Az emésztô-
rendszer a következô részekre tagolódik:

1. Az ételeket elôször a szánkban a fo-
gak segítségével felaprítjuk, és a nyállal
megnedvesítjük. Ez mindössze néhány
másodpercig, alaposabb rágásnál tovább
is eltarthat. Ezzel kezdetét veszi az
emésztés. Elôször rágjuk meg alaposan
az ételt, és csak azután nyeljük le.

2. Ezt követôen a már pépes étel a
nyelõcsövön át lejut a gyomorba,
ahol az étel a savas folyadékok, a
gyomornedvek hatására még kisebb
darabokra bomlik. Ehhez a folyamathoz
1-3 óra szükséges.

3. A nyombél a vékonybél felsô sza-
kasza, mely arra szolgál, hogy összeke-
verje a lebontott ételt az epével, amit a
májunk állít elô, és összekeverje a
hasnyálmirigy váladékával is. Ennek
során a pépes étel még kisebb alkotó-
elemeire bomlik.

4. Ezt követôen az ételpép a vékony-
bélbe kerül. Ennek a mintegy öt méter
hosszú „tömlônek” a belsô felülete

nagyon ráncos, így nagy felületen
képes felvenni a tápanyagok legna-
gyobb részét. A tápanyagok a bélfalon
áthatolva a vérbe jutnak, és a vére-
dények segítségével eljutnak testünk
minden egyes sejtjéhez. Ez a folyamat
mintegy 7-9 órán belül megy végbe.

5. Végezetül, ami az élelmiszerekbôl még
megmaradt, az a körülbelül 1 méter
hosszú vastagbélbe kerül, ahol a
folyadék legnagyobb része újra vissza-
kerül a testünkbe, majd kiválasztjuk a
vizelettel. Ez a folyamat 1-3 napig is
tarthat.

6. Végezetül a végbélen keresztül kivá-
lasztjuk a salakanyagokat.

Az emésztôrendszer

3. nyombél

2. nyelõcsõ

2. gyomor

5. 
vastag-

bél

6. végbél

4. vékonybél

1. száj

36

3.
hasnyál-
mirigy

3.
máj
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Hogyan emésztjük meg az élelmiszereket?

• Az epe és a hasnyálmirigy-váladék segítségével
még kisebb darabokra aprítja az élelmiszert.

• Felaprítja és megnedvesíti az ételeket.

• A víz visszakerül a testünkbe.

• Felszívja a tápanyagokat, és továbbítja a vérbe.

• A gyomornedvek segítségével még kisebb 
darabokra aprítja az ételt.

Nevezd meg az összes ábrázolt szervet, és írd mellé, hogy milyen szerepet játszik az emésztésben!

37

Egy kis fejtörõ
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A mindennapi életünk során szinte
állandó mozgásban vagyunk, ehhez
pedig energiára van szükségünk.
Szervezetünk még a lustálkodás és
alvás közben is használ energiát! 
A gyerekek legtöbbször sokat mozog-

Mennyi energiára van szükségünk?

• hogy mekkora szervezetünk energiaigénye, és 

• hogyan tudjuk a szükségletet fedezni (energia-bevitel és 
energiafogyasztás egyensúlya).

A fejezet végére megtudjuk:

Ma reggel azt mondta a

tanárnô, hogy a zsír elég,

ha sokáig sportolunk.

Ma délután két kilométert

futottunk a tornaórán.

… és most Dávid attól fél,

hogy lángra fog kapni!

38

nak, és így  sok energiát hasznosítanak.
Csak az otthonülôk (a sokat tévézôk,
számítógépezôk) használnak fel
sokkal kevesebb energiát.
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Mennyi energiára van szükségünk?

Egy kis fejtörõ
Jelöld meg azokat az élelmiszereket, amelyekbôl sok energiát meríthetünk:

a verseny elôtti estén a verseny reggelén

39

Micukó szívesen vesz részt futóversenyeken. Milyen élelmiszereket ajánlanál neki
egyrészt a verseny elôtti vacsorára, másrészt a verseny napján reggelire ahhoz,
hogy elegendô energiája legyen a futáshoz?

egy pohár tej – szôlô - kóla – répasaláta – barna kenyér – egy paradicsom – egy

banán – süteményszelet – tésztaféle – jégkrém – ásványvíz – egy csoki vagy ener-

giaszelet – kukoricapehely vagy müzli – egy nagy tábla csokoládé – egy hússzelet–

hasábburgonya majonézzel vagy ketchuppal
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Mennyi energiára van szükségünk?

Bármit is teszünk, a szervezetünk folya-
matosan energiát használ fel. Testünk-
nek még alvás közben is energiára van
szüksége, mert lélegzünk, ver a szívünk,
emésztünk és a sejtjeink is folyamatosan
megújulnak. Szervezetünk valamennyi lét-
fontosságú folyamatának összességét
alapmûködésnek nevezzük. Minden
embernél megvan az alapmûködéshez
szükséges legkisebb energiaigény.

Ehhez járul még a napi testmozgás ener-
giaigénye. Ennek a mennyisége nagyon
változó, hiszen mindannyian különbözô
mértékben mozgunk. Aki sokat vagy
intenzíven sportol, nehéz fizikai munkát
végez, annak több energiára van szük-
sége, ezért nagyobb energiatartalmú szén-
hidrátokat tartalmazó élelmiszereket
fogyasszon. Aki kevesebbet mozog, annak
kevesebb energiára van szüksége.

Gyerekeknél és fiataloknál figyelembe kell
venni a növekedéshez szükséges ener-
giát is.

Érdemes tudni

b e v i t e l  =  f o g y a s z t á s

40
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A reggeli sok energiát ad…A reggeli fontos étkezés.

Egy kis fejtörõ

Biztosítja a folyadékpótlást.

Felébreszt.

Élénkíti a vérkeringést.

Jó kedvre derít.

Energiatartalékot jelent a délelôttre.

Kiegészíti a vitamintartalékokat.

Ha reggelizem, akkor kihagyhatok egy másik étkezést. 

Növeli a szellemi teljesítôképességemet (összpontosítás, emlékezôképesség …).

Szerinted mi a legfontosabb célja a reggelinek?

Milyen reggelit szeretnél a leginkább?

• miért eszünk naponta többször, és

• miért olyan nagyon fontos a reggeli.

A fejezet végére tisztában leszünk azzal, hogy:

zz
zzz

zzzzzzzzzz
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Miért eszünk naponta többször?

… de csak akkor, ha mi esszük meg!
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Miért eszünk naponta többször?

Érdemes tudni
A reggeli szerepe az, hogy feltöltse tar-
talékainkat a délelôtti tevékenysé-
gekhez. Energiabevitel nélkül néhány
órás szellemi erôfeszítés vagy fizikai
munka után „rendkívül fáradtnak” érez-
zük magunkat: nehezen tudunk összpon-
tosítani, figyelmetlenek és rosszkedvûek
leszünk.

A reggeli rendszerint vajas-lekváros kenyér-
bôl, húsfélét tartalmazó szendvicsbôl,
tejes vagy joghurtos gabonapehelybôl
vagy müzlibôl áll, tehát bôségesen tar-
talmaz szénhidrátot, fehérjét. Még egy
kis plusz gyümölcs a vitamin- és ásvá-
nyianyag-szükségletünket is fedezi. Más
országokban nagy szénhidrát-tartalmú élel-

pedig a napi mozgás ill. energiaszükséglet
szerint együnk többet vagy kevesebbet, de
a vacsora mindig könnyû legyen. Ily
módon nem zavarja meg éjszakai álmunkat
az emésztés, továbbá éjszaka lényegesen
csökken az energiaigényünk. Az esti cse-
megézésrôl, a tévé elôtt megevett csokiról,
kóláról és chipsrôl vagy sósmogyoróról
célszerû teljesen lemondani, helyette valami
könnyût, például joghurtot vagy gyümölcsöt
együnk.

miszereket, például rizst, babot vagy kuko-
ricalepényt esznek reggelire.

Sajnos egyre több felnôtt és egyre több
gyerek is kihagyja a reggelit, és üres gyomor-
ral kezdi a napot. Ilyenkor a délelôtt folya-
mán legalább egy tízóraival feltétlenül fel
kell tölteni a szervezetet energiával.
Javasoljuk erre a gyümölcsöt, nyers zöld-
séget (répa, paprika stb.), a barnakenyérbôl
készült szendvicset és folyadékot.

A nap során többször étkezünk, és az így
felvett élelmiszerek biztosítják azokat a
tápanyagokat és a szükséges energiát,
amivel egész nap frissek maradunk.
A reggeli bôséges legyen, az ebédnél

Napi étkezéseink

42

Napi étkezéseink:

1. reggeli
2. tízórai
3. ebéd
4. uzsonna
5. vacsora
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