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POLETNI TABOR ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE
IN ZDRAVO PREHRANO OTROK IN
MLADOSTNIKOV
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je približno 21 odstotkov otrok v Sloveniji
prekomerno težkih. Zavod Gibaj in zmagaj je zato avgusta organiziral prvi tabor, ki je bil namenjen
Besano:«.
otrokom in mladostnikom s prekomerno telesno težo.

h.

Otroci in mladostniki uživajo premalo
zelenjave in rib, predvsem pa prepogosto
posegajo po energijsko bogatih in
hranilno revnih živilih. Hkrati se ugotavlja,
da se otroci nezadostno gibajo, pri čemer
NIJZ opozarja, da telesna dejavnost zgolj v
šoli ne zadošča.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zdrave življenjske navade so priučene
Sodobno življenje poteka hitro, zato se
pogosto zatekamo k obrokom, ki so
sestavljeni iz nekakovostnih živil, hrana
je predelana, dajo lahko kar najhitreje
pripravimo, ob tem pa si ne vzamemo
Časa, da bi jo zaužili počasi. Tempo
vsakdanjika nas velikokrat premami, da
si ne vzamemo dovolj časa za telesno

Družine, ki so socialno šibke, si težko privoščijo zdravo in hranilno

bogato hrano. Prav tako si težko privoščijo zunajšolske dejavnosti
za otroke, prek katerih otroci krepijo gibalne, predvsem pa socialne
vrline. Veliko otrok ima zato občutek nepripadnosti, izobčenosti,
slabo samopodobo, kar je za mnoge velika stiska.

Starši naj se zavedajo, da so
vzor svojim otrokom, zato naj
sami uživajo pestro hrano in se
veliko gibajo. Naj otroke vključijo
v pripravo hrane, s čimer bodo
poskrbeli za učenje novih veščin
in druženje, postavili pa bodo
tudi dobre temelje za otrokovo
prihodnost.

dejavnost, kar je poleg hrane ključen
sestavni del zdravega življenjskega sloga.
Pri tem je zelo pomembno, da zdrave
navade gojimo že od malih nog. »Kadar
človek uživa zdravo prehrano že od malih
nog, lahko organizem sam poskrbi za
željo po kakovostnih in polnovrednih
živilih. Če se v odrasli dobi pojavi obdobje
slabših prehranjevalnih navad, bo lahko
proces nastajanja z nezdravim življenjskim
slogom povezanih bolezni veliko lažje
spreobrnil in zavrl. To pomeni, da se lahko
ljudje, ki so se zdravo prehranjevali in
primemo gibali že v dobi odraščanja, lažje
spopadajo z boleznimi zahodnega sveta,«
poudarja zdravnica na taboru Gibaj in
zmagaj Iva Jurov.

Starši tako pri oblikovanju zdravih navad
igrajo veliko vlogo, saj so vedenjski vzorci

pri otrocih priučeni. Na odgovoren način
lahko tako oblikujemo navade, ki bodo
posledica zgleda staršev. Zdravnica Iva
Jurov pri tem še dodaja: »Starši naj se
zavedajo, da so vzor svojim otrokom, zato
naj sami uživajo pestro hrano in se veliko
gibajo. Naj otroke vključijo v pripravo
hrane, s čimer bodo poskrbeli za učenje
novih veščin in druženje, postavili pa bodo
tudi dobre temelje za otrokovo prihodnost.
In navsezadnje naj se zavedajo, daje
vlaganje v zdravo prehrano tudi najcenejša
in morda najučinkovitejša oblika skrbi za
zdravje in dobro počutje.«
Največji povzročitelji prekomerne teže
so sladkorji
Pomembnosti oblikovanja zdravih
navad in uživanja kakovostne hrane pa
ne poudarjajo le zdravniki, temveč se
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problematiki prekomerne teže pri otrocih
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veliko posvečajo tudi nutricionisti. Na
taboru so se strokovnjaki nutricionistike
tako osredotočali na osveščanje in
načine, na katere lahko iz svojega
jedilnika izločimo tisto hrano, kije za
zdravje največja grožnja. Zala Gomboc,
nutricionistka na taboru Gibaj in zmagaj,
poudarja: »Največja grožnja je sladkor.
Se posebej škodljivi so enostavni
sladkorji, ki so živilom dodani med
proizvodnjo ali pripravo hrane, ter tisti,
ki so naravno prisotni v medu, sirupih,
sokovih in smutijih. Zelo pomembna sta
čim poznejše vključevanje sladkorjev v
prehrano otrok in predvsem nadzor nad
zaužito količino. Naslednji povzročitelj
je procesirana hrana, ki vsebuje veliko
tako imenovanih praznih kalorij. Toje
hrana z veliko energijsko gostoto, a je
hranilno opustošena. Pomembni so redni
obroki s čim manj vmesnimi prigrizki.
Priporočljivo je tudi pravočasno in pravilno
uvajanje mešane prehrane, s katerim
zagotovimo dojenčku pestro senzorično
izkušnjo. Pomemben je kraj, čas in način
prehranjevanja. Hrana naj bo okusno
pripravljena in mikavno okrašena, saj
otroci jedo "z očmi". Vsekakor pa moramo
biti vztrajni in odločni.«

Pri oblikovanju jedilnikov so otroci na
taboru uporabljali zdrave sestavine, ki
jih je za izvedbo tabora priskrbel Hofer.
Otroci so tako lahko sooblikovali jedi,
predvsem pa so se spoznali s sestavinami,
ki jedi sestavljajo. Pri trgovcu ob tem
dodajajo: »Spodbujamo zdrav, aktiven
življenjski slog in kupcem ponujamo
izbrano ponudbo kakovostnih izdelkov,
nad katerimi izvajamo strog nadzor
kakovosti. Otrokom na taboru smo tako
zagotovili obilico zdravih, lokalnih in do

»Družine, ki so socialno šibke, si težko
privoščijo zdravo in hranilno bogato
hrano. Prav tako si težko privoščijo
zunajšolske dejavnosti za otroke, prek
katerih otroci krepijo gibalne, predvsem
pa socialne vrline. Veliko otrok ima zato
občutek nepripadnosti, izobčenosti, slabo
samopodobo, karje za mnoge velika
stiska. Poleg organizacij in ustanov, katerih
naloga sta ozaveščanje in krepitevjavnega
zdravja, pa pri reševanju problematike
debelosti del odgovornosti pripada tudi
uspešnim podjetjem. S podporo projektov,
kotje tabor Gibaj in zmagaj, lahko
pomagajo izboljšati življenjske navade
otrok in družin. Brez pomoči podjetij so
tovrstne dejavnosti za mnogo družin žal
nedosegljive.«
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Hrana naj bo okusno pripravljena
in mikavno okrašena, saj otroci
jedo »z očmi«.
okolja prijazno pridelanih živil, s katerimi
so se učili pripravljati raznolike in zdrave
obroke.«
Dostop do kakovostne hrane in
dejavnosti
Raziskave NIJZ kažejo, daje problematika
otrok s prekomerno težo še vedno velika.
Trend pojavnosti prekomerne teže se sicer
nekoliko umirja, problematično paje, ker
je ta pojav še vedno najpogosteje prisoten
pri otrocih in mladostnikih iz socialno
šibkejših družin.
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Iza Lavrič: »Najbolj všeč mi je bilo,
ko smo hodili na plavanje. Naučila
sem se veliko novih receptov, novih
športov in to, da se moramo zdravo
prehranjevati injesti čim manj
sladkarij.«

Telesu prijazen
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zdrave sestavine.

Iza Zavolovšek: »Na taboru sem se
veliko naučila o zdravi prehrani in zdaj
bom lažje živela zdravo. Spoznala sem
tudi veliko novih prijateljev.«

Marko Janko, vodja tabora in ustanovitelj
Zavoda Gibaj in zmagaj, poudarja:
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Pri oblikovanju jedilnikov so
otroci na taboru uporabljali

IZKUŠNJE
Kaj so o taboru povedali otroci

magnezij
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