
 
Здравословното хранене е основата на доброто здраве и 
успех в училище. За да растеш здрав и силен, опитай се да 
спазваш следните 14 препоръки за здравословно хранене: 
Healthy eating is the foundation of good health and success in 
school. To grow healthy and strong, try to follow the 14 Dietary 
Guidelines : 
 
1. Хапвай разнообразна храна, осигури си достатъчно време за 
хранене и приятна атмосфера; 
Eat a variety of food , provide enough time for food and pleasant  
atmosphere ; 
2. Не пропускай сутрешната закуска; 
Do not miss the morning breakfast ; 
3. Консумирай зърнени храни- те са важен източник на енергия, 
предпочитай пълнозърнест хляб; 
Consume grain foods - they are an important source of energy, prefer 
wholemeal bread;  
4. Хапвай повече зеленчуци и плодове, по възможност при всяко 
хранене; 
Eat more vegetables and fruits, preferably with each meal; 
5. Приемай ежедневно мляко и млечни продукти; 
Take daily milk and milk products; 
6. Хапвай месо без мазно, заменяй го с риба, боб и леща; 
Eat  meat without fat , replacing it with fish, beans and lentils; 
7. Ограничавай мазнините. Избягвай пържените храни; 
Limit fat. Avoid fried foods ; 
8. Ограничавай захарта, захарните изделия и безалкохолните 
напитки; 
Limit sugar , confectionery and soft drinks; 
9. Намали солта и не наблягай на солените храни; 
Reduce salt and don’t emphasize on salty foods; 
10. Пий всеки ден достатъчно вода и други течности; 
Drink every day enough water and other liquids; 
11. Здравословното тегло е важно. Игрите и спортът са важна 
част от твоя ден; 
Healthy weight is important. games and sports are an important part of 
your day; 
12. Измивай редовно ръцете си преди хапване, също така измивай 
добре всички плодове и зеленчуци. 
Wash your hands regularly before the meal, also  wash thoroughly all 
fruits and vegetables. 
13. Ядките (орехи, бадеми, лешници, фъстъци) хапвай без сол ,с 
изключение на фъстъците, за предпочитане сурови. 
Nuts (walnuts, almonds, hazelnuts, peanuts), eat them with no salt except 
peanuts, and preferably raw. 
14. Можеш да хапваш 5 яйца през седмицата (в това количество се 
включват и яйцата от различни ястия и десерти). 
За да бъде храненето здравословно е необходимо да спазваш 
всички препоръки, а не само някои от тях. 
You can eat 5 eggs a week (in this volume include eggs and other dishes 
and desserts). To be healthy diet it is necessary to follow all 
recommendations, not just some. 
 

 
Учениците от всички страни, участващи в проекта, 

сравняват храната предлагана в училищата им. Проучват 
хранителните навици на съучениците си. Получават знания за 
здравословното хранене. Информацията, която придобиват, се 
представя в специално изготвен уебсайт.  

Students of all schools, involved in the project, compare 
food offered in their institutions. Carry out surveys to find out eating 
habits. Obtain theoretical knowledge concerning healthy eating. All 
the information they find is presented on the website. 
 

Учениците обменят рецепти на полски, румънски, 
естонски, български, турски и белгийски с цел в края на проекта 
да се направи готварска книга на езиците на страните участващи 
в проекта. По време на мобилностите/ визитите учениците 
приготвят заедно храни, обменят рецепти и представят ползата 
от това да се яде здравословно.  

Students start exchanging recipes of Polish, Romanian, 
Estonian, Bulgarian, Turkish and Belgian dishes in order to make a 
cookery book in English, Polish, Romanian, Estonian, Bulgarian, 
Turkish and Flamish.  

 
Рекламира се здравословна храна, изработват се и се 

разпространяват брошури, организират се срещи/ хапенинги. 
Осъществявайки тези дейности, ученици и учители имат 
възможност да развият и усъвършенстват езиковите си умения, 
да се комуникира на чужд език представяйки придобитата 
информация, да се развият уменията за четене и слушане.  

There are taken actions promoting healthy food, like 
producing and distributing leaflets in the cities where are the schools. 
They also prepare a performance about the influence of healthy food, 
which will be presented during the day of happening. Develop 
language skills - skills of reading and listening comprehension. 

 
Учениците, от една страна,  имат възможността да 

представят здравословна храна, придобиване на навици за 
здравословно хранене, а от друга страна, осъзнаване на 
негативните ефекти от заседналия начин на живот и 
глобализацията. 

Additionally, students throughout the school will be 
available to offer a healthy food that everyone will be able to choose 
and implement healthy habits, realizing the negative effects of 
sedentary life and globalization 
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Хапвай повече зеленчуци и плодове 



Плодовете и зеленчуците са едни от най-полезните 
храни. Те са богати на много витамини и минерални 
вещества, необходими за растежа и развитието ти и за 
устойчивостта ти срещу болести. 

 От зеленчуците и плодовете не се пълнее, тъй като 
те съдържат много вода и никакви, или почти 
никакви, мазнини. 

 Зеленчуците и плодовете трябва да присъстват в 
менюто ти всеки ден - по възможност при всяко 
хранене; 

 Яж различни зеленчуци и плодове – бели, зелени, 
жълти, оранжеви, червени, сини; 

 Хапвай зеленчуци също и във вид на  салати, като 
добавка в сандвичи или като плънка на тестени 
закуски; 

 Избирай пресни плодове вместо сладкиши за 
десерта и за подкрепителните си закуски. 

 
 

 

Eat more vegetables and fruits 
Fruits and vegetables are among the most nutritious foods. 

They are rich in many vitamins and minerals needed for your 
growth and development and your resistance against diseases. 

 You cannot get fat when eating fruits and vegetables  as 
they contain lots of water and no or hardly any fat. 

 Vegetables and fruits should appear in your menu every 
day - preferably with each meal; 

 Eat a variety of vegetables and fruits - white, green, 
yellow, orange, red, blue; 

 As well as, eat vegetables  in the form of salads, as 
additives in sandwiches or as a filling of pastry snacks; 

 Choose fresh fruit instead of sweets for dessert and for 
the fortifying  snacks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гладен в междучасията  - Децата имат нужда от 

„зареждане” с енергия повече от три пъти на ден, 

особено ако са наистина активни. Ходенето пеша до 

училище, игрите по физическо, носенето на раницата  – 

всичко това изисква енергия. Освен това, децата имат по-

малки стомаси и затова трябва да се хранят по-често от 

възрастните.  

Когато децата не се хранят и не закусват редовно, се 

чувстват уморени и капризничат.  

Хапва ми се нещо…пак - Изял си си закуската сутринта и 

си бил сит като си отишъл на училище. Но сега, след като 

си имал рисуване, потичал си здраво по физическо, писал 

си съчинение по български, отново си готов да ядеш! Това 

е, защото тялото ти вече е изразходвало енергията от 

ранната сутрешна закуска у дома. Късмет, че идва 

голямото междучасие и е време за междинна сутрешна 

закуска в училище! Но какво да похапнеш? Чудесен избор 

са плодовете, ядките, плодово кисело мляко, нарязани 

зеленчуци, обикновени бисквити, пълнозърнести /с фибри 

солети и бисквити, сирене и кашкавал, пълнозърнесто 

хлебче. Приготви си вкъщи нещо, което обичаш да ядеш, 

но се постарай да избягваш храни с много захар или мазни 

изкушения, които няма да те заситят за дълго. 

Кои закуски са здравословни?  

Много хора си мислят, че похапването между 

основните яденета (сутрешна закуска, обяд и вечеря) 

означава тъпкане с чипс, бонбони, сладкиши... 

Затова вярват, че тези междинни закуски не са хранителни 

и необходими. Но, ако ти направиш правилен избор, тези 

закуски ще бъдат здравословни, ще ти доставят енергията 

и хранителните вещества, от които се нуждаеш.  

Един портокал ще ти осигури бърза енергия и 

витамин C за по-късно, което е много добре, ако следва 

часът по физическо. Опаковка чипс, обаче, съдържа 

много мазнини –  нещо, с което не бива да се прекалява! 

Ако остава още много време до обяда, пълнозърнестите 

храни (питка, домашно кексче) ще ти помогнат да се 

чувстваш сит по-дълго,  за разлика от сладолед, вафла или 

поничка с крем. 

Разбира се, че можеш да ядеш и вафли и чипс, 

например в неделя. Но се опитвай да избираш по-

хранителни варианти за редовните си закуски. Ако се 

чувстваш само леко гладен - един плод е достатъчен. Ако 

си много гледен, а обяда или вечерята са далеч, опитай 

хлебче със сирене и домат, купичка със зрънчо и кисело 

мляко, пълнозърнест сандвич със зеленчуци… 

 
 
 

Hungry in recesses - Children need "loading" with energy 
more than three times a day, especially if they are really active. 

Walking to school, physical games, wearing a backpack - all this 
requires energy. Moreover, children have small stomachs, so they 
need to eat more often than adults.   
 
 
When children do not eat and do  not eat breakfast regularly they 
feel tired and act up.  
I need to eat something ... again - You have eaten your breakfast 
in the morning and you've been stuffed when you went to school. 
But now having had Art, PE, having written compositions in 
Bulgarian you feel you are ready again to eat!  This is because 
your body has consumed the energy from the early morning 
breakfast at home. Luckily,  the great break comes and it's time for 
breakfast! But what to eat? Great choices are fruits, nuts, fruit 
yogurt, chopped vegetables, biscuits, whole grain / fiber sticks and 
crackers, cheese, whole wheat bread. Prepare at your home 
something you love to eat, but try to avoid foods with lots of sugar 
or fat temptations that will not satiate you for long.  
 
 
 
What are healthy snacks?  

Many people think that having snacks between main 
meals (breakfast, lunch and dinner) means  gorging with chips, 
candy, pastries ... Therefore they believe that these snacks are not 
nutritious or sustaining and necessary. But if you make the right 
choice, these snacks will be healthy, you will provide energy and 
nutrients , which you need. 

 
One orange will provide you with quick energy and 

vitamin C for later, which is much better if the PE lesson comes. A  
package of chips, however, contains  much fat - something that 
you should not overdo with! If there is still time to lunch, whole 
grains foods(bread, homemade cake) will help you feel full or 
satiated longer, unlike ice cream, waffle or a donut with cream.  

 
 
Of course you can eat  wafers and chips,occasionally, for 

example on Sunday. But try to choose more nutritious options for 
regular snacks. If you feel only slightly hungry - a fruit is quite 
sufficient. If you are very hungry and there is much time till lunch 
and dinner, eat out a slice of  bread with cheese and tomato, a 
bowl with some cereal or a  bowl of yogurt, a whole grain sandwich 
with vegetables .. 


