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Sziasztok! 

 

Mivel az egészséges életmód egyik legfontosabb összetevője az egészséges 

táplálkozás, a mai csoportfoglalkozáson azzal fogunk foglalkozni, hogy 

felsorolok egy pár olyan élelmiszert, amiket kizárólagosan fogyasztva 

hosszútávon is fenntartható egészséges táplálkozást alakíthatunk ki. 

 

1. Zöldségek 

 

Vitaminok és ásványi anyagok nagy részét javarészt a zöldségek 

fogyasztásával fedezhetjük. Fontos, hogy napi szinten nyersen is 

fogyasszuk őket. 

 

2. Gyümölcsök és bogyók 

 

Azokat a gyümölcsféléket, amelyek több gyümölcscukrot tartalmaznak 

érdemes a nap első felében fogyasztani. 

 

3. Salátafélék, zöld levesesek és csírák 

 

A leveles zöldségek, amelyeket salátáknak szoktunk nevezni rendkívül 

egészséges elemek, magas a vitamin és ásványi anyag tartalmuk és 

kalóriaszegények. Emésztést serkentő tulajdonságuk miatt érdemes 

étkezések mellé fogyasztani. A csírafélékben minden élelmiszernél 

magasabb koncentrációban vannak jelen vitaminok és ásványi anyagok. 

 

4. Diófélék és magvak 

 

Nem csak energiát adnak, hanem segítenek fenntartani a szervezet 

hormonális egyensúlyát. a vérkeringést. a bőr egészségét és erősítik az 

immunrendszert. 
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5. Bab és hüvelyesek 

 

Magas fehérje és rozstartalmuk ezért a legfontosabb élelmiszerek közé 

tartozik a húsmentesen táplálkozók számára. 

 

6. Gabonafélék 

 

A gabonafélék remek szénhidrátforrások, energiával és jó rostokkal 

látják el a szervezetet. 

 

7. Tojás és tejtermékek 

 

A legértékesebb fehérje és kalciumforrások, de mivel ezek a termékek 

többsége laktózt és zsírt tartalmaz, ezért célszerű ezekből a zsírszegényt 

választani. 

 

8. Húsfélék 

 

Ezekből a termékekből nyerhet a szervezet megfelelő mennyiségű 

aminosavat és fehérjét. 

 

9. Halak 

 

Ezek a fajta húsok könnyen emészthetőek és zsírszegényebbek a többi 

húsféléhez képest. 

 

Víz 

 

A víz szervezeted létfontosságú eleme, mely befolyásolja az egészségi 

állapotodat és az életminőségedet. Csak az édesvíz alkalmas emberi 

fogyasztásra. Az agyad 90%- a, a tested kb. 60%-a víz. Innod kell azért, 

ki ne száradj és azért is, hogy a méreganyagok ki tudjanak ürülni a 

szervezetedből. A víz juttatja el a tápanyagokat a sejtekhez és szállítja 

oda az oxigént is. Belégzés után párásítja a levegőt, szabályozza a 

testhőmérsékleted. Segíti az emésztést, csökkenti a gyomorfájdalmakat. 

Ösztönzi a szervezeted, hogy több kalóriát égessen el, ezáltal csökkenti a 

zsírlerakódást. Bőséges folyadék fogyasztása esetén bőröd kisimul, 

puhábbá, rugalmasabbá válik. Az ízületek rugalmasságáért is a víz a 

felelős. 
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Szénhidrátok 

 

A szénhidrát a legfontosabb energiaforrás, melyet minden sejted tud 

hasznosítani, belőlük nyerhető a leggyorsabban a legtöbb energia. 

Szervezeted nem tudja a szénhidrátokat előállítani, a táplálékkal juthatsz 

hozzájuk. A szénhidrát energiát szolgáltat az idegrendszernek, az 

izmoknak. Segíti a zsírégetést. 

 

Fehérjék 

 

Az élő sejtek legfontosabb alkotórészei a fehérjék, ezért ezeknek a 

táplálékok között különleges szerepük van. 

 

 

 

Egészségtelen ételek 

 

Azok az élelmiszerek, amelyek sok cukrot. szénhidrátot, zsírt 

tartalmaznak, azok hosszútávon árthatnak az emberi szervezetnek. 

szívproblémákhoz, cukorbetegséghez vezethetnek. 

 

1. Energia italok 

 

Magas cukortartalmuk és koffeintartalmuk miatt a szívre, emeli a 

vérnyomást és elhízáshoz vezetnek. 

 

2. Szénsavas üdítők 

 

Magas a fruktóz tartalmuk és semmilyen tápanyagot nem 

tartalmaznak. 

 

3. Instant leves, tészta 

 

Nagyon sok kalóriát tartalmaznak, túlzott fogyasztása elhízáshoz 

vezethet. 
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Intő jelek, ha egészségtelenül táplálkozol: 

 

1. Mindig szomjas vagy 

Az előre csomagolt ételek általában tele vannak sóval a tartósítás és az íz 

fokozás miatt. Ez azonban elvonja a szervezettedtől a vizet, ezért leszel gyakran 

szomjas, ha túl sok sós ételt eszel. 

 

2. Kellemetlen duzzadás 

Ha a szervezet megszokja, hogy túl kevés a folyadék, megpróbálja eltárolni azt, 

emiatt kezdhet dagadni, vizesedni a kezed és a lábad. A túl sós ételeket a kálium 

tartalmú ételekkel lehet jól ellensúlyozni, mint például az édesburgonya, vagy 

a banán. 

 

3. Gyakori fejfájás 

A feldolgozott húsok, konzervek és a pácolt ételek rengeteg tartósítószert és 

adalékanyagot tartalmaznak, ami az érösszehúzó hatása miatt sokaknál fejfájást 

okozhat. 

 

4. Fogproblémák 

A túl sok szénhidrát könnyen előidézheti a lyukas fogakat vagy károsíthatja 

fogzománcot. Tehát ezek a jelek is utalhatnak a nem megfelelő táplálkozásra. 

 

5. Gyenge csontok 

A könnyen bekövetkező csonttörések is összefügghetnek a nem megfelelő 

táplálkozással. Mivel ha egyoldalúan táplálkozunk, nem biztos, hogy 

hozzájutunk a megfelelő vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz, amik a csontok 

egészségéért felelnek. A tejtermékek, a hal és a leveles zöldségek, rengeteg 

kalciumot és D- vitamint tartalmaznak, ezeket érdemes fogyasztani a csontok 

egészségének érdekében is. 

 

6. Pattanások 

A pattanásos bőr utalhat hormonproblémákra, de emellett a magas 

cukortartalmú ételek is okozhatják, leginkább az állon és a száj körül megjelenő 

pattanások hozhatók kapcsolatba a helytelen táplálkozással. 

 

 

 Farkas Zoltán 

  Nevelőtanár 


