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Цялата отговорност за съдържанието се носи от Slow Food в България и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд 
Активни граждани България. 

Представените препоръки не са съобразени с 
индивидуални заболявания, непоносимости, алергии, 
предпочитания и/или принципи на ползвателите. 
Моля, адаптирайте видовете храни и тяхното 
количество съответно препоръките на Вашия лекар 
или здравен консултант, ако Вашето състояние или 
това на Вашето дете налага това! 



Какво ядем не е маловажно, както и това кога, колко 
често и какви комбинации избираме. 

Хранителният дневник е начин да се научим да правим 
правилен избор за храните и да привикнем към полезни 
навици. 

Чрез седмичния Дневник може да планирате 
предварително седмичното си меню, да направите тест 
доколко това, което предпочитате да ядете е полезно за 
здравето или дори да играете докато научавате нови неща за 
храните. 

Разгледайте списъците с препоръчителни храни и 
предизвикателства. За да играете отбелязвайте в Дневника с 
какво се храните през деня чрез плюсовете и звездите от 
всички цветове като записвате вътре в тях номера на 
варианта, който сте избрали.  

Напр. един плюс отговаря на единицата количество, 
записано в списъка (напр. 1 ябълка е един оранжев плюс с 
написана вътре единица, 2 ябълки са два плюса с написана 
вътре единица).  

Използвайте всекидневните си съдове за хранене и 
собствените си шепи за мярка. Чашите и купичките трябва да 
са големи до 300-400 милилитра (чаша за чай, купа за 
супа). 

Пред всеки раздел стои цифра, която показва 
препоръчителния брой плюсове за един ден.  

Колкото по-разнообразни плюсове и звезди имате, 
толкова по-разнообразно и с грижа за околната среда се 
храните.  Колкото по-голямо е числото записано в звездата, 
толкова по-голям е вашия принос. 

Организирайте хранително състезание - в началото на 
всяка седмица сравнявайте плюсовете и звездите, събрани 
във Вашия клас!  



СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ……………………………………………..……………………………………. 

Д
ЕН

 Закуска  
7-8ч 

Закуска 
10-10:30ч 

Обяд 
12-13:30ч 

Закуска 
16-16:30ч 

Вечеря 
17-19ч Звезди 
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Седмичен брой плюсове/звезди 
              

         
       

Училище:     Клас: 



1 брой -  ябълка, круша, дюля, праскова, киви, портокал, 
банан, райска ябълка и др. 

2 шепи - грозде, череши, ягоди, боровинки, малини, 
къпини, френско грозде и др. 

3 броя - сливи, кайсии, смокини, мандарини и др. 

4 парчета (до 300 грама) дневно - диня, пъпеш  

2 П  ОДОВЕ 

1. Храних се сезонно: 

Зима: ябълки (пресни и сушени), банани, 
портокали, мандарини, грейпфрут, ананас, киви 

Пролет: череши, ягоди, вишни, ябълки 

Лято: кайсии,  праскови, диня, пъпеш, сливи, круши, 
малини, боровинки, смокини 

Есен: ябълки, круши, тикви,  райски ябълки, грозде 

2. Помагах в пазаруването и избрах плодове от 
България или близки страни 

3. Предпочетох да изям плодовете вместо сок, направен 
от тях 

4. Купих/Направих си сок без добавена захар 

5. Донесох в училище плод и го споделих с приятели 

6. Помагах в бране на плодове 

7. Помагах за направата на домашни сладкиши с 
плодове, компоти, сушени или замразени  плодове 

8. Засадих овощно дръвче 



 
 

3 ЗЕ   ЕНЧУЦИ 

1 купичка салата от пресни зеленчуци през пролетта, 
лятото и есента, консервирани зеленчуци и туршии през 
зимата 

2 готвени храни, в които преобладават зеленчуци - 
тиквички, моркови, зеле, патладжани, чушки, домати, лук, 
тиква, спанак, броколи, карфиол, праз 

3 закуска със зеленчук  

1. Храних се сезонно: 

Зима: моркови, зеле, лук, алабаш, ряпа,  

Пролет: марули, спанак, краставици, репички, зелен 
лук, магданоз 

Лято: домати, краставици, лук, тиквички, чушки, 
патладжани 

Есен: чушки, магданоз, лук, домати, патладжани,  
моркови, зеле, карфиол, брюкселско зеле, 
романеско, праз, лапад, целина/керевиз 

2. Помагах в пазаруването и избрах зеленчуци от 
България или близки страни 

3. Предпочетох готовата храна, която ям, да има поне 
два зеленчука 

4. Помагах в готвенето в къщи 

5. Помагах за направата на домашни консерви,, сушени 
или замразени  зеленчуци 

6. Брах подправки и/или билки 

7. Помагах за отглеждане на зеленчуци 
 



 
 

3 БЕЛТЪЧИНИ 
1 варено яйце за закуска 

2 чаша прясно или кисело мляко (или по една от двете) 

3 основно ястие с бобови храни (зрял фасул/боб, зелен 
фасул, грах, леща, нахут, бакла, папуда/бебриджа) 

4 основно ястие дневно с животински протеин (яйца, 
сирене или месо) 

1. Това го ям – познайте храните на картинките и 
запишете буквата  

2. Днес ядох кисело мляко 

3. Днес ядох риба 

4. Помагах в пазаруването и избрах мляко и месо от 
България или близки страни 

5. Вчера ядох месо и предпочетох днес да не ям 

6. Помагах в готвенето в къщи 

7. Научих нова рецепта без месо 

8. Ядох карантия (дроб, сърца, бъбреци, далаци, 
чревца), уши, крака, бузи и/или сланина 

9. Днес не си купих бургер с месо 
А 
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3 ЗЪРНЕНИ И НИШЕСТЕНИ 
ХРАНИ 

1 филия (пълнозърнест) хляб с друго ястие 

2 основно ястие с ориз или картофи 

3 варени картофи/ориз/пълнозърнести макарони 
вместо хляб 

 

1. Помагах в пазаруването и избрах 
пълнозърнести брашна, тестени или макаронени 
изделия от България или близки страни 

2. Днес ядох само домашни хляб/тестена закуска 

3. Прегледах за гъгрици и почистих в домашния 
шкаф за брашно и варива 

4. Помагах/Сам си опържих чипс/пържени 
картофи 

5. Отгледах кълнове от житни растения и ги 
включихме в семейното меню 

6. Помагах за/Направих тестени закуски/хляб в 
къщи 

7. Помагах за/Направих десерт и/или сладкиш в 
къщи 

8. Научих се да меся/Научих нова рецепта за 
тесто 

9. Садих/Окопах картофи 



2 ЯДКИ и МАЗНИНИ 
1 ястие на ден с животински мазнини (масло, сметана, 
мас, лой) 

2 намазана филия с масло, маргарин  или сметанов 
продукт за мазане, принцеса  

3 шепа ядки без сол (фъстъци, бадеми, лешници, орехи 

1. Направих/Помагах за овкусяването на салата 

2. Сам си направих/Помагах десерт с ядки 

3. Сам си опекох/Помагах у дома да опечем фъстъци, 

орехи, бадеми, слънчоглед, тиквени семки 

4. Купих си десерт без палмови/хидрогенирани 

мазнини 

5. Ядох ядки или семки  вместо купен чипс и десерти 

1 бутилка с вода е винаги с мен 

2 чаши билков чай на ден (топъл или изстуден)  

3 х 5 минути упражнения за раздвижване сутрин 

1. Сам си направих/Помагах да се направи сок/сироп 

вкъщи 

2. Днес спортувах активно (поне 1 час) 

3. Ходих пеша/Играх в парка/Карах колело/Бях на 

излет сред природата 

4. Днес не пих купена безалкохолна напитка със захар 

или подсладители 

2 В   ДА И ДВИЖЕНИЕ 



ЗВЕЗДНИ ПОСТИЖЕНИЯ, 
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

(Седмични самостоятелни или групови класации и задачи) 

1. Три зелени плюса всеки ден от седмицата 
2. Поне по една звезда от всички цветове за седмицата 
3. Поне по две звезди от всички цветове за седмицата 
4. Астронавти на класа – 20 звезди за седмицата 
5. Звезди на класа – най-висок сбор на точките от 

звездите 
6. Борци за здраве (демонстрация на спортни умения) 
7. Ловци на съставки (разказ или презентация за 

етикетите на определена група храни) 
8. КлиМагове – пътят на храната (разказ или 

презентация за производството и транспорта на 
купената у дома вносна храна) 

9. Цар-пазар – Как и откъде се снабдяваме с храна 
(разказ или презентация) 

10. Спестовници в кухнята – изхвърлянето на храна и как 
да се справим със него (презентация или 
демонстрация) 

11. Командири на консервирането – как да запазваме 
храната и начините за удължаване на срока на 
съхранение (презентация или демонстрация) 

12. Шефове на домашните рецепти (презентация или 
демонстрация) 

13. ДВОРяни на класа – Как у дома отглеждаме плодове, 
зеленчуци и животни  (разказ или презентация) 

14. Старейшини  - интервю с възрастни или съвместно 
организиране на дейности за опазване на 
хранителните традиции 



Отговори и допълнителна информация  

„ЕКО-ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ ХРАНА:  
ЛИЧНИ ИЗБОРИ СРЕЩУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“ 
с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на 
Финансовия механизъм на ЕИП. 
Основната цел на проекта е изграждане на широка мрежа за развитие на еко-
устойчиви хранителни решения за климатичните промени. 
http://www.slowfood-bg.com/ https://activecitizensfund.bg/ 

За контакти и допълнителни материали 
Интернет страница на Slow Food в България: www.slowfood-bg.com 
Facebook: www.facebook.com/SlowFoodBulgaria 
 
Slow Food International (на английски или италински) 
Пишете на: education@slowfood.com 
Посетете интернет страницата на Slow Food : www.slowfood.com 
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