
Съвети към родителите: 
Advice to parents: 

 

1. Предлагайте пълнозърнест хляб или бисквити 

при всяко ядене.  
Offer wholemeal blead or biscuits at every meal  

 

2. Редовно сервирайте ориз, паста или фиде с 

готвена храна. 

Regularly serve rice, pasta or noodles with 
cooked food 

 

3. Предлагайте зърнени закуски богати на 

хранителни влакна всеки ден. 

Offer cereals for breakfast rich in dietary fiber 
every day. 

 

4. Добавяйте пълнозърнести фидета и крутони 

към супи и салати. 

Add whole-wheat noodles and croutons in 
soups and salads. 

 

5. Предлагайте закуски на зърнена основа като 

нискомаслени мъфини или пуканки. 

Offer cereals for breakfast such as a low-fat 
muffins or popcorn. 

 

6. Подменяйте продуктите от рафинирани брашна 

с пълнозърнести при всяка възможност. 

Replace refined flour products with whole 
grains at every opportunity. 
 

7. Предлагайте разнообразни пресни или 

замразени зеленчуци. 

Offer a variety of fresh or frozen vegetables. 
 

8. Избягвайте замразени със специални сосове 

зеленчуци. 

Avoid frozen vegetables with special sauces. 
 

 

 

 

 

9. Избягвайте консервирани зеленчуци с високо 

съдържание на сол. 

Avoid canned vegetables with too much salt. 
 

10. Приготвяйте зеленчуците по начин, който 

запазва хранителната им стойност и избягвайте 

да ги готвите в масло, олио или други мазнини. 

Prepare vegetables in a way that preserves 
their nutritional value and avoid cooking them 
in butter, oil or other fat. 

 

11. Задушавайте, бланширайте, печете и пържете 

по китайски (в много малко мазнина, на силен 

огън и при постоянно бъркане) зеленчуците. 

Steam, blanch, bake and cook the vegetables in 
Chinese (in very little fat over high heat and 
constant stirring). 

 

12. Сервирайте зеленчуци при всяко хранене. 

Serve vegetables at every meal. 
 

13. Предлагайте богата гама от плодове, за да 

осигурите различни хранителни вещества. 

Offer a wide range of fruits to provide different 
nutrients. 

 

14. Избирайте пресни, замразени или 

консервирани в собствен сок плодове. 

Choose fresh, frozen or canned fruit in its own 
juice. 

 

15. Добавяйте плодове към обяда за училище на 

децата. 

Add fruit to your lunch for school children. 
 

 

 

 

 

 

 

16. Плодове, които трябва да се белят като банан, 

мандарина, портокал са най-добър избор за 

избягване на пестицидите. Всички останали – 

измивайте обилно с вода преди консумация. 

Fruits which should be peeled like a banana, 
mandarin, orange are the best choice to avoid 
pesticides. All other - wash thoroughly with 
water before consumption. 

 

17. Ограничете консумацията на плодов сок и 

сушени плодове 

Limit consumption of fruit juice and dried 
fruit. 

 

18. Предложете купичка пресен плод за 

междинна закуска у дома. 

Suggest a bowl of fresh fruit for a snack at 
home. 

 

19. Изрязвайте видимите тлъстини по месото 

преди да го приготвите 
Trim the visible fat off the meat  before you 
prepare it. 

 
20. Махайте кожата на пилето за сандвичи, 

яхнии и други ястия. 

Remove skin from chicken for sandwiches, 
stews and other dishes. 

 

21. Печете пилето с кожата, за да не се 

пресушава, но я махайте преди да сервирате. 

Roast chicken with skin, in order not to dry 
off, but remove it before serving. 
 

22. Намалете консумацията на жълтъци! 

Reduce consumption of egg yolks! 
 
 



 
23. Сервирайте по една порция месо или някоя от 

алтернативите му на ден. 

Serve one portion of meat or any of its 
alternatives per day. 

 

24. Приготвяйте 3-4 пъти седмично червено месо 

или потърсете алтернативен източник на 

желязо. 

Prepare 3-4 times a week red meat, or seek an 
alternative source of iron. 

 

25. Деца до 2 години трябва да пият пълноценно 

мляко. 

Children under 2 years should drink full- cream 
milk. 

 

26. Деца над 2 години и възрастни трябва да пият 

нискомаслено мляко. 

Children over 2 years and older should drink 
skimmed milk. 

 

27. Обезмасленото мляко е подходящо за деца над 

5 години. 

Skimmed milk is suitable for children over 5 
years. 

 

28. За капризните деца – опитайте млечни 

шейкове, плодови млекца, млечни кремове, 

крема сирене, кашкавал върху паста, ориз и 

други топли ястия. 

For the whimsical children - try milk shakes, 
fruit milks, dairy cream, cream cheese, yellow 
cheese on pasta, rice and other hot dishes 

 

 

 

 

 
 

 

 
Учениците от всички страни получават знания за 

здравословното хранене. Информацията, която придобиват, се 
представя в специално изготвен уебсайт.  

Students of all schools сarry 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 
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   “YOU ARE 

WHAT YOU EAT” 

 
  

      SIX SCHOOLS - SIX NATIONALITIES 
  

BULGARIA    BELGIUM 

 
 
 
 
 

 
 

TURKEY    ROMANIA 

 
 
 
 
 

 
 

     ESTONIA   POLAND   

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


