
www.haw-hamburg.de/inklusion

REFUGIUM
Flucht und Gesundheit

�дравословно хранене 
в ермания
Gesunde Ernährung 
in Deutschland

REFUGIUM – �драве за бежанци

�ази информационна брошура е част от проекта
REFUGIUM за обучение на бежанци по здравни
теми, изготвена от HAW Hamburg, катедра: здравни
науки.
�нформацията ще помогне на �ас, �ашето
семейство и приятели да бъдете здрави в !ермания.

"аучете с REFUGIUM за
■■■■ #дравеопазването в !ермания
■■■■ $сихичното здраве в !ермания
■■■■ &игиената в !ермания
■■■■ Устната хигиена в !ермания
■■■■ (изическата активност в !ермания
■■■■ &раненето в !ермания

�ие и �ашето здраве са важни за нас!
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Versteckter Zucker

напитка 1л. �ахарни кубчета

)ола 36

Ябълков сок 33

+туден чай 24

Ябълков шприц 20

-инерална вода 0

�крита захар

�егло в норма 

�збягване на готова храна Verlag Barbara Budrich Publishers



�ъвети за здравословен начин
на хранене

10 стъпки за здравословно хранене

11. #ърнени продукти и картофи в изобилие
12. #еленчуци и плодове в изобилие – »5 на ден« 

(1 порция = 1 шепа)
13. -ляко и млечни продукти дневно 
14. 2иба 1–2x/седмица; месо, колбаси и яйца в

умерени количества
15. $о-малко мазнини и богати на мазнини

хранителни продукти 
16. �збягвайте захар и сол 
17. $ийте много течности (1,5–3 литра на ден)
18. $риготвяйте храната внимателно. �збягвайте

да пържите.
19. Отделете време и се насладете на храната
10. Обръщайте внимание на теглото си и бъдете

активни

#асладете се на разнообразието на
хранителните продукти

■■■■ #дравословното хранене ще �и поддържа в
добро здраве

■■■■ Яжте от всички 7 категории храни дневно
■■■■ �земете под внимание представеното

количествено съотношението между отделните
групи хранителни продукти

■■■■ �ъзползвайте се от разнообразието на
различните групи хранителни продукти

Source: German Nutrition Society

7 основни групи хранителни 
продукти

2. #еленчуци

3. $лодове

4. -ляко/млечни продукти

5. -есо, колбаси, риба, яйца
6. Олио и мазнини

1. #ърнени продукти, картофи

7. "апитки


