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Rekomandimet për ushqyerjen e
duhur për plakje të shëndetshme

Frutat dhe
perimet

Облека за ладно
време

Këto ushqime përmbajnë përqindje të lartë të ujit
në përbërjen e tyre, kanë vlerë të ulët të kalorive
dhe shumëllojshmëri të pasur mineralesh dhe vitaminash. Përmbajtja e mineraleve dhe vitaminave
në fruta dhe perime, e bën këtë grup shumë të
rëndësishëm në ushqyerjen e të gjitha moshave, si
dhe për forcimin e sistemit të imunitetit, strukturën
e kockave dhe funksionin e muskujve.
Sasitë e rekomanduara ditore Të paktën 5 racione
(3-4 shujta perime si sallatë dhe 2-3 pjata me fruta)
Sa herë që keni mundësi, zgjidhni ato perime ose
fruta që janë të freskëta, dhe në qoftë se janë të
konservuara duhet të zgjidhni nga ato që janë të
paketuara në lëngun e tyre dhe me përmbajtje të
ulët të kripës.

• Проверете го времето и
временската прогноза и одберете
соодветна облека.
• Размислете за вашата надворешна
активност; помала активност бара
повеќе облека при ладно време.
• Заштитете се од ветерот
и врнежите и спречете
навлажнување на облеката од
вода или снег.
• Сменете влажна облека со сува.
• Спречете ги последиците од
потење и ладење со навремено
приспособување на облеката
пред да направите промена
во физичката активност и/или
изложеноста на ладно.
• Обрнете особено внимание на
заштита на стапала, дланки и
глава.
• Носете дополнителни ќебиња кои
се отпорни на ветер, на пример во
вашата кола.
• Бидете загреани и во внатрешни
услови. Користете долна облека
со долги ракави, облечете џемпер,
волнени чорапи и папучи.
• Имајте пристап до ќебиња.

Yndyrat e shëndetshme
Yndyrat në organizëm sigurojnë energjinë e nevojshme, mundësojnë futjen dhe përdorshmërinë e
vitaminave A, D, E dhe K, të cilat janë të tretshme
në yndyrë. Kanë një rol kyç në krijimin e hormoneve të domosdoshme për funksionimin e organizmit.
Minimum 20-25% të marrjes së përditshme të energjisë duhet të jetë nga yndyrat. Në qoftë se organizmi është i shëndetshëm dhe nuk ka kufizime
të veçanta për marrjen e yndyrave, tek të moshuarit, vakti çdo ditë duhet të përmbajë rreth 30-40
gramë yndyra, shumica e të cilave duhet të jetë me
origjinë bimore, të tilla si vaj ulliri i presuar (i shtrydhur) në të ftohtë.
Disa acide yndyrore të rëndësishme, të tilla si acidet yndyrore omega-3, ulin rrezikun e sulmit në
zemër, forcojnë sistemin e imunitetit, mbrojnë
nga shfaqja e obezitetit (trashësisë), mbrojnë nga
sëmundjet e nyejve dhe mbrojnë nga depresioni.
Këto acide yndyrore gjenden në peshk dhe në vaj
peshku, fruta deti, vaj liri, perime me gjethe jeshile
dhe panxhar.
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