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Līga Ārente
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas
endokrinoloģijas nodaļas virsmāsa,
Diabēta aprūpes māsu apvienības prezidente

Mēs esam pieraduši būt pēc iespējas efektīvi – racionāli izmantot
laiku, resursus un naudu. Ir viena joma, kur mums visiem jābūt
izšķērdīgiem – kaloriju patēriņš!

Ieteikumu publicēšanu atbalsta MeRCK

Ja esi cilvēks ar omulīgi apaļīgu miesas būvi,
esi vinnējis gēnu loterijā!
Diemžēl tas būtu tiesa, ja Tu dzīvotu pirms
50, 100 vai tūkstoš gadiem. Tad Tu būtu īstenais
izdzīvotājs, jo Tavs organisms ir programmēts
uzņemt pēc iespējas kalorijām bagātākus
pārtikas produktus pēc iespējas lielākos
apjomos. Savukārt iegūtās kalorijas Tu centīsies
pēc iespējas taupīgāk izmantot.
Tomēr ir 21. gadsimts un dzīves apstākļi ir
radikāli mainījušies. Pārtikas resursi ir teju
neierobežoti un cilvēkam jāiegulda minimāls
fizisks darbs, lai tos iegūtu.
Tāpēc ir pienācis laiks gudrai izšķērdībai!
Ir jāpārvar tieksme būt efektīviem un jāsāk
patērēt uzņemtās kilokalorijas pēc iespējas
vairāk un ar prieku!

Esi fiziski aktŝvŅks!
Zaudŋjot kalorijas, Tu iegźsi:





labāku pašsajūtu un augstāku pašapziņu,
labāku miega kvalitāti un depresijas mazināšanos,
samazinātu vai novērstu risku saslimt ar cukura diabētu un sirds un
asinsvadu slimībām,
maksimāli ilgi saglabātu pašaprūpes spēju un neatkarību.

Ieteikumi motivŅcijas saglabŅšanai:





izvēlies aktivitāšu veidu, kas sagādā prieku un jautrību,
pievienojies aktivitāšu domubiedru grupai vai izveido savējo,
iesaisti viedās tehnoloģijas – viedpulksteni, mobilās aplikācijas u.c.,
iegādājies glītus aksesuārus un ērtu aprīkojumu (bez tā var arī iztikt…).

Ar ko sŅkt?




dodies vizītē pie ģimenes ārsta un noskaidro savus veselības riskus,
izstrādā rīcības plānu un izvirzi reālistiskus mērķus,
padari fiziskās aktivitātes par savu paradumu.

Piesardzŝbas pasŅkumi:





ja nepieciešams, sākumā apmeklē profesionāļu vadītas nodarbības, lai iemācītos pareizu
treniņu tehniku,
sāc ar mazumiņu un pakāpeniski palielini slodzi un intensitāti,
vienmēr sāc ar iesildīšanos un pabeidz ar atsildīšanos,
iegādājies ērtu apģērbu un labus sporta apavus.

SŅc ar mazŅm lietŅm!
Labi! Pagaidām neesi gatavs sākt fizisko aktivitāšu programmu. Tas nekas!
Vienkāršu paradumu maiņa ikdienā var būt labs sākums:
 novieto auto tālāk no lielveikala ieejas,
 uzkāp vienu stāvu pa kāpnēm,
 lielveikalā izmanto kāpnes, nevis eskalatoru,
 biežāk rotaļājies ar bērniem (mazbērniem),
 aktīvi pastaigājies ar suni,
 runājot pa telefonu, nesēdi – piecelies un staigā šurpu turpu,
 reklāmas pauzes laikā nepārslēdz kanālu – labāk piecelies un izstaipies
kā kaķis.

Viegli saprotami
vingrojumi katram
Ikdienā uz mums nepārtraukti iedarbojas gravitācijas spēki, kuri mūs velk pie zemes.
Papildus tam ikdienas stresa rezultātā mūsu muskuļi sasprindzinās un savelkas.
Pirmais solis uz labāku pašsajūtu ir izstaipīšanās.
Ja jums mājās ir kaķis, būsiet pamanījuši, ka tieši tā viņš dara.

Izstaipŝsimies
no galvas
lŝdz pirkstu galiem!
1. vingrinŅjums:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apsēdies uz stabila krēsla bez roku balstiem.
Pēdas pilnībā balstās uz grīdas, mugura taisna.
Izstiep rokas virzienā uz leju un sāniem, plaukstas vērstas pret grīdu.
Atbrīvo plecu un kakla muskuļus.
Lēni virzi krūtis uz priekšu un augšu, kas radīs sajūtu, ka rokas virzās uz aizmuguri.
Noturi ķermeni šādā pozīcijā 10 sekundes, tad atslābinies.
Atkārto vēl 4 reizes.

2. vingrinŅjums:
1. Sēdi uz stabila krēsla bez roku balstiem, pēdas pilnībā balstās uz
grīdas, mugura taisna.
2. Saliec rokas elkoņos un sakrusto rokas tā, ka plaukstas pieskaras
pretējam plecam.
3. Ar ķermeņa augšdaļu pagriezies pa
labi, skats kustības virzienā. Noturi
R
W
U
ķermeni šādā pozīcijā 5 sekundes.
ȍ
N
$W L]HV
Nesasprindzini augšstilbus un noturi
H
U


iegurni vērstu uz priekšu.
4. Lēni atgriezies sākuma pozīcijā, tad
atkārto kustību uz otru pusi.
5. Atkārto vēl 4 reizes.

4. vingrinŅjums:
1. Sēdi uz stabila krēsla bez roku balstiem,
pēdas pilnībā balstās uz grīdas, mugura
taisna. Ar abām rokām satver sēdekļa
malas.
2. Iztaisno labo kāju, atliec pēdu pret sevi
un noturi dažas sekundes, tad iztaisno
pēdu un atkal noturi dažas sekundes.
Veic šīs kustības vēl 4 reizes.
3. Atgriezies sākuma pozīcijā.
4. Atkārto to pašu ar kreiso kāju.

3. vingrinŅjums:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sēdi uz stabila krēsla bez roku balstiem,
pēdas pilnībā balstās uz grīdas, mugura
taisna.
Ar abām rokām satver sēdekļa malas.
Labās kājas celi virzi uz augšu, cik
vien augstu vari, tad lēnām atgriezies
sākuma pozīcijā.
Atkārto to pašu ar kreiso kāju.
Atkārto vēl 4 reizes ar katru kāju.
Ja vēlies padarīt vingrinājumu grūtāku,
veic tās pašas darbības ar izstieptu kāju.

5. vingrinŅjums:
1.

Sēdi uz stabila krēsla bez roku balstiem,
pēdas pilnībā balstās uz grīdas. Šoreiz
vari atbalstīt muguru pret krēsla
atzveltni, rokas gar sāniem.
2. Saliec labo roku elkoņa locītavā un
aptver pretējās rokas plecu.
3. Noliec galvu pa labi un noturi šo pozīciju
5 sekundes. Atkārto to pašu uz otru pusi.
4. Veic šīs kustības 2 reizes uz katru pusi.

LabŅ ziŪa – to visu var darŝt, neatraujoties no televizora!
Vŋl labŅka ziŪa – kad ťermenis ir iekustinŅts, pastŅv iespŋja,
ka sagribŋsies arŝ piecelties no dŝvŅna un izdarŝt vŋl kaut ko.

Varētu likties, ka, ja es nevaru veltīt fiziskajām aktivitātēm
pietiekami daudz laika, nav vērts pat sākt kaut ko darīt. Tomēr tā nav!
Pat 10 minūtes fizisko aktivitāšu ir vairāk, kā nekas.
Cilvēks ir tāda mašīna, kuras «degviela» ir cukurs. Arī muskuļi
enerģijas iegūšanai izmanto glikozi. Īpaši strauji glikozes patēriņš
pieaug tieši pirmajās 10 fiziskās aktivitātes minūtēs.
Secinājums: ja sākumā ir grūti izturēt ilgstošu slodzi, to var sadalīt
10 minūšu sesijās vairākas reizes dienā (vismaz trīs).
Tikai 40 – 50 minūtes pēc slodzes uzsākšanas organisms
kā «degvielu» sāk izmantot garo ķēžu taukskābes, tās noārdot.
Secinājums: ja gribi, lai fizisko aktivitāšu rezultātā
samazinās svars un samazinās holesterīns,
vidējas intensitātes slodzei jābūt vismaz
40 minūšu ilgai.

SŅciet ar mazumiŪu,
bet neapstŅjieties pie mazumiŪa!

Ieguvums bźs tŅ vŋrts!

Fizisko aktivitŅšu ieteikumi
pieaugušajiem
Fiziskās aktivitātes ir viena no svarīgākajām lietām, ko katrs PATS var veikt savas veselības labā. Mērena aerobā
slodze ir droša vairumam cilvēku. Tā palīdz kontrolēt svaru, samazina sirds un asinsvadu slimību risku, samazina
vēža risku, nostiprina kaulus un muskuļus, palīdz ilgāk saglabāt pašaprūpes spēju un neatkarību, kā arī uzlabo
noskaņojumu un mentālo veselību.
Lūk, vienkāršs fizisko aktivitāšu minimuma sadalījums pa nedēļas dienām:

Vidējas intensitātes* fiziskās aktivitātes

vismaz 150 minźtes nedŋŨŅ
(2 stundas 30 minūtes)

+

Muskuļus stiprinošas fiziskās aktivitātes

vismaz 2 reizes nedŋŨŅ
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Mundra
pastaiga
30'

Mundra
pastaiga
30'

Spŋka
treniŪš

Mundra
pastaiga
30'

Mundra
pastaiga
30'

Spŋka
treniŪš

Mundra
pastaiga
30'

* Vidējas intensitātes slodze ir tāda, kuras laikā tu sāc svīst un tev paātrinās sirdsdarbība

KŅ lietderŝgi izmantot
uzŪemtŅs kalorijas?
Veikala gatavā sviestmaize
ar šķiņki un sieru 170 g

400 kcal = 30 min

Pēc iespējas vairāk pārvietojies
ar kājām vai ar velosipēdu

50 gr brokastu musli

170 kcal = 20 min

Uzkop māju! Ne tikai izkustēsies,
bet arī sakopsi vidi sev apkārt

Divas ceptas olas

260 kcal = 30 min

Sakop apkārtējo vidi! Strādā dārzā,
ziemā tīri sniegu, rudenī grāb lapas

Saldējums

350 kcal = 30 min

Reizi nedēļa dodies peldēt!
Vasarā uz jūru vai ezeru, ziemā uz baseinu

Piena šokolādes tāfelīte

490 kcal = 1 h

Tikšanos ar draugiem
pārvērt par kopīgu sporta aktivitāti

Karbonāde, kartupeļi, salāti

1000 kcal = 2,5 h

Kopā ar draugiem sāc apmeklēt
deju nodarbības, sporta zāli vai vingrošanu

Porcija cūkas ribiņas

1170 kcal = 2 h

Brīvajā laikā dodies ar ģimeni vai draugiem
pārgājienā vai aktīvi atpūties

Bukleta iztrādē izmantoti informatīvi materiāli no biedrības ParSirdi.lv, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra informatīvajiem materiāliem.
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VienkŅrši vingrojumi pacientiem ar lieko svaru
Dr. med. Sergejs Zadorožnijs
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas
traumatologs, ortopēds, endoprotezēšanas reģistra vadītājs.
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Ortopēdijas kursa vadītājs, pētnieks,
rezidentūras apakšprogrammas «Traumatoloģija, ortopēdija» vadītājs

Pacientiem ar ceļu un gūžu locītavu osteoartrītu bieži novēro
lieko svaru vai pat aptaukošanos, kas nereti ir viens no sāpes
veicinošiem un pastiprinošiem faktoriem. Apakšējo ekstremitāšu
locītavu osteoartrīta ārstēšanas galvenie uzdevumi ir liekā svara
samazināšana, locītavu aptverošās muskulatūras nostiprināšana
un kustību apjoma uzlabošana. Pacienti baidās vingrot sāpju
dēļ, viņi uzskata, ka vingrošana vēl vairāk kaitēs locītavām.
Šo rekomendāciju mērķis ir informēt pacientus ar lieko svaru par
vingrošanas pozitīvo ietekmi uz locītavu veselību, kā arī izglītot
par to, kā vingrot pareizi un no kādas slodzes būtu jāizvairās.

VienkŅrši vingrojumi
pacientiem ar lieko svaru
Nav noslēpums, ka regulāra ārstnieciskā vingrošana kombinācijā ar veselīgu uzturu palīdz samazināt svaru. Muskulatūras
stiprināšana stabilizē kāju locītavas, samazinot iespējamo traumu risku, savukārt viegli stiepšanās vingrojumi uzlabo locītavu
kustību amplitūdu. Ideāli ir vingrot 30–45 minūtes vismaz 3 reizes nedēļā, kombinējot muskulatūras stiprināšanas, stiepšanās
un aerobos/izturības (kardiovaskulāros) vingrojumus. Atceries, ka vienmēr ir jāieklausās savā organismā – vingrošanu vajag
veikt līdz vieglam diskomfortam vai nogurumam. Ja pēc vingrošanas sāpes ilgst vairāk par 2 stundām, iespējams, šī slodze ir
par lielu un vajadzētu domāt par vingrojumu maiņu.

Ar ko sŅkt?
Ja pacients nav sagatavots, jāsāk ar vienkāršiem vingrojumiem.
Šeit ir daži kāju izometrisko, aktīvo un stiepšanās vingrojumu piemēri nesagatavotiem pacientiem.

Augšstilba þetrgalvainŅ muskuŨa (m. quadriceps femoris) stiprinŅšana
‹ Veselo kāju saliec ceļa locītavā aptuveni 90 grādu
leņķī. Zem slimās kājas novieto valnīti vai pudeli
un atceļ papēdi no plaknes (gultas, vingrošanas
paklājiņa vai kušetes), vēršot pēdas priekšējo
daļu un pirkstus virzienā uz sevi. Pozīcija jānotur
vismaz 10 sekundes, vingrojums jāatkārto 10 reizes.
Ar laiku vingrojuma ilgumu un atkārtojumu skaitu
var palielināt.
Veselo kāju saliec ceļa locītavā aptuveni 90 grādu leņķī. Slimo kāju, iztaisnotu ceļa locītavā un
pēdu vērstu virzienā uz sevi, paceļ augšā, līdz tā ir paralēli otras kājas augšstilbam. Pozīcija
jānotur 10 sekundes, vingrojums jāatkārto 10 reizes. Pieaugot muskuļu spēkam un palielinoties
kustību apjomam locītavā, vingrojumu ilgumu un atkārtojumu skaitu var palielināt. ›

Augšstilba mugurŋjo muskuŨu (hamstring) stiepšana
‹ Saliec otro kāju ceļa locītavā 90 grādos. Slimo kāju, iztaisnotu ceļa locītavā, paceļ augšā
ar saites palīdzību, līdz tā ir paralēli otrās kājas augšstilbam. Atbrīvo kāju un notur to šajā
pozīcijā ar saites palīdzību, jūtot, kā stiepjas augšstilba mugurējo muskuļu cīpslas. Pozīcija
jānotur vismaz 10 sekundes, vingrinājums jāatkārto 10 reizes. Ar laiku vingrinājuma ilgumu
un atkārtojumu skaitu var palielināt.

Gźžas (gluteŅlo) muskuŨu
stiprinŅšana
Guļot uz vēdera, atmuguriski paceļ kāju, iztaisnotu
vai saliektu ceļa locītavā, un pēdu, vērstu virzienā
uz sevi. Pozīcija jānotur vismaz 10 sekundes,
vingrojums jāatkārto 10 reizes. Ar laiku vingrojuma
ilgumu un atkārtojumu skaitu var palielināt. ›

Ikru muskuŨu stiepšana
‹ Saliec veselo kāju ceļa locītavā un sper soli uz priekšu, ar rokām atbalstoties pret sienu. Ar slimo
kāju, iztaisnotu ceļa locītavā, sper soli atpakaļ tā, lai kāja būtu roku un muguras turpinājums,
izveidojot taisnu, vertikālu asi. Pareizi izpildot šo vingrojumu, papēdim būtu jāpieskaras grīdai vai
vismaz jāvirzās uz to. Vingrojuma izpildes laikā jājūt stiepjoša sajūta apakšstilba ikru muskuļos.
Pozīcija jānotur vismaz 20 sekundes. Vingrojumu atkārto 3–5 reizes.

Ar kŅdŅm aktivitŅtŋm
jŅbźt piesardzŝgam?

KŅdŅm aktivitŅtŋm
dot priekšroku?

Pacientiem ar lieko svaru ir jāizvairās
no tādām aktivitātēm, kur iespējama kāju
pārslodze, tāpēc:
 jāizvairās no skriešanas
 jāizvairās no straujām
rotācijas kustībām (futbols, golfs)

Pacientiem ar lieko svaru rekomendē
aktivitātes, kas nav saistītas ar vertikālo
pārslodzi:
 peldēšana, ūdens aerobika
 velotrenažieris ar muguras atbalstu

Staigāšana ir pieļaujama, jo vertikālā slodze tomēr ir nepieciešama osteoporozes
profilaksei un ārstēšanai. Muskuļiem kļūstot stiprākiem, slodze ir jāpalielina, lai
lielāks muskuļu apjoms labāk noturētu kāju locītavas, it īpaši, ja ir liekais svars.

Kopsavilkums
k
k
k

Regulāra ārstnieciskā vingrošana kombinācijā ar veselīgu uzturu palīdz samazināt svaru.
Pacientiem ar lieko svaru ieteicamas aktivitātes, kas nav saistītas ar vertikālo pārslodzi.
Ārstnieciskai vingrošanai jābūt individuālai, vienmēr jāklausa savs organisms – nedrīkst pārcensties.
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VESELĪGS
UZTURS
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VESELŜGS UZTURS

Asoc.prof. Laila Meija
PSKUS dietoloģe, RSU Sporta un uztura katedra

Šis ir izvēles brīdis – uzturs, kustīgs dzīves veids, daudz jaunu
iespēju un piedzīvojumu. Vai arī ārsta kabinets, periodiski slimnīcas
apmeklējumi, arvien jauni medikamenti un ierobežojumi. Tev nav
jāzaudē ēdiena baudīšanas prieks! Zaudēsi vienīgi liekos kilogramus
un smaguma sajūtu pēc ēšanas. Tu iemācīsies, kā ēst labas lietas un
kā atteikties no nevajadzīgā.
Iegūsti labu formu un dzīves kvalitāti!

Ieteikumu publicēšanu atbalsta MeRCK

Tavs «VESELŜGAIS ŠŤŜVIS»
1/2 šķīvja – dārzeņi
Ēd cukini, kabačus, kāpostus,
ziedkāpostus, brokoļus, tomātus,
gurķus, burkānus, kāļus,
dažādus lapu salātus,
ķirbjus un citus dārzeņus!

Iekļauj uzturā nedaudz augļu!
Dod priekšroku ogām –
mellenēm, avenēm,
dzērvenēm, zemenēm u.c.
(arī saldētām ogām).
Ēd ķiršus, bumbierus, ābolus,
citrusaugļus, plūmes, kivi,
persikus, aprikozes u.c.

Dzer ūdeni,
tēju vai kaﬁju
(bez cukura)!

1/4 šķīvja – veselīgi olbaltumvielu produkti
Ēd pākšaugus (pupas, lēcas), zivis,
liesu gaļu (priekšroka – putnu gaļai),
olas, biezpienu, sieru,
riekstus (nesālītus)!
Lieto kefīru
vai dabīgo
(nesaldināto)
jogurtu!
1/4 šķīvja –
graudaugi vai kartupeļi
Izvēlies pilngraudu produktus:
auzu pārslas, miežus, griķus,
rudzu maizi, pilngraudu maizi
(seko cukura daudzumam maizē!),
pilngraudu makaronus,
brūnos vai savaļas rīsus.
Izvēlies
extra virgin olīveļļu!

Esi vienmŋr aktŝvs!
Attēla avots: Canada's food guide https://food-guide.canada.ca/en/

TAS IR VIENKńRŠI –
ievŋro šťŝvja principu!
Dari










Lai puse no šķīvja būtu dārzeņi
(kartupeļi neskaitās)! Ēd daudz vairāk
dažādus dārzeņus – gan svaigus,
gan pagatavotus!
Dzer ūdeni, kaﬁju un tēju!
Ēd vairāk zivju, pākšaugu, putnu gaļas.
Ēd riekstus 3–4 reizes nedēļā
(nelielu saujiņu).
Lieto auksti spiestu (extra virgin)
olīveļļu katru dienu gan salātos,
gan gatavojot ēdienu
Gatavo pats!
No graudaugiem izvēlies auzas,
rudzus, miežus, griķus.
Apēd saujiņu ogu bulciņas vietā!

Nedari








Nedzer saldinātus dzērienus (limonādi,
kolu, kvasu u.c.) un saldos jogurtus!
Neēd desas, cīsiņus, žāvējumus!
Sarkano gaļu (cūkgaļu, liellopu gaļu,
jēra gaļu) ēd ne biežāk kā dažas reizes
nedēļā!
Gatavojot ēdienu, nefritē, nepanē,
neizmanto miltu mērces un
pusfabrikātus!
Nepiededzini ēdienu!
Neber klāt sāli ēdienam, seko sāls
daudzumam uz produkta iepakojuma
(ne vairāk kā 1 g / 100 g)!
Ikdienā nelieto konditorejas
izstrādājumus, baltmaizi, baltos rīsus!

Veselŝga uztura piemŋri
Brokastis
Pilngraudu
pārslas,
dabīgais
jogurts,
ogas

Ola, salāti
ar avokādo
un olīveļļu,
svaigs siers

Biezpiens
ar zaļumiem,
salāti
ar olīveļļu

Pusdienas
Lasis,
dārzeņu
salāti, mieži

Vakariņas

Pupiņu zupa

Putna gaļas
ﬁleja
ar dārzeņiem

Lēcu salāti

Menca,
dārzeņu salāti
ar olīveļļu,
pilngraudu
maizes
grauzdiņš

Skābeņuspinātu zupa
ar olu
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Idejas veselŝgŅm
uzkodŅm un našťiem
Dārzeņi
Jogurta mērce vai humuss
Rieksti – mandeles, valrieksti (30 g jeb maza saujiņa)
Avokado gabaliņi uz sausmaizītes
Augļu gabaliņi (tie, kas minēti sadaļā «Veselīgais šķīvis»)
ar 100% riekstu sviestu vai siera gabaliņu
Auglis – neliela porcija
Uzpūstās kraukšķīgās pupas (bez sāls un cukura)
Zirņu miltu krekeri
Siers ar rudzu sausmaizīti
Melnā šokolāde (2 mazie gabaliņi)
Sausmaizīte ar riekstu sviestu
Dabīgais jogurts ar ogām un kanēli
Sēklas – ķirbju, saulespuķu (neliela porcija)

Mŝts vai PATIESŜBA?

Lai mazinātu svaru, ir jāēd bieži.
Nē, labāk ir ievērot pamatēdienreizes.
Bieža ēšana var veicināt svara pieaugumu.
Smūtiji ir veselīgi un svarīgi svara zaudēšanai.
Smūtijā var būt daudz kaloriju,
turklāt labāka sāta sajūta būs, lēni ēdot nesasmalcinātu uzturu.
Miega ilgumam nav nozīmes.
Lai zaudētu svaru, svarīgs ir miega režīms (6–8 stundas).
Papildu vitamīnu lietošana ir nepieciešama.
Ar veselīgu uzturu cilvēks uzņem visus nepieciešamos vitamīnus.
Papildu vitamīnu lietošana neko nedod vai var būt kaitīga
(izņemot dažus ārsta ieteiktos vitamīnus).

KŅ tas notiek un KO DARŜT?
Darbā bieži notiek «galda pasākumi» –
svinības, korporatīvās pusdienas,
sapulces ar brokastīm utml
Darbā bieži Ilgstošs darbs pie datora,
arī pēc darba
Svinēšana –
ilga sēdēšana
pie galda!

Dusmas,
stress,
depresija.
Gribas sevi pažēlot vai
izdarīt sev «kaut ko labu».
«Visu daru, kā vajag,
bet svars nemazinās»

Nedomā, ko teiks citi – izdomā savu taktiku
ēšanas kontrolei un pieturies pie tās!
Iepriekš saplāno veselīgas uzkodas,
bet neēd visu laiku!
Atceries «šķīvja principu»
un dod priekšroku veselīgam ēdienam,
taču, ja tas neizdodas –
apēd nedaudz to, ko ļoti kārojas,
bet atsakies no kaut kā cita.
Ar ikdienas stresu tiec galā kustoties –
ej ārā aktīvi staigāt
vai dodies uz sporta zāli!
Ja tiešām ir depresija,
jāvēršas pie speciālista!
Ēdot papildus, patiesībā tu dari sev pāri –
labāk aizej uz kino, koncertu vai apmeklē pirti!
Ja tas patiešām tā ir, konsultējies ar savu ārstu,
varbūt ir kāds medicīnisks cēlonis –
slimība vai medikaments, kas traucē zaudēt svaru!

ATRUNAS vai NEGRIBŊŠANA?
Atruna
Dārgi.

Nepatīk un
nav laika gatavot.

Veselīgs ēdiens
ir negaršīgs.

PatiesŝbŅ

Jums taču
ir svarīga
dzīves kvalitāte
nākotnē!

Nē! Piemēram, dārzeņi
un pākšaugi ir lēti.
Veselīgu uzturu
var pagatavot
ātrāk nekā gatavot
ierastu ēdienu.
Apgūstot
jaunus ēšanas,
gatavošanas un
garšvielu lietošanas
paradumus,
paveras arī jaunas
iespējas baudīt ēdienu.

Apnicis ēst dārzeņus.

Vai ēst desu neapnīk?

Ģimenes locekļi ēd citu ēdienu.

Beidzot ēdiet veselīgi visi kopā!

