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Zaπto je dobro 
piti mlijeko?

EDUKATIVNA BROŠURA NAMIJENJENA UČITELJIMA RAZREDNE 
NASTAVE ZA PRIPREMU TEMATSKOG SATA LIKOVNOG ODGOJA
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Poštovani učitelji razredne nastave,

drugu godinu zaredom zagrebačka mljekara Dukat raspisuje kreativni likovni natječaj „Ja volim mlijeko“ za učenike od 
prvog do četvrtog razreda osnovnih škola diljem Hrvatske.

Edukacija učenika o važnosti pravilne i uravnotežene prehrane te poticanje likovnog izražavanja i stvaralaštva ciljevi su 
likovnog natječaja „Ja volim mlijeko“, na kojemu je u 2012. godini sudjelovalo 1.852 učenika iz više od 250 škola diljem 
Hrvatske.   

Drugi, ovogodišnji ciklus natječaja „Ja volim mlijeko“ traje od 6. svibnja do 14. lipnja 2013. godine, a ovogodišnja je 
tema natječaja „Zašto je dobro piti mlijeko?“.

Dvanaest najkreativnijih radova bit će nagrađeno vrijednim biciklima i predstavljeno na izložbi radova u Muzeju 
suvremene umjetnosti Zagreb, na dan obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka, 25. rujna 2013. godine, dok će 
razredi pobjednika natječaja biti nagrađeni Dukatovim poklon paketima.

Kako bismo temu natječaja dodatno približili učenicima, a vama olakšali pripremu tematskog sata likovnog odgoja, 
predstavljamo vam edukativnu brošuru „Zašto je dobro piti mlijeko?“, koju držite u rukama. Brošura donosi informacije 
o važnosti konzumacije mlijeka za pravilan rast i razvoj organizma, zanimljivosti vezane uz mlijeko te kratki kviz 
znanja. 

Unaprijed vam zavaljujemo na vremenu koje ćete izdvojiti za pripremu sata posvećenog natječaju „Ja volim mlijeko“ te 
na angažmanu pri slanju učeničkih radova.

Dodatne informacije o natječaju možete pronaći na www.dukat.hr ili nas kontaktirati putem e-pošte 
ja.volim.mlijeko@dukat.hr.

S veseljem iščekujemo likovne radove vaših učenika!

Vaš Dukat

  

Partner natječaja:
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Zdrave navike od najranije dobi

Pravilna i uravnotežena prehrana u školskoj dobi izuzetno je značajna. Zbog ubrzanog rasta i razvoja, djeci je 
potrebna raznovrsna prehrana koja može zadovoljiti njihove povećane potrebe za energijom i hranjivim sastojcima. 

Nepravilna prehrana (nedovoljna, neredovita i/ili nutritivno siromašna prehrana) može privremeno ili trajno ugroziti 
zdravstveno stanje te nepovoljno utjecati na rast i razvoj dječjeg organizma. Uz pravilnu i uravnoteženu prehranu 
djece školske dobi od velikog je značaja i odgovarajuća fizička aktivnost, kao i usvajanje zdravih životnih navika od 
najranije dobi.

Na prehrambene navike djece iznimno veliki utjecaj imaju mediji i njihovi vršnjaci, a takav je utjecaj često nepovoljan. 
Stoga je od najranijih dana potrebno promicati pravilnu i uravnoteženu prehranu uz redovitu tjelesnu aktivnosti, 
osobito tijekom osnovne škole kada djeca usvajaju zdrave životne navike i razvijaju svijest o važnosti pravilne i 
uravnotežene prehrane. 

OSNOVNE PREHRAMBENE SMJERNICE:

1.  Jesti raznovrsne namirnice 

2.  Redovito jesti glavne obroke i početi dan s   
 doručkom 

3.  Proizvode od žitarica, rižu i krumpir jesti   
 nekoliko puta dnevno

4.  Jesti više od pet obroka povrća i voća dnevno 

5.  Piti dovoljno mlijeka i jesti mliječne proizvode

6.  Ne zaboraviti na meso, perad, ribu, jaja i   
 mahunarke

7.  Birati manje masnu hranu

8.  Umjereno uživati u slasticama i    
 zašećerenim napitcima

9.  Umjereno soliti hranu

10. Uzimati dovoljno tekućine i preduhitriti žeđ

11. Biti tjelesno aktivni svaki dan, baviti se    
 sportom i voditi računa o tjelesnoj težini



5

Mlijeko, najsavršenija prirodna hrana

Mlijeko je prirodna hrana koja prati čovjeka kroz njegovu povijest najmanje 20.000 godina.

Već tisućljećima su mlijeko i mliječni proizvodi simbol zdravlja i hranjivosti, a s napretkom znanstvenih istraživanja šire 
se i spoznaje o važnosti mlijeka kao svakodnevne prehrambene namirnice. Danas se mlijeko smatra najsavršenijom 
prirodnom hranom te je, zajedno s ostalim mliječnim proizvodima, uključeno u jednu od pet skupina hrane u piramidi 
pravilne prehrane.

Mlijeko je izvor visokokvalitetnih bjelančevina, ugljikohidrata (mliječnog šećera - laktoze), mliječne masti, vitamina 
(vitamini skupine B te vitamini A, C, D, E i K) i minerala (najvažniji su kalcij, fosfor, kalij i magnezij). 

Mlijeko i mliječne proizvode potrebno je konzumirati svakodnevno, i to dva do tri puta na dan, npr. jednu šalicu mlijeka 
ili jogurta za doručak te dvije kriške polutvrdog sira ili dvije šalice svježeg sira za večeru.

Samo dvije šalice mlijeka na dan zadovoljavaju 75 posto dnevnih potreba za kalcijem (600 mg kalcija).

JESTE LI ZNALI?
Svjetski dan školskog mlijeka, koji se tradicionalno 
obilježava posljednje srijede u rujnu, upozorava na 

važnost mlijeka u svakodnevnoj prehrani školske djece. 
Obilježava se od 2000. godine u velikom broju zemalja, 
a u novije vrijeme i u Hrvatskoj, na poticaj Organizacije 

za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO).
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Doručak - najvažniji obrok!

Da bismo se pravilno hranili najvažnije je redovito i zdravo doručkovati, a upravo su mliječni proizvodi odličan izbor za 
doručak. Djeca koja redovito doručkuju brže i jasnije misle, lakše rješavaju probleme, strpljivija su i manje razdražljiva, 
a pravodobni doručak, u razdoblju od dva sata od buđenja, razbudit će naše tijelo, ubrzati metabolizam i osigurati 
dovoljno energije.

Doručak je idealan obrok za unos visokovrijednih namirnica koje tijelu osiguravaju dostatnu količinu energije za 
početak dana. Kukuruzne, zobene ili pšenične pahuljice, žitarice s komadićima voća ili orašastim plodovima prelivene 
mlijekom ili jogurtom odličan su izbor za dobar početak dana, a na rad moždanih stanica pozitivno će djelovati i 
integralni kruh, koji je vrijedan izvor ugljikohidrata, u kombinaciji s mliječnim namazom ili sirom. 

JESTE LI ZNALI?

Mlijeko je jedinstveno jer niti jedan drugi 
napitak nema toliko prirodno hranjivih tvari. 
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Mlijeko i zdrave kosti 

Mlijeko je izvor dobro iskoristivog minerala kalcija i može se dodatno obogatiti vitaminom D, koji doprinosi održavanju 
normalnih kostiju. Kalcij je ujedno i najzastupljeniji mineral u našem tijelu. U kostima i zubima ima ga čak 99 posto 
čime pridonosi čvrstoći skeleta. Ako je unos kalcija tijekom kraćeg razdoblja nedovoljan, on se za velik broj životno 
važnih funkcija „posuđuje“ iz kosti, a vraća se iz hrane bogate ovim vrijednim mineralom. Ako je unos kalcija tijekom 
dužeg perioda nedovoljan, kosti postaju tanke, krhke i podložnije prijelomima. 

Važno je ne zaboraviti popiti čašu mlijeka za doručak, odnosno 
najmanje dvije čaše mlijeka na dan jer tako s lakoćom 
značajno pridonosimo zadovoljenju dnevnih potreba za 
kalcijem te, uz redovitu tjelovježbu, čuvamo naše kosti.  

JESTE LI ZNALI?

U kostima i zubima sadržano je čak 99 posto 
kalcija koji je potreban za održavanje normalnih 

kostiju. 
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Mlijeko i zdravi zubi

Kalcij je gradivna komponenta ne samo kosti, već i zubi. Od ukupno 1200 grama kalcija u tijelu, 7 grama je u zubima. 
Jedno američko istraživanje pokazalo je da je unos kalcija iznimno važan za zdravlje desni i zuba. 

Uz to što je izvor kalcija u prehrani, mlijeko sadrži i mliječni šećer koji najmanje utječe na pojavu karijesa od svih 
šećera, što se objašnjava prisutnošću zaštitnih čimbenika - kalcija, fosfora i bjelančevine kazein. Studija objavljena 
2010. godine upozorila je na manju vjerojatnost pojave zubnog karijesa u male djece koja su konzumirala jogurt.  

JESTE LI ZNALI?

Mliječni šećer najmanje utječe na pojavu 
karijesa od svih šećera. 
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Mlijeko i rast mišića

Mlijeko je mješavina visokokvalitetnih bjelančevina, ugljikohidrata, vitamina, minerala i vode. Bjelančevine mlijeka 
pridonose rastu i održavanju mišićne mase, a novije studije upućuju i na njihovo zaštitno djelovanje, kada tijekom 
vježbanja dolazi do „oštećenja“ mišića. Zanimljiv je podatak da su igrači američkog nogometa, koji su redovito pili 
čokoladno mlijeka sa smanjenim udjelom šećera, osigurali bolju obnovu mišića u usporedbi s onima koji su pili 
sportska pića jednake energetske vrijednosti. Izmjerena razina indikatora za oštećenje mišića bila je znatno niža 
upravo kod onih koji su pili čokoladno mlijeko u odnosu na one koji su pili energetske napitke. 

Svi koji žele poboljšati fizičko stanje organizma trebaju započeti 
s vježbanjem i pravilnom prehranom u koju je nužno uključiti 
mlijeko i mliječne proizvode. Bjelančevine iz mlijeka, osim što 
pridonose izgradnji mišićne mase, zaštitno djeluju na mišiće.
Nakon sporta i tjelovježbe iznimno je važno spriječiti dehidraciju 
organizma, a smatra se da mlijeko uspješno hidratizira naš 
organizam jer je bogat izvor elektrolita.

JESTE LI ZNALI?

Još se 2004. godine na Olimpijskim igrama u Ateni 
pročulo da američki plivač Michael Phelps, osvajač 
šest zlatnih medalja, redovito pije mlijeko umjesto 

sportskih napitaka.
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Test znanja
1.  Mlijeko je dobar izvor:

A Kalcija

B Bjelančevina

C Vlakana

2.  Koliko se obroka mlijeka i mliječnih proizvoda preporučuje dnevno?

A 1  

B 2 - 3

C više od 4 

3.  Kada se obilježava Svjetski dan školskog mlijeka?

A prve srijede u rujnu

B treće srijede u rujnu

C posljednje srijede u rujnu

4. Koja količina mlijeka zadovoljava veliku većinu dnevnih potreba za kalcijem?

A tri žlice mlijeka 

B dvije šalice mlijeka

C dva tanjura mlijeka 

5.   Zbog čega je dobro piti mlijeko?

A zato što ga djeca vole

B zato što je neophodno za pravilan rast i razvoj djece

C zato što ga daju krave

6.  Odličan izbor za doručak je (su): 

A  meso 

B  bomboni i slatkiši

C  žitarice s mlijekom ili jogurtom 
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7.  Igrači američkog nogometa mišićima su osigurali bolju obnovu pijući:

A čaj

B voćni napitak

C čokoladno mlijeko

8.  Mlijeko prati čovjeka kroz njegovu povijest već najmanje:

A 5 godina  

B 20.000 godina

C 300 godina  

9.  Mlijeko je jedinstveno jer:

A je bijele boje

B je fino

C jer niti jedan drugi napitak na svijetu nema toliko prirodnih hranjivih tvari kao mlijeko

8-9 TOČNIH ODGOVORA 

Mlijekoljubac
Ti si pravi mliječni guru! Tvoje je znanje o mlijeku nevjerojatno!

Čestitamo ti i nazdravljamo čašom mlijeka!

6-7 TOČNIH ODGOVORA 

Mlijekoznalac 
Tvoje znanje o mlijeku na zavidnoj je razini! Ipak, poneka rupa u znanju ostavlja ti 
prostor da napreduješ do pravog mlijekoljupca i čašom mlijeka nazdraviš naučenome. 

0-5 TOČNIH ODGOVORA 

Mlijekoneznalica
Tvoje znanje o mlijeku nažalost nije zadovoljavajuće. Predlažemo da započneš s 
istraživanjem o mlijeku uz čašu mlijeka svaki dan.

Rješenja: 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 7-C, 8-B, 9-C
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www.dukat.hr

Dukat mlijeko ponosno nosi oznaku 
Mlijeko hrvatskih farmi, garanciju 

kvalitete i domaćeg porijekla


