
 

                   З гадаємо, як зводиться будинок. Для 
заладання фундаменту використовується цегла, 
граніт, цемент, великі залізобетонні блоки. На 
будівництво стін ідуть бетонні блоки або цегла. 
Поверхи перекривають великими залізобетонни
ми плитами, уставляють вікна, двері, 
штукатурять, фарбують. Для будівництва 
необхідно багато різних матеріалів, деталей.  
                Наша їжа — теж будівельний матеріал. І 
вона теж не однакова за своїм складом і 
значенням для організму. Їжа — основне 
джерело енергії, яке необхідне для жит
тєдіяльності організму людини. З їжею ми 
одержуємо поживні речовини, що сприяють 
росту і розвитку нашого організму. їжа 
забезпечує організм людини такими основ
ними складовими: білками, жирами, 
вуглеводами, вітамінами, неорганічними 
речовинами та водою. їжу ще називають 
харчовими продуктами. 
       Для нормального росту і розвитку організму 
людини особливо потрібні вітаміни, їх відкрито і 
досліджено багато, і позначаються вони 
літерами латинського алфавіту: А, В, С, D тощо. 
Вітаміни, мінеральні солі й вода добре за
своюються організмом, і продукти, в яких вони 
містяться, легко перетравлюються. Жири і 
вуглеводи дають організму енергію, після 
перетравлення їх залишки відкладаються в жир 
і глікоген. Люди, які отримують з їжею достатню 
кількість вітамінів, значно витриваліші до 
захворювань, відзначаються бадьорістю, доброю 
пам'яттю і працездатністю. 
         Про що слід подбати, забезпечуючи свій 
організм поживними речовинами? Основна 
наша турбота має полягати в тому, щоб у 
продуктах містилися всі необхідні компоненти. 
Очі, шкіра, волосся, кістки, м'язи і мозок 
складаються з різних білків. Білки містяться у 
продук тах  росл инного і тваринного 
походження. Рослинні білки є у горіхах, насінні 
різних культур, зокрема бобових, крупах, а 
тваринні — у м'ясі, рибі, яйцях, молочних 
продуктах тощо. Вуглеводи містяться у фруктах, 
Овочах, насінні зернових, меді, молоці. Жири 
сприяють засвоєнню вітамінів. Вони містяться в 
маслі, салі, сметані, олії тощо. Неорганічні 
речовини (мінеральні солі) сприяють 
нормальному функціонуванню кісток, зубів, 
крові, м'язів. До них належать кальцій, фосфор, 
залізо, йод, магній тощо. Вони містяться у 
молоці, рибі, яйцях, зелених овочах, яблуках, 
печінці, м'ясі, чорному хлібі, крупах (особливо 
гречаній), продуктах моря тощо.  
Продукти харчування мають бути свіжими, 
чистими, якісними, щоб вони своєчасно і легко 
засвоювалися організмом. Із харчуванням у нас 

пов'язані різні відчуття і реакції. Вони можуть 
бути як приємні, так і неприємні. Здорова 
людина любить смачно поїсти. Запах і вигляд 
добре приготовленої їжі викликає у нас апетит, 
з'являються приємні смакові відчуття. Цей стан 
має велике значення, бо завдяки приємним 
відчуттям шлунок людини готується до 
прийняття їжі,  і тоді вона краще 
перетравлюватиметься.  У результаті шлунок і 
кишечник працюють із перевантаженням, і їжа 
гірше перетравлюється. А тому велике значення 
має індивідуальний вибір їжі загалом і окремих 
страв зокрема, тобто певний раціон.  
       Кажуть, що кожна людина має власні 
потреби в їжі. Чому? Для росту організму 
потрібно більше поживних речовин, ніж для 
підтримання його життєдіяльності. Тому діти 
повинні споживати їжу, багату на поживні 
речовини. Вибираючи їжу, слід враховувати, що 
страви мають містити в собі різноманітні 
складові компоненти. Хлопчики витрачають 
більше енергії, ніж дівчатка, а тому їхній 
організм потребує більше поживних речовин. 
Люди, які одужують після хвороби, потребують 
більше поживних речовин, ніж здорові, а ті 
люди, які багато працюють (фізично чи розу
мово), затрачаючи багато енергії, мусять її 
поповнити за рахунок повноцінної їжі.  
         Підготувала О. Пшенична, учениця 8-А кл. 
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Запіканка з кабачків  

Інгредієнти:  

400-500 г молодих кабачків 

2 яйця 

200 г мякого плавленого сирку (типу Янтар) 

сіль, перець 

150 г твердого сиру (за бажанням) 

кріп, зелень (за бажанням). Запікати в 

духовці близько 40 хв, наприкінці посипати 

потертим сиром. 

Primary Business Address 

Your Address Line 2 

Your Address Line 3 

Your Address Line 4 

Що таке “харчова піраміда”? 
Харчова піраміда – це простий гід, який 
допоможе дізнатися про здорове харчування, а 
також покаже, які саме продукти потрібні для 
нормальної життєдіяльності нашого організму. І 
найголовніше, у якому співвідношенні їх 
потрібно споживати Піраміда складається з 4 –х 
поверхів. Перший поверх –це основа піраміди, 
злаки. Другий поверх піраміди містять овочі та 
фрукти. Третій поверх-це білки. Мясо, риба, 
боби. Яйця та горіхи. Четвертий поверх—це жири 
та вуглеводи, які потрібноспоживати в малих 
кількостях. 
                          Підготував М.Рибальченко, 6-б кл. 

    Деякі  цікаві факти про їжу 

 

 Пити свіже молоко в середні століття 

вважалося розкішшю, так як його було дуже 

складно зберегти. 

 Перший суп був зварений з м'яса 

бегемота шість тисяч років тому.  

     Томат по своїй суті є фруктом, а не 

овочем.   

 Вважалося, що лимонний сік здатний 

розчиняти ненавмисно проковтнуті риб'ячі 

кістки, тому в середні віки риба подавалася з 

шматочком лимона. 

 Воїни Аттіли, ватажка гунів (450 рік 

нашої ери), зберігали м'ясо, поміщаючи його 

під сідло коня. 

 Доведено, що часник ефективний не 

тільки для відлякування комарів, але і 

кліщів. 

  У день близько 27 мільйонів 

американців харчуються в Макдональдсі. 

  На Філіппінах вважається гарною 

прикметою, коли кокосовий горіх 

розколюється без зазубрин на половинках.  

 Томатний соус був створений для 

лікування захворювань печінки.  

 

Рибні котлети на пару 

Інгредієнти 

800 г рибного філе 

150 г хліба (краще батон) 
190 г води 
1 яйце 
1 неповна ч.л. солі.  
Готувати на пару протягом 30 хв. Або запікати в 
духовці протягом 40 хв. Смачного! 


