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Debelost pri otroku – pereča in vsepogostejša težava, ki zahteva nujne ukrepe 

Helena Okorn, mag. farm, nutricionist 

O debelosti smo v tem letu apisali že arsikaj. To je vse bolj pereča tema, ki se pojavlja vsepovsod in to ne brez 

razloga. De elih ljudi je čedaje več i , kar je še olj zaskr ljujoče, delež otrok s preko er o teles o težo arašča. V 

Evropi ima otroška de elost epide ič e razsež osti. 

De elost pri otroku je poveza a z večji  tvega je  za različ e olez i skozi vse življenje, tudi za sladkorno bolezen, 

srč ožil e olez i i  raka. Je lahko vzrok  ogih psihoso ial ih težav, s kateri i se otro i i  ladost iki soočajo že v 
rani mladosti in jih potem spremljajo skozi vse življe je. Sla ši šolski rezultati, izka sa opodo a, o čutki 
manjvrednosti, sramu in krivde ter negotovost, plahost, osamljenost so lahko njihovi vsakodnevni spremljevalci. Vse 

to se pri otrocih in mladostnikih pogosto izraža v opaz ih vede jskih težavah. Razvijejo pa se lahko tudi depresija in 

motnje hranjenja kot so prenajedanje, bulimija in anoreksija. 

Debelost torej daleč presega estetsko ko po e to i  je velik zdravste i pro le . Danes otroci, jutri odrasli – če se 
rave  de elosti e o z a jšala, e o to le jihova ose a velika težava, te več tudi veliko druž e o i  
gospodarsko re e zaradi ved o večje potre e po zdravstev ih storitvah i  delov e ez ož osti.  

Če se zavedamo razsež osti težav, poveza ih z de elostjo otrok, pote  a  je jas o, da ora o ekaj ukre iti. 
)ač i o kar da es, e odlašajmo na jutri! 

Kot ved o, je za uspeš o ukrepa je potre e  do er ačrt, pri katere  aj sodelujejo tudi jegova druži a i  liž ja 
okolica, saj debelost pri otroku i le jegova težava, te več zahteva širše sodelova je. Otrok sam svoje debelosti ne 

ore »rešiti«.   

Veči o a je de elost, tudi otroška, posledi a erav ovesja ed zaužito i  pora lje o e ergijo in je tesno povezana s 

prekomerno in nepravilno prehrano ter nezadostno telesno aktivnostjo.  Kaj to pomeni v praski, v vsakdanjem 

življe ju? 

Zdrave otroške prehranjevalne navade 

Druži a je prvo okolje, kjer se otrok razvija. To velja tudi za razvoj prehranjevalnih navad, zato pomagajmo otroku 

razviti zdrav odnos do hrane, kar v grobem pomeni, da zna samostojno izbirati zdravo hrano in jo nato pravilno 

časov o razporediti v o roke čez da . Znati mora prepoznati količi e, ki so zanj primerne. Otroka auči o  
kulturnega jedenja. In nadvse pomembno – ob dobri hrani naj uživa!   

Spodbujajmo otroke k zdravemu prehranjevanju: 

- Na razpolago naj ima veliko najrazlič ega sadja, zele jave, okus ih pol ozr atih izdelkov. 

- Vključi o a j ast e leč e izdelke. 

- Postrezi o z pusti  eso , perut i o, ri a i, stroč i a i. 
- Pazimo na velikost obrokov. 

- Pijmo veliko vode. 

- O eji o sladke pijače. 

- Omejimo hrano, ki vsebuje preveč sladkorjev i  aščo . 

Če je druži ska kuhinja morda drugač a, poišči o v k jigah, a ed režju ali pri strokovnjakih ideje in recepte, s 

po očjo katerih si bomo lahko skuhali zdrave obroke. Ne pozabimo, šteje majhna sprememba vsak dan.  

Z odstanitvijo nezdrave hrane s kuhinjskih polic in iz omar, otroku pomagamo, vsaj ni vsakodnevno izpostavljen 

vabljivim, a nezdravi  skuš java . Če torej take hrane ne bomo kupili, jo otro i pač e odo jedli. Izognili se bomo 

prepirom, kaj je dobro in kaj ni. Sicer jo bodo lahko do ili drugje, a v do ači kuhi ji je e o. To ne pomeni, da iz 

ašega prehra jeva ja popol o a izloči o pr. čips ali lede i čaj, a pak da to otrokom privošči o le o čas o. 
Vendar pa ora iti ved o a razpolago ekaj, s či er si otroci lahko potešijo lakoto; do ra iz ira so srednje velika 
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banana ali jabolko, skodelica borovnic ali grozdja ali pa surova zelenjava kot sta kore ček ali paprika z lahkim 

a azo  2 žlički . 

Če se o o potrudili v do ači kuhi ji, o o o čut o prispevali k zdravju aših otrok, pose o tistih, ki i ajo težavo 
s teles o težo. V a jši eri pa lahko vpliva o tudi na okolje, saj to v arsiče  do esed o spod uja de elost. Žal 
se prehranjevanje as i  aših otrok odvija v veliki eri izve  do ače kuhi je, zato se mora o soočiti tudi s past i 
okolja, ki jih včasih pravzaprav iti e zaz a o, še a j pa so tega prepoz ava ja vešči aši otro i. 

Rekla ira je ezdrave hra e pod kri ko okus ih i  za aše otroke do rih izdelkov e poz a eja. Vsakod ev a 
izpostavljenost reklamam vpliva na izbiro hra e. Sladke pijače, ezdravi i  visokokalorič i prigrizki ter restavracije z  

ezdravo »hitro hra o« as spre ljajo a vsake  koraku.  Kdo se lahko tega ubrani? Odrasli z vedenjem o dobrobiti 

i  škodljivosti razpoložljive hra e ali otrok, ki v tre utku lakote želi le jesti? I  a žalost, v nasprotju s poplavo 

nezdrave hrane velikokrat ni na dosegu roke zdrava in dobra hrana.   

Posebno pozornost bi morali nameniti tudi količi i hra e v o rokih. »Mega por ije« za ižjo e o so ideal e za 
pridobivanje kilogramov, tudi pri otrocih. Zato ob njihovem nakupu razdelimo eno porcijo ed več otrok. 

Otro i s težavo sprejemajo do re odločitve pri svojem prehranjevanju, še zlasti, če okolje te u i aklo je o. )ato 
poskrbimo, da že do a pridobijo zdrave prehranjevalne navade, poskušaj o pa vplivati tudi na prehrano v vrtcih in 

šolah.  

Telesna aktivnost pri otrocih 

Kako naj otroci porabijo energijo, ki jo vnesejo v telo z uživa je  hra e i  pijače? Otrok, ki i a težav s teles o težo, 
poje toliko kot pora i. Otro i s preko er o težo pa i ajo vzpostavlje ega rav ovesja ed v oso  i  pora o 
e ergije. Ali pojedo preveč ali pa se pre alo gi ajo. Velikokrat je de elost ko i a ija o ojega. )ato je pri teh 
otrocih nujno, da jih spodbujamo k večji teles i dejavnosti in jim obenem skrajšuje o čas, ki ga preživijo v irovanju: 

ko sedijo, ležijo in se ne gibajo.  

Pomagajmo otrokom izbrati dejavnost, ki jim bo v veselje in razvedrilo. Poleg dobrega vpliva na telesno težo ima 

telesna aktivnost še števil e druge korist e uči ke: krepi kosti, z ižuje poviša  krv i pritisk, z a jšuje stres i  
pozitivno vpliva na samopodobo. 

Vsak dan naj bi se otroci 60 minut ukvarjali z zmerno telesno dejavnostjo. Ne pozabimo, da smo jim odrasli tudi pri 

tem vzgled. Če s o sa i telesno neaktivni, po služ i poseda o pred televizijo ali za izo, se zač i o gi ati. Otroke 

spod udi o, da se a  pridružijo. Hitra hoja, igre z žogo, kolesarje je, različ o skaka je; pri er o je vse, pri če er 
postanejo zadihani.  Sprva je to le igra, kas eje pa lahko šport e aktiv osti posta ejo olj orga izira e. S te , da jih 

avdušuje o za gi a je, sočas o skrajšuje o čas, ki i ga i eli za poležava je pred televizijski i ekra i i  
raču al iki. Tako se izog e u sede ju, ko ne porabljamo kalorij in nezavednemu grizljanju ajrazlič ejše hra e, ki 
sa o dopri aša k d ev e u kalorijske u plusu.  

Otro i s preko er o teles o težo so še pose o ra ljivi. De elost v otroštvu je sla a popot i a za življe je. V letih, 
zaznamovanih z debelostjo lahko otroci razvijejo tudi različ e o ra e eha iz e, ki so velikokrat 
samodestruktivni.  Zato jim pomagajmo z zdravim odnosom do prehranjevanja in gibanja, saj diete za otroke (razen 

pod strokovnim nadzorom) niso primerne  i  prisila v kakrš okoli teles o dejav ost e prinese pozitivnih rezultatov. 

Spremembne vedno uvajaj o počasi i  z veliko ero potrpežljivosti. 

Če pa ji  e z a o po agati sa i, se o r i o a strokov jake. Bodi o pozor i pri iska ju strokov e po oči. 
Pristop k otroku, ki se sooča z de elostjo, ora iti eloste .  

Najpo e ejše pa je, da smo otrokom vzgled! 

Ključ e esede: otroška de elost, preko er a teles a teža pri otro ih, zdrave prehra jeval e avade, teles a 
aktivnost 


