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USHQIMI NË SHKOLLË!
Me fillimin e shkollës fëmijët ndryshojnë regjimin e tyre dhe ky ndryshim 
reflekton edhe në ushqyeshmërinë e tyre. Organizimi i vakteve të 
ushqimeve që fëmija duhet të konsumojë duhet të jetë prioritet i prindërve. 
Kujdesi për ushqimin e fëmijës fillon që me vaktin e mëngjesit. Të dërgosh 
fëmijën në shkollë pa ngrënë mëngjes është njësoj si të nisesh për rrugë 
të gjatë me makinë me llampë të ndezur!  Që ta kuptojmë më mirë, nëse ju 
nuk i jepni energji fëmijës, ai deri në vaktin e drekës do të përdorë rezervat 
e veta, pra do të “hajë vetveten”! Për të mobilizuar depozitat e energjisë 
çlirohen hormonet e stresit të cilat e bëjnë fëmijën të ndjehet i acaruar, i 
lodhur të mësojë. Studimet, gjithnjë e më shumë tregojnë se fëmijët që 
nuk konsumojnë vaktin e mëngjesit kanë rezultate të ulëta në shkollë dhe 
mungesë të theksuar përqëndrimi. 



VAKTI I MËNGJESIT
Për të ofruar një mëngjes të balancuar dhe të përshtatshëm për fëmijën 
tuaj duhet të keni parasysh disa parime bazë:

KARBOHIDRATET:
Qelizat e trurit, muskujt dhe rruazat e gjakut bazohen në karbohidrate 
për energji. Këto karbohidrate duhet te vijnë nga ushqime të 
papërpunuara dhe jo sheqerna të thjeshtë. Të tilla ushqime janë:

• Buka e thekrës, buka e grurit me krunde, buka e misrit;
• Makaronat integrale, bullguri, orizi i zi;
• Fasulet, thjerrzat, bizelet;
• Frutat e freskta.

KALCIUMI:
Kockat kanë nevojë për kalcium që të rriten. Që të merret sasia e 
mjaftueshme e kalciumit, duhet të marrim të paktën 3 racione bulmet 
në 3 vaktet kryesore ose në vaktet midis. Në mëngjes është mirë të 
kemi gjithmonë një racion bulmet si:

• 45gr djathë;
• 1 gotë qumësht pa yndyrë;
• 1 kupë kos pa yndyrë dhe pa sheqer.



YNDYRNAT:
Yndyrnat esenciale janë të domosdoshme për mirëqenien e trurit, të 
zemrës dhe për imunitetin. Ato mund të vijnë edhe nga ushqime me 
prejardhje bimore si:

• Vaji i ullirit;
• Farat e linit, lulediellit, kungullit;
• Arrat;
• Avokado.

PROTEINAT E SHËNDETSHME:
Që një vakt të jetë i kompletuar, nevojiten gjithashtu edhe proteina, të 
cilat janë të domosdoshme për ndërtimin e muskujve, sintetizimin e 
hormoneve dhe rruazave te bardha, ndër të tjera. Burim proteina të 
shëndetshme janë:

• Mishi i bardhë;
• Mishi i viçit pa dhjamë;
• Peshku;
• Fasulet;
• Bulmeti pa yndyrë;
• Arrat dhe farat.



Bukë thekre + kos natyral + ½ mollë;

Tost me gjizë, pak vaj ulliri, 1 kumbull;

Veze omelete, bukë integrale, gjizë, frut;

1 kupë kos me banane, mjaltë dhe pak arra të thërmuara;

1 fetë bukë integrale, 1 lugë të vogël gjalpë, reçel boronice, 1 gotë qumësht.

MËNGJESI IDEAL PËR FËMIJËT:



USHQIMI ME VETE –
LUNCH BOX
Pas mëngjesit, ushqimi që fëmija do të konsumojë në shkollë është i një 
rëndësie të veçantë. Parimi bazë është që të jeni në dijeni të ushqimit që 
ai konsumon dhe mundësisht të jetë i përgatitur nga ju.

Në varësi të orëve që fëmija do të kalojë në shkollë duhet të jetë dhe 
ushqimi i marrë me vete. Për fëmijë që kthehen në shtëpi brenda 4 orëve 
është mëse i mjaftueshëm 1 frut si molla, banania dhe dardha. Për më 
shumë se 5 orë është mirë të merret me vete një sanduiç dhe frut me vete. 



IDE PËR MENU JAVORE
PËR USHQIM ME VETE
NË SHKOLLË

LUNCHBOX



1. Bukë e zezë me peshk ton, sallatë jeshile, djathë kackavall, 1 frut;

2. Leqenik me miell misri, spinaq ose presh, djathë dhe qumësht, 1 frut;

3. Bukë thekre, vezë e zier, djathë të bardhë, domate, 1 frut;

4. Bukë e zezë, proshutë pule, sallatë lakër e bardhë me pak salcë kosi,    
    kastravec, karrotë e bluar, 1 frut;

5. Sallatë me fasule të kuqe, misra, speca, qepë të njoma, vezë të zier, 
    peshk ton dhe pak majonezë, 1 frut.

JAVA E PARË:



1. Bukë e zezë me djathë të bardhë, ullinj të bërë salcë, speca të kuq të 
    pjekur, 1 frut;

2. Sallatë me bullgur, perime, erza të freskta, ullinj dhe gjoks pule, 1 frut; 

3. Tost me bukë integrale të pjekur me vezë, krem djathi dhe reçel, 1 frut;

4. Palpeta me djathë të bardhë, spinaq, vezë të zier dhe pak domate, 1 frut;

5. Bukë thekre me djathë kaçkavall dhe perime të pjekura (speca të kuq, 
    speca jeshil, kunguj), domate, dhe vaj ulliri, 1 frut.

JAVA E DYTË:



Tejet e rëndësishme është paisja e 
fëmijës me ujë me vete.

Hidratimi i mjaftueshëm është shumë i 
rëndësishëm për funksionin e trurit 
dhe performancën mendore në 
përgjithësi. Evitoni pijet me sheqer. 



SIGURIA E USHQIMIT
ME VETE
Duhet të kemi shumë kujdes me sigurinë e ushqimeve pasi pjesa më e 
madhe e ushqimeve (veçanërisht atyre me prejardhje shtazore), nuk 
rezistojnë më shumë se 2 orë. Ushqimet e lejuara për tu marrë me vete 
janë:

Buka Frutat dhe perimet
e lara mirë

Djathi kaçkavall,
djathi i bardhë, kosi

Misrat, patatet e ziera,
bizelet, gruri Proshuta e pulësVaji i ullirit

Kek me fruta të
përgatitur në shtëpiAvokado

Peshku ton
në konserve Veza e zier fort



RREGULLAT E SIGURISË

• Ushqimi të përgatitet një natë përpara dhe të vendoset në 
   frigorifer ose të përgatitet përpara se fëmija të niset në shkollë;

• Siguroni një termos që e mban ushqimin e freskët, veçanërisht në 
   ditë të temperaturave të larta (mbi 30 gradë) ose vendosni një 
   shishe më ujë të ngrirë pranë kutisë për ta mbajtur atë të freskët;

• Ushqime si djathi, veza, kosi, duhet të konsumohen brenda 4 
   orëve, përndryshe të hidhen;

• Ushqimi të përgatitet duke respektuar masat e higjenës;

• Të vendosen paloma të lagura mundësisht (ose dezinfektues 
   duarsh) dhe të porositet fëmija të pastroj duart përpara se të 
   ushqehet;

• Ushqimi të konsumohet ulur, në një vend të qetë dhe të sigurt.
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