X’nistgħu nieklu għallkolazzjon?
Ċereali li fih ammont minimu ta’
zokkor imħallat mal-ħalib kiesaħ.
Jekk tixtieq żied miegħu frott
niexef jew passolina.
Ċereali sħun, bħal ‘oatmeal’’ jew
‘cream of wheat’. Tista’ żżid ftit
ġewż u frott niexef fil-wiċċ.
Ħobż (wholegrain) mixwi jew ħobż
iqarmeċ (crispbread) bl-irkotta u ttadam.

Tip: Jekk

filgħodu tkun dejjem
mgħaġġel, ipprova lesti l-affarijiet li
għandek bżonn minn ġurnata qabel.
Oħroġ iċ-ċereali, skutelli, platti u
utensili filgħaxija. Dan jiffrankalek
ftit ħin minn filgħodu!

Kun ċert li l-familja
tiegħek tieħu
kolazzjon bnin kuljum.
Għat-tfal tagħkom:

Jogurt bil-frott u l-ġewż.

Ipprova għażel ċereali li ma jkunx fihom
ammonti kbar ta’ zokkor. Tista’ tħallat ċereali
normali ma’ varjetà ta’ ċereali li jkollhom il–
‘fibre’ (wholegrain).

Frott magħsur flimkien bħall-banana
u l-frawli.

Oqgħod attent meta tixtri ċertu tipi ta’
‘cereal bars’ għax ħafna minnhom ikun fihom
ħafna zokkor u xaħmijiet żejda.

Bajd (boiled, scrambled or poached)

Importanti
Ixtri Frott lokali tal-Istaġun.

Il-kolazzjon importanti?

Frott sħiħ jew imqatta’ tajjeb ħafna. Tista’
wkoll tagħsar il-frott frisk. Evita milli tixtri
pakketti tal-meraq tal-frott lesti għax ikun
fihom ħafna zokkor.

Ieqaf u aħseb ftit!
X’kilt dalgħodu għall-kolazzjon?
Kilt xi ħaġa bnina u tajba għal
saħħtek? Kont mgħaġġel?
Hawnhekk għandek issib ftit
idejat ta’ x’tista’ tiekol għalkolazzjon,
kif
ukoll
xi
suġġerimenti ta’ kif tista’ tegħleb
il-problema tal-ħin filgħodu!

Kont taf?


Tużax ikel proċessat.
Ixtri ikel frisk



Ixtri frott dirett mingħand il-bidwi
Taħlix ikel - Prepara biss kemm għandek
bżonn.



800 miljun persuna fid-dinja
m’għandhomx x’jieklu.
1.9 biljun persuna għandom piż
żejjed.
600 miljun persuna huma obeżi.
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Għaliex il-kolazzjon huwa importanti?





" Il-kolazzjon irid jagħmel dak li

ikel ieħor ma jistax jagħmel ~
xogħol doppju. Irid jgħin lillpersuna tirkupra wara lejl u
tipprovdi l-enerġija għall-ġurnata
li ġejja." - Awtur Anonimu








Dejjem ibda l-ġurnata

Il-kolazzjon jagħtina l-enerġija li għandna bżonn biex
nibdew il-ġurnata.
Il-kolazzjon jgħinna nkunu inqas għajjenin matul il-ġurnata.
Il-kolazzjon jgħinna ninkludu varjetà ta’ ikel fid-dieta
tagħna biex inkunu b’saħħitna.
Il-kolazzjon inaqqas ir-riskju ta’ obeżità għax jgħinek tevita milli tiekol ikel
żejjed waqt il–ħin tar-rikreazzjoni, kif ukoll jgħinek tevita
milli tieħu snacks li fihom ħafna xaħam u zokkor.
Il-kolazzjon jgħin lit-tfal iġibu ruħhom aħjar l-iskola.
Il-kolazzjon jgħin lit-tfal biex jikkonċentraw aktar,
itejbu l-memorja u jtejbu l-kapaċità li jsolvu problema.
Il-kolazzjon irawwem fit-tfal attitudni pożittiva biex
ikollhom ħajja ta’ saħħa bnina aktar tard f’ħajjithom.

Il-kolazzjon jista’ jkun ħin tajjeb
biex tieklu flimkien bħala familja u
tibdew il-ġurnata flimkien.

b’kolazzjon bnin!
Kont taf?
1.3 biljun tunnelata ikel jintrema’ kull sena.
Dan l-ammont huwa kwazi 1/3 tal-ikel kollu
li nipproduċu.
Kul b’responsabbiltà - ipprepara biss
ammont ta’ ikel li għandkom bżonn.

Dan il-proġett huwa iffinanzjat
mill-Unjoni Ewropeja.

Our Eco-Code

Variety in the food we eat.
Attention to every drop of water.
Less Meat in our diet.
Less Palm oil Products.
Eat Fruit and Vegetables in Season.
Throw away organic food in compost bin.
Try to buy fair trade food.
Always keep a Healthy Lifestyle.

