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Ste danes že pili vodo?  

Za dobro počutje in zdravje je ključna zadostna preskrbljenost telesa z vodo. Vodo 

izgubljamo tudi z znojenjem in izdihanim zrakom, zato jo je s popitimi tekočinami potrebno 

stalno nadomeščati. Za osnovne fiziološke potrebe naj bi odrasli osebi zadoščalo povprečno 

2 do 3 litre tekočine dnevno.  

Pomanjkanje vode v telesu ali dehidracija je posledica nezadostnega nadomeščanja 

izgubljene tekočine, torej premajhnega vnosa glede na izgube. Dehidracija zlasti hitro 

nastopi, ko so potrebe precej povečane, na primer v vročih poletnih dneh, ob telesnem 

naporu ali neljubih stanjih (npr. driske), ko moramo biti še posebej pozorni, da je zaužijemo 

dovolj. Zgodnji znaki dehidracije so: glavobol, utrujenost, izguba apetita, suha usta, malo 

temnega ali nič urina, omotica, pospešen pulz, opazimo zmanjšano napetost oz. prožnost 

kože ter zmanjšano vlažnost sluznic in vdrte oči. Subjektivni znak dehidracije je žeja, ki 

nastopi nekoliko z zamikom, ko že nastopi blaga dehidracija.  

Za nadomeščanje tekočine uživamo predvsem vodo. Ko je zunaj toplo, predstavlja pitje 

hladne vode, (ne ledeno hladne), najprimernejšo tekočino za nadomeščanje. Druge 

priporočene tekočine, s katerimi vnašamo vodo, so tudi: nesladkani zeliščni čaji, mleko, juha, 

posredno kot sestavina hrane pa sta to tudi sadje in zelenjava, saj sta pretežno iz vode.  

Poskrbite za svoje zdravje, obnašajte se preventivno - pričnite in zaključite dan s 

kozarcem vode, vmes pa jo pijte še večkrat na dan.  

 

Še nasvet:  

Pitja vode ne nadomeščamo s pitjem kave, pravega čaja, gaziranih in alkoholnih pijač. 

Kofein in alkohol delujeta blago diuretično, zato pospešita izločanje vode iz telesa.  

Izogibajmo se sladkim pijačam!  

Prav te vsebujejo veliko dodanega sladkorja, pa tudi vrsto drugih dodatkov, ki po 

nepotrebnem obremenjujejo naš organizem (umetna barvila, sladila, konzervanse).  več na 

spletni strani VODA ZMAGA 

Preveč sladkorja škodi? Da, seveda. Odgovor so poiskali, ga potrdili in razložili študenti 

Zdravstvene fakultete v Ljubljani.  Dokumentarni film si lahko ogledate  na tej povezavi   

Vpliv sladkih pijač na zdravje spoznavajo že otroci v šolah. video Sladke pijače  

Koliko žlic sladkorja ima pločevinka Coca-Cole? Oglejte si zanimiv video na tej povezavi!  

 

http://www.nijz.si/sl/clovesko-telo-in-voda
http://vodazmaga.si/novice/
http://vodazmaga.si/novice/
https://www.youtube.com/watch?v=BsLlcicinRk
https://www.youtube.com/watch?v=NRICkgXTWgk
https://www.youtube.com/watch?v=yKZ2ZqBYlrI

