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DOBRE RADY 

♦ Preferuj róŜnorodność! śadna potrawa nie dostarcza wszystkich składników 
odŜywczych w wystarczającej ilości. 

♦ SpoŜywaj z umiarem mięso. Występujące w nim tłuszcze, antybiotyki, konser-
wanty i inne środki chemiczne stanowią ogromne obciąŜenie dla organizmu. Nie-
które są potencjalnie rakotwórcze. W zamian jedz ryby (szczególnie morskie-
makrela, tuńczyk, śledź), rośliny strączkowe, zboŜa, orzechy i nasiona. 

♦ Umiejętnie przygotowuj warzywa i owoce. Nie mocz ich w wodzie, bo wypłu-
czesz cenne składniki, a dokładnie opłucz je pod strumieniem bieŜącej wody. 
Gotuj jak najkrócej. Jedz je w miarę moŜliwości ze skórką (jest w niej najwię-
cej witamin).  

♦ Unikaj cukru i słodyczy, gdyŜ są to produkty pozbawione waŜnych składników 
odŜywczych. MoŜna je nazwać „trucizną”, pogarszają stan organizmu i zdolność 
trawienia. Szczególnie szkodliwe jest spoŜywanie słodyczy na początku posiłku,  
kiedy to układ trawienny powinien pracować wydajniej. 

  

 

   

 

 

 

W NUMERZE: 
 

♦ Zdrowie jest wielkim skarbem 
♦ Piramida zdrowego Ŝywienia dla dzieci i młodzieŜy     
        w wieku szkolnym  
♦ 10 zasad zdrowego Ŝywienia dzieci i młodzieŜy       
♦ Porady Ŝywieniowe 
♦ śywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
♦ śywienie dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym  
♦ Przepisy ułatwiające wprowadzenie zmian nawy- 
        ków Ŝywieniowych 
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Drodzy Rodzice! 

 Oddajemy w Wasze ręce specjalny numer gazetki szkolnej, który powstał 
jako podsumowanie kampanii zdrowotnej „Wiem, co jem”, prowadzonej w SP 118 w 
ramach realizacji projektu „Smak zdrowia”. Projekt był  koordynowany w naszej 
szkole  przez nauczycielkę przyrody, Panią Bogumiłę Hucaluk - Pacek. 

                                                                                       Redakcja 

  
 Sytuacja współczesnego człowieka: stres, tempo Ŝycia, przepracowanie, na-
łogi, nieprawidłowe odŜywianie, kryzys wartości, zachwiane relacje społeczne,  brak 
aktywności fizycznej i zanieczyszczenie środowiska stwarza powaŜne zagroŜenie dla 
zdrowia człowieka. 
 Styl Ŝycia doprowadził do epidemii chorób cywilizacyjnych, które przyczynia-
ją się do przedwczesnej śmierci (miaŜdŜyca i choroby nowotworowe, cukrzyca, oste-
oporoza i wiele innych). Rozmiar tej epidemii jest przeraŜający, a dynamizm jej 
wzrostu alarmujący. 
 W tym roku umrze na zawał serca ponad 50 mln ludzi, w Polsce ok. 30 tys. 
osób, co drugi przypadek powodują powikłania sercowo-naczyniowe. 70 % wszystkich 
zgonów to choroby serca i nowotwory.  
 Realne badania naukowe prowadzone na przestrzeni lat wskazują, Ŝe przy-
czyną jest zły styl Ŝycia, ze szczególnym podkreśleniem Ŝywienia i braku aktywno-
ści fizycznej. Jemy za tłusto, za słodko, za słono, spoŜywamy większość pokarmów 
rafinowanych, konserwowanych i ogólnie jemy za duŜo. Konsekwencją tego jest prze-
karmienie zbyt duŜą ilością kalorii, a z drugiej strony niedoŜywienie wynikające z 
niedoboru witamin, składników mineralnych, biokatalizatorów i fitozwiązków.  
 
 Czy istnieje szansa na zachowanie optymalnego stanu zdrowia? 
 
 Najlepszym zachowaniem jest profilaktyka. Uświadomienie sobie, co nam 
szkodzi, oraz chęć i konsekwencja w dąŜeniu do eliminacji wszystkich czynników nisz-
czących zdrowie:  
♦ rzucenie palenia tytoniu 
♦ obniŜenie masy ciała u osób otyłych 
♦ stworzenie odpowiedniego programu ćwiczeń fizycznych dostosowanych do 

danej osoby 
♦ zmiana nawyków Ŝywieniowych 
 Zmiana tych czynników spowoduje ogromną poprawę. Ten nowy styl pozwoli 
skorzystać z pełni Ŝycia: 
♦ odzyskać zdrowie 
♦ poprawić jakość Ŝycia 
♦ zwiększyć jego długość  
♦ oszczędzić pieniądze 
♦ zwiększyć efektywność w pracy i wyeliminować absencję 
♦ dać radość i zadowolenie 
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                                                            SAŁATKA  JAK GRECKASAŁATKA  JAK GRECKASAŁATKA  JAK GRECKASAŁATKA  JAK GRECKA    
Składniki: 
sałata lodowa 
czerwona cebula 
papryka czerwona 
kalafior 
oliwki czarne 
zielona pietruszka 
ser feta 
sos ziołowo-czosnkowy 
oliwa z oliwek 
Wykonanie: 
     Na półmisku układać warstwami sałatę, pokrojona paprykę, pokrojoną w krąŜki cebulę, 
drobno posiekane róŜyczki kalafiora, pokrojone oliwki i pietruszkę. PołoŜyć na to pokrojo-
ny w kostkę ser feta. Całość polać obficie sosem ziołowo-czosnkowym  przygotowanym 
na oliwie z oliwek. 
 
 

              TOFU  JAK  JAJECZNICA              TOFU  JAK  JAJECZNICA              TOFU  JAK  JAJECZNICA              TOFU  JAK  JAJECZNICA    

Składniki: 
1 kostka sera tofu 
1 duŜa cebula 
olej 
½ łyŜeczki kurkumy lub curry 
sól lub bulion wegetariański, pieprz 
 
Wykonanie: 
    Cebulę poddusić na oleju z odrobiną wody. Dodać pokrojone w kostkę lub starte na 
tarce tofu. Posypać kurkumą. Przyprawić do smaku. Podawać jak jajecznicę. Uwaga: do 
potrawy moŜna dodać teŜ podduszone pieczarki. 
 
 

              PASTA ZE SŁONECZNIKA              PASTA ZE SŁONECZNIKA              PASTA ZE SŁONECZNIKA              PASTA ZE SŁONECZNIKA    

Składniki: 
1 szkl. słonecznika 
ok. ¼ szkl. wody 
sól i pieprz 
olej 
 
Wykonanie: 
    Słonecznik podpraŜyć na suchej patelni. Następnie wszystkie składniki zmielić blende-
rem do konsystencji pasty. Podawać z pieczywem. 
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                                                            SAŁATKA  Z MARCHWI I SERKA TOFUSAŁATKA  Z MARCHWI I SERKA TOFUSAŁATKA  Z MARCHWI I SERKA TOFUSAŁATKA  Z MARCHWI I SERKA TOFU    
Składniki: 
1 kg marchwi 
1 opakowanie serka tofu ( ew. 4 jajka ugotowane na twardo) 
40 dkg cebuli 
ew. 1 łyŜeczka musztardy 
majonez 
sól, pieprz 
Zalewa: 
2 szkl. gorącej  wody 
2 łyŜeczki soli 
sok wyciśnięty z 1 cytryny  
2 łyŜeczki cukru 
Wykonanie: 
    Ugotowaną na pół miękko na parze marchew, zetrzeć na tarce o grubych oczkach. 
Cebulę drobno pokroić i zalać zalewą. Po 20 minutach odcedzić. Tofu lub jajka zetrzeć na 
tarce o grubych oczkach. Wszystkie składniki wymieszać z majonezem i  przyprawami. 
Podawać z pieczywem do pasztetów i pieczeni.    
    

              PASTA  Z MIGDAŁÓW              PASTA  Z MIGDAŁÓW              PASTA  Z MIGDAŁÓW              PASTA  Z MIGDAŁÓW    
Składniki: 
½ szkl. Migdałów                                      
2 cebule 
1 łyŜeczka koncentratu pomidorowego 
olej 
sól lub bulion, pieprz 
pęczek koperku 
odrobina wody do miksowania 
Wykonanie: 
    Migdały zmielić w blenderze. Dodać podduszoną na oleju cebulę, wodę  i przyprawy. 
Na koniec wymieszać łyŜką z posiekanym koperkiem. Podawać do pieczywa. 
 

                                                            SZARLOTKA NA SYPKOSZARLOTKA NA SYPKOSZARLOTKA NA SYPKOSZARLOTKA NA SYPKO    
Składniki: 
2 szkl. mąki graham 
2 szkl. kaszy manny 
1 ½ szkl. cukru 
cukier wanilinowy 
2 płaskie łyŜeczki proszku do pieczenia 
1 kostka miękkiej margaryny 
jabłka świeŜe lub ze słoika 
cynamon lub kardamon 
Wykonanie: 
    Wszystkie suche składniki wymieszać z margaryną w misce, tak jak na kruszonkę. Po-
dzielić na trzy części. Jabłka zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Odcisnąć nadmiar so-
ku. Przygotować tortownicę (natłuścić i wysypać bułką tartą). UłoŜyć pierwszą warstwę 
sypką. Na to wyłoŜyć starte jabłka. Posypać cynamonem. Wysypać drugą warstwę i zno-
wu wyłoŜyć jabłka. Posypać cynamonem. Na wierzch wysypać resztę  suchych składni-
ków. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 st. C ok. 55 min. Szarlotka wyśmienicie sma-
kuje polana rzadkim budyniem śmietankowym. 
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ZASADY ZDROWEGO śYWIENIA DZIECI I MŁODZIEśY W WIEKU 
SZKOLNYM  

 
  1. Jedz codziennie róŜne produkty z kaŜdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 
   2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawi- 

dłową sylwetkę. 
   3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w  

podstawie piramidy (na dole).  
   4. SpoŜywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych, takich        

jak: jogurty, kefiry, maślanka, sery.  
   5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj teŜ  

nasiona roślin strączkowych.  
   6. KaŜdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.  
   7. Ograniczaj spoŜycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych. 
   9. Ograniczaj spoŜycie słonych produktów, odstaw solniczkę. 
   10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody. 
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          Omówienie 10 zasad zdrowego Ŝywienia  
 
     W  1. zasadzie zdrowego Ŝywienia dla dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym 
zwraca się uwagę na urozmaicenie diety w produkty spoŜywcze z róŜnych grup. KaŜda 
grupa produktów jest źródłem innych, cennych dla zdrowia składników odŜyw-
czych. Np. produkty mleczne dostarczają wapń i białko, ale nie zawierają witaminy C, 
która jest m.in. w owocach i warzywach. Dlatego naleŜy spoŜywać artykuły spoŜywcze z 
róŜnych grup Ŝywności, wybierając najbardziej wartościowe z nich. 
 
                 
 
 
 
     Zasada 2. przypomina o potrzebie codziennej aktywności fizycznej (zaleca się  co 
najmniej 60 minut dziennie), dlatego znajduje się ona u podstawy piramidy. Codzienny 
ruch korzystnie wpływa na kondycję fizyczną i sprawność umysłową oraz prawi-
dłową sylwetkę.  
 
          
 
 
     Zasada 3. dotyczy spoŜywania produktów zboŜowych. Prawidłowo zaplanowa-
ny codzienny jadłospis powinien zawierać co najmniej 5 porcji produktów zboŜowych, 
które są przede wszystkim głównym źródłem energii dla organizmu, zawierają wiele 
składników mineralnych oraz witamin, są bogate takŜe w błonnik regulujący pracę jelit. Z 
tej grupy naleŜy wybierać artykuły z tzw. grubego przemiału, które są bogatsze w 
składniki odŜywcze. Zawierają więcej witamin, szczególnie z grupy B, składników mineral-
nych (magnezu, cynku), błonnika pokarmowego. Oprócz pieczywa pełnoziarnistego 
(ciemnego-razowego, typu graham), poleca się takŜe ryŜ pełnoziarnisty nie łuskany 
(brązowy), oraz kaszę gryczaną i jęczmienną, razowy makaron.  
 
 
 
 
 
     Zasada 4. dotyczy grupy: mleko i produkty mleczne. Mleko i jego przetwory są naj-
waŜniejszym źródłem wapnia, który jest niezbędny do budowy zdrowych kości i zę-
bów. śaden produkt spoŜywczy nie zawiera tak duŜo dobrze przyswajalnego wapnia. Mle-
ko zawiera równieŜ witaminy A, D i B 2  i  jest źródłem białka o najwyŜszej jako-
ści. Uczniowie powinni albo wypijać 3-4 szklanki mleka dziennie, lub część mleka zastępo-
wać produktami mlecznymi (jogurty, kefiry, maślanka) lub serami twarogowymi i Ŝółtymi 
czy pleśniowymi.  

                                                  
     Zasada 5. dotyczy grupy: mięso, drób, ryby, jaja i nasiona roślin strączkowych, orze-
chy. Produkty mięsne, ryby, jaja są w diecie źródłem pełnowartościowego białka, Ŝela-
za, cynku i witamin z grupy B. PoniewaŜ nasiona roślin strączkowych i orzechy są rów-
nieŜ źródłem wartościowego białka i wielu cennych składników mineralnych i witamin, są 
włączone do tej grupy. Z produktów mięsnych naleŜy wybierać  gatunki o małej zawarto-
ści tłuszczu (wołowina, cielęcina). Ryby morskie, takie jak: makrela, śledź i sardynka 
warto spoŜywać ze względu na zawartość w nich korzystnych dla zdrowia wielonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 i witaminy D.  
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                                                            KULKI BAKALIOWEKULKI BAKALIOWEKULKI BAKALIOWEKULKI BAKALIOWE    
Składniki: 
½ szkl. daktyli 
½ szkl. fig 
¼ szkl. nasion słonecznika 
¼ szkl. orzechów włoskich 
1 szkl. rodzynek 
wiórki kokosowe 
Wykonanie: 
    PowyŜsze składniki (oprócz wiórków kokosowych) zalać na 15 minut gorąca wodą. Po 
tym czasie odcedzić i zmielić w maszynce do mięsa.  Z powstałej masy formować  małe 
kulki i otoczyć je w wiórkach kokosowych. Podawać na deser. 
 
 

              KOTLETY ZE SŁONECZNIKA I RYŻU              KOTLETY ZE SŁONECZNIKA I RYŻU              KOTLETY ZE SŁONECZNIKA I RYŻU              KOTLETY ZE SŁONECZNIKA I RYŻU    
Składniki: 
3 szkl. nasion słonecznika 
1 duŜa cebula 
2 ząbki czosnku 
2-3 szkl. gorącej wody 
2 szkl. ugotowanego brązowego ryŜu 
bulion warzywny w proszku, pieprz 
bułka tarta 
Wykonanie: 
    Słonecznik, cebulę, czosnek i wodę zmiksować.  Przelać do miski. Dodać ryŜ i przypra-
wy. Wyrobić masę. Gdy będzie za rzadka, dodać bułki tartej. Formować kotlety. Paniero-
wać w bułce tartej i smaŜyć na oleju.  MoŜna takŜe z takiej masy przygotować pulpety. 
 
 

                                                            SOCZEWICA Z WARZYWAMISOCZEWICA Z WARZYWAMISOCZEWICA Z WARZYWAMISOCZEWICA Z WARZYWAMI    
Składniki: 
ok. 350 g soczewicy 
2 cebule 
4 ząbki czosnku 
dowolne warzywa, np.: marchew, por, korzeń pietruszki, seler, 
kapusta 
koncentrat pomidorowy 
majeranek, pieprz, sól, curry, bulion warzywny 
warto dodać przyprawy do falafel 
zielona pietruszka 
kilka surowych pieczarek 
wodą z mąką do zagęszczenia 
Wykonanie: 
    Soczewicę ugotować. Poddusić  cebule ze startymi warzywami. Kilka marchewek po-
kroić w większe kawałki. Połączyć warzywa z soczewicą. Dodać przyprawy, czosnek, 
pokrojone w plasterki pieczarki oraz koncentrat pomidorowy. Całość zagotować zagęsz-
czając na koniec wodą z mąką. Posypać obficie zieloną pietruszką. 
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                                                            MAJONEZ ZE SŁONECZNIKAMAJONEZ ZE SŁONECZNIKAMAJONEZ ZE SŁONECZNIKAMAJONEZ ZE SŁONECZNIKA    
Składniki: 
1 szkl. słonecznika 
pół cebuli 
2 ząbki czosnku 
sól do smaku 
kurkuma do koloru 
1 ½ szkl. gorącej wody 
sok wyciśnięty z połowy cytryny 
ok. 1 szkl. Oleju 
 

Wykonanie: 
    Wszystkie składniki oprócz soku z cytryny i oleju zmielić blenderem. Następnie dole-
wać powoli olej, aŜ majonez nabierze poŜądanej konsystencji. Na koniec wlać sok z cytry-
ny i zaraz wyłączyć urządzenie. Po odstawieniu majonez zgęstnieje. UŜywać do kanapek 
i sałatek lub jako zimny sos do pieczeni, pasztetów i kotletów. 

    

                                                            KOTLETY Z KASZY JAGLANEJKOTLETY Z KASZY JAGLANEJKOTLETY Z KASZY JAGLANEJKOTLETY Z KASZY JAGLANEJ    
Składniki: 
1/ 2 szkl. suchej kaszy jaglanej 
1/ szkl. zmielonych lub drobno pokrojonych orzechów 
1 duŜa cebula 
sól, pieprz 
koperek 
olej 
Wykonanie: 
    Kaszę ugotować w podwójnej ilości wody. Pokrojoną drobno cebulę poddusić  na oleju 
z odrobiną wody. Następnie wymieszać razem kaszę, cebulę, orzechy, koperek i przypra-
wy. Obtoczyć w bułce tartej. SmaŜyć na oleju na złoty kolor.        
                 
             PASZTET Z PESTEK DYNI             PASZTET Z PESTEK DYNI             PASZTET Z PESTEK DYNI             PASZTET Z PESTEK DYNI    
Składniki: 
2 szkl. wyłuskanych nasion dyni 
2 szkl. gorącej wody 
 2 małe cebule 
2 ząbki czosnku 
2 łyŜki oleju 
przyprawy: sól lub bulion warzywny, pieprz 
4 łyŜki bułki tartej 
zioła prowansalskie 
 

Wykonanie: 
    Nasiona, wodę, cebulę, czosnek, olej i przyprawy zmielić blenderem, po czym przelać 
do miski. Dodać bułkę tartą. MoŜna takŜe dodać drobno pokrojoną czerwoną paprykę. 
WłoŜyć do wąskiej foremki wyłoŜonej pergaminem. Posypać ziołami prowansalskimi. Wło-
Ŝyć do nagrzanego do 200 st. C piekarnika. Piec w tej temp. 1 godzinę. 
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    Zasada 6. Warzywa i owoce powinny być spoŜywane kilka razy dziennie w ramach 
głównych posiłków oraz pojadania (co najmniej 5 porcji dziennie). W diecie powinno się 
uwzględniać róŜnorodne warzywa (m.in. zielone: np. sałata, brokuły, szpinak czy warzy-
wa pomarańczowe: np. marchew, pomidory, dynia). Dietę naleŜy wzbogacać w owoce, 
zarówno świeŜe, jak i mroŜone lub suszone, oraz w mniejszej ilości w soki. Warzywa i 
owoce dostarczają składników mineralnych i witamin oraz flawonoidów, są głów-
nym źródłem witamin antyoksydacyjnych, które mają działanie przeciwmiaŜdŜycowe i 
przeciwnowotworowe. Ponadto są źródłem błonnika pokarmowego, który reguluje czyn-
ność przewodu pokarmowego. Warto jednak wiedzieć, Ŝe owoce i soki owocowe zawie-
rają duŜe ilości cukrów prostych, których spoŜycie powinno być ograniczane. Dlatego teŜ 
naleŜy spoŜywać więcej warzyw niŜ owoców. 
     
 
 
 
 
     Zasada 7. dotyczy tłuszczów. Większość tłuszczu w diecie powinna pochodzić z ryb, 
orzechów i tłuszczów roślinnych (olej rzepakowy, sojowy, słonecznikowy, oliwa z 
oliwek). Tłuszcze powinny stanowić jedynie dodatek do potraw. Do smaŜenia poleca się 
stosowanie oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego bogatego w  zdrowe jednonienasycone 
kwasy tłuszczowe. NaleŜy równieŜ ograniczyć produkty zawierające duŜo cholesterolu 
(głównie podroby) i izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych (wyroby ciast-
karskie, cukiernicze, margaryny twarde, Ŝywność typu fast-food). U dzieci i młodzieŜy  
spoŜycie tłuszczu moŜna zmniejszyć poprzez ograniczenie spoŜycia Ŝywności typu 
fast-food (frytki, hamburgery, cheesburgery, pizza) oraz chipsów, poniewaŜ 
produkty te charakteryzuje bardzo duŜa zawartość tłuszczu. 
 
 
 
 
 
 
    Zasada 8. NaleŜy ograniczać słodycze ze względu na to, Ŝe cukier nie dostarcza Ŝad-
nych witamin i składników mineralnych, a jego nadmiar prowadzi do odkładania 
tkanki tłuszczowej.  
 
     Zasada 9. Zalecane jest ograniczanie spoŜycia soli kuchennej do 5 gramów dzien-
nie, tj. ok. 1. łyŜeczki od herbaty (łącznie z produktów rynkowych i z dosalania po-
traw). Sól w potrawach naleŜy zastępować aromatycznymi ziołami (majeranek, bazylia, 
oregano, czosnek, tymianek itp.). Ograniczać naleŜy równieŜ spoŜywanie słonych prze-
kąsek (chipsy, słone paluszki itp.) i gotowych dań w puszkach, zup i sosów w proszku. 
 
 
 
 
 
     Zasada 10. W racjonalnym Ŝywieniu ogromną rolę odgrywa odpowiednia podaŜ pły-
nów. Dzieci i młodzieŜ powinny pić codziennie co najmniej 6 szklanek wody. W przy-
padku dni o intensywniejszym wysiłku fizycznym podaŜ płynów powinna być znacznie 
większa. Zaleca się picie wody, herbatek owocowych niesłodzonych, soków warzywnych 
i owocowo-warzywnych i w mniejszej ilości soków owocowych, ze względu na zawartość 
cukrów. 
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Pomysły na zmiany nawyków Ŝywieniowych u dzieci i młodzieŜy. 

 

    Planowanie prawidłowego odŜywiania dla dzieci i młodzieŜy : 

1.Urozmaicaj im jedzenie. 

2.Prawidłowo zestawiaj ich posiłki (korzystanie z norm i tabel). 

3.Ogranicz im cukier w diecie. 

4.Wybieraj nienasycone  tłuszcze roślinne. 

5.Podawaj do spoŜycia ciemne pieczywo. 

6.Wykorzystuj duŜo warzyw i owoców w posiłkach. 

7.Ogranicz do minimum spoŜycie soli. 

8.Podawaj między posiłkami 6-8 szklanek wody. 

 

    Sposób  spoŜywania posiłków : 

1. Dokładnie rozdrabniaj kaŜdy kęs pokarmu (mieszając go ze śliną). 

2. SpoŜywaj 3-4 posiłki dziennie o regularnych porach,   

    zachowując przerwę. 

3. Kolacja na 2-3 godziny przed snem. 

4. Nie spoŜywaj niczego między posiłkami. 

5. Nie wypijaj podczas posiłku zbyt duŜej ilości płynów. 

6. SpoŜywaj obfite śniadania. 

7. Jedz  pokarm o optymalnej temperaturze. 

8. Nie przejadaj się. 

9. Nie jedz w pośpiechu. 

10. Dbaj o miłą, rodzinną  atmosferę w czasie posiłku.  

11. Udekoruj stół i przyrządzone potrawy, zadbaj o odpowiednią formę i kolorystykę  

    posiłków. 

 

 

 

Rys. Kasia Rydzewska kl.3d 

Rys. Karolina Butryn kl. 2b 

Rys. Paulina Adamowicz kl. 4c 
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Błędy Ŝywieniowe dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym: 
 
- w diecie za mało produktów mlecznych, przetworów zboŜowych, warzyw i owoców, 
ryb, nasion roślin strączkowych, 
-za duŜo tłuszczów, mięsa, wędlin oraz cukru i słodyczy, 
- wzrasta spoŜycie Ŝywności fast-food i wysokokalorycznych przekąsek (frytki, chipsy, 
hamburgery), 
- duŜe ilości napojów gazowanych zamiast soków , 
- częste podjadanie dotyczy 90 % młodzieŜy, zwiększa ryzyko przekarmienia i otyłości, 
- nieregularne spoŜywanie posiłków (brak śniadań), 
- niedobory takich składników jak: Ŝelazo, cynk, miedź, wapń, magnez, witamin  
  z grupy B, witaminy C i PP, 
- niedobory wapnia spowodowane spoŜyciem wysoko przetworzonej Ŝywności obfitują-
cych w fosfor (płatki śniadaniowe, wędliny, napoje typu Coca Cola, Pepsi Cola) 
-  niedobory witaminy D, słaba mineralizacja kości 
 
 Chłopcy sięgają po odŜywki i suplementy diety w pogoni za zwiększeniem masy 
mięśniowej, dziewczęta odchudzają się, marząc o sylwetce modelki. 
 

Konsekwencje błędów Ŝywieniowych: 
 

    -niedobory składników pokarmowych powodują opóźnienie wzrastania i dojrzewania      
     dzieci i młodzieŜy 
    -zaburzenia w rozwoju  psychicznym i fizycznym 
    -obniŜenie odporności na choroby 
    -nadmiar kalorii oraz brak aktywności fizycznej powoduje nadwagę i otyłość 
 

        Zalecenia w zakresie pokrycia potrzeb energetycznych: 
 
- jedne dzieci jedzą duŜo i  nie rosną wiele, inne jedzą mało a osiągają większy przyrost 
- po 10 roku Ŝycia chłopcy jedzą więcej od dziewcząt 

Brak zaspokojenia  potrzeb energetycznych prowadzi do NIEDOśYWIENIA,  szcze-
gólnie w grupie chłopców,  niektórzy mimo to rosną, wykazując znaczne niedobory 
masy ciała, inni przyhamowują tempo wzrastania. Dziewczęta często same dopro-
wadzają się do stanu niedoŜywienia stosując diety-cud. 
 

Zalecenia dotyczące norm spoŜycia dla dzieci i młodzieŜy w okresie szkolnym: 

-pokrycie zapotrzebowania na kcal 1700 – 3000 na dzień 

-białko 18-19 % (2/3-1/2 białka zwierzęcego) 

-tłuszcz  30 % ( węglowodany 56-58 % ,zboŜa pełnoziarniste, warzywa i owoce) 

-witaminy 

- składniki mineralne (rozrost  kości i mięśni szczególnie intensywny w  okresie skoku 
młodzieńczego (wapń  800 – 1200 mg, Ŝelazo 10-18 mg) 
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ZALECANY UDZIAŁ PRODUKTÓW SPOśYWCZYCH W DZIENNEJ RACJI POKARMOWEJ DZIE-
CI W WIEKU 4-6 LAT 

 

Mleko (w tym produkty mleczne    -      wapń  ok. 750 ml 
         przeliczone na ilość mleka) 
                                                             
mięso, drób, ryby                          -   Ŝelazo 1 raz dziennie (5-6 razy w tyg.) 
warzywa i owoce  surowe               -  Ŝelazo  2 razy dziennie 
masło                                            -  ok. 2-3 łyŜeczek dziennie 
olej roślinny                                  -  ok. 1-2 łyŜeczek  dziennie 
Chleb gruboziarnisty                      -  2-3 razy dziennie dla uzupełnienia i po  
                                                        krycia części potrzeb energetycznych 
Kasze, makarony itp.                     -  1 raz dziennie 
ZboŜowe płatki o małej ilości cukru 

 

    Źródło „śywienie człowieka, tom 2” pod red. prof. dr hab. Jana Hasika, prof. dr hab. Jana 
Gawęckiego 

 

     Zarówno posiłki podstawowe, jak i dodatkowe niskokaloryczne 
produkty między głównymi posiłkami, nie powinny być spoŜywane 
w czasie oglądania telewizji. 

 

 
Rozwój dzieci i młodzieŜy w wieku 6-18 lat: 
- powolny stały wzrost  masy ciała 
- zaznaczają się osobnicze cechy rozwojowe 
- zróŜnicowane tempo wzrastania 
- początek skoku młodzieńczego - masa ciała ulega podwojeniu 
- rozbudowa istniejących tkanek  
- tworzenie tkanek określających charakterystykę płci ( dojrzewanie) 
 
      Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe jest większe niŜ w jakim-
kolwiek innym okresie Ŝycia. 
 
 Wszelkie ograniczenia w dostarczeniu odpowiedniej ilości energii oraz skład-
ników pokarmowych moŜe spowodować nieodwracalne zahamowanie tempa rozwoju. 
 
Problem Ŝywienia dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym sprowadza się do dwóch pod-
stawowych spraw: 
-pokrycie zapotrzebowania na energię i składniki pokarmowe z nasileniem tempa 
wzrostu u dzieci 7-8 letnich i w okresie nastoletnim 
 
- prawidłowe Ŝywienie dzieci i młodzieŜy w szkołach, w których przebywają około 8 
godzin. Stwarza to konieczność zaspokojenia potrzeb  Ŝywieniowych w około 50 % na 
terenie szkoły. 

      7 

 

   Najlepsze pomysły dla  rodziców  

 

     Kiedy i jak wprowadzać zmiany : 

1. Poczekajmy na gości. 

2. Obierzmy i pokrójmy w róŜne kształty owoce dla dziecka. 

3. Zacznijmy od jednego warzywa. 

4. Stosujmy negocjacje. 

5. Nagradzajmy. 

6. Podawajmy warzywa z ulubionym przez dzieci serem. 

7. Nazwijmy dania wspólnie z dzieckiem. 

8. Pieczmy warzywa. 

9. Uprawiajmy razem mały ogródek (nawet zioła w doniczce). 

     Nawyki i psychologia  

a)  przełamywanie starych nawyków, 

b)  przymus – stara metoda, 

c)  zachęcanie,  

d)  wspólna rozmowa, 

e)  dawanie dobrego przykładu, 

f)   pochwalenie dziecka, 

g)  zrozumienie a nie walka, 

h)  dawanie dzieciom wyboru w pewnych granicach, 

i)   przygotowywanie czegoś specjalnie dla dziecka, 

j)   komponowanie razem zdrowych potraw, 

k)  przygotowywanie posiłków jako zabawa. 

 

 

Rys. Natalia Rotte kl. 3d Rys. Małgosia Rydzewska kl. 3d 

Rys. Michał Lipnicki kl. 3d 
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Zdrowe i prawidłowo rozwinięte dziecko to pragnienie wszystkich rodziców i wycho-
wawców, którzy chcą radosnego i szczęśliwego dzieciństwa dla  dzieci, a w przyszłości 
pragną widzieć je silnymi, pięknie zbudowanymi, energicznymi oraz mądrymi ludźmi. 

 
     Wiemy, Ŝe o zdrowiu i rozwoju dziecka decyduje wiele czynników, ale  prawidłowe 
odŜywianie w domu i szkole ma znaczenie pierwszorzędne. Zaopatruje ono  ich orga-
nizmy w energię oraz składniki odŜywcze, niezbędne dla wzrostu i rozwoju; pomaga w 
przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności, koncentracji i reakcji na bodźce… 
 
     Dzieci i młodzieŜ są szczególną grupą w społeczeństwie naraŜoną na nieprawidłowe 
Ŝywienie. W późniejszym wieku jest trudno uzupełnić braki i poprawić błędy Ŝywienio-
we, poczynione w okresie dzieciństwa i młodości. NajwaŜniejszą rzeczą jest, Ŝeby dzie-
ci i młodzieŜ spoŜywały chętnie pokarmy  pełnowartościowe. 

     

 
     Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym: 
 

- roczne tempo przyrostu masy ciała i wzrostu wynosi 2,5 kg i około 8-10 cm, 
 dynamizm maleje w stosunku do ubiegłych lat 
 

- duŜe zróŜnicowanie w rozwoju poszczególnych cech fizycznych, jedne dzieci rosną 
szybciej inne wolniej (moŜe to odzwierciedlać genetyczny „model” rodzinny) 
 
    Dziecko prawidłowo odŜywiane: 
- przyspieszone tempo rozwoju populacji (obserwowane od kilkudziesięciu lat), 
  dzieci są wyŜsze i cięŜsze niŜ ich rówieśnicy sprzed 100 lat 
- odporne na choroby 
- silne, bystre 
- brak problemów z przyswajaniem wiedzy 
 
    Dzieci nieprawidłowo odŜywiane: 
- spowolnione  tempo rozwoju fizycznego 
- brak odporności na choroby 
- problemy emocjonalne  
- osłabiona koncentracja 
- problemy z przyswajaniem wiedzy 
 
    Błędy Ŝywieniowe dzieci w okresie wczesnoszkolnym : 
 

- za mało produktów mlecznych, przetworów zboŜowych i warzyw 
- za duŜo tłuszczów, mięsa, wędlin oraz cukru i słodyczy 
- racje pokarmowe moŜna określić jako słodkie, tłuste i bogate w białko ( 220-270 % 
normy), nadmierne spoŜycie tłuszczów dotyczy 50 % dzieci 
- nadmierne dosładzanie i dosalanie potraw 
- częste podjadanie, dotyczy 90 % dzieci (owoce, chipsy, frytki, batony, ciastka, kanap-
ki) 
- niedobory Ŝelaza, cynku i witaminy A prowadzą do obniŜenia odporności organizmu 
dziecka, opóźnienie wzrastania i rozwoju psychicznego, część dzieci jest przekarmiana 
a inne mają niedowagę. 
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  Nie bez znaczenia jest wpływ reklamy telewizyjnej na kształtowanie u dziecka 
złych nawyków Ŝywieniowych oraz biernego sposobu Ŝycia juŜ od najmłodszych lat. 
 
    Zalecenia spoŜycia energii i składników pokarmowych dla dzieci w wieku  
wczesnoszkolnym: 
1. pokrycie zapotrzebowania na kcal 1400 – 1700 na dzień 
2. białko 12 % ( 60 % białko zwierzęce) 
3. tłuszcz  30 % 

Dzieciom nie naleŜy podawać tłuszczów utwardzanych tj. margaryn zawierających 
duŜe ilości kwasów tłuszczowych nienasyconych w postaci trans. MoŜna stosować w 
umiarkowanej ilości masło i oleje roślinne, uzupełniać śmietanką.  

4. węglowodany 56-58 %, zboŜa pełnoziarniste, warzywa i owoce,  
5. witaminy (wit. D, A, C, B-karoten oraz Wit. B1,B2, i PP). 
      Straty witamin w czasie przygotowań  posiłków są dość znaczne.  
6. składniki mineralne - materiał budulcowy dla kości, zębów skóry, włosów ; biorą     
      udział  w  wielu procesach o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania organi- 
      zmu (wapń 800 mg, Ŝelazo 10 mg).    

 
Dzienne zalecenia spoŜycia energii i składników pokarmowych dla dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym: 

            ŚNIADANIE               25 % ok. 400 kcal 

OBIAD                     35 %       630 kcal 

PODWIECZOREK       15 %       270 kcal      

KOLACJA                 25 %       400 kcal 

 
ROLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI : 
 
     UKSZTAŁTOWAĆ MODEL śYWIENIA RODZINNEGO, CO JEST SZCZEGÓLNIE WAśNE DLA 
WYROBIENIA ZWYCZAJÓW śYWIENIOWYCH, KTÓRYCH DZIECKO POWINNO SIĘ NAUCZYĆ I 
ZAAKCEPTOWAĆ, TAK śEBY ZEWNĘTRZNE, CZĘSTO NIEWŁAŚCIWE WPŁYWY NIE MOGŁY 
ZMIENIĆ TEGO MODELU POSTĘPOWANIA. 
 

DZIECKO MUSI NAUCZYĆ SIĘ DOKONYWAĆ WŁAŚCIWEGO WYBORU  

POśYWIENIA PODCZAS NIEOBECNOSCI RODZICÓW. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Natalka Szostak kl. 3d Rys. Kaja Urbaniuk kl. 2a 


