
Jak	  żywią	  się	  dzieci	  szkolne	  	  
na	  różnych	  poziomach	  rozwoju	  	  

jak	  rodzice	  chcą	  żywić	  swoje	  dzieci	  	  
i	  jak	  powinny	  być	  żywione	  dzieci	  w	  szkołach?	  

mgr	  inż.	  Dorota	  Łapa	  
Orkiszowe	  Pola	  -‐	  Poznań	  



	  
	  

I.  Okres	  przygotowania	  	  
do	  poczęcia	  dziecka	  

II.  Okres	  ciąży	  
III.  Karmienie	  w	  1	  roku	  życia	  
IV.  Budzenie	  świadomości	  	  

zdrowotnej	  u	  małego	  dziecka	  	  
w	  wieku	  1	  –	  3	  r.ż.	  
	  -‐	  zachowanie	  i	  naśladowanie	  postaw	  
	  żywieniowych	  Rodziców	  i	  Rodzeństwa	  

ETAPY	  KSZTAŁTOWANIA	  NAWYKÓW	  ŻYWIENIOWYCH	  	  
–	  ROLA	  RODZICÓW	  



	  
	  

V.	  Żywienie	  w	  wieku	  	  
przedszkolnym	  3-‐5,6	  r.ż.	  
-‐  Postawa	  prozdrowotna	  rodziców,	  	  
nauka	  dobrych	  smaków,	  	  
budzenie	  intuicji	  dziecka	  

-‐  Postawa	  dziadków	  oraz	  rodziny	  
-‐  Działania	  prozdrowotne	  przedszkoli	  	  
–	  nadrzędna	  rola	  dyrektora	  	  

-‐  Rola	  nauczycieli	  w	  budowaniu	  	  
postaw	  

-‐  Rola	  zaangażowanych	  intendentów	  	  
i	  kucharzy,	  którzy	  znają	  „swoje	  dzieci”	  

ETAPY	  KSZTAŁTOWANIA	  NAWYKÓW	  ŻYWIENIOWYCH	  	  
–	  ROLA	  RODZICÓW	  i	  WYCHOWAWCÓW	  



	  
	  

V.	  Żywienie	  w	  wieku	  	  
szkolnym	  I	  –	  III	  klasa	  	  
-‐  Nadal	  postawa	  prozdrowotna	  rodziców,	  	  
kreuje	  postawę	  dziecka	  

-‐  Wpływ	  społecznych	  postaw	  	  
w	  żywieniu	  

-‐  Koledzy,	  nauczyciel,	  stołówka	  szkolna,	  	  
ustalone	  zasady	  

-‐  Rola	  cateringów	  –	  kuchni	  szkolnych	  -‐	  	  	  
jedzenie	  ma	  być	  zdrowe,	  smaczne	  	  
i	  „nowoczesne”	  

-‐  Działania	  prozdrowotne	  szkół	  	  
–	  nadrzędna	  rola	  dyrektora	  	  

ETAPY	  KSZTAŁTOWANIA	  NAWYKÓW	  ŻYWIENIOWYCH	  	  
–	  ROLA	  RODZICÓW	  i	  WYCHOWAWCÓW	  



	  
	  

V.	  Żywienie	  w	  wieku	  	  
szkolnym	  IV	  -‐	  VI	  klasa	  	  
-‐  Wiedza	  rodziców	  przestaje	  mieć	  znaczenie	  	  

chęć	  jedzenia	  tylko	  swoich	  ulubionych	  	  
dań	  bierze	  górę	  

-‐  Dzieci	  często	  posiadają	  kieszonkowe	  	  
i	  wybierają	  częściej	  śmieciowe	  jedzenie	  

-‐  Nadrzędną	  rolę	  zaczyna	  mieć	  szkoła	  	  
-‐	  nauczyciel	  	  i	  jego	  postawa,	  
ustalanie	  zasad	  obowiązujących	  w	  szkołach	  

-‐  Rola	  cateringów	  –	  kuchni	  szkolnych	  -‐	  	  	  
jedzenie	  ma	  być	  zdrowe,	  smaczne	  	  
i	  „nowoczesne”	  

-‐  Działania	  prozdrowotne	  szkół	  	  
–	  nadrzędna	  rola	  dyrektora	  	  

ETAPY	  KSZTAŁTOWANIA	  NAWYKÓW	  ŻYWIENIOWYCH	  	  
–	  ROLA	  RODZICÓW	  i	  WYCHOWAWCÓW	  



	  
	  

V.	  Żywienie	  w	  wieku	  	  
szkolnym	  -‐	  GIMNAZJUM	  
-‐  Wolność	  w	  podejmowaniu	  decyzji	  o	  żywieniu	  
-‐  brak	  intuicji	  –	  jeśli	  nigdy	  wcześniej	  nie	  była	  budowana	  

świadomość	  
-‐  Dzieci	  często	  posiadają	  kieszonkowe	  	  

i	  wybierają	  śmieciowe	  jedzenie	  
-‐  SZKOŁA	  we	  współpracy	  	  Z	  RODZICAMI	  	  

–	  tworzy	  środowisko	  przyjazne	  	  
odkrywaniu	  dobrych	  nawyków	  żywieniowych	  

-‐  Wiedza	  młodzieży,	  zajęcia	  praktyczne	  	  
z	  gotowania	  

-‐  Kółka	  „Zakręconych	  warzywolubów”	  
-‐  Wzmacnianie	  mody	  na	  zdrowe	  odżywianie	  

ETAPY	  KSZTAŁTOWANIA	  NAWYKÓW	  ŻYWIENIOWYCH	  	  
–	  WPŁYW	  KOLEGÓW,	  SZKOŁY,	  POSTAWA	  RODZICÓW	  



	  
	  

V.	  Żywienie	  w	  wieku	  	  
szkolnym	  -‐	  LICEUM	  
-‐  Dzięki	  wcześniej	  wpajanej	  wiedzy	  	  

o	  zdrowym	  stylu	  życia,	  	  
młodzież	  potrafi	  prawidłowo	  wybierać	  

-‐  Doświadczenie	  choroby,	  	  
zaburzeń	  wchłaniania	  może	  	  
doprowadzić	  do	  decyzji	  	  
o	  zmianie	  odżywiania	  	  

-‐  Młodzież	  samodzielnie	  	  
podejmuje	  decyzję	  o	  tym	  co	  je	  

-‐  SZKOŁA	  może	  wzmacniać	  	  
świadomość	  i	  inspirować	  	  
do	  zdrowego	  stylu	  życia	  

-‐  Zdrowe	  żywienie	  ma	  być	  „cool”	  

ETAPY	  KSZTAŁTOWANIA	  NAWYKÓW	  ŻYWIENIOWYCH	  	  
–	  WPŁYW	  KOLEGÓW,	  SZKOŁY,	  POSTAWA	  RODZICÓW	  



KIEDY	  UCZEŃ	  BĘDZIE	  ZDROWY?	  

•  PODSTAWĄ	  DO	  PPRZEKAZYWANIA	  TAKIEJ	  	  
WIEDZY	  DZIECIOM	  I	  MŁODZIEŻY	  JEST	  MĄDROŚĆ	  
I	  ŚWIADOMOŚĆ	  RODZICÓW	  I	  WYCHOWAWCÓW	  

•  POTRZEBA	  AMBASADORÓW	  MĄDREGO	  ŻYWIENIA	  
•  POTRZEBA	  KSZTAŁCENIA	  W	  ZAKRESIE	  ŻYWIENIA	  



WYNIKI	  ANKIET	  O	  WYŻYWIENIU	  
ü 80%	  dzieci	  je	  I	  śniadanie	  w	  domu	  
ü 90%	  dzieci	  zabiera	  II	  śniadanie	  z	  domu	  
ü 10%	  rodziców	  daje	  pieniądze	  na	  2	  śniadanie	  
ü 70%	  dzieci	  je	  obiady	  w	  szkole	  
ü 55%	  osób	  zgadza	  się	  z	  tym,	  że	  dzieci,	  kiedy	  są	  edukowane	  
bardziej	  przekonują	  się	  do	  różnorodnego	  i	  zdrowego	  
jedzenia	  

ü 80%	  rodziców	  zgadza	  się	  z	  tym,	  że	  lepiej	  zapłacić	  więcej	  
za	  jedzenie	  wyższej	  jakości,	  

ü 57%	  rodziców	  woli	  żeby	  dziecko	  zjadło	  nieco	  mniej	  
zdrowy	  posiłek,	  który	  lubi,	  niż	  grymasiło	  przy	  posiłku,	  
który	  jest	  bardzo	  zdrowy	  



WYNIKI	  ANKIET	  O	  WYŻYWIENIU	  

ü 90%	  rodziców	  uważa,	  że	  jedzenie	  w	  szkole	  powinno	  
przede	  wszystkim	  uczyć	  nawyków	  zdrowej	  diety	  

ü 77%	  rodziców	  nie	  zgadza	  się	  z	  faktem,	  że	  ma	  mało	  
czasu	  aby	  zgłębiać	  wiedzę	  na	  temat	  zdrowej	  diety	  

ü 50%	  rodziców	  uważa,	  że	  powinno	  być	  dopasowane	  
specjalnej	  diety	  jeśli	  dziecko	  tego	  wymaga	  

ü 80%	  rodziców	  chce	  aby	  pożywienie	  było	  
komponowane	  zgodnie	  z	  zasadami	  zdrowej	  diety	  



WYNIKI	  ANKIET	  O	  WYŻYWIENIU	  

ODPOWIEDZI	  NA	  PYTANIE:	  
Co	  jest	  dla	  Pan/i	  ważne	  kiedy	  zamawia	  Pan/i	  jedzenie	  
dla	  dziecka/dzieci	  w	  szkole?	  
ü Zdecydowanie	  mniej	  istotne	  jest	  to	  czy	  oferowany	  
posiłek	  jest	  "zdrowy"	  czy	  "dietetyczny"	  bo	  dzieci	  tego	  
nie	  docenią	  i	  nie	  zjedzą	  obiadu	  (zamiast	  zjeść	  obiad	  
choćby	  mniej	  "zdrowy"	  po	  prostu	  w	  ogóle	  nie	  zjedzą	  
obiadu)	  

ü dopasowanie	  posiłku	  do	  preferencji	  żywieniowych	  
dziecka,	  prostota	  posiłku	  i	  inne….	  



WYNIKI	  ANKIET	  O	  WYŻYWIENIU	  

•  JAK	  ZNALEŹĆ	  ROZWIĄZANIE	  	  
DLA	  WYKLUCZAJĄCYCH	  SIĘ	  OCZEKIWAŃ?	  

•  JAK	  ZNALEŹĆ	  „ZŁOTY	  ŚRODEK”	  BY	  JEDZENIE	  BYŁO	  
RADOŚCIĄ?	  

•  CZY	  NAPRAWDĘ	  DOBRE	  ODŻYWIANIE	  MUSZĄ	  
WERYFIKOWAĆ	  USTAWY?	  

	  



	  
	  

PODSTAWY	  NATURALNEGO	  ODŻYWIANIA	  	  
–	  KRÓTKA	  POWTÓRKA	  



PROMOCJA ZDROWIA A DIETA 

 Dieta  
 (δίαιτα diaita – 
"styl życia")     
racjonalny sposób 
odżywiania 
  
 Czy w tej 
piramidzie  
czegoś nie 
brakuje? 
   

 



Świadomość – wiedza, intuicja, chęć 
zmian, otwartość na nowości, 
powściągliwość, umiejętność 

rezygnacji z przyjemności, duchowość 

Aktywność fizyczna  – 
umiarkowana, dobrana do 

możliwości człowieka 

Węglowodany 30 - 40% 
– pełnoziarniste zboża 
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Warzywa 40% 
owoce  5-10% 

Białko  
roślinne i 

zwierzęce 20% 

T&P 

Tłuszcze 
pełnowartościowe 
i oleje oraz 
przyprawy 



Warzywa	  i	  owoce	  5x	  dziennie	  	  
stanowią	  źródło:	  	  

•  wszelkich	  witamin,	  	  	  
•  substancji	  takich	  jak	  kwas	  foliowy,	  beta-‐karoteny	  
•  składników	  mineralnych	  np.	  wapń,	  potas,	  magnez,	  sód	  
•  błonnika	  	  pokarmowego,	  który	  posiada	  m.in.	  zdolność	  

regulowania	  pracy	  przewodu	  pokarmowego,	  stężenia	  
cholesterolu	  i	  glukozy	  we	  krwi	  

•  niezbędnej	  dla	  naszego	  organizmu	  wody	  



Powyższe	  zalety	  mają	  owoce	  i	  warzywa	  

•  pochodzące	  z	  rodzimych	  upraw	  
•  sezonowe,	  czyli	  takie,	  które	  urosły	  i	  dojrzały	  w	  czasie	  
określonym	  prawami	  natury	  

•  nie	  narażone	  na	  niebezpieczne	  substancje	  
chemiczne	  (pestycydy,	  sztuczne	  nawozy,	  środki	  
przeciwgrzybicze)	  	  
	  



CZY	  WARZYWA	  ROSNĄ	  W	  MARKETACH?	  

•  JESIEŃ	  -‐	  DYNIE,	  
KABACZKI,	  
CUKINIE	  

•  ZIMA	  –	  
KORZENIOWE,	  
KOPCOWANE,	  
KAPUSTNE,	  
JARMUŻ,	  
BRUKSELKA,	  
POR,	  CEBULA	  



Pamiętajmy, że organizm  
najlepiej przyswaja składniki 
odżywcze, jeśli będą one 
naturalne, 
jeśli będą dojrzewały w 
naturalnych warunkach, zgodnie z 
sezonowością. 



Produkty	  zbożowe	  	  
wskazane	  w	  diecie	  dziecka	  

mąki	  razowe	  i	  produkty	  z	  nich	  przygotowywane	  
•  orkiszowa,	  pszenna,	  żytnia,	  owsiana,	  gryczana,	  
ryżowa	  	  

•  pieczywo,	  makarony,	  naleśniki,	  ciasta,	  pierogi,	  kluski	  
	  płatki	  naturalne	  czyste:	  	  
	  owsiane,	  pszenne,	  jęczmienne,	  orkiszowe,	  gryczane	  

	  
	  kasze	  i	  ryże	  pełne	  
	  kasza	  jaglana,	  gryczana,	  jęczmienna,	  	  
orkiszowa,	  ryż	  brązowy,	  ryż	  dziki,	  	  
	  amarantus,	  quinoa	  



Wartość	  odżywcza	  zbóż	  
	  Zależy	  od	  stopnia	  przemiału	  ziarna	  
	  

	  Produkty	  o	  wysokim	  przemiale,	  jak	  biała	  mąka	  i	  produkty	  z	  niej	  pochodne,	  drobne	  
kasze,	  zawierają	  znacznie	  mniej	  witamin,	  składników	  mineralnych,	  błonnika,	  czy	  
substancji	  czynnych	  jak	  enzymy	  niż	  produkty	  z	  pełnego	  przemiału.	  
	  	  

	  Jak	  rozpoznać	  białą	  mąkę?	  	  
Po	  numerze.	  Im	  niższy	  typ	  mąki,	  tym	  jest	  bardziej	  oczyszczona	  =	  bielsza.	  Najlepiej	  
kupować	  mąkę	  razową	  typ	  2000,	  ewentualnie	  graham	  1850.	  



WARTOŚĆ	  ODZYWCZA	  ZBÓŻ	  ZALEŻY	  OD	  
STOPNIA	  PRZEMIAŁU	  
%	  SKŁADNIKÓW	  ODZYWCZYCH	  WYTRACANYCH	  PODCZAS	  RAFINACJI	  
ZBÓŻ	  NA	  PRZYKŁADZIE	  PSZENICY:	  

Białko	  25% 	   	  Wit	  B1	  73%	  

Błonnik	  95% 	   	  Wit.	  B2	  81% 	  	  

Wapń	  56% 	   	  Wit.	  B3	  80%	  

Miedź	  62% 	   	  Wit	  B5	  56%	  

Żelazo	  84% 	   	  Wit.	  B6	  87%	  

Magnez	  82% 	   	  Kwas	  foliowy	  59%	  

Fosfor	  69% 	   	  Wit.	  E	  95%	  

Potas	  74%	  	  

Selen	  52%	  	  

Cynk	  76%	  



GLUTEN	  
•  mieszanina	  białek	  roślinnych	  z	  grupy	  glutelin	  oraz	  
prolamin.	  Każde	  ze	  zbóż	  ma	  własną	  nazwę	  na	  te	  
białka.	  

•  Pszenica	  –	  gluten	  powstaje	  z	  mieszaniny	  gluteniny	  	  
i	  gliadyny.	  	  

•  To	  ta	  frakcja	  glutenu	  odpowiada	  za	  reakcję	  
alergiczną	  lub	  autoimmunologiczną	  organizmu.	  



	  Każde	  ze	  zbóż	  ma	  swoistą	  nazwę	  na	  swoją	  frakcję	  
prolamin	  

•  jęczmień	  -‐	  hordeina	  
•  żyto	  -‐	  sekalina	  
•  owies	  -‐	  awenina	  
•  pszenica	  –	  gliadyna	  –	  najciężej	  tolerowane	  zboże	  



produkty	  bezglutenowe	  
	  
•  mąka	  kukurydziana	  
•  kasza	  kukurydziana	  
•  skrobia	  kukurydziana	  (maizena)	  
•  mąka	  ryżowa	  
•  skrobia	  ryżowa	  
•  płatki	  ryżowe	  
•  ryż	  naturalny	  
•  kleiki	  ryżowe	  
•  mączka	  ziemniaczana	  
•  kasza	  jaglana	  z	  prosa	  
•  mąka	  jaglana	  

•  tapioka (z bulw manioku) 
•  sorgo 
•  makarony bezglutenowe 
•  kasza gryczana 
•  mąka gryczana 
•  kasza amarantusowa 
•  płatki amarantusowe, 
•  mąka amarantusowa 
•  quinoa ziarno, płaki, mąka 
•  mąka sojowa 
•  mąka migdałowa 
•  mąka kasztanowa 
•  mąka z ciecierzycy 
•  soja soczewica fasole, groch, 

cieciorka –mączka: grochowa, 
fasolowa, z cieciorki 



Mięso	  -‐	  źródło	  pełnowartościowego	  białka,	  	  
a	  także	  witamin	  z	  grupy	  B	  i	  żelaza.	  

•  chudsze	  mięsa,	  unikając	  chowu	  masowego	  
•  W	  masowej	  hodowli	  stosuje	  się	  pasze	  z	  
substancjami	  	  przyspieszającymi	  wzrost	  	  
i	  zwiększającymi	  wagę	  drobiu,	  są	  to	  tzw.	  promotory	  
wzrostu,	  antybiotyki,	  które	  nie	  są	  obojętne	  dla	  
naszego	  organizmu.	  	  
	  



Wartościowe	  	  produkty	  strączkowe	  
•  fasole,	  groch,	  soczewica,	  ciecierzyca,	  soja	  

Dostarczają	  organizmowi:	  
•  łatwo	  przyswajalnego	  przez	  organizm	  białka	  (pod	  

warunkiem	  prawidłowej	  obróbki)	  
•  węglowodanów	  złożonych	  	  
•  witamin	  z	  grupy	  B	  
•  składników	  mineralnych:	  żelazo,	  fosfor	  i	  wapń	  



Ryby	  

•  powinno się jeść 2-3 porcje  tygodniowo 
•  w porównaniu z mięsem mają więcej składników 

mineralnych  

•  mają wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega-3, potrzebnych m.in. do 
prawidłowego rozwoju układu nerwowego, wzmacniania 
odporności 



Jaja	  –	  doskonałe	  źródło	  białka	  
•  najwięcej	  składników	  odżywczych	  zawiera	  żółtko	  jaja	  

witaminy	  rozpuszczalne	  w	  tłuszczach,	  takie	  jak:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  A	  która	  poprawia	  wzrok	  i	  cerę	  oraz	  wzmacnia	  włosy,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  D	  która	  bierze	  udział	  w	  budowie	  kości	  i	  zębów,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  E	  będącą	  przeciwutleniaczem,	  spowalniającym	  procesy	  starzenia	  i	  
rozwój	  raka,	  
	  	  	  	  	  	  	  K	  potrzebna	  do	  utrzymania	  właściwej	  krzepliwości	  krwi	  
nienasycone	  kwasy	  tłuszczowe	  (zwłaszcza	  oleinowy	  i	  linolowy).	  	  
cholesterol	  -‐	  	  bierze	  czynny	  udział	  w	  procesie	  tworzenia	  się	  hormonów,	  
żółci	  i	  witaminy	  D,	  chodzi	  także	  w	  skład	  wszystkich	  błon	  tworzących	  
komórki	  

JAKOŚĆ	  JAJ	  
-‐	  KURZE,	   	  	  
-‐	  ZIELONONÓŻKI,	  	  
-‐	  PRZEPIÓRCZE	  	  



Mleko	  i	  przetwory	  mleczne	  
•  powszechnie	  znane	  źródło,	  wapnia,	  	  

fosforu	  i	  magnezu	  oraz	  witamin	  
mleko	  chude	  (1,5%),	  które	  ma	  niższą	  zawartość	  tłuszczu	  

zwierzęcego	  działa	  przeciwmiażdżycowo,	  ma	  mniej	  witamin:	  A,	  D	  i	  
E	  i	  taką	  samą	  zawartość	  białka	  jak	  w	  mleku	  tłustym.	  

Najlepsze	  źródła:	  	  
mleko	  pasteryzowane,	  sery	  białe,	  jogurty	  naturalne,	  kefiry.	  

	  	  



Biorąc	  pod	  uwagę	  	  
coraz	  częstsze	  alergie	  dzieci	  	  
na	  mleko	  i	  produkty	  mleczne,	  	  
warto	  urozmaicać	  dietę	  o	  	  

mleko	  kozie	  

	  



Tłuszcze	  –	  jakość	  to	  zdrowie	  

	  produkty	  wysokokaloryczne	  ●	  źródło	  energii	  ●	  	  
składnik	  budulcowy	  błon	  komórkowych	  ●	  
nośnik	  witamin	  A,	  D,	  E,	  K.	  
	  

•  Tłuszcze	  nasycone	  zwierzęce	  warto	  zamienić	  
na	  tłuszcze	  roślinne	  wysokiej	  jakości	  w	  
postaci	  olejów.	  Tłuszcze	  roślinne	  to	  źródło	  
nienasyconych	  kwasów	  tłuszczowych	  (NNKT).	  



Dlaczego	  taka	  ważna	  jest	  jakość	  
tłuszczów?	  

•  Izomery	  cis	  kwasów	  tłuszczowych	  są	  w	  naturze,	  	  
•  izomery	  trans	  powstają	  w	  wyniku	  przemysłowej	  	  
przeróbki	  tłuszczów.	  	  	  
Postać	  trans	  kwasów	  tłuszczowych	  są	  szkodliwe	  dla	  
zdrowia	  doprowadzają	  do	  m.in	  miażdżycy	  tętnic.	  

DOBRE	  OLEJE:	  
•  OLEJ	  LNIANY	  stosowany	  na	  zimno	  –	  do	  ziemniaków,	  kaszy,	  

białego	  twarogu,	  sałat	  zielonych	  
•  OLIWA	  Z	  OLIWEK	  –	  na	  zimno,	  do	  duszenia	  

•  OLEJ	  RZEPAKOWY	  –	  do	  smażenia	  rafinowany	  
•  OLEJE	  LECZNICZE	  –	  ostropestowy,	  z	  pestek	  dyni,	  sezamowy	  



Doskonałe	  źródła	  minerałów	  i	  NNKT	  –	  
wspaniałe	  przekąski	  i	  dodatki	  

	  Migdały	  ●	  sezam	  	  ●	  pestki	  dyni	  ●	  	  suszone	  
owoce,	  np.	  morele,	  figi	  ●	  orzechy	  	  ●	  
amarantus	  	  ●	  mak	  niebieski	  	  ●	  słonecznik	  	  ●	  
nasiona	  lnu	  	  
	  Aby	  wapń	  został	  przyswojony	  z	  pożywienia,	  potrzebna	  jest	  do	  tego	  
odpowiednia	  dawka	  zawartego	  w	  pożywieniu:	  magnezu,	  fosforu,	  
witamin	  A,	  C	  i	  D.	  



Smak	  potraw	  	  
Zamiast kostek rosołowych i przyprawy typu 
warzywko - walory smakowe wzmacniamy 
naturalnymi ziołami i przyprawami 

 Dzienna dawka soli nie 
powinna przekraczać 5 g 



Co	  powinno	  się	  znaleźć	  na	  półce	  kuchni?	  

•  zielenina	  i	  świeże	  zioła	  (np.	  szczypior,	  rzeżucha,	  
natka,koperek,	  kiełki)	  

•  zioła	  suszone	  (całe	  bogactwo:	  bazylia,	  oregano,	  
tymianek,	  lukrecja,	  majeranek,	  rozmaryn,	  koperek,	  
natka,	  czaber,	  kurkuma	  itp.	  



Naturalne substancje słodzące 
•  cukier	  nierafinowany	  czyli	  

nieoczyszczony	  
•  otrzymywany	  jest	  z	  trzciny	  

cukrowej	  lub	  buraka	  
cukrowego	  bez	  oddzielenia	  
melasy	  i	  	  kryształków.	  	  

•  zawiera	  dodatkowo	  
substancje	  odżywcze	  jak	  
minerały	  i	  witaminy	  

•  melasa	  trzcinowa	  lub	  
buraczana	  	  

•  produkt	  powstający	  podczas	  
produkcji	  cukru	  białego	  	  

•  właśnie	  w	  tym	  gęstym	  
brązowym	  syropie	  zawarte	  są	  
wszystkie	  dodatkowe	  
substancje	  odżywcze	  



Inne substancje słodzące to 
•  miód	  naturalny	  –	  jedyny	  
rekomendowany	  przez	  
ustawę	  

•  syrop	  klonowy	  
•  słody	  jęczmienny,	  ryżowy,	  
orkiszowy,	  daktylowy	  

•  syrop	  z	  agawy	  (jest	  
bardzo	  słodki,	  a	  ma	  niski	  
indeks	  glikemiczny)	  

•  ksylitol	  (u	  dzieci	  ostrożnie	  
–	  może	  działać	  
przeczyszczająco)	  
lukrecja.	  



•  ziarna	  i	  nasiona	  (sezam,	  siemię	  lniane,	  pestki	  
słonecznika,pestki	  dyni,	  amarantus)	  

•  suszone	  w	  słońcu	  owoce	  (jabłka,	  gruszki,	  
śliwki,	  figi,daktyle,	  żurawina)	  

•  orzechy	  	  
	  (migdał,	  	  
włoskie,	  	  
nerkowce	  i	  in.)	  

Inne	  wartościowe	  dodatki	  



Dziękuję	  za	  uwagę	  


