
	  
	  

CO	  	  DZIECI	  	  JEŚĆ	  	  POWINNY	  
ZE	  	  SZCZEGÓLNYM	  

UWZGLĘDNIENIEM	  	  	  ŚNIADAŃ	  



„	  Śniadanie	  zjedz	  jak	  król…”	  

I	  śniadanie	  
•  	  	  najważniejszy	  posiłek	  w	  ciągu	  dnia	  
•  	  	  zjedzony	  przed	  wyjściem	  do	  szkoły	  
•  	  	  na	  ciepło	  



DLACZEGO	  	  WARTO	  	  JEŚĆ	  	  ŚNIADANIE?	  

	  	  	  	  	  
	   	   	   	   Dzieci,	   które	   jedzą	   śniadanie	   przed	   szkołą	  
znacznie	   lepiej	   radzą	   sobie	   na	   lekcjach,	   ich	  
pamięć	   jest	   lepsza	   i	   dłużej	   potrafią	   się	  
skoncentrować.	   Mają	   również	   więcej	   energii	  	  	  	  	  
i	  chęci	  do	  działania.	  



DLACZEGO	  	  WARTO	  	  JEŚĆ	  	  ŚNIADANIE?	  

•  Po	  nocy	  spada	  poziom	  glukozy	  we	  krwi	  
•  Godziny	  poranne	  są	  czasem	  maksymalnej	  
aktywności	  energetycznej	  układu	  
pokarmowego	  



DLACZEGO	  	  WARTO	  	  JEŚĆ	  	  ŚNIADANIE?	  

•  w	  godzinach	  południowych	  najbardziej	  
aktywny	  jest	  mózg,	  który	  aby	  móc	  efektywnie	  
pracować	  ,	  potrzebuje	  „paliwa”	  

•  Osoby	  regularnie	  jedzące	  śniadania	  rzadziej	  
cierpią	  na	  nadwagę	  i	  otyłość	  



CO	  	  JEŚĆ	  	  NA	  ŚNIADANIE?	  

	  
•  Płatki:	  owsiane,	  jęczmienne,	  gryczane,	  
pszenne,	  orkiszowe,	  żytnie,	  jaglane,	  
kukurydziane	  

•  Kasze:	  	  jaglana,	  gryczana,	  jęczmienna,	  
orkiszowa,	  bulgur,	  manna	  

•  Ryże:	  biały,	  brązowy,	  dziki,	  mieszany,	  
basmaa,	  	  

• Muesli,	  granola	  
	  

	  ZBOŻA	  
ZALECANE	  



CO	  	  JEŚĆ	  	  NA	  ŚNIADANIE?	  

	  
•  Nasiona	  i	  pestki:	  słonecznik,	  dynia,	  siemię	  
lniane,	  sezam	  

•  Orzechy	  i	  migdały	  
•  Owoce	  suszone	  niesiarkowane:	  morele,	  
rodzynki,	  śliwki,	  figi,	  daktyle	  

•  Owoce	  i	  warzywa	  świeże,	  sezonowe	  
•  Oleje	  roślinne,	  masło	  
•  Przyprawy	  
• Mleko,	  napój	  roślinny	  

	  
ZALECANE	  



CZEGO	  NIE	  JEŚĆ	  NA	  ŚNIADANIE?	  

•  Pieczywo	  tostowe,	  maślane,	  francuskie	  
•  Płatki	  z	  dodatkiem	  cukru	  
•  Przetworzone	  słodycze	  (rogaliki,	  
drożdżówki)	  

ZBOŻA	  
PRZECIW	  
WSKAZANE	  



Alternatywa	  dla	  słodkich	  smaków	  

	  
	  



OWSIANKA	  	  Z	  	  PRAŻONĄ	  GRUSZKĄ	  I	  KOKOSEM	  

Składniki:	  
•  2	  szklanki	  płatków	  owsianych	  
•  4	  szklanki	  mleka	  
•  5	  dużych	  gruszek	  
•  0,5	  łyżeczki	  cynamonu	  
•  0,5	  łyżeczki	  kardamonu	  
•  2	  łyżki	  wiórków	  kokosowych	  
Przygotowanie:	  	  
	  	  	  	  	  	  Do	  wrzącej	  wody	  wrzucić	  płatki,	  zmniejszyć	  ogień,	  dodać	  wiórki	  kokosowe	  

gotować	  pod	  przykryciem	  do	  wchłonięcia	  mleka.	  W	  międzyczasie	  obrać	  
gruszki,	  pokroić	  na	  drobne	  kawałki,	  podprażyć	  na	  suchej	  patelni	  z	  
dodatkiem	  przypraw	  .	  Do	  ugotowanych	  płatków	  dodać	  podprażone	  
owoce.	  	  

	  
	  



Kasza	  jaglana	  z	  suszonymi	  owocami	  

Składniki:	  
•  2	  szklanki	  kaszy	  jaglanej	  
•  4	  szklanki	  wody	  
•  0,5	  szklanki	  płatków	  migdałowych	  
•  0,5	  szklanki	  rodzynek	  
•  garść	  suszonych	  moreli	  	  
•  garść	  daktyli	  
•  2-‐3	  łyżki	  miodu	  
Przygotowanie:	  
	  	  	  	  	  	  	  Kaszę	  jaglaną	  przepłukaną	  na	  sitku	  włożyć	  do	  garnka	  z	  wrzątkiem,	  gotować	  do	  

wchłonięcia	  wody	  na	  bardzo	  małym	  ogniu.	  Suszone	  owoce	  namoczyć	  przez	  10	  
min.	   we	   wrzącej	   wodzie,	   następnie	   pokroić.	   	   Do	   kaszy	   dodać	   pokrojone	  
rodzynki,	   morele,	   daktyle,	   płatki	   migdałów	   i	   miód.	   Całość	   dokładnie	  
wymieszać.	  	  



II	  	  ŚNIADANIE	  

•  Pomijane,	  bagatelizowane	  
•  Owoce,	  kanapki	  –	  co	  w	  zamian?	  
•  Dostarczenie	  energii	  po	  3	  godzinach	  	  
	  	  	  	  od	  I	  śniadania	  



CO	  WŁOŻYĆ	  DO	  ŚNIADANIÓWKI?	  

	  

•  Pieczywo	  pełnoziarniste:	  żytnie,	  orkiszowe,	  
pszenne,	  mieszane	  

•  Placki,	  naleśniki,	  makarony	  z	  mąki	  
pełnoziarnistej	  

•  Kasze	  z	  warzywami	  
• Warzywa	  i	  owoce	  !!!	  

	  
ZALECANE	  



Jak	  wybrać	  pieczywo?	  

-‐  pełnoziarniste	  
-‐  bez	  zbędnych	  dodatków	  
-‐  na	  zakwasie	  
-‐  żytnie,	  mieszane,	  pszenne	  
-‐  z	  dodatkiem	  nasion	  



CO	  WŁOŻYĆ	  DO	  ŚNIADANIÓWKI?	  

	  
•  Do	  kanapek:	  	  
-‐	  	  Pasty:	  warzywne,	  z	  roślin	  strączkowych,	  na	  
bazie	  twarogu,	  jaj	  

-‐  Warzywa	  sezonowe	  
•  Owoce	  
•  Sałatki	  warzywne	  
•  Słodka	  przekąska	  
•  Napój:	  herbata,	  woda,	  kompot	  

	  

	  	  
ZALECANE	  



STRĄCZKI	  –	  NIEZNANE	  ZDROWIE	  

•  Niedoceniane	  źródło	  wartości	  odżywczych	  
•  Pełnowartościowe,	  łatwo	  przyswajalne	  białko	  
•  Alternatywa	  dla	  wędlin	  
•  Bogactwo	  wapnia,	  magnezu,	  żelaza	  i	  witamin	  z	  
grupy	  B	  

•  Pasty,	  pasztety,	  ciastka	  



Pasta	  z	  brązowej	  soczewicy	  

Składniki:	  
•  1	  szkl.	  soczewicy	  brązowej	  
•  ½	  szkl.	  nasion	  słonecznika	  i	  pestek	  dyni	  
•  2	  ogórki	  kiszone	  
•  natka	  pietruszki	  
Przygotowanie:	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Namoczoną	  wcześniej	  soczewicę	  gotujemy	  w	  małej	  ilości	  

wody	  przez	  ok.30	  min.	  W	  tym	  czasie	  podprażamy	  na	  patelni	  
słonecznik.	  Ugotowaną	  soczewicę	  oraz	  słonecznik	  
miskujemy	  na	  gładką	  masę.	  Dodajemy	  pokrojony	  ogórek	  
kiszony	  oraz	  natkę.	  Smarujemy	  pieczywo	  i	  posypujemy	  
sezamem	  (gomasio).	  



Pasta	  jajeczna	  z	  awokado	  

Składniki:	  
•  1	  awokado	  
•  3	  jaja	  
•  1	  łyżeczka	  soku	  z	  cytryny	  
•  sól	  
•  pieprz	  
•  3	  łyżeczki	  jogurtu	  naturalnego	  
•  1	  łyżeczka	  oliwy	  z	  oliwek	  
•  pęczek	  szczypiorku	  
Przygotowanie:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Jaja	  ugotować	  na	  twardo,	  obrać	  ze	  skorupek,	  posiekać	  w	  kosteczkę	  i	  włożyć	  do	  

miseczki.	  Awokado	  umyć,	  obrać,	  usunąć	  pestkę,	  miąższ	  pokroić	  w	  kosteczkę.	  
Awokado	  skropić	  sokiem	  z	  cytryny	  i	  wymieszać	  razem	  z	  jajami,	  po	  czym	  doprawić	  
solą	  i	  pieprzem.	  Następnie	  dodać	  jogurt	  i	  oliwę,	  rozdrobnić	  przy	  użyciu	  blendera.	  
Dodać	  pokrojony	  drobno	  szczypiorek,	  całość	  wymieszać.	  	  



Ciastka	  z	  czerwonej	  fasoli	  

Składniki	  na	  około	  7-‐9	  sztuk	  ciastek:	  
•  1	  kopiasta	  szklanka	  ugotowanej	  czerwonej	  fasoli	  	  
•  4	  łyżki	  miodu	  
•  2	  łyżki	  oleju	  roślinnego	  	  
•  2	  łyżki	  mleka	  	  
•  2	  łyżki	  kakao	  
•  ½	  –	  1	  łyżeczka	  proszku	  do	  pieczenia	  
•  1	  łyżka	  mielonego	  siemienia	  lnianego	  
•  szczypta	  soli	  
Przygotowanie:	  	  
Wszystkie	  składniki	  	  przełozyć	  do	  naczynia	  blendera	  i	  zmiksować	  na	  gładką	  masę	  .	  Odstawić	  masę	  
na	  10	  minut,	  aż	  siemię	  wchłonie	  nadmiar	  wody.	  Piekarnik	  nagrzać	  do	  180	  stopni.	  
Nakładać	  	  	  łyżką	  ciasto	  na	  blachę	  wyłożoną	  papierem	  do	  pieczenia	  i	  	  piec	  na	  środkowym	  poziomie	  
piekarnika	  przez	  około	  20	  minut.	  



Co	  zrobić	  żeby	  zdrowe	  śniadania	  smakowały?	  

•  Przyprawy	  i	  zioła	  
•  Można	  stosować	  :	  majeranek,	  tymianek,	  	  oregano,	  bazylię,	  

rozmaryn,	  kurkumę,	  imbir,	  cynamon,	  kardamon,	  lubczyk,	  
cząber,	  kozieradka	  estragon,	  anyż	  

•  Suszone:	  pokrzywa,	  jarmuż,	  pietruszka,	  koperek	  
•  Oleje	  roślinne:	  z	  pestek	  dyni,	  lniany,	  oliwa	  z	  oliwek	  



Co	  zrobić	  żeby	  zdrowe	  śniadania	  smakowały?	  

Gomasio	  –	  sól	  sezamowa	  
•  przyprawa	  o	  wszechstronnym,	  dopełniająco-‐równoważącym	  działaniu	  na	  

organizm	  
•  źródło	  wapnia	  
•  	  odpowiednikiem	  sezamu	  mogą	  być	  nasiona	  siemienia	  lnianego	  
	  
Składniki:	  
•  10	  łyżek	  sezamu	  
•  1	  łyżka	  soli	  morskiej	  
Przygotowanie:	  
Do	  prażonego	  pod	  przykryciem	  sezamu	  dodajemy	  sól,	  chwilę	  pozostawiamy	  
na	  małym	  ogniu,	  po	  czym	  ucieramy	  w	  moździerzu	  lub	  w	  młynku	  do	  kawy	  


