
Ekonomiczne aspekty 
naturalnego odżywiania dzieci 

 



Czy można żywić tanio i naturalnie? 



Czy naturalne znaczy droższe? 

Kulki	  Nesquiki	  1	  kg	  –	  22,00	  zł	  
BIO	  Mussli	  własnej	  roboty	  -‐1	  kg	  :	  płatki	  owsiane	  700	  g	  z	  
bakaliami	  rodzynki,	  migdały,	  daktyle,	  pestki	  dyni	  po	  70	  g	  –	  ok	  17	  zł	  
(wszystkie	  produkty	  z	  certyfikatami)	  
	  

Pasta	  z	  wędliny	  ze	  szczypiorkiem	  i	  
majonezem	  1	  kg	  –	  ok	  20	  zł	  	  
BIO	  Pasta	  z	  soczewicy	  czerownej,	  marchewki	  z	  olejem	  

lnianym	  i	  pestek	  słonecznika	  –	  ok	  10	  zł	  (	  wszystkie	  produktu	  oprócz	  oleju	  z	  
certyfikatem	  ekologicznym)	  
 



Czy	  naturalne	  znaczy	  drożej?	  

Zupa	  warzywna	  z	  soczewicą	  i	  kopytka	  dyniowe	  20	  poracji	  po	  250	  gram	  +	  
surówka	  150	  gram	  i	  kompot	  



Czy naturalnie znaczy drożej? 
PRZYJRZYJMY SIĘ PRZYKŁADOWYM 

KALKULACJOM 

Zupa	  warzywna	  z	  soczewicą	  i	  kopytka	  dyniowe	  20	  porcji	  	  
po	  250	  gram	  +	  surówka	  150	  gram	  i	  kompot	  



Czy naturalnie znaczy drożej? 
PRZYJRZYJMY SIĘ PRZYKŁADOWYM 

KALKULACJOM 

Zupa	  warzywna	  z	  soczewicą	  i	  kopytka	  dyniowe	  20	  poracji	  po	  250	  gram	  +	  
surówka	  150	  gram	  i	  kopot	  



Czy naturalnie znaczy drożej? 
PRZYJRZYJMY SIĘ PRZYKŁADOWEMU 

JADŁOSPISOWI,  
 

I śniadanie: Kasza orkiszowa gotowana na wodzie ; (kaszka 
ryżowa); Popping z amarantusa; Mus śliwkowy z cukrem 
trzcinowym oraz 
Kawa orkiszowa z mlekiem ryżowym (kawa z cykorii z mlekiem 
ryżowym) 
II śniadanie: jabłka, marchewka, śliwki, gruszki 
Obiad: Zupa brokułowa z migdałami, Leczo, Kasza gryczana, 
Surówka z ogórka zielonego, Kompot z jabłek i śliwek 
Podwieczorek: chleb żytni, masło, pasta marchewkowa, ogórek 
zielony, papryka, rzodkiewka, szczypiorek, zielona pietruszka 



Czy naturalnie znaczy drożej? 
Optymalizacja kosztów 

Co możemy zamienić od „ręki” bez drastycznych zmian w 
jadłospisie: 
 
- Budyń z proszku na budyń naturalny, kisiel z proszku na kisiel z 
świeżych owoców, domowe ciasto zamiast wafelków i batonów 
 
-  Stopniowe wprowadzenie nowych produktów do znanych 
dzieciom potraw 
 
- Kasze zamiast białego ryżu i pszennego makaronu jako dodatek 
do zup 
 
-  Stopniowe odchodzenie od słodkich potraw i napoji codzienne – 
produkty zawierając cukier są zazwyczaj najdroższe 

- Soki zamieniamy na herbatki nie wymagające dosłodzenia, a 
więc nie kwaśnie owocowe herbaty ekspresowe bazujące na 
hibiskusie, ale własne mieszanki 
 



Kuchnia w domu i szkole 
Zdrowe oszczędności 

Oszczędzaj na napojach 



Oszczędzaj	  na	  napojach	  

Litr najtańszego soku malinowego  4 zł  napój dla 10 dzieci 

Paczka herbaty rooibos      4 zł  napój dla 60 dzieci 

Korzyści:  

oszczędność i dzieci otrzymują napój bez cukru, 

którego nie trzeba dosładzać bo sam w sobie ma słodkawy smak 

Zdrowe oszczędności 

Kuchnia w szkole 



 

Zrezygnuj z gotowych surówek, pierogów, 

klusek, ciast, poddanych wstępnej obróbce 

warzyw. 

 

Można dzięki nim zaoszczędzić nieco 

czasu, ale trzeba za to sporo zapłacić 

Postaw	  na	  wyroby	  własnej	  roboty.	  

Zdrowe oszczędności 

Kuchnia w domu i szkole 



Ciepłe śniadanie 

Kuchnia w domu 



Zdrowe	  słodkości	  mogą	  być	  tańsze	  niż	  kupne	  

Zdrowe oszczędności 

Kuchnia w domu i szkole 



Zdrowe	  słodkości	  mogą	  być	  tańsze	  niż	  kupne	  

Popularne wafelki czekoladowe       15 zł dla 15 dzieci

  

Ciasto dyniowe na pełnej mące z daktylami*    12 zł dla 15 dzieci

  *Skład: mąka orkiszowa, dynia, daktyle, cukier trzcinowy, jajka z wolnego wybiegu 

– ciasto zawiera w błonnik, betakaroteny, żelazo oraz magnez 

Korzyści:  

W zbliżonej cenie mamy nie porównywalnie wartościowyszy podwieczorek 

Zdrowe oszczędności 

Kuchnia w szkole 



Jak kupować zdrową żywność? 

Wybierz	  dobrego	  dostawcę,	  sprawdź	  ceny	  produktów	  

Kuchnia w szkole 



Ceny niektórych produktów przydatnych  
w naturalnym odżywianiu 

KASZA	  JAGLANA	  –	  OK.	  6	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  
PŁATKI	  OWSIANE	  –	  OK.	  5	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  

RYŻ	  PEŁONOZIARNISTY	  –	  OK.	  7	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  
SOCZEWICA	  CZERWONA	  OK.10	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  
CUKIER	  TRZCINOWY	  –	  OK.	  8	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  

MĄKA	  KUKURYDZIANA	  –	  OK.	  5	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  
MĄKA	  OWSIANA	  –	  OK.	  5	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  
MĄKA	  ORKISZOWA	  –	  OK.7	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  
MĄKA	  GRYCZANA	  –	  OK.	  6	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  

TYMIANEK,	  CZĄBER,	  ROZMARYN	  –	  OK.	  80	  ZŁ	  ZA	  1	  KG	  
SUSZONE	  DAKTYLE	  NIESIARKOWANE	  –	  OK..	  7	  ZŁ.	  ZA	  1	  KG	  

	  

Kuchnia w szkole 



Jak kupować zdrową żywność? 

Sezonowe	  znaczy	  tańsze!	  

Kuchnia w szkole 



Jak kupować zdrową żywność? 

Jak	  zarządzać	  kuchnią	  bazującą	  na	  świeżych	  warzywach?	  	  
Czy	  można	  dać	  sobie	  radę	  bez	  mrożonek?	  

Kuchnia w szkole 



Jak	  kupować	  zdrową	  żywność?	  

Dobre mięso rzadziej niż często kiepskiej jakości  

Kuchnia w szkole 



Zupy z kaszami i nasionami roślin strączkowych 

Kuchnia w szkole 



Kasza jaglana - królowa kasz 

Kuchnia w szkole 



  

Bez mieszanek przypraw, kostek.... 

Kuchnia w przedszkolu 



Słodki dzień 

Kuchnia w szkole 



	  Przyrządzanie	  mięsa	  i	  ryb	  

Mięso i ryby możemy 

podawać częściej 

duszone i gotowane 

a nie smażone – 

wymóg ustawy 

Kuchnia w szkole 



Przygotowywanie posiłków  
wg zasad kuchni naturalnej  

otwiera przed nami nowe możliwości,  
a bogactwo produktów sprawia,  
że gotowanie dla przedszkolaków  

może stać się 
prawdziwą pasją 

Kuchnia w szkole 



DZIĘKUJĘ	  ZA	  UWAGĘ!	  
	  


