
Każdego dnia jedz:
5 porcji warzyw

i 2-3 porcje owoców!
www.jedzowoceiwarzywa.pl 

www.facebook.com/jedzowoceiwarzywa

Dostarczamy
energii!

Pomagamy
w nauce!

Poprawiamy
wzrok!

Dbamy
o dobry nastrój!

Dajemy siłę do 
zabawy i aktywności

fizycznej!

Wzmacniamy
odporność!

Mamy mnóstwo
witamin!

Jesteśmy
źródłem zdrowia!

Budujemy
niewidzialną tarczę
przed chorobami!



Warzywa i owoce to cenne źródło witamin i skład-
ników mineralnych, które powinny stanowić pod-
stawę diety zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Niestety, zdaniem ekspertów ds. żywienia, najmłodsi 
wciąż spożywają zbyt mało tych produktów, naduży-
wając słodyczy, fast foodów czy chipsów, co może 
prowadzić do nadwagi lub otyłości. Głównym powo-
dem tycia są złe nawyki żywieniowe, zbyt mała ilość 
warzyw i owoców w codziennej diecie oraz brak 
ruchu. Na problem ten zwracają uwagę eksperci 
kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa 
moc się skrywa!”, zachęcając rodziców do racjonal-
nego podejścia do odżywiania oraz spożywania 
warzyw i owoców kilka razy dziennie. 

Na przekąskę jabłko, na drugie śniadanie 
– kanapka z rzodkiewką, a do 
pochrupania – pestki słonecznika 



Sztandarowe 5 porcji warzyw i owoców dziennie
to dla dzieci absolutne minimum. Modelowy jadłospis 
dziecka powinien zawierać 5 porcji warzyw oraz 2-3 
porcje owoców każdego dnia. To one są najlepszym 
źródłem witamin i minerałów. Zawierają całe bo-
gactwo składników: witaminę C, kompleks witamin 
z grupy B oraz witaminę E, stosunkowo dużo siarki, 
manganu, molibdenu, jodu, kobaltu, selenu i chromu, 
a także żelazo, cynk i potas. Naszymi sprzymierzeń-
cami w układaniu jadłospisu dla dzieci powinny być 
sezonowe, lokalnie dostępne owoce i warzywa z zau-
fanych źródeł.

Nadwaga i otyłość są problemem dotyczącym coraz 
większej liczby dzieci i młodzieży. Według badań
Światowej Organizacji Zdrowia w krajach europej-
skich otyłość dotyka średnio jednego na trzech chłop-
ców i jedną na pięć dziewczynek w wieku wczesno-
szkolnym. Badania wskazują, że czterech na pięciu 
otyłych nastolatków będzie miało problem z masą 

ciała w okresie dorosłym. Nadmiar masy ciała
w wieku szkolnym najczęściej okazuje się problemem 
złożonym. Tylko kilka procent przypadków otyłości 
u dzieci wynika z przyczyn chorobowych lub ma 
podłoże genetyczne. Znacząca większość kłopotów 
z uzyskaniem lub utrzymaniem prawidłowej masy 
ciała to efekt nawyków żywieniowych i stylu życia 
całej rodziny. Zauważenie tego faktu jest kluczowym 
momentem, który może dać dziecku (i wszystkim do-
mownikom) szansę na zdrową przyszłość. Zrozu-
mienie podłoża problemu, przeanalizowanie zwy-
czajów kulinarnych oraz zaangażowanie wszystkich 
członków rodziny w proces zapo-
biegania lub leczenia otyłości
u dziecka są niezbędne do
uzyskania trwałych efektów. 
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Joanna Sawicka-Metkowska
Lekarz pediatra, znana jako Doktor Poziomka

      Tylko kilka procent przypadków
                   otyłości u dzieci wynika z przyczyn
chorobowych lub ma podłoże genetyczne



Katarzyna Błażejewska-Stuhr
Dietetyk kliniczny i psychodietetyk

 Z otyłości się
„nie wyrasta”

Nadwaga lub otyłość u dzieci może prowadzić
do poważnych chorób. Z otyłości się „nie wyrasta”. 
Dlatego tak istotne jest budowanie właściwych 
nawyków żywieniowych. Przemyślana, zdrowa dieta 
od pierwszych miesięcy życia dziecka to najlepsza 
inwestycja w jego przyszłość. Jako rodzice pamiętaj-
my o unikaniu cukru i soli w diecie niemowląt
i małych dzieci. Maluch w ciągu pierwszych dwóch lat 
życia nie musi w ogóle mieć kontaktu z cukrem, który 
można z powodzeniem zastąpić suszonymi i świeżymi 
owocami. W przypadku wprowadzania zmian
w diecie u starszego dziecka, które trudniej namówić 
do zjedzenia warzyw lub owoców, sięgajmy po prze-
pisy wykorzystujące zdrowe składniki w taki sposób, 
aby dania były atrakcyjne wizualnie i smakowo. 

Zachęcam do wspólnego gotowania z dzieckiem
i oswajania go stopniowo ze wszystkimi produktami, 
także tymi, których początkowo nie lubi. Postawmy
na urozmaiconą dietę i dbajmy o spożywanie jak 
najwięcej różnorodnych owoców i warzyw każdego 

dnia, w rozmaitej formie – jako surowe, gotowane, 
pieczone, duszone lub suszone. Każdy owoc
i warzywo posiada określoną supermoc – korzystaj-
my zatem z tych produktów przy komponowaniu 
pełnowartościowych i zdrowych dań na talerzu.
Im więcej warzyw i owoców w diecie naszych dzieci
i naszej, tym będziemy zdrowsi, silniejsi, szczęśliwsi
i odporniejsi. Spożywając różnorodne i zbilansowane 
posiłki, dostarczamy dzieciom i sobie niezbędnych 
witamin, składników mineralnych i wielu ważnych
dla organizmu związków, jednocześnie minimalizując 
ryzyko wystąpienia ich niedoborów, które w dużym 
stopniu odnotowuje się u polskich dzieci.



Warzywa i owoce są ważnym elementem prawidłowej 
diety i nie da się ich niczym zastąpić, dlatego powinny 
być spożywane kilka razy dziennie, w ramach posiłków 
i przekąsek. Są źródłem pochodzących wprost z natury 
supermocy, które wzmacniają organizm, dodają energii 
i poprawiają samopoczucie. 

JEDZ WARZYWA I OWOCE, A ZDOBĘDZIESZ SUPERMOCE!

Jednymi z najzdrowszych są warzywa zielone, 
takie jak zielona fasolka i groszek. Mają dużo 
kwasu foliowego oraz witamin z grupy B. 
Z kolei jarmuż i brokuł są źródłem witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach – E i K.
Wszystkie zawierają ważne dla dzieci żelazo. 

Rośliny strączkowe dostarczają białka, a ka-
pusta, pomidory czy papryka to duże pokłady 
witaminy C, która wzmacnia odporność i kon-
dycję osób aktywnych fizycznie. Sporą dawkę 
witaminy C zawierają też czarne porzeczki, 
agrest, borówki i truskawki. 

Marchew, dynia, sałata czy fasolka
są źródłem beta karotenu, który zapewnia 
lepszy wygląd skórze, a powstająca
z niego witamina A poprawia wzrok. 

Ziemniaki, wbrew panującej opinii, wcale 
nie są tuczące i warto je spożywać, gdyż 
zawierają wapń i fosfor, witaminy z grupy 
B, A i PP, a znajdujący się w nich potas 
wspomaga pracę mięśni. 

Szpinak jest bogaty w witaminę C, żelazo, 
potas i zawiera więcej magnezu niż czekola-
da, a cebula, pomidor, szczypiorek i burak
to znaczące ilości wapnia i kwasu foliowego.

Ciemne winogrona i jagody obfitują w związki 
pektyny, które regulują poziom cukru we krwi,
a maliny z dużą zawartością błonnika stymulu-
ją właściwą pracę jelit.
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NA DOBRY NASTRÓJ I NA ZDROWIE 
W sytuacjach stresowych podjadaj surową chrupiącą 
marchewkę lub selera naciowego oraz jedz jak 
najwięcej produktów z witaminą C – malin, truska-
wek, paprykę, ziemniaki, dynię, kapustę. Na uspoko-
jenie warto sięgnąć też po warzywa liściaste – 
szpinak, sałatę, brokuły, kalafiora oraz brukselkę. 
Natomiast na poprawę nastroju jedz orzechy,
na lepszą koncentrację – winogrona, a na dobrą 
pamięć – jabłka i borówki. 

KOLORY ŹRÓDŁEM ZDROWIA
Kluczem do zdrowia jest odpowiednio zbilansowana 
dieta, pełna warzyw i owoców, produktów zbożowych, 
zwłaszcza pełnoziarnistych, a także nabiału, mięsa, 
ryb, jaj, roślin strączkowych oraz olejów i tłuszczy, 
szczególnie roślinnych. Matka natura ułatwiła nam 
zadanie – dania powinny być kolorowe, nie po to, by 
ładnie wyglądały na talerzu, ale głównie dlatego, 
że różne kolory wskazują na zawartość konkretnych 
składników odżywczych w produktach. 

Białe warzywa i owoce 
wspomagają odporność

i poprawiają nasze samopoczucie.

Żółtopomarańczowe mają 
działanie odprężające

i rozluźniające, dlatego polecane 
są osobom zmęczonym

i zestresowanym. 

Czerwone zapewniają zdrowy wygląd 
włosom i skórze oraz wspomagają 

prawidłowe działanie układu 
pokarmowego i poprawiają humor. 

Zielone warzywa są 
źródłem tzw. hormonu 

szczęścia. Fioletowe pozytywnie wpływają 
na układ nerwowy i ułatwiają 

uczenie się.
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W ciągu 20 lat w Polsce trzykrotnie wzrosła liczba otyłych 
dzieci i stale rośnie. Skąd bierze się problem? Po pierwsze
wzbogaciliśmy się – stać nas na ‘lepsze’ i gotowe jedzenie, 
które zawiera w sobie dużo cukru i kalorii. Mamy szeroki 
dostęp do przetworzonej żywności w formie m.in. goto-
wych potraw do spożycia, dań typu instant i fast food, sło-
dyczy, napojów kolorowych i gazowanych. Chipsy, cia-
steczka, „zdrowe serki i jogurciki”, otaczające nas w każdym 
sklepie, są dla nas czymś nowym, czym się zachłystujemy 
i nie mamy hamulców. Jak pokazują badania, jedynactwo 
jeszcze bardziej zwiększa ryzyko nadmiernej masy ciała. 
Dzieci w Polsce jedzą za mało warzyw, za mało błonnika, 
witamin i minerałów. Piją słodzone napoje zamiast wody. 
Pamiętajmy, że zdrowe napoje nie powinny dostarczać nam 
substancji, które nie są naturalnymi składnikami
żywności (aromaty, barwniki, słodziki).

NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI
– CZYM JEST I SKĄD SIĘ BIERZE?

JAK UNIKAĆ OTYŁOŚCI?

U dzieci ze zbyt wysoką masą ciała zaleca się większą
aktywność fizyczną oraz zadbanie o dietę, głównie poprzez 
podawanie pociechom większej ilości warzyw i 2-3 porcji 
owoców w ciągu dnia. 

Przy odchudzaniu dzieci
nie możemy zmniejszać im kalo-
ryczności posiłków i powinniśmy
dawać tyle kalorii, ile wynosi
ich dzienne zapotrzebowanie. 

Jak najwięcej warzyw i owoców w diecie
Warzywa i owoce są na samym dole piramidy żywienia. 
Oznacza to, że powinniśmy ich jeść jak najwięcej. Spe-
cjaliści radzą, aby zjadać przynajmniej pół kilograma 
warzyw dziennie i 2-3 porcje owoców. Warzyw możemy 
jeść, ile chcemy, jak najwięcej. Z owocami są pewne 
ograniczenia, ponieważ zawierają cukier. Za to je lubimy, 
ale chyba wszyscy już wiedzą, że cukier nie jest dobry
dla naszego zdrowia. Cukier z owoców jest jednak lepszy 
niż ten z cukiernicy i z ciastek, gdyż owoce mają w sobie 
też dużo dobrego.

Dlatego jedzmy ich 2-3 porcje dziennie,
a jedna porcja to: 
 1 duży owoc (jabłko, gruszka, brzoskwinia)
 2-3 małe owoce (morele, śliwki)
 mała szklanka drobnych owoców
 (maliny, wiśnie, truskawki) 

Ruch to zdrowie!
Mniej nie znaczy lepiej



Każdy chyba doświadczył złości i rozdrażnienia
w sytuacji, gdy zgłodniał. Przecież dzieci doświadczają 
tego samego. Nauczmy je jedzenia o stałych porach
i dbajmy o to, by nie były głodne. Dzięki temu będą mogły 
spokojniej funkcjonować.

Prawidłowe rozłożenie posiłków w ciągu dnia

Przykład idzie z góry! 
Na pierwszy rzut oka widać, jak 
codzienne nawyki żywieniowe 
naszych dzieci mogą je wspierać 
lub hamować we wspinaniu się
na szczyty swoich możliwości. 
Należy pamiętać, że przykład 
idzie z góry: jeśli sami na co dzień 
będziemy przestrzegać zaleceń ży-
wieniowych i dbać o to, co ląduje na 
rodzinnym stole, możemy zapewnić 
naszym dzieciom najlepsze warun-
ki do rozwoju. Tylko od nas zależy, 
jaki start w przyszłość zapewnimy 
naszym pociechom.

Załóż dzienniczek żywieniowy dla całej rodziny

Wypracujcie zdrowe nawyki żywieniowe
Dieta wpływa bezpośrednio na zachowanie dzieci. 
Maluchy, które zjedzą słodycze lub wypiją słodzone 
napoje, są bardziej pobudzone i rozdrażnione. 

10:00 kanapka z białym pieczywem, z sałatą i serem żółtym

14:30 odczuwalny ogromny głód

15:00 przekąska w postaci rogalika i pączka

16:15 odczuwalne znużenie i senność 

18:30 zupa jarzynowa ok. 300 ml, porcja makaronu
      z sosem śmietanowym, miska truskawek

20:10 odczuwalny głód – kanapka z serem 

Na podstawie opisu od razu możemy stwierdzić, że
w pierwszej części dnia pojawiało się za mało posiłków,
a głód o godz. 15.00 i ochota na słodycze wynikały z długiej 
przerwy między posiłkami. Po takiej popołudniowej dawce 
cukru jego poziom w organizmie gwałtownie spadł, stąd 
pojawiła się senność. Każdy z nas jest na tyle spostrze-
gawczy, że potrafi przeanalizować taki plan i odkryć w nim 
nieprawidłowości oraz dokonać odpowiednich zmian. 

Stwórzmy dzienniczek 
żywieniowy, w którym przez
cały dzień wszyscy członkowie 
rodziny, na bieżąco, zapisują, co 
jedzą oraz sytuacje, które temu 
towarzyszą. Na przykład:



JAK PRZEKONAĆ DZIECKO DO JEDZENIA WARZYW?
CO ZROBIĆ, GDY ICH NIE LUBI?
Dzieci o wiele chętniej reagują na zachęty do jedzenia 
warzyw i owoców, dzięki którym widzą wymierne 
korzyści dla siebie, a nie w ich przekonaniu abstrakcyj-
ną obietnicę zdrowia. To odpowiedzialne zadanie dla 
rodziców, dziadków i opiekunów, aby w sposób odpo-
wiednio atrakcyjny przekonywać dzieci do korzystania
z dobrodziejstw świeżych produktów.

Zachęcaj do jedzenia za pomocą zabawy
Zróbcie planszę owocowo-warzywną na każdy dzień: 
wypiszcie lub narysujcie na dużej kartce warzywa i owoce 
z poszczególnych grup w odpowiadających im kolorach. 
Niech ta plansza znajdzie swoje miejsce w waszej kuchni 
i sprawdzajcie, czy codziennie jecie warzywa i owoce ze 
wszystkich pięciu grup (białe, żółto-pomarańczowe, czer-
wone, zielone i fioletowe).

Zainicjuj zabawę: weź gazetę (np. promocyjną któregoś
ze sklepów) i wytnij wszystkie „uspokajające” warzywa
i owoce (m.in. nasiona roślin strączkowych – groszek, fasol-
ka, soczewica, bób czy soja oraz zielone rośliny liściaste, 
jak szpinak, a także pomidor, kalarepa, brukselka, jarmuż, 
rzeżucha, truskawki). Następnie zrób z nich wyklejankę. 
Jeżeli czegoś będzie brakowało, możecie je dorysować. 
Niech ten plakat przypomina wam i dzieciom, co należy 
jeść, aby mniej się złościć. 

Zadbaj o jak najbardziej kolorowy talerz
Postaw na urozmaicenie diety i dbaj o jak najwięcej róż-
norodnych owoców i warzyw każdego dnia. Każdy owoc 
i warzywo mają jakąś supermoc – skorzystajmy z tego, 
łącząc warzywa i owoce na talerzu.

Zabierz dziecko na zakupy
Podczas zakupów zapytaj dziecko, czy wolałoby zjeść 
pieczone warzywa, czy cukiniowe szaszłyki. Jeśli samo 
wybierze swój posiłek, z pewnością chętniej go zje. 
Wspólna wizyta na targu może zaowocować dodaniem 
czegoś nowego do planszy.

Nie poddawaj się, proponuj
Jeśli po raz kolejny twoje dziecko nie chce zjeść zdrowego 
posiłku, nie rezygnuj, spróbuj następnym razem podać 
warzywa i owoce w innej formie, urozmaicaj dania. 
Pamiętaj, że warto zawalczyć o to, aby twój maluch jadł 
warzywa, ponieważ jest to bardzo ważne dla jego zdrowia.

Gotuj razem z dzieckiem
Zachęć dziecko do tego, aby pomogło ci w przygotowaniu 
warzyw do obiadu. To najlepszy sposób na przekonanie 
pociechy do ich jedzenia.



Poznaj pyszne i zdrowe przepisy Kasi Błażejewskiej-Stuhr na dania z owoców i warzyw, 
które dzieci mogą przygotować samodzielnie, oczywiście pod okiem rodziców :-)

Składniki:
- 1 cukinia
- 1 jajko lub dwa
- 4 łyżki tartej bułki 
- 3 łyżki oleju
- szczypta soli 
- 3 łyżki białego sera
 (opcjonalnie) 

Składniki:
- kawałek dyni
- kawałek marchewki
- cukinia
- kilka pieczarek
- cebula
- papryka
- kalafior
- 3 łyżki oleju

Cukiniowe szaszłyki 

Pieczone warzywa

Sposób przygotowania:
Cukinię umyj, obierz i pokrój w plasterki
o grubości nieco mniejszej niż 1 centymetr. 
Jajko do panierowania rozmieszaj z solą. 
Plasterki cukinii obtocz w jajku, następnie
w tartej bułce i smaż przez około 1 minutę 
z każdej strony na niewielkiej ilości oleju. 
Możesz posmarować je białym serkiem. 

Sposób przygotowania:
Umyj warzywa, pokrój wszystkie
w grubą kostkę, a następnie przełóż je do 
naczynia żaroodpornego bądź na blachę 
piekarnika wyłożoną papierem do pie-
czenia. Lekko wymieszaj warzywa, skrop 
olejem, możesz dodatkowo posypać je 
rozmarynem. Piecz w nagrzanym
piekarniku ok. 30 minut w temp.
ok. 180-190 stopni C.

Lody truskawkowo-jaglane
Składniki:
- 2 szklanki ugotowanej
 kaszy jaglanej
- 200 ml jogurtu naturalnego
- 1 dojrzała brzoskwinia
 lub morela
- 1 szklanka truskawek 
- 1 łyżka rodzynek
 namoczonych w wodzie 
- 1 łyżka erytrolu lub innego
 zamiennika cukru (opcjonalnie) 
- 1 szczypta soli 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki dokładnie zmiksuj. 
Zamroź je w pojedynczych silikonowych 
foremkach dla dzieci lub w formie do 
ciasta, np. keksówce. Jeżeli decydujesz 
się na dużą formę, mieszaj lody kilkukrot-
nie w trakcie zamarzania, inaczej zbrylą 
się i ciężko będzie je porcjować. Po kilku 
godzinach są gotowe do spożycia.



Zapiekanka w kokilkach
(zamiast kokilek można użyć naczynia żaroodpornego)

Składniki:
- 4 ugotowane ziemniaki
- 1 cukinia pokrojona w plasterki (można
 ją lekko poddusić na patelni, aby zmiękła)
- 2 cebule pokrojone w plasterki
 i lekko zeszklone  
- 1 pokrojony w plasterki i zeszklony por 
- kilka łyżek kukurydzy
- kabanos pokrojony w plasterki
 (opcjonalnie)
- 200 ml jogurtu naturalnego
- 50 g tartego sera
- sól i pieprz
- opcjonalnie 1 jajko 

Sposób przygotowania:
Ziemniaki pokrój w plasterki, rozłóż je
na dnie naczynek. Następnie układaj 
warstwami plasterki cukinii, cebulę, 
pora, kukurydzę, kabanosa. Jogurt wy-
mieszaj z tartym serem i ewentualnie
z jajkiem, dodaj sól i pieprz. Wstaw do 
piekarnika na 20-30 minut i zapiekaj
w temperaturze 180 stopni C.
Początkowo można zapiekać pod 
przykryciem, a na koniec zapiekanki 
odkryj, aby zarumieniły się z góry. 

Budyń gruszkowy
Składniki:
½ l napoju roślinnego, 2 gruszki,
kilka kropli olejku waniliowego.

Sposób przygotowania:
Gruszki umyj, obierz i ugotuj w napoju z dodatkiem olejku
waniliowego. Gdy owoce będą miękkie, zmiksuj całość,
a następnie przełóż gotowy budyń do salaterki i podawaj
go udekorowanego owocami, np. czarną porzeczką.

Sernik na zimno z truskawkami 
Składniki:
Masa serowa:
- 250 g twarogu
- ½ szklanki wrzątku
- 1 łyżeczka proszku agar-agar
- 1 łyżeczka stewii
- kilka kropli olejku waniliowego
Masa owocowa:
- 2 szklanki truskawek
- ½ szklanki gorącej wody
 (może to być też sok wiśniowy)
- 2,5 łyżeczki proszku agar-agar

Sposób przygotowania:
1. Do wrzątku wsyp agar-agar i roz-
mieszaj; gdy napar lekko przestygnie, 
dodaj go do zmielonego twarogu ze 
stewią i olejkiem waniliowym, wszyst-
ko wymieszaj. Przełóż pierwszą 
warstwę do naczynia (można do 
tortownicy lub małych miseczek).
2. Agar-agar rozpuść w wodzie
lub soku, truskawki zmiksuj, wszystko 
wymieszaj i ułóż jako drugą warstwę 
na stężały sernik. 



1
Czy wiesz, że ogórek w prawie 97% 
składa się z wody, a pomidor aż 
w 93%? Dlatego pozwalają szybko 
ugasić pragnienie, a jednocześnie 
mają mało kalorii.

2
Lubisz jabłka? Warto zjeść jabłko z rana,
a najlepiej kilka. Dzięki dużej zawartości 
węglowodanów, witamin i składników
mineralnych, doskonale odżywiają
i dodają energii

3Czy wiesz, że... zastąpienie słody-
czy owocami zmniejsza ryzyko 
otyłości? Dzieje się tak dlatego, 
że owoce obfitują
w błonnik, który pomaga 
obniżyć m.in. poziom 
cholesterolu.

4
Nie warto obierać jabłek

i gruszek ze skórki! W skórce
i tuż pod nią kryją się najcenniej-
sze składniki oraz dużo błonnika 

pokarmowego. 

5
Czy wiesz, że czerwona 
papryka zawiera więcej 
witaminy C niż cytry-
na? To jedno warzywo 
zapewnia aż 150% zale-
canej dziennej dawki!

6
Jedz codziennie surową marchewkę – nie 
tylko jest świetna do chrupania, ale dobrze 
wpływa na zgryz i dziąsła, mineralizuje zęby 
i pomaga w walce z kamieniem nazębnym 
oraz próchnicą.
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