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INSPIROWANY DZIECIĘCYM SMAKIEM

My nie gadamy, my działamy. Inspirujemy i skutecznie  
wpływamy na zmianę nawyków żywieniowych.
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My nie gadamy,  
my działamy. Inspirujemy 
i skutecznie wpływamy  
na zmianę nawyków  
żywieniowych.

Jesteśmy fundacją, która aktywnie kreuje trendy zdrowego 
i racjonalnego odżywiania. Naszą wiedzą i pasją inspiruje-
my społeczeństwo w zakresie rozwijania i propagowania 
inicjatyw związanych z edukacją zdrowotną w szkołach na 
terenie powiatu Wrocławskiego ale już niedługo zobaczy-
cie nasze działania w innych miastach.

Zajmujemy się również  aktywną promocją i profilaktyką 
zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży, pedagogów 
oraz rodziców. Jesteśmy przekonani, że systematyczna 
aktywizacja wpłynie na zmianę złych nawyków naszego 
społeczeństwa. Sklepiki Zdrowik, które tworzymy są po-
twierdzeniem, że można odżywiać się smacznie, zdrowo 
i kolorowo.

NA PIERWSZE ŚNIADANIE ZDROWIKA POWSTANIE

www.wroclaw.pl

https://www.wroclaw.pl/
https://www.wroclaw.pl/


ŚNIADANIE PRZEPIS NA PYSZNĄ KASZĘ

Kasza jaglana  
z owocami 
i orzechami
Składniki:
• 3 łyżki kaszy jaglanej
• niepełna szklanka mleka 
• garść orzechów (np. nerkowca)
• szklanka owoców leśnych  

mrożonych
• 2 kostki gorzkiej czekolady
• łyżeczka miodu

Kaszę dokładnie przepłucz, przełóż do 
garnuszka i zalej mlekiem. Gotuj na 
małym ogniu pod przykryciem przez 15 minut. Ugotowaną kaszę przełóż do 
miseczki, dodaj owoce, posiekaną czekoladę i orzechy. Całość polej miodem. 
Smacznego! :)

TALERZ Z KIEŁKÓW ŚWIETNA ZABAWA! 

I Ty możesz mieć swój 
mini ogródek w domu!

To wielka radość sadzić, podlewać i patrzeć jak coś 
rośnie, a potem...zjeść! Wystarczy naczynie, trochę 
wody, nasion i gotowe!

Śmiało wyhoduj kiełki, a potem dodaj je 
do kanapek, sałatki.

Co jest takiego niezwykłego w tych małych, niepo-
zornych roślinach? Kiełki to nic innego jak budzące 
się do życia nasiona, bogate w witaminy, składniki 
mineralne, białko i inne ważne składniki odżywcze.
Kiełki to bomba odpornościowa --> żegnaj przezię-
bienie, pa,pa katarku ❤



Ciekawostka
Czy wiesz, że kiełki  

słonecznika smakują  
orzechowo, a kiełki faso-
li mung i owsa słodko?

Jednym słowem: 
Mniam!

Zdrowo, 
pysznie  
i kreatywnie!

Czy wiesz, że z kiełków 
można stworzyć obrazek?
Spróbuj, to świetna zabawa :)

-->  wypełnij naczynie (słoik, talerz) watą lub gazą 
-->  obficie podlej wodą 
-->  ułóż z nasion dowolny kształt 
-->  podlewaj codziennie odrobiną wody  
 i patrz na tworzący się obrazek



OBIAD PRZEPIS NA PYSZNĄ ZUPĘ 

Soczyście 
pomarańczowy 
krem z dyni 
i marchewki
Składniki:
• 1 średnia dynia 
• 3 marchewki
• łyżka masła
• łyżka oliwy
• natka pietruszki
• pestki dyni
• 2 ząbki czosnku
• sól, pieprz, mielona słodka papryka

Warzywa umyj, obierz i pokrój na drobne kawałki. Do garnuszka dodaj oliwę, 
podsmaż czosnek, następnie dodaj dynię i marchewkę, zalej ok. 500ml wody. 
Gotuj całość przez 20 minut. Dopraw do smaku, zblenduj do konsystencji kremu 
z łyżką masła. Podawaj z posiekaną pietruszką i pestkami dyni.

PODWIECZOREK ŚWIETNA ZABAWA! 

Pudding chia z musem tropikalnym
Składniki:
• 6 łyżeczek nasion chia
• 200 ml mleka
• pół banana
• 1 dojrzałe mango
• pół pomarańczy
• listki świeżej mięty

Nasiona chia zalewamy mlekiem, dokład-
nie mieszamy (przez pierwsze pół godzi-
ny, warto kilka razy przemieszać nasiona, 
aby równomiernie rozłożyły się w płynie) 
i odstawiamy do napęcznienia (najlepiej 
na noc).

Obrane i pozbawione pestki mango, pomarańczę i banana miksujemy na jednoli-
tą i gładką masę (do deseru najlepiej wybierać dojrzałe owoce, które mają miększy 
i słodszy miąższ).

Namoczone chia mieszamy przekładamy do szklanek lub pucharków, a na wierzchu 
układamy mus owocowy oraz listki świeżej mięty.



Wzmocnij
odporność

Jesień, jesień… dni robią się 
coraz krótsze i  chłodniejsze. 
Trudniej jest nam utrzymać 
zdrowie i zdarza się nam prze-
ziębić. Jednak dzięki poradom, 
które znajdziesz poniżej na 
pewno wzmocnisz swój orga-
nizm i zachowasz pełnię ener-
gii oraz odporność!

Warzywa i owoce
Obfitują one w tzw. Antyoksydanty - 
związki, które walcząc z wolnymi rod-
nikami sprzyjają naszej odporności. Są 
to głównie witaminy A, C i E, zawarte 
w owocach cytrusowych, jagodowych, 
warzywach korzeniowych np mar-
chew czy zielonych liściastych - szpi-
nak czy jarmuż

Miód
Od wieków jest doceniany i  znany 
jako “naturalny antybiotyk”. Jest bo-
gaty w wiele cennych mikroelemen-
tów i witamin. Regularne i długotrwałe 
spożywanie miodu wzmacnia odpor-
ność poprzez mobilizowanie organi-
zmu do większej produkcji komórek 
odpornościowych.

Kiszonki
Kiszenie to jedna z najstarszych metod 
utrwalania żywności. Przebiega ono przy 
udziale “dobrych” bakterii mlekowych 
mających korzystny wpływ na naszą 
odporność. Kiszonki są również bardzo 
bogatym źródłem witamin takich jak C, 
witamin z grupy B, witaminy A, K czy E! 

Fermentowane  
produkty mleczne
Kefir, maślanka czy zsiadłe mleko to 
produkty bogate w tzw. “Dobre bakterie”. 
Nazywane są one często naturalnymi pro-
biotykami. Regularne ich spożycie ma ko-
rzystny wpływ na odporność i zmniejsza 
ryzyko zachorowania na infekcje.

Imbir
Uważany jest za skuteczny środek prze-
ciwzapalny. Jego działanie można po-
równać do popularnej aspiryny. Może on 
działać przeciwbólowo i przeciwgorącz-
kowo, a także hamować rozwój bakterii, 
wirusów i grzybów, które są przyczyną 
wielu chorób.



KOLACJA TĘCZOWY POSIŁEK

Kolorowy
talerz

Witamina D3 
Gdy w organizmie jest za mało witaminy 
D, łatwiej zachorować na grypę i się prze-
ziębić. Od od jesieni do wiosny sięgaj po 
suplementy diety z witaminą D. Zadbaj 
również o to aby w twoim codziennym ja-
dłospisie pojawiły się produkty ją zawie-
rające np. masło, żółtko jajka a szczegól-
nie tłuste morskie ryby jak łosoś, tuńczyk 
czy śledź.

Ruch
Należy pamiętać, że niezbędnym uzu-
pełnieniem zdrowej diety jest ruch! 
Codzienna dawka aktywności fizycz-
nej na pewno wpłynie korzystnie na 
nasze zdrowie nie tylko w okresie je-
sienno zimowym ale i w całym roku! :)

Składniki:
• 3 kromki chleba razowego
• hummus
• ulubione warzywa  

(sałata, papryka, ogórek, szczypiorek)

Pieczywo posmaruj hummusem. Na wierzch po-
łóż warzywa, udekoruj wszystko szczypiorkiem.  
Zjedz ze smakiem :)



DLA ROZRYWKI KILKA PYTAŃ

Krzyżówka
ze smakiem

1. Zrobione z orzechów do  
smarowania, np. tosta.

2. Bywa czerwona, zielona 
lub żółta...słodka, ostra 
lub baaaardzo ostra.

3. Warzywo do płaczu.
4. Specjalista od  

zdrowego odzywania. 
5. Dwie złożone kromki chleba.
6. Biała, słodka substancja,  

która niszczy nasze zęby.
7. Z jej ziarenek zrobimy popcorn. 

 
 
 
 
 
 

8. Sklepik w szkole  
ze zdrowymi smakołykami. 

9. Pierwszy, bardzo ważny posiłek.
10. Ma biały korzeń i zieloną natkę. 
11. Są soczyste, słodkie,  

zdrowe i kolorowe.
12. Stan dobrego samopoczucia.
13. Poranne skłony i przysiady, to...
14. Fioletowa skórka i jasne 

wnętrze, warzywo w kształcie 
podobne do gruszki.

Pierwszy wyraz

Drugi wyraz



PRZEKĄSKA SŁODKIE I PYSZNE

Kulki
mocy

Wszystkie składniki przełożyć do malaksera lub innego urządzenia z ostrym 
nożem i miksować, aż masa zrobi się klejąca. (Nie musi zbić się w jedną bryłę. 
Ważne, aby była klejąca).

Z masy formować kulki i układać je na desce. Można obtoczyć je w kakao, orze-
chach lub nasionach, ale niekoniecznie.

Kulki są gotowe do spożycia, ale dobrze jest je schłodzić w lodówce. Można prze-
chowywać je w szczelnie zamkniętym opakowaniu do tygodnia w lodówce.

Składniki na ok. 14 kulek: 

• 200 g mieszanki suszonych 
owoców (np. daktyli bez pestek, 
fig*, moreli, śliwek kalifornijskich, 
miękkich rodzynek)

• 100 g mieszanki orzechów 
(dowolnych np. laskowych, włoskich, 
migdałów, nerkowców, ziemnych) 
lub 80 g mieszanki orzechów i 20 
g nasion/ pestek (np. słonecznika, 
dyni, wiórków kokosowych, nasion 
chia, sezamu, siemienia lnianego)

• 1 łyżka kakao (opcjonalnie) 
 
Do obtoczenia:

• kakao, sezam, posiekane 
lub zmielone migdały/ 
orzechy, wiórki kokosowe



TALERZ ZDROWIA + KONKURS

Wszyscy słyszymy o tym jak powinniśmy zdrowo się odżywiać, 
żeby czuć się dobrze i mieć pełno energii.... ale jak mamy to zrobić?

Kiedy piramida żywienia już Wam się znudziła, 
przedstawiamy coś innego, bardziej czytelnego i od 
razu z łatwością możemy ją zastosować.

Zdrowy talerz!

• Połowę talerza powinny stanowić warzywa i owoce.
• ¼ talerza - białko jak: jogurt naturalny, twarożek, ser biały, mięso, ryby, jaja, mleko.
• ¼ talerza  - węglowodany: płatki owsiane, jaglane, bułeczki pełnoziarniste, chleb 

żytni oraz kasze, ryże i makarony, z których najlepiej wybierać ciemne odmiany. 
Na przykład brązowy ryż, a nie biały.

• Nie zapominaj o małym dodatku tłuszczy roślinnych; olejach i orzechach. 
• Jedz więcej roślin strączkowych: soczewicy, grochu, fasoli, grochu i ciecierzycy.

Jak powinien  
wyglądać talerz  
zdrowego żywienia,  
który ląduje na 
naszych stołach? 

Konkurs:
Macie pomysł na kompozycję zdrowego talerza według podanych przez nas wskazówek? My 
czekamy na Wasze pomysły. Dla autorów najlepiej skomponowanych posiłków rozlosujemy 2 
paki Zdrowikowych łakoci. Swoje kompozycje prześlijcie na maila kontakt@polskiedzieci.org. 

Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo. Sprawdzajcie naszego Instagrama  
@zdrowik_sklepik_szkolny - będziemy tam umieszczać wybrane prace! 
Powodzenia!



Chcesz zostać redaktorem  
gazetki szkolnej? 

Napisz do nas:  
kontakt@polskiedzieci.org 

Adres do korespondencji: 
Fiołkowa 3 , 52-200 Wysoka 

Kontakt do biura: 
tel. 71 734 16 83 

Obserwuj nas na: 
Instagramie @polskie_dzieci
Facebooku /polskiedzieci.org

Redakcja:
Natalia Bujak
Malwina Śliwińska
Ania Martowicz
Basia Joachimiak
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Oprawa graficzna i skład:
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Jak powinien  
wyglądać talerz  
zdrowego żywienia,  
który ląduje na 
naszych stołach? 




