
smacznie
zdrowo
kolorowo

INSPIROWANY DZIECIĘCYM SMAKIEM

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

NUMER 2



O Zdrowiku 
i Fundacji

Jesteśmy Fundacją, która działa od 2016 r. Jesteśmy ludźmi 
z pasją, którzy aktywnie działają na rzecz zmiany nawyków 
żywieniowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz 
pobudzamy kreatywność kulinarną. 

Działamy na zasadzie 
dwóch filarów: 
1. Tworzymy autorskie programy nauczania w szkołach. 
2. Tworzymy sieć zdrowych sklepików szkolnych  

Zdrowik.

Dodatkowo organizujemy i uczestniczymy w eventach doty-
czących zdrowego stylu życia,prowadząc warsztaty kulinarne, 
wykłady i pogadanki. 

NA ŚNIADANIE O NAS

www.wroclaw.pl

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


II ŚNIADANIE UWAGA! BARDZO WAŻNE!

Śniadaniówka
idealna

II śniadanie to posiłek, który ma za za-
danie utrzymać sytość po śniadaniu, 
nie dopuścić do spadku energii i dać 
siłę, wspomóc koncentrację i uczenie 
się dziecka w szkole. II Śniadanie to 
rzecz obowiązkowa.

NASZE INSPIRACJE:
1. kanapka z warzywami,  

owoc, orzechy
2. koktajl owocowy, orzechy,  

sałatka z warzywami
3. mini tortille z warzywami, batonik owocowy
4. muffinki warzywne, suszone owoce, orzechy. 



OBIAD ŚWIETNA ZABAWA

Marchewkowe 
kremowe love
z imbirem

Składniki:
• marchew ok 15 dużych sztuk 
• pietruszka 9 sztuk 
• seler ½ sztuki 
• ziemniaki 11 sztuk 
• imbir ¼ korzenia 
• liść laurowy
• ziele angielskie

1. W garnku wstawić ok 1,5 litra wody z listkami laurowymi i zielem  
angielskim i domową kostką bulionową.

2. Marchew, pietruszkę, seler, ziemniaki pokroić na mniejsze kawałki 
i zmiksować w malakserze. Dodać do garnka i gotować do miękkości. 

3. Kiedy warzywa będą gotowe, dodać do nich starty imbir.
4. Całość zblendować do powstania kremu.
5. Przyprawić do smaku i udekorować. 

Smacznego!

Zabierz mamę 
i tatę do kuchni 
i wspólnie  
zróbcie 
super zupę!



WODA
dlaczego  
warto ją pić?

Szykując drugie śniadanie do 
szkoły zadbaj również o odpo-
wiednie nawodnienie, poni-
żej przygotowaliśmy dla Cie-
bie ciekawostki i powody, dla 
których warto mieć ją zawsze 
w plecaku :)

1. Woda buduje nasze ciało oraz regu-
luje temperaturę - Nasz organizm 
składa się aż w około 70% z wody! 
Odpowiednie nawodnienie chro-
ni nas przed przegrzaniem la-
tem, a zimą ogrzewana i zapew-
nia prawidłową pracę narządów. 

2. Woda transportuje składniki 
odżywcze i  tlen, dzięki temu 
nie brakuje nam siły a  nasz 
mózg pracuje prawidłowo na-
wet na najtrudniejszej lekcji ;) 

3. Czy wiesz, że powinieneś pić na-
wet 2 litry wody dziennie? To tyle 
co 8 szklanek lub 4 małe butelki. 

4. Świetną opcją jest butelka z fil-
trem, dzięki temu masz w szkole 
stały dostęp do wody - wystarczy 
nalać ją z kranu :) 



PODWIECZOREK ZDROWE I PYSZNE

Smoothie
creepera

Creeper wybucha. 
Napój – nie!  
Nie bójcie się.  
Jest zielony  
i smakowity,  
a wykonanie go  
jest bardzo proste!  
I ten napój daje  
dużo siły!

Sposób przygotowania:  

1. Kiwi i banana obierz ze skórki i dodaj do blendera. 
2. jabłko i gruszkę umyj, pokrój i wrzuć do kielicha. 
3. Dodaj szpinak, miętę i wciśnij sok z cytryny. 
4. Dodaj wodę i miksuj do połączenia składników. 

Składniki: 

• 1 kiwi
• ½ jabłka
• ½ gruszki
• garść szpinaku 
• ½ soku z cytryny
• ½ banana 



Konkurs:

Wymyśl przepis na kanapkę, sałatkę. koktajl.  
Najsmaczniejsze propozycje zostaną  nagrodzone,  
a przepis zostanie wprowadzony do oferty sklepiku  
szkolnego Zdrowik. Czekamy na Wasze propozycje! 

Najciekawsze propozycje umieścimy równiez na naszym instagramie. 

Pamiętaj: ma być zdrowo, 
smacznie i kolorowo :) 

KOLACJA PO PROSTU PYSZNE

Orkiszowe 
placuszki jabłkowe

Sposób przygotowania:  

Do miski wbijamy jajo i dodajemy mąkę, mleko, szczyptę soli, cukier wanilinowy. 
Ciasto miksujemy i odstawiamy na 15 minut. Ciasto powinno być dość gęste.  
Jabłka myjemy, obieramy i kroimy na grubsze plasterki i posypujemy cynamo-
nem. Plasterki jabłek dokładnie moczymy w cieście...i wrzucamy na patelnię 
z rozgrzanym olejem. Po ok. 3 minutach, gdy placki będą rumiane z jednej strony, 
przekładamy je na drugą stronę i smażymy, aż się całe zarumienią i usmażą. 
Podajemy z ulubionymi owocami i z jogurtem :)  

Składniki na 10 placków: 

• 2 jabłka - najlepiej kwaśne
• cynamon
• 3/4 szklanki mąki orkiszowej tortowej
• 1/2 szklanki mleka
• 1 jajko
• szczypta soli
• 1 opakowanie cukru wanilinowego
• olej do smażenia
• dowolne owoce do dekoracji 

i jogurt naturalny

https://www.instagram.com/zdrowik_sklepik_szkolny/


Gdzie się ukrył
biały cukier?

Czy wiesz ile kostek cukru  
zawierają napoje i słodycze?

  dosładzany jogurt owocowy - 150g - 6 kostek
  puszka napoju gazowanego - 200 ml - 10 kostek
  słodkie płatki śniadaniowe - 50 g - 6 kostek
  batonik lub wafel - 50 g - 6 kostek
  żelki - 100g - 18 kostek
  czekolada mleczna - pół tabliczki - 50 g - 10 kostek

PRZEKĄSKA SPRYTNE!

Przekąska nie
musi być nudna!

Zrób napis wykałaczką na bananie.
Będzie widoczny po kilku minutach :)



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
Facebooku
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