
„Zjedz śniadanie 

na zdrowie”



Śniadanie: najważniejszy posiłek dnia

Śniadanie powinno dostarczyć ok. 25% dziennego zapotrzebowania 
energetycznego, dlatego jeśli zostanie ono pominięte dochodzi nie 
tylko do niezbilansowania potrzebnej energii do funkcjonowania 
organizmu, ale także do niedoboru składników odżywczych. 

Grupa/ 
wiek

Masa ciała 
(kg)

Kcal/dobę, aktywność 
fizyczna umiarkowana

Śniadanie
(kcal)

Dzieci
7-9 lat 27 1800 450

Dziewczęta
10-12 lat
13-15 lat

38
51

2100
2450

525
615

Chłopcy
10-12 lat
13-15 lat

38
54

2350
3000

590
750

• Białko 10-20% 

• Tłuszcz 20-35%

• Węglowodany 45-65% z



Poprawia  wydolność       , sprawność     , siłę fizyczną      oraz samopoczucie

Śniadanie na dobry początek dnia

Zapewnia efektywną pracę mózgu:
koncentracja, zdolność uczenia się i zapamiętywania
prawidłowy rozwój intelektualny, lepsze wyniki w nauce

Jest to pierwszy posiłek po nocnej przerwie, który dostarcza organizmowi 
potrzebną energię i składniki pokarmowe

Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała

Zmniejsza ryzyko chorób, tj. otyłość, nadciśnienie, cukrzyca



Śniadanie na dobry początek dnia

Śniadanie => pełnowartościowy 
posiłek zawierający węglowodany 
złożone, białka i dobre tłuszcze 
(głównie roślinne), a także 
witaminy i składniki mineralne. 

Talerz Zdrowego Żywienia - to 
graficzna forma przedstawienia 
grup produktów spożywczych oraz 
ich proporcji ilościowych na 
talerzu w każdym głównym 
posiłku, także śniadania.



Co powinno zawierać śniadanie?

Warzywa i owoce

źródło błonnika regulującego pracę jelit oraz zwiększającego 

uczucie sytości. 

powinny stanowić podstawę żywienia, ½ talerza.

dostarczają wielu cennych witamin, składników mineralnych, 

związków bioaktywnych oraz błonnika pokarmowego, które 

chronią przed rozwojem wielu chorób.



Co powinno zawierać śniadanie?

• Jest niezbędne do prawidłowego działania enzymów, 
hormonów, komórek układu odpornościowego

• Główny budulec organizmu, zwłaszcza tkanki mięśniowej

• Do tej grupy zaliczamy nasiona roślin strączkowych, mięso, ryby, 
mleko i produkty mleczne oraz ich roślinne zamienniki 
wzbogacane w wapń, jaja, a także orzechy, pestki i nasiona. 

• Pełnowartościowe białko



Źródła białka

Bogatym w białko zamiennikiem mięsa, dobrym dla 
zdrowia i środowiska, są nasiona roślin strączkowych (m.in. 
soja, fasola, soczewica, ciecierzyca) oraz orzechy, pestki i 
nasiona. Najlepiej w postaci gotowanej, zblendowanej lub 
pieczonej z dodatkiem przypraw ułatwiających trawienie. 
Warto moczyć je w wodzie przed gotowaniem.

Źródła: kurczak, indyk (bez skóry), wołowina, cielęcina 
(chude), nabiał (twaróg, mleko, jogurt naturalny), ryby (łosoś 
pacyficzny, dorsz, czarniak, makrela, miruna, szprot, śledź, 
okoń morski, mintaj, tuńczyk, turbot), tofu, jajko „0“ lub „1“.



• Węglowodany złożone – to źródło energii do uzupełnienia zapasów 
energetycznych! 

• Źródło składników mineralnych, witamin i błonnika. 

*Pełnoziarniste produkty zbożowe, w porównaniu do oczyszczonych, zawierają więcej 
witamin, składników mineralnych, antyoksydantów, nienasyconych kwasów tłuszczowych 
i błonnika (witaminy z grupy B, cynk, magnez).

Co powinno zawierać śniadanie?



Cukry proste, a złożone

Węglowodany proste→ 
szybki wzrost poziomu
cukru, a następnie jego
gwałtowny spadek, co 
spowoduje ospałość

i zmęczenie

Węglowodany złożone ->
pozwalają dłużej utrzymać
stabilny poziom glukozy, 

która jest paliwem dla
pracujących mięśni i mózgu



Jak skomponować śniadanie?

Produkty 
pełnoziarniste 

Białko Świeże warzywa/ owoce



Co jeść na śniadanie? 

Naturalne płatki owsiane, bez dodatku cukru – ugotowane na mleku, soku owocowym, 
kakao lub wodzie ze świeżymi bądź suszonymi owocami oraz nasionami i orzechami. 
Można też dodać kakao naturalne, gorzką czekoladę, miód lub masło orzechowe, jogurt, 
kefir lub maślankę. 

Jajka – gotowane, w postaci jajecznicy, omletu frittaty z warzywami lub placków owsianych. 

Kanapki na pełnoziarnistym pieczywie z chudą wędliną, twarożkiem, jajkiem lub pastą z 
nasion roślin strączkowych (np. hummus), w towarzystwie świeżych warzyw, takich jak 
papryka, ogórek, sałata lub pomidor, udekorowane kiełkami lub świeżymi ziołami.

Koktajl – na bazie owoców, płatków owsianych lub jaglanych, jogurtu i orzechów. 



Czego unikać na śniadanie? 

Rafinowanego cukru, a także produktów, które go zawierają – m.in. słodkich 
płatków śniadaniowych, ciastek, kremów czekoladowych, a także niskiej 
jakości pieczywa i produktów typu drożdżówki. Unikaj także parówek, niskiej 
jakości wędlin oraz słonych przekąsek.



Co z płatkami śniadaniowymi?

Wiele z tych produktów jest wysokoprzetworzonych i dostarcza zbyt dużą 
ilość cukrów prostych, a za mało błonnika pokarmowego czy składników 
mineralnych. 

Analizuj skład kupowanych płatków! Jeśli w składzie są tylko płatki zbożowe, 
owoce suszone i/lub orzechy czy nasiona, to śmiało kup takie płatki. 

Unikaj płatków zawierających:

• tłuszcze nasycone, np. palmowy 

• dodatkowe cukry w postaci: syropu glukozowo-fruktozowego, cukru 
trzcinowego, ekstraktu słodowego jęczmiennego, syropu cukru 
inwertowanego itp.



Jak czytać etykiety?

Etykieta zawiera nie tylko datę przydatności do 
spożycia, ale także listę składników oraz wartość 
odżywczą.

Lista składników:

• kolejność składników ma znaczenie. Na początku 
wymienione są te, których jest najwięcej. Jeśli widzisz 
tam cukier, syrop glukozowo-fruktozowy lub sól – nie 
kupuj!

• im mniej składników tym lepiej 

• unikaj składników, które mają skomplikowane nazwy



Jak czytać etykiety?
W 100 g 
produktu

W 1 porcji 
60 g

% GDA *

Wartość energetyczna 1557 kJ
369 kcal

934 kJ
221 kcal

10%

Białko 9,6 g 5,76 g 11%

Węglowodany
- w tym cukry proste

67,8 g
16,9 g

40,7 g
10,1 g

15%
16%

Tłuszcz
- W tym nasycone 
kwasy tłuszczowe

4,8 g
0,9 g

2,9 g
0,55 g

4%
6%

Błonnik pokarmowy 8,0 g 4,8 g 19%

Sód 0,03 g 0,02 g 1%

W 100 g 
produktu

W 1 porcji 
60 g

% RDA**

Witamina C
Witamina B6
Magnez
Żelazo

0,7 mg
0,2 mg
100 mg
1,1 mg

0,4 mg
0,1 mg
60 mg
0,7 mg

0,7 %
5 %
30 %
5 %

GDA - % zaspokojenia wskazanego dziennego 
spożycia na energię i najważniejsze składniki 
odżywcze w porcji produktu

Kalorie - informują o tym, jak dużo energii 
dostaniesz z jednej porcji tego produktu.

Węglowodany - to podstawowe źródło energii 
dla organizmu. Unikaj dużej ilości cukrów 
prostych!

Tłuszcz - unikaj pokarmów bogatych w nasycone 
kwasy tłuszczowe, tłuszcze trans, cholesterol.

Błonnik - poprawia funkcjonowanie przewodu 
pokarmowego. 3 g lub więcej to żywność z wysoką 
zawartością błonnika.

Witaminy i składniki mineralne - poprawiają 
urodę wspomagają sprawność fizyczną i 
psychiczną.

Białko - ma istotny wpływ na prawidłowy wzrost i 
rozwój organizmu nie może go zabraknąć w 
codziennej diecie



Dolewka paliwa! Na 2-3 godziny po pierwszym śniadaniu należy spożyć kolejny posiłek. 
Ważne jest, aby przygotować go wcześniej i zabrać do szkoły. 

• Kanapka na pełnoziarnistym pieczywie z jajkiem lub białym serem, czy chudą wędliną 
i warzywami, np. sałatą, ogórkiem, pomidorem, rzodkiewką, papryką. Warzywa 
można również przygotować w formie słupków i chrupać je jako przekąskę!

• Jogurt naturalny i mieszanka domowego musli – naturalne płatki zbożowe bez 
dodatku cukru, wcześniej uprażone na patelni, z dodatkiem bakalii. Można dodać 
miód, cynamon, kakao naturalne, karob lub ciemną czekoladę!

• Świeże owoce – w całości, pokrojone lub sałatka owocowa z orzechami, pestkami 
słonecznika lub dyni.

• Naleśnik z mąki razowej z twarożkiem lub dowolnym nadzieniem.

Pomysły na II śniadanie: 

II śniadanie także jest ważne! 



II śniadanie także jest ważne! 



Czym zastąpić słodycze?



Dlaczego śniadania są tak ważne?

Pomijanie śniadań           zwiększone ryzyko nadwagi i otyłości w młodym wieku

powikłania sercowo-metaboliczne w przyszłości 

nieprawidłowe wartości profilu lipidowego oraz ciśnienia tętniczego, 

insulinooporność, zespół metaboliczny 

Dzieci, nie spożywające śniadań, częściej sięgają po produkty o wysokiej 
gęstości kalorycznej takich jak fast food, słodycze, niezdrowe przekąski.

Brak śniadań to ogólnie gorsza jakość spożywanej diety i niedobory żywieniowe
niższe spożycie błonnika, wapnia, folianów oraz żelaza



Epidemia otyłości w Polsce

Pamiętaj: nadmierna masa ciała dziecka może mieć podłoże genetyczne. 
Najczęściej jednak jej przyczyną jest nieprawidłowy sposób żywienia i zbyt 
niska aktywność fizyczna.

Najnowsze badania wskazują, że w Polsce aż 22,3 % dzieci ma nadwagę, w 
województwie mazowieckim nawet 32 %!!

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że w ostatnich 20 latach aż trzykrotnie 
wzrosła liczba dzieci z nadwagą, a polskie nastolatki są w czołówce najbardziej 
otyłej młodzieży na świecie.



Epidemia otyłości w Polsce

• niewłaściwe nawyki żywieniowe rodziców,

• niespożywanie wspólnych posiłków w gronie rodzinnym,

• opuszczanie posiłków (zbyt mała ich ilość),

• łatwy dostęp do dań typu fast food, słodyczy i napojów słodzonych,

• zbyt niskie spożycie warzyw i owoców,

• niski poziom aktywności fizycznej,

• zbyt długi czas spędzany przed komputerem, TV (narażenie na działanie reklam),

• zbyt krótki czas snu

Najczęstsze przyczyny wzrostu masy ciała:



Czy moje dziecko ma prawidłową masę ciała?

• Siatki centylowe – porównanie wzrostu i masy ciała 
dziecka na tle rówieśników

• BMI – w przypadku dzieci i młodzieży wartość BMI zależy 
od płci i zmienia się wraz z wiekiem. 

• WHTR – iloraz obwodu talii do wzrostu, niezależny od 
płci i wieku dziecka, służy do oceny otyłości brzusznej 
(WHtR > 0,5) oraz ryzyko kardiometaboliczne u dzieci 
z prawidłową masą ciała.



Czynniki zwiększające odporność

Prawidłowy poziom witaminy D3

Zbilansowana dieta - dobrze odżywiony organizm jest silniejszy i bardziej odporny 
na działanie czynników patogennych.  

Odpowiednia ilości węglowodanów w diecie pochodząca z pełnoziarnistych 
produktów, tj. kasze (gryczana, pęczak, brązowy ryż), mąki razowe i produkty z 
nich wytworzone (pieczywo razowe, graham, makarony razowe), naturalne płatki 
zbożowe (owsiane, żytnie czy jęczmienne). 

Odpowiednia ilość kwasów tłuszczowych omega-3. Znajdziesz je w oleju lnianym, 
rzepakowym oraz w orzechach i nasionach, a przede wszystkim w tłustych rybach 
morskich takich jak śledź, makrela, halibut czy łosoś, owocach morza oraz w 
algach.



Czynniki zwiększające odporność

Antyoksydanty (przeciwutleniacze) - spowalniają procesy starzenia oraz 
mogą zapobiec wielu chorobom. Najważniejsze z nich to beta-karoten, 
witaminy E i C oraz selen, znajdziesz je w warzywach i owocach.

Dbanie o mikroflorę jelitową. Włącz do diety dziecka przetwory mleczne, 
tj. jogurt, maślankę, kefir, a także kiszonki, tj. kapustę i ogórki kiszone lub 
kwas chlebowy. Nie zapomnij też o czosnku, porze, cebuli, pomidorach, 
bananach, siemieniu lnianym ale także o jęczmieniu, owsie oraz o roślinach 
strączkowych (są naturalnym źródłem prebiotyków). 

Prawidłowe nawodnienie – dziecko powinno pić co najmniej 1,5-2 l wody 
dziennie! 

Odpowiednia ilość i jakość snu




