JEDZ WARZYWA I OWOCE 5 RAZY DZIENNIE – TO PROSTE!
Śniadanie

II śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Kolacja

Dodaj owoce do
płatków
śniadaniowych

Kanapkę skomponuj
z soczystych
i kolorowych
warzyw

Na drugie danie
wybierz dwa rodzaje
warzyw

Owoce i warzywa
miej zawsze pod
ręką

Do Twojej kanapki
zjedz sałatkę
z warzyw

JAK ŁATWO ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ WARZYW I OWOCÓW W TWOICH POSIŁKACH?
Śniadanie i II śniadanie
Kanapka nie musi
być nudna!
Na kanapkę zawsze kładź
różnokolorowe warzywa.

Gdzie chcesz
i kiedy chcesz!
Pokrojone owoce lub
warzywa w pudełku
na żywność możesz
zabrać ze sobą wszędzie
i zjeść w każdej chwili.

Obiad

Podwieczorek

Kolacja

Warzywa – ale jak?!
Surowe, gotowane, duszone,
zapiekane, połączone
w surówkę, sałatkę
lub jako dodatek do sosu.
Im większa różnorodność
na Twoim talerzu tym
lepiej a Twój obiad
nigdy nie będzie nudny.

Wyciskaj soki!
Jabłka, marchew, truskawki,
cytrusy… Miksuj smaki
ze sobą i znajdź ulubiony.

Przygotuj zdrową i smaczną sałatkę z warzyw!
Baw się kolorami, mieszaj,
wymyślaj różnorodne wersje
swoich ulubionych sałatek.
Taka kompozycja dostarczy
Ci wielu cennych dla
Twojego zdrowia witamin.

Chrupiąca zupa!
Zupa pełna warzyw to
kolejna pyszna ich porcja.

Do wyboru – do koloru!
Marchew, papryka, cebula,
pomidory, cukinia, kukurydza… Świeże lub mrożone
dodaj do makaronu, zapiekanki, leczo.
Twój własny pomysł!
Do jogurtu lub serka dodaj
świeże lub suszone owoce.
Im więcej i bardziej kolorowo tym lepiej.

Jedz sałatki owocowe!
Wybierz owoce i połącz je
w sałatkę. Spróbuj owoców,
których do tej pory jeszcze
nie jadłeś. Możesz też zalać
je galaretką.

Szaszłyk! Dlaczego nie?
Pokrojone warzywa
nałóż na patyczki
do szaszłyków
i upiecz na grillu
lub w piekarniku.

Pij koktajle!
Miksuj świeże, soczyste
owoce, same lub
z jogurtem naturalnym.

Zaproponuj rodzicom wspólne wyjście na zakupy „owocowo-warzywne” – łatwiej będzie im wybrać takie,
które będą Ci smakowały.
Pomóż rodzicom w przygotowaniu sałatki do posiłku – to świetna zabawa.

Dlaczego warzywa
i owoce są zdrowe?
Warzywa i owoce są ważnym źródłem składników,
takich jak witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy.

Piramida
Zdrowego Żywienia
dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

WITAMINA C wspomaga gojenie się ran, utrzymanie dobrego stanu naczyń krwionośnych
i tkanki kostnej oraz podnosi odporność
organizmu na choroby. Dlatego jedz: pomarańcze, grejpfruty, czarne i czerwone
porzeczki, truskawki, kapustę, kalafior, groszek zielony, paprykę.
KWAS FOLIOWY pobudza powstawanie czerwonych krwinek, reguluje wzrost i funkcjonowanie komórek, korzystnie wpływa na
system nerwowy i mózg. Dlatego jedz:
szpinak, brukselkę, bób, kalafior, brokuły,
pomarańcze.

WARZYWA I OWOCE
5 RAZY DZIENNIE
TO PROSTE!

WITAMINA A (beta-karoten) pomaga w utrzymaniu
zdrowia skóry i prawidłowych procesów
widzenia, chroni organizm przed infekcjami. Dlatego jedz: marchew, warzywa
liściaste, pomidory, brzoskwinie i banany.
POTAS pomaga w utrzymaniu ciśnienia krwi na właściwym poziomie, zmniejsza ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych pomaga
w zapobieganiu utraty masy kostnej.
Dlatego jedz: buraki, pomidory, groszek
zielony, banany, porzeczki.
BŁONNIK POKARMOWY pomaga obniżyć poziom
cholesterolu we krwi, reguluje pracę jelit
i jest niezbędny w profilaktyce niektórych
nowotworów układu pokarmowego. Wywołuje uczucie sytości co pomaga w utrzymywaniu prawidłowej masy ciała.
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