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CZYLI ZDROWE PRZEKĄSKI  

ZAMIAST SŁODYCZY  

Dzieci podobnie jak dorośli kochają słodycze, ale 

wszyscy wiemy, jaki efekt daje ich ciągłe pochłanianie. 

Po jakie przekąski zatem sięgać, aby zaspokoić głód, a 

jednocześnie dostarczyć do organizmu składniki 

odżywcze? 

Warzywa. Są najzdrowszą przekąską. Mają niewiele kalorii, 

za to mnóstwo witamin (C, B1, B2, A, E i K) i składników 

mineralnych. Szczególnie polecane są: seler naciowy, 

papryka, sałata lodowa, kapusta pekińska, marchew, 

pomidor, rzodkiewka, ogórek zielony. 

Owoce. Najlepiej sięgać po te świeże i sezonowe. Czyli w 

okresie letnim niech to będą truskawki, wiśnie, czereśnie, 

porzeczki, winogrona, maliny, poziomki, agrest, jeżyny  

i borówki, w okresie jesiennym jabłka, gruszki, śliwki  

i brzoskwinie, zimowo-wiosennym: cytrusy, jabłka, ananasy, 

banany i suszone owoce.  

Bakalie (orzechy, nasiona, rodzynki): 

o Orzechy. Są bardzo korzystne dla zdrowia, gdyż zawierają białko i błonnik 

pokarmowy, uzupełniają dietę w witaminę E oraz takie składniki mineralne jak potas 

i magnez. Są jednak wysokokaloryczne, dlatego 

dzienna porcja orzechów powinna liczyć około 30 g. 

o Rodzynki. Są bogate w żelazo, cynk i potas oraz w 

witaminy z grupy B. Pomagają utrzymać 

koncentrację, poprawiają pracę serca i wygląd skóry 

oraz podnoszą odporność organizmu. 

o Suszone śliwki. Zawarte w nich pektyny 

spowalniają proces wchłaniania cukru, przez co 

spalanych jest więcej tłuszczów. Poza tym, pektyny 

pęczniejąc w przewodzie pokarmowym jak gąbka wywołują uczucie sytości. 

o Suszone morele. Są bogate w składniki mineralne takie jak potas, żelazo i wapń. 

Spożywanie moreli zaleca się przy leczeniu anemii i nadciśnienia. 

o Pestki dyni, nasiona słonecznika i sezamu. Poprawią wygląd cery, dostarczą 

witaminy A, E, witamin z grupy B oraz cynk. 



Nabiał. Jogurt naturalny nie kusi wprawdzie smakiem, ale ten  

z dodatkiem świeżych owoców (np. truskawek) już tak. W diecie,  

w ramach zdrowych przekąsek, można sięgnąć także po inne 

produkty z grupy nabiału, o ile są niskotłuszczowe: maślanki, kefiry 

czy twarożki, które można urozmaicać poprzez dodanie owoców 

oraz miodu. 

 

Trudno sprawić, by dziecko nie poznało smaku chipsów i batoników ani nie zasmakowało 

we frytkach i hamburgerach. Trzeba jednak zrobić wszystko, by sięgało po nie jak 

najrzadziej, w zamian wybierając zdrowsze i mniej kaloryczne przekąski.  

Jak to zrobić? 

 „Przekąskowe” menu ustalaj razem z dzieckiem. Pozwól mu dopisać do listy zakupów 

zdrowe produkty, które chciało by zjeść/spróbować. 

 

Staraj się urozmaicić posiłki, to znaczy zamiast zwykłego 

jabłka stwórz na talerzu owocowo-warzywne „dzieło 

sztuki”, które Twoja pociecha będzie mogła zjeść. 

 

Angażuj dziecko w różne czynności w kuchni. Pozwól 

mu samemu przygotować sobie zdrową przekąskę, 

pomagając tylko w razie konieczności. 

 

 

Pamiętajmy! 

Zdrowa przekąska nie tylko zaspokaja głód,  

ale także pozwala zachować zdrowie i urodę na długie lata. 

 


