
Warzywa i owoce atrakcyjne dla przedszkolaka. 
 

1. Dlaczego codzienne spożycie warzyw i owoców jest tak ważne?  
 
Warzywa i owoce zawierają niezastąpione witaminy i minerały, w tym antyoksydanty. Mają 
one kluczowe znaczenie w utrzymaniu organizmu w zdrowiu, zapewniają stały, o ile spożywa 
się faktycznie piec porcji dziennie, dostęp do tych składników. W roślinach są też woda i 
błonnik pokarmowy. To esencja zdrowia – niezauważalne, ale kluczowe składniki odżywcze. 
Przedszkolak, który rośnie i szybko wyczerpuje swoje zapasy minerałów, witamin i energii, 
potrzebuje nawet więcej składników mineralnych niż osoby dorosłe. Dlatego powinny byd 
one dostarczane w każdej możliwej postaci. Warzywa nie są ulubionym wyborem dzieci, 
dlatego trzeba na wszelkie sposoby kombinowad, jak przemycid je do menu dziecka. Placki z 
cukinii, sok wielowarzywny, zupa ze zmiksowanymi warzywami itd. Jest na to bardzo dużo 
sposobów i gotowych rozwiązao. 
Właściwe zalecenie jest takie, aby jeśd pięd porcji warzyw i owoców w ciągu dnia, w tym trzy 
to warzywa, a dwie to owoce. Jedną z tych porcji może zastąpid szklanka soku owocowego, 
warzywnego albo warzywno – owocowego. Porcja to około 100 g warzyw albo owoców, czyli 
na przykład średniej wielkości jabłko, pomidor, mała miseczka czereśni, truskawek, trzy 
mandarynki, kilka śliwek, szklanka soku (200ml) lub saszetka musu owocowego czy 
warzywnego.  
 

2. Soki i musy – czy są zdrowym i wartościowym zamiennikiem świeżych owoców i 
warzyw? 

 
Jak najbardziej. Soki owocowe czy warzywne zawierają ilośd składników mineralnych niemal 
identyczną z naturalnymi owocami i warzywami, a musy owocowe i soki mętne czy 
przecierowe dodatkowo są źródłem błonnika. Soki są naturalnie pasteryzowane dzięki czemu 
na dłużej zachowują trwałośd oraz całe ich zdrowotne bogactwo i co ważne – są wygodne. A 
poza tym każde dziecko łatwiej namówid na sok owocowy niż na cały owoc, bo w tej formie 
jest łatwiejszy do spożycia i ciekawszy dla maluchów. Słomka, opakowanie z bohaterem z 
bajki…. A wypity sok zostawi cenne składniki. 
Wszystkie soki są jak najbardziej zdrowe. Soki produkowane są według rygorystycznych 
przepisów i nie znajdziemy w nich żadnych dodatków – ani konserwantów, barwników, czy 
innych sztucznych dodatków. Do soków owocowych, pomidorowych i soków 100% nie wolno 
również dodawad żadnego cukru. Jeżeli jest napisane sok ,to nie ma tam żadnych 
dodatkowych sztucznych substancji poza tym, co znajduje się w owocach czy warzywach. 
Cukier w sokach pochodzi wyłącznie od owoców, z których został wyprodukowany. 
 

3. Zamiast słodyczy jaki zamiennik można podad dziecku? 
 
Soki albo musy mogą spokojnie zastąpid inne sztuczne produkty. Walory odżywcze soków i 
musów są niedocenione- witaminy, minerały, błonnik, są to najlepsze składniki których 
potrzebują dzieci w swojej diecie. Z nich można stworzyd wspaniałe desery na bazie jogurtu. 
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