
                                                 Śniadanie  źródłem energii.  
     Jak waŜne jest śniadanie wszyscy o tym wiedzą doskonale, ale nie wszyscy zjadają je rano. 
Dietetycy uwaŜają śniadanie za najwaŜniejszy posiłek dla zdrowia i właściwego 
funkcjonowania organizmu. Ma ono dostarczyć organizmowi energii po nocnej przerwie.  
Pierwsze śniadanie powinniśmy jeść tuŜ po przebudzeniu i przed wyjściem do szkoły. Energia 
zawarta w śniadaniu aktywuje do pracy szare komórki, stajemy się bardziej skoncentrowani, 
gotowi do aktywności, do twórczego myślenia, do zabawy. Wzmacniamy teŜ nasz układ 
odpornościowy. Aby śniadanie spełniało te funkcje, musi  być właściwie skomponowane. 
Śniadanie powinno być sycące i rozgrzewające, zwłaszcza w porze zimowej. Powinno nam 
dostarczyć 25% dziennej porcji kalorii.  
 

                                                   
 
     W śniadaniu powinniśmy uwzględnić węglowodany, białka, trochę tłuszczu oraz witaminy 
i minerały. Źródłem węglowodanów jest musli, płatki owsiane, pieczywo razowe, graham. 
Białka i wapnia najwięcej jest w mleku, jogurcie, kefirze, serach. Nie zapominajmy o 
owocach i warzywach bogatych w witaminy i minerały. Kanapki posmarujmy małą ilością 
masła. NaleŜy teŜ wypić coś ciepłego – mleko ( zawiera wapń, składniki mineralne, witaminę 
D), kakao ( dostarcza organizmowi Ŝelazo i magnez) lub herbatę.  
A oto kilka propozycji przepisów, z których moŜemy skomponować swoje śniadanie: 
Owsianka z jabłkami 
½ l mleka 
6 łyŜek płatków owsianych 
cukier, cynamon, jabłko 
Mleko gotujemy, wsypujemy płatki owsiane. Gotujemy je aŜ zgęstnieją. Dodajemy cukier do 
smaku. Połowę jabłka obieramy i ścieramy na tarce. Dodajemy do płatków owsianych. 
Drugiej połówki jabłka nie obieramy, kroimy na ósemki. Owsiankę wlewamy do talerza, 
posypujemy cynamonem i dekorujemy cząstkami jabłka. 
 
 

 
 
 
Kanapki z szynką i sosem ziołowym 
2 kawałki pieczywa chrupkiego 
½ łyŜeczki  masła lub margaryny 
szynka 
po 1 łyŜeczce posiekanego szczypiorku, koperku, pietruszki 
2 łyŜeczki soku pomarańczowego 



1 łyŜeczka musztardy 
sól 
Pieczywo smarujemy masłem lub margaryną. Układamy na nim szynkę i polewamy sosem 
ziołowym( siekamy szczypiorek, pietruszkę i koperek, polewamy sokiem pomarańczowym, 
dodajemy musztardę i sól do smaku) 
 
 
 

 
 
TwaroŜkowe buzie 
Bułka – najlepiej grahamka 
twaroŜek 
masło  
plasterki wędliny 
pomidor, sól, cukier 
natka, koperek, szczypiorek  
Bułkę kroimy na pół, smarujemy masłem. Pokrywamy ją twaroŜkiem wymieszanym ze 
szczypiorkiem, cukrem i solą. Naszą kanapkę moŜemy udekorować plasterkami pomidora 
(oczy), wędliną pokrojoną w słupki (nos), szczypiorkiem (usta) oraz koperkiem i natką 
(włosy). 
 
 
 
 

 
 
 
Te i inne  przepisy znajdziecie na stronie: www. gotowanie. onet.pl (zakładka kuchnia dla 
dzieci), www.gotujemy.pl (zakładka śniadanie dla dzieci) oraz www.aktywniepozdrowie.pl w 
zakładce przepisy. 
 
Pamiętaj: 
Około godziny 10.00 rano powinniśmy zjeść II śniadanie.  
 
 
  


