
     Zdrowe odżywianie staje się coraz popularniejsze. Rośnie liczba osób, 

które chcą odżywiać się prawidłowo. Zdrowe żywienie odgrywa kluczową rolę 

w utrzymaniu zdrowia, a tym samym determinuje długość życia. Złe nawyki 

żywieniowe przyczyniają się do wielu chorób cywilizacyjnych. W diecie 

nastolatków bardzo ważne jest regularne spożywanie posiłków,                       

a zwłaszcza śniadań, gdyż dostarczają energię na cały dzień. Śniadanie 

powinno być spożywane w ciągu 30 minut od momentu wstania z łóżka.         

W przeciwnym razie organizm nie pracuje na pełnych obrotach, nie 

wykorzystuje systematycznie dostarczanych z pożywieniem kalorii,                  

w efekcie nastolatek zaczyna tyć. Posiłek na śniadanie powinien zawierać 

duże ilości nabiału (ser biały, jogurt naturalny, mleko), gdyż hamuje on uczucie 

głodu. W szkole uczeń nie powinien spożywać chipsów, pić napojów typu cola, 

gdyż wypłukują wapń z organizmu oraz są źródłem mnóstwa kalorii. Do szkoły 

warto zabierać owoce, sałatki, serki, kanapki z wędliną, a nawet batona musli. 

 1.Zdrowe śniadanie możesz przygotować w 5 minut. Poznaj kilka pomysłów 

na lekkie fit śniadania, które nie obciążą żołądka i dadzą ci energię na cały 

poranek. 

  Przygotowanie zdrowego śniadania  zwykle wydaje się skomplikowane                    

i czasochłonne – nie tym razem! Wystarczy naszykować kilka składników 

wieczorem, a rano tylko zalać jogurtem albo podgrzać i voila – 

pożywne, zdrowe śniadanie gotowe. 

 

 

 

 

https://zywienie.abczdrowie.pl/zdrowe-sniadanie
https://zywienie.abczdrowie.pl/nabial-przyspiesza-odchudzanie
https://zywienie.abczdrowie.pl/dlaczego-warto-jesc-owoce


  Oto kilka przepisów na zdrowe fit śniadanie, które da Ci energię na 

cały poranek. 

Owsianka z gruszką i cynamonem 

Wartość energetyczna: 390 kcal 

Składniki: 

• 5 łyżek płatków owsianych górskich 

• pół szklanki jogurtu naturalnego 2% tł. (125 g) 

• mała gruszka 

• łyżeczka miodu 

• łyżka pestek słonecznika 

• szczypta cynamonu 

 

Dzień wcześniej wieczorem zalej płatki owsiane ciepłą wodą nieco ponad 

poziom płatków. Rano polej jogurtem, dodaj pokrojoną gruszkę, miód, 

posyp pestkami słonecznika i cynamonem. 

Czy wiesz, że… 

Owsianka nazywana jest najzdrowszym śniadaniem na świecie. Ziarno 

owsa zawiera dużo witaminy E, przeciwutleniacza zapobiegającego 

procesom starzenia i chroniącego przed nowotworami. Jest też bogatym 

źródłem witaminy B, która wpływa pozytywnie na pracę mózgu. Owsianka 

z rana dodaje energii i zapewnia sytość na kilka godzin. Płatki najlepiej 

jeść zalane wodą, ponieważ gotowanie znacznie zwiększa ich indeks 

glikemiczny (z 40 do 60). 

    

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/warto-jesc-owsianke-wartosc-odzywcza-platkow-owsianych_36394.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/gruszki-wlasciwosci-i-wartosci-odzywcze-gruszek-jakie-witaminy-zawiera_37951.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/miod-wartosc-odzywcza-i-wlasciwosci-lecznicze-miodu_35801.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/pestki-slonecznika-wartosci-odzywcze-wlasciwosci-lecznicze_43703.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/cynamon-wlasciwosci-lecznicze_34039.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/witamina-e-wlasciwosci-i-zaststosowanie-witaminy-e_35831.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/witamina-b-wlasciwosci-i-funkcje-witamin-z-grupy-b_34121.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/indeks-glikemiczny-ig-tabela-jakie-produkty-maja-niski-ig_41951.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/indeks-glikemiczny-ig-tabela-jakie-produkty-maja-niski-ig_41951.html


Chrupiące grzanki z jajkiem i awokado 

Wartość energetyczna: 409 kcal 

Składniki: 

• pół dojrzałego awokado 

• 1 jajko 

• bułka grahamka 

• sól i pieprz 

 

Wieczorem ugotuj jajko na twardo. Rano pokrój bułkę grahamkę i upiecz 

w tosterze (jeśli nie masz, podpiecz na patelni grillowej albo w piekarniku 

z funkcją grilla). Awokado pokrój w paski, jajko w plasterki. Na jeszcze 

ciepłą bułkę nakładaj awokado, jajko, posyp całość solą i pieprzem. 

 

Czy wiesz, że… 

  Awokado to skarbnica dobroczynnych kwasów omega-9 i omega-3, 

które m.in. chronią przed miażdżycą, poprawiają pracę mózgu i działają 

przeciwzapalnie. Idealnie komponuje się z jajkiem – najlepiej 

przyswajalnym źródłem białka. Duet jajko z awokado stanowi idealne 

zdrowe śniadanie dla osób odchudzających się, ponieważ na długo daje 

uczucie sytości i zapobiega podjadaniu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/awokado-wlasciwosci-i-wartosci-odzywcze_42136.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/Jajko-zrodlo-bialka-skarbnica-witamin_39098.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/kwasy-omega-3-6-9-dzialanie-i-zrodla-w-zywnosci_43399.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/kwasy-omega-3-wyjatkowy-budulec-naszych-komorek_35586.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/miazdzyca-objawy-skutki-profilaktyka-i-leczenie-arteriosklerozy_33607.html


Kanapki z dietetyczną pastą z tuńczyka 

Wartość energetyczna: 385 kcal 

Składniki: 

• pół puszki tuńczyka w sosie własnym 

• 1 jajko 

• 1 średni ogórek kiszony lub konserwowy 

• pół małej cebuli 

• 1 łyżka jogurtu naturalnego 

• 2 kromki chleba razowego 

• sól i pieprz 

 

 

 

 

     Dzień wcześniej ugotuj jajko na twardo. W miseczce wymieszaj 

rozdrobnionego tuńczyka, posiekane jajo, ogórka, cebulkę i jogurt. 

Dopraw solą i pieprzem. Nakładaj na pieczywo. 

    To zdrowe śniadanie dostarczy ci dużo białka w połączeniu                  

z korzystnymi dla zdrowia kwasami tłuszczowymi. Jeśli lubisz oliwki, 

możesz dodać je zamiast ogórka. Do kanapek warto włożyć dodatkowe 

warzywa (np. sałatę, kukurydzę), aby dostarczyć sobie więcej witamin. 

 

 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/tunczyk-wartosci-odzywcze-zawartosc-rteci-i-histaminy_44355.html


 

Kanapki z twarożkiem i rzodkiewką 

Wartość energetyczna: 400 kcal 

Składniki: 

• 3/4 kostki półtłustego twarogu (150 g) 

• 4 łyżki jogurtu naturalnego 2% 

• łyżka otrębów owsianych 

• 3 łyżki posiekanego szczypiorku 

• 2 rzodkiewki 

• pieprz i sól 

• 2 kromki chleba żytniego na zakwasie 

Twaróg rozdrób widelcem, dodaj jogurt, wymieszaj z otrębami i 

posiekanym szczypiorem, dopraw do smaku. Posmaruj pieczywo, na 

wierzch połóż plasterki rzodkiewek (możesz je też posiekać i dodać do 

twarożku). 

 

To zdrowe śniadanie dostarczy ci wapnia dla zdrowych kości oraz 

niezbędnych witamin i błonnika pochodzących z warzyw i otrębów. 

 

 

 

 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/rzodkiewka-krolowa-nowalijek-wlasciwosci-zdrowotne-rzodkiewek_37356.html


  Piramida to graficzny opis różnych grup produktów spożywczych, 

niezbędnych w codziennej diecie, przedstawiony w odpowiednich proporcjach. 

Im wyższe piętro Piramidy, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych 

produktów z danej grupy żywności. 

Główne 10 zaleceń: 

👉 Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby 

po jedzeniu⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

👉 Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej 

ilości⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

👉 Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

👉 Pij co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie (możesz je zastąpić jogurtem 

naturalnym, kefirem i – częściowo – serem⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

👉 Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj 

tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

👉 Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je owocami i 

orzechami)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

👉 Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast 

food⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

👉 Bądź aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie (ograniczaj oglądanie 

telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń elektronicznych do 2 

godzin)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

👉 Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

👉 Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała 

 



 

Każdego dnia zachęcamy Was do utrzymania i podnoszenia sprawności 

fizycznej – a także dobrego samopoczucia.  

O tym jak ważna jest rozgrzewka przed treningiem wszyscy dobrze wiemy, 

poniżej znajdziecie propozycję ćwiczeń, które możecie wykorzystać jako 

rozgrzewkę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U  

 

…. a po rozgrzewce zachęcamy do skorzystania z aplikacji na stronie 

www.100pompek.pl   (koniecznie przeczytajcie zanim zaczniecie 

ćwiczyć). 

https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
http://www.100pompek.pl/

