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Po raz kolejny moją uwagę 
zwróciły dyskusje w mediach 
na temat zdrowego odżywiania 
dzieci. Wspominałam o tym 
kilka miesięcy temu, ale 
wróćmy raz jeszcze do tematu, 
bo jest ważny.

E
ksperci twierdzą, że „głównym 
składnikiem obiadu” dla dzieci 
powinno być coś sycącego, jak 
ziemniaki, chleb, ryż czy maka-
ron. Doradza się, by wybierać 

wersję pełnoziarnistą produktów zbożo-
wych. Jeśli chodzi o nadzienie kanapek, 
bułek czy też wrapów, warto pamiętać, 
by zawsze dodawać sałatę, rzodkiewki, 
pomidor czy ogórek, ponieważ zaliczają się 
do zalecanych do spożycia przez dzieci pię-
ciu świeżych owoców i warzyw dziennie.

Badanie, opublikowane w BMJ Open, 
w którym sprawdzono, jak zdrowe są pako-
wane obiady dla dzieci, w 2006 roku 
i ponownie w 2016 roku wykazało, że naj-
popularniejszym nadzieniem kanapek 
jest szynka, a następnie ser, kurczak, tuń-
czyk, masło czekoladowe lub dżem. Około 
połowy dzieci ze szkół podstawowych 
w Wielkiej Brytanii je obiad na wynos 
(pakowany w domu). W przeciwieństwie 
do obiadu szkolnego, nie ma oficjalnych 
zasad dotyczących tego, co powinno być 
w nim zawarte, aby był zdrowy i pożywny.

Nowe badanie, przeprowadzone 
przez naukowców z uniwersytetu w Leeds, 
wykazało, że 98 na każde 100 zapakowa-
nych posiłków jedzonych przez dzieci 
w szkole podstawowej nie spełniało norm 
żywieniowych! Niektóre szkoły ustana-
wiają własne standardy, a nawet spraw-
dzają pudełka z jedzeniem i usuwają z nich 
przetworzoną, niezdrową żywność, podaje 
BBC. Jedna ze szkół w Norwich niedawno 
zaproponowała zakaz pakowanych posił-
ków dla dzieci, aby więcej uczniów spo-
żywało zdrowe obiady w szkole.

Jak powinien wyglądać 
zdrowy, pakowany obiad?
Warzywa rzadko pojawiają się w pudełku 
z obiadem, chociaż eksperci twierdzą, 
że miałoby to niesamowity wpływ na zdro-
wie dzieci, szczególnie jako alternatywa 

dla słodkiego dżemu lub czekoladowego 
masła do smarowania. Starajmy się unikać 
używania dużej ilości majonezu i masła. 
Jedzenie „na wynos” dla dziecka lub nasto-
latka powinno być nie tylko zdrowe, ale też 
smaczne, wygodne do zjedzenia i w miarę 
możliwości powinno zawierać ulubione 
produkty młodej osoby. Dziecko może 
nie chcieć jeść zdrowych produktów, jeśli 
rodzice tego nie robią na co dzień. Warto 
więc własnym przykładem przekonywać 
dzieci do lepszych wyborów.

KanapKa
Kanapka to posiłek, w którym można 
zawrzeć wiele  niezbędnych związ-
ków odżywczych i warto przygotować 
ją samemu. Do posmarowania pieczywa 
– można użyć dobrego masła, natomiast 
należy zrezygnować z margaryny, zawie-
rającej wiele sztucznych, niezdrowych 
składników. Można posmarować pie-
czywo pastą warzywną. Takich roślinnych 
past jest na rynku coraz więcej, a można 
także bardzo łatwo i niedrogo przygoto-
wać je we własnej kuchni. Jeśli dajemy 
dziecku wędlinę, powinna być bardzo 
dobrej jakości i jak najchudsza – ma wtedy 
najwięcej białka. Jeśli w kanapce ma być 
ser, też warto zadbać, by był wysokiej jako-
ści. Prawdziwy, dojrzewający ser będzie 
znacznie łatwiej strawny i przyswajalny 
dla organizmu dziecka, będzie też zawie-

rał mniej laktozy – na którą wiele osób 
jest uczulonych, a często więcej białka. 
Dodajmy także od czasu do czasu do kana-
pek ryby.

warzywa i owoce
Zapewnią nie tylko witaminy, związki 
mineralne i antyoksydanty, ale też wodę, 
dzięki której zjedzenie kanapki będzie dla 
dziecka o wiele łatwiejsze. Zamiast pomi-
dorów, które nie są atrakcyjne w kanapce, 
warto włożyć liście sałaty, rukolę, plasterki 
ogórka lub paprykę. Unikajmy keczupu, 
który co najmniej w 1/5 składa się z czy-
stego cukru! Spróbujmy włożyć do pudełka 
z lunchem posiekane jabłko, obrane seg-
menty mandarynki lub plasterki melona, 
aby ułatwić małym dzieciom ich zjedze-
nie. Wyciśnięty sok z cytryny zatrzyma 
brązowienie owoców. Pojedyncze wino-
grona (przekrojone na pół, by obniżyć 
ryzyko zadławienia się), borówki amery-
kańskie, morele bądź śliwki są prawie jak 
cukierki! Owoce mogą naprawdę zastą-
pić niezdrowe słodycze. Dodajmy rów-
nież świeże warzywa, np. pomidorki kok-
tajlowe (także przekrojone), rzodkiewki 
albo pokrojone w słupki czy paski ogórki, 
paprykę i kalarepę.

zdrowe przekąski
Badania wykazały, że podczas gdy ilość 
cukru w opakowaniach obiadowych ogól-

nie spada, wiele nadal zawiera pokarmy 
zbyt bogate w cukier, sól lub tłuszcz. Więk-
szość pudełek na lunch, według ankiet 
przeprowadzonych wśród blisko 1,5 tys. 
dzieci, zawierała chipsy lub inne pikantne 
przekąski, a około jednej trzeciej zawierało 
czekoladowe ciasteczka.

Do szkoły można dawać dziecku 
wszelkie zdrowe i wartościowe przeką-
ski, które można łatwo zapakować. Może 
to być pełnoziarnisty naleśnik z warzy-
wami, albo z serkiem z suszonymi i świe-
żymi owocami. Nie polecam jednak skle-
powych wrapów i tortilli, bo należą do naj-
bardziej chemicznych produktów mącz-
nych. Znacznie lepsza jest pita, bo choć 
jest wypiekana z białej mąki, nie zawiera 
zbędnych dodatków. Do tornistra można 
zapakować kawałek omletu z warzywami, 
faszerowaną paprykę czy pieczonego ziem-
niaka z nadzieniem. Niektóre dzieci chęt-
nie zjedzą w szkole sałatkę.

Jak zachęcić dzieci 
do zdrowego odżywiania?
Dr Charlotte Evans, autorka badań, powie-
działa, że zaangażowanie dzieci w zakupy 
i przygotowanie pakowanych obiadów 
może pomóc w ich edukacji w zakresie 
dokonywania wyborów.

– Zmiana zachowania jest bardzo 
trudna – mówi Charlotte Evans. – Wiemy 
o tym. Potrzebujemy pomocy przemy-
słu spożywczego w edukacji dokonywa-
niu zdrowszych wyborów. Zaangażowa-
nie dzieci w wybory żywieniowe od naj-
młodszych lat jest niezbędne. Zachęca-
nie dziecka, aby wyszło z tobą do sklepu 
i kupiło paprykę, a następnie wróciło 
do domu, pokroiło ją i włożyło do pudełka 
na lunch, jest nieocenione. Chodzi o to, 
aby jedzenie warzyw wydawało się nor-
malne – tłumaczy badaczka.

Dr Emma Haycraft z Uniwersytetu 
Loughborough studiowała psychologię 
nakłaniania dzieci do jedzenia większej 
ilości warzyw.

– Badania wykazały, że dzieci muszą 
próbować wielokrotnie produkty, zanim 
nauczą się je lubić – tłumaczy. – Dlatego 
ważne jest, aby zdrowe, surowe warzywa 
znajdowały się bardzo często w pojemni-
kach na lunch. Początkowo mogą to być 
małe porcje, aby zminimalizować marno-
trawstwo, ale pozwoli to dzieciom na zapo-
znanie się z żywnością, do której trudno 
im się przyzwyczaić.

Pudełko 
z obiadem 
do szkoły
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