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Zalecenia dla dzieci w wieku 1-3 lat 

Makaron z pesto warzywnym 

Makaron pene 2 łyżki suchego 30 g 

Pesto: 

Jarmuż 1 garstka 20 g 

Cukinia ¼ małej szt. 40 g 

Sok z ogórków kiszonych 2 łyżki 

Oliwa z oliwek 1 łyżka 10 g 

Słonecznik 1 łyżka 10 g 

Natka pietruszki 1 łyżeczka 

Sok z cytryny 1 łyżka 

Ser parmezan 1 łyżka 

Bazylia ¼ łyżeczki 

 

Słonecznik podprażyć na patelni, po 

ostudzeniu zblendować na pył. Pozostałe 

składniki pesto zmiksować razem ze 

słonecznikiem. Podawać z ugotowanym al. 

dente makaronem. 

 

Przepisy dla dzieci 

Warzywa w diecie dziecka  

Warzywa jemy, więc 

zdrowo rośniemy! 

GMINNY ŻŁOBEK W DŁUGOŁĘCE 

 

Pasta z pietruszki  

Pietruszka korzeniowa 1 mała szt. 40 g 

Oliwa z oliwek 1 łyżeczka 5 g 

Miód ½ łyżeczki 5 g 

 

Pietruszkę ugotować w skórce. Odstawić do 

przestudzenia. Obrać pietruszkę, dodać miód, 

oliwę i zmiksować lub dokładnie rozgnieść 

na gładką pastę. Nakładać na pieczywo 

pełnoziarniste. 

 

 

Budyń dyniowo-daktylowy 

Dynia piżmowa 1 obrany plaster 100 g 

Mleko 3,5 % ½ szkl. 120 ml 

Daktyle 3 szt. 20 g 

Wanilia naturalny ekstrakt 

 

Mleko zagotować z pokrojoną w kostkę dynią,  

i namoczonymi wcześniej w wodzie 

daktylami, gotować do miękkości. Odstawić i 

zmiksować na gładki krem. Dodać odrobinę 

ekstraktu z wanili. Podawać po lekkim 

ostudzeniu. 

 

 

Opracowanie: 

Marzena Grząbkowiak 

dietetyk kliniczny 

 

 

 



 

Warzywa — co w sobie 
mają? 

� są podstawowym źródłem 

witamin i minerałów.  

� to jedyne poza owocami 

znaczące źródło witaminy 

C, która odpowiada za 

odporność, zdrowie zębów 

i dziąseł, ochronę przed 

wolnymi rodnikami. 

� to główne źródło błonnika 

pokarmowego, który jest 

niezbędny do budowy 

prawidłowego mikrobiomu 

jelitowego, czyli 

„indywidualnego 

ochronnego systemu” 

bakterii probiotycznych. 

Warzywa są zdrowe i kolorowe ! 

Czy podajemy dzieciom 
warzywa? 

Dieta dzieci w wieku 1-3 lat 

powinna zawierać 300 g warzyw 

dziennie, co dziennie! 

Badania oceny spożycia warzyw 

prowadzone w tej grupie wiekowej 

wskazują, że 88 % dzieci jada 

zbyt mało warzyw! 

Dlaczego jemy mało 
warzyw? 

To dorośli nie mają nawyku 

spożycia warzyw. Przekąski 

warzywne najczęściej wydają się 

mniej atrakcyjne i trudniejsze w 

przygotowaniu niż np. gotowe 

przekąski jak słodycze, słodkie 

jogurty, soki.  

Jak zwiększyć spożycie 
warzyw? 

� Podawaj jako przekąskę 

między posiłkami, np. 

paseczki marchwi, ogórka, 

papryki, kalarepki. 

� Wzbogacaj ulubione dania 

Twojego dziecka 

warzywami, np. naleśniki 

ze szpinakiem, jajecznica z 

pomidorkiem, kopytka z 

buraczkami, budyń z dynią 

� Przygotowuj dwa rodzaje 

warzyw do obiadu: 

gotowane czy grillowane i 

surówkę. 

 

 

Chlebek warzywny 

1 mała cukinia 150 g 

1 mały jogurt naturalny 150 g 

40 g drożdży 

3 łyżki oleju rzepakowego 

1 łyżeczka cukru 

400 g mąki orkiszowej typ 720 

Ulubione zioła, np. bazylia, majeranek, itd. 

 

Zetrzeć na dużych oczkach cukinię, dodać 

jogurt, drożdże, cukier i wymieszać, 

następnie, stopniowo dodawać mąkę i 

wyrabiać ciasto. Odstawić do wyrośnięcia na 

10 min. Piec ok. 40 min. w temperaturze 200 

stopni C. 


