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Materiały szkoleniowe 

Warsztaty „Zdrowa żywność to aktywność” 
Mucharz/Jaszczurowa 03.10.2015 

 
 

Zdrowa dieta dla nastolatka 

Zdrowe odżywianie to niemałe wyzwanie dla nastolatków, na każdym kroku czają się bowiem 
pokusy w postaci dań typu fast food i słodyczy. Jeśli jadłospis młodego człowieka opiera się na 
kalorycznych potrawach i produktach o niskiej wartości odżywczej, istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że jego organizm zmaga się z niedoborami witamin i minerałów. W okresie dojrzewania 
zapotrzebowanie na cenne składniki odżywcze znacząco wzrasta, dlatego tak ważna jest zdrowa, 
zbilansowana dieta. 

Większe zapotrzebowanie organizmu nastolatka na kalorie i kluczowe składniki odżywcze (białko, 
wapń, żelazo, kwas foliowy, cynk) to wynik wzmożonego wzrostu. Szczególnie ważne dla młodego 
organizmu są żelazo i wapń. Żelazo pomaga w transportowaniu tlenu do mięśni, wzmacnia układ 
odpornościowy i korzystnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Zbyt mała ilość wapnia oznacza 
osłabienie kości i zwiększenie ich podatności na złamania w późniejszym okresie życia.  

Spożywanie produktów z różnych grup znacząco zmniejsza ryzyko niedoborów witamin  
i minerałów, dlatego warto zadbać o to, by w diecie znalazły się: 

 3-4 porcje produktów bogatych w wapń – np. szklanka mleka lub jogurtu, 45 g sera lub 

szklanka napoju sojowego wzbogaconego o wapń, 

 2-3 porcje produktów bogatych w białko – np. 3 jaja, ½ szklanki ugotowanych roślin 

strączkowych, 90 g ryby, mięsa lub kurczaka, 90 g tofu, 4 łyżki stołowe masła orzechowego, 

 6-7 porcji produktów zbożowych – np. ½ miseczki ryżu, chleb, 1 szklanka makaronu, 1 bułka, 

¾ szklanki płatków śniadaniowych, herbatniki, 

 2-3 porcje warzyw – np. ½ szklanki zielonych warzyw liściastych, surowa marchew, ½ szklanki 

soku warzywnego, 

 2-3 porcje owoców – np. ½ szklanki 100% soku owocowego, mała miseczka pokrojonych 

owoców, ½ szklanki owoców z puszki, plaster arbuza, melona lub ananasa. 

Komponując posiłki, mieszamy zalecane produkty, wtedy tak urozmaicona dieta jest niezwykle 
korzystna dla zdrowia nastolatka. Wielu młodych ludzi rezygnuje ze spożywania węglowodanów lub 
tłuszczów, w nadziei, iż w ten sposób uda im się zgubić zbędne kilogramy. Walka z nadwagą i 
otyłością jest oczywiście wskazana, ale drogą do szczupłej sylwetki jest zbilansowana dieta, w której 
obecne są wszystkie składniki odżywcze, także tłuszcze i węglowodany, ale przede wszystkim 
aktywność fizyczna. 
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Wartość energetyczna produktów spożywczych w kilokaloriach na 100 g (lub 100 ml produktu).  

Słodkości: 
    cukier – 399 
    czekolada mleczna – 560 
    drożdżówka z serem – 513 
    dżem porzeczkowy niskosł – 160 
    herbatniki – 439 
    kakao 20% – 453 
    miód pszczeli – 319 
    powidła śliwkowe – 218 
Białko: 
    jajka całe – 150 
    białka jaj – 46 
    żółtka jaj – 355 
Mięso: 
    baranina (udziec) – 234 
    cielęcina (chuda) – 108 
    cielęcina (średnio tłusta) – 151 
    dorsz świeży (bez skóry) – 69 
    flaki – 48 
    indyk – 173 
    kaczka – 277 
    karp – 102 
    królik – 156 
    kurczak chudy – 119 
    morszczuk – 70 
    wątróbki drobiowe – 136 
    wieprzowina (łopatka) – 259 
    wieprzowina (schab) – 174 
    wołowina (polędwica) – 112 
    wołowina średnio tłusta – 149 
    żołądki drobiowe – 93 
Nabiał: 
    jogurt 2% tł. – 60 
    lody śmietankowe – 160 
    maślanka – 39 
    mleko krowie 3,5% tł. – 61 
    mleko krowie 2% tł. – 47 
    mleko pełne w proszku – 479 
    mleko zagęsz. niesłodz. – 132 
    ser edamski tłusty – 359 
    serek homogeniz. tłusty – 150 
    ser owczo-krowi (bryndza) – 282 
    ser twaróg chudy – 104 
    ser twaróg tłusty – 168 
    śmietana 9% – 108 
    śmietana 18% – 186 
    śmietana kremowa 30% – 291 
Płyny: 
    kompot truskawkowy – 87 
    sok jabłkowy – 38 
    sok pomidorowy – 19 
    sok z czarnej porzeczki – 45 
    Coca-cola – 42 
    piwo pełne – 49 
    wino białe półwytrawne – 78 

Owoce: 
    agrest – 60 
    ananas – 53 
    arbuz – 28 
    banany – 105 
    brzoskwinie – 59 
    cytryny – 46 
    czarne jagody – 61 
    czereśnie – 55 
    grapefruity – 43 
    gruszki – 62 
    jabłka – 57 
    jeżyny – 63 
    maliny – 63 
    mandarynki – 52 
    melon – 29 
    migdały – 640 
    morele – 52 
    orzechy włoskie – 679 
    orzeszki ziemne  – 60 
    pomarańcze – 51 
    porzeczki czarne – 84 
    porzeczki czerwone – 64 
    poziomki – 41 
    renklody – 71 
    rodzynki – 298 
    śliwki – 70 
    truskawki – 36 
    winogrona – 74 
    wiśnie – 67 
Pieczywo/kasze/makarony: 
    bułka graham – 198 
    bagietka francuska – 214 
    bułka tarta – 363 
    chleb bezglutenowy – 286 
    chleb chrupki – 376 
    chleb graham – 204 
    chleb niskosod. pszenny – 224 
    chleb (bułki) pszenne – 217 
    chleb pumpernikiel – 239 
    chleb skrobiowy – 251 
    chleb żytni jasny – 194 
    kasza gryczana prażona – 356 
    kasza jaglana – 354 
    kasza perłowa – 347 
    kasza kukurydziana – 350 
    kasza manna – 352 
    kukurydza – ziarno – 364 
    makaron bez jajek – 368 
    makaron 2-jajeczny – 373 
    mąka ziemniaczana – 339 
    mąka poznańska – 347 
    mąka kukurydziana – 386 
    płatki kukurydziane – 386 
    płatki owsiane – 390 

    ryż – 349 
Dodatki: 
    drożdże piekarnicze – 130 
    grzyby suszone (borowik) – 324 
    żelatyna spożywcza – 344 
    keczup – 105 
    majonez – 619 
Tłuszcze: 
    masło roślinne MR – 747 
    masło wiejskie – 748 
    olej roślinny – 900 
    oliwa – 887 
    słonina świeża niesolona – 811 
    smalec – 896 
Warzywa: 
    buraki – 46 
    cebula – 37 
    chrzan – 112 
    fasola biała sucha – 346 
    fasolka szparagowa – 42 
    groch (suchy) – 349 
    kalafior – 31 
    kalarepa – 38 
    kapusta biała – 38 
    kapusta czerwona – 45 
    kapusta kwaszona – 20 
    koncentrat pomidor.  30% – 107 
    koperek zielony – 69 
    marchew – 41 
    ogórki świeże – 15 
    ogórki kwaszone – 12 
    papryka – 35 
    pietruszka natka – 60 
    pietruszka korzeń – 83 
    pomidory – 29 
    pory – 47 
    rabarbar – 18 
    rzodkiewka – 21 
    sałata zielona – 20 
    seler – 61 
    szpinak – 26 
    ziemniaki – 87 
Wędliny/kiełbasy/ryby: 
    kaszanka – 274 
    kiełbasa krak. parzona – 168 
    kiełbasa mielonka – 206 
    kiełbasa zwyczajna – 199 
    mielonka konserwowa – 286 
    parówki – 260 
    paszteciki konserwowe – 405 
    salceson – 420 
    szynka gotowana śr. tłusta – 389 
    dorsz wędzony solony – 93 
    szproty w oleju – 355 
    śledź w oleju – 343 
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PRZEPISY KULINARNE 
 
Orzechowe batony owsiane 

Składniki na ok. 9 batonów: 
 
150 g płatków owsianych, 50 g płatków migdałowych, 20 g pestek dyni, 50 g słonecznika, 65 g 
orzechów ziemnych, szczypta soli, 3 łyżki masła orzechowego - najlepiej domowego, 3 łyżki oleju 
rzepakowego lub kokosowego, 5 łyżek miodu 
 
W dużej misce wymieszać ze sobą płatki owsiane, migdały, pestki dyni i słonecznika, posiekane 
orzeszki oraz szczyptę soli. W małym rondelku umieścić miód i masło orzechowe, podgrzewać na 
małym ogniu, aż składniki się połączą. Dodać olej i wymieszać. Lekko przestudzić. Do płynnych 
składników dodać jajko i wymieszać. Przelać masę miodowo-orzechową do miski z suchymi 
składnikami i wymieszać dokładnie łyżką. Masę przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do 
pieczenia i dobrze docisnąć. Piec przez około 25 minut w 180 stopniach, kontrolując kolor naszych 
batonów - powinny być złociste z wierzchu. Wyjąć keksówkę i pozostawić do ostudzenia. Następnie 
ostrym nożem pokroić na batony. Przechowywać w chłodnym miejscu do kilku dni. 
 
 
Marchewkowe ciastko owsiane 
ciasto: 200 g marchewki (2 średnie), 100 g miąższu ananasa lub pieczonej dyni, 100 g mąki ryżowej, 
50 g mąki ziemniaczanej, 50 g mielonych migdałów, 1 łyżeczka cynamonu, 1 łyżeczka sody 
oczyszczonej + 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia + 1/2 łyżeczki soli morskiej, 50 g orzechów 
nerkowca, 50 g wiórków kokosowych, 3 jaja, 125 ml syropu klonowego, 125 ml oleju kokosowego 
(virgin) 
polewa: 125 g serka Philadelphia miksować z 2 łyżkami syropu klonowego przez około 3 minuty, 
posmarować ciasto, 
 
Dno formy o średnicy 21 cm wyłożyć papierem do pieczenia, zapiąć obręcz wypuszczając papier  na 
zewnątrz. Piekarnik nagrzać do 170 stopni C. Marchewkę obrać i zetrzeć na drobnej tarce lub 
rozdrobnić w rozdrabniaczu/melakserze. Ananasa lub miąższ z pieczonej dyni zmiksować blenderem 
na papkę. Marchewkę z ananasem lub dynią wymieszać łyżką z 1 jajkiem i odstawić na bok. Do 
drugiej miski wsypać: mąkę ryżową, ziemniaczaną, mielone migdały, cynamon, sodę oczyszczoną, 
proszek do pieczenia i sól morską. Dokładnie wymieszać łyżką, następnie wymieszać z posiekanymi 
orzechami i wiórkami kokosowymi, odstawić. Pozostałe 2 jajka ubić na pianę (mniej więcej do 
potrojenia objętości, około 5 minut). Następnie cienkim strumieniem stopniowo dodawać syrop 
klonowy cały czas miksując na wysokich obrotach (w sumie ok. 5 minut). Wciąż ubijając dolewać 
stopniowo roztopiony i przestudzony olej kokosowy. Do powstałej masy dodać składniki z pierwszej 
miski z marchewką i wymieszać łyżką do połączenia się składników, następnie dodać sypkie składniki 
i jeszcze raz wymieszać (delikatnie!) łyżką do połączenia się składników (nie dłużej!). Ciasto przełożyć 
do tortownicy, delikatnie wyrównać powierzchnię i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez ok. 
40 minut do suchego patyczka (w większej tortownicy ciasto pieczemy krócej). 
 
 
Chipsy ziemniaczane i buraczane, 2 - 4 PORCJE 

4 średniej wielkości ziemniaki, sól morska, 1 łyżka listków świeżego tymianku (lub 2 łyżeczki 
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suszonego) lub posiekanego rozmarynu, 2 łyżki masła (najlepiej klarowanego) lub oliwy, buraki 
(najlepiej podłużne, 2-3 sztuki), sól, pieprz, ulubione zioła (np. majeranek, oregano, bazylia, werbena 
zielona, opcjonalnie papryka ostra),  
 
Warzywa dokładnie wyszorować szczoteczką lub ostrą stroną gąbki pod bieżącą wodą i 
osuszyć. Pokroić (mandoliną, melakserem, przystawką do miksera lub ewentualnie specjalną tarką do 
warzyw) na 1 mm lub 2 mm plasterki. Warzywa posypać solą morską, tymiankiem i wysmarować w 
roztopionym maśle lub oliwie. Ułożyć na dużej blaszce do pieczenia z nieprzywierającą powłoką lub 
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Plasterki układamy jeden obok drugiego (mogą 
częściowo zachodzić na siebie, ale tylko brzegami). Jeśli warzywa pokroiliśmy na minimalną grubości 
(1 mm) pieczemy je w piekarniku uprzednio nagrzanym do 220 stopni C przez około 7 - 10 minut lub 
do czasu aż będą równomiernie zrumienione. Grubsze plasterki (2 mm) pieczemy w 250 stopniach C 
przez około 9 - 15 minut lub do zrumienienia. Po upieczeniu odczekajmy kilka minut, aż warzywa 
nabiorą chrupkości i łatwiej będą odchodzić od blaszki. 
 
 
Kaczka w pomarańczach 

1 kaczka (około 2 kg), 4 pomarańcze, 1 łyżka masła, 6 łyżeczek cukru, 100 ml wody, świeżo 
wyciśnięty sok z 1 cytryny, 1 łyżka białego wytrawnego wina, 1 łyżka galaretki z czarnych porzeczek, 1 
łyżeczka mąki ziemniaczanej, świeżo zmielony czarny pieprz, sól 
 
Kaczkę nacieramy solą i pieprzem, smarujemy miękkim masłem. Jedną pomarańczę dokładnie 
szorujemy, obieramy skórkę tak, by nie miała białych części. Wkładamy obraną skórkę do wnętrza 
kaczki. Kaczkę wkładamy do brytfanki, którą wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 
220°C. Po pół godzinie zmniejszamy temperaturę do 180°C i pieczemy do miękkości (należy liczyć 25 
minut na każde 500 g mięsa). Po godzinie polewamy kaczkę sokiem wyciśniętym z dwóch 
pomarańczy. Pod koniec pieczenia do rondelka wsypujemy cukier, lekko skrapiamy wodą i stawiamy 
na ogniu. Gdy cukier się rozpuści i lekko zrumieni, wlewamy 100 ml wody, trzymamy kilka minut na 
małym ogniu, dodając pod koniec sok z cytryny, aż utworzy się syrop. Upieczoną kaczkę dzielimy na 
kawałki, układamy na półmisku, wokół układamy plastry pozostałych, wcześniej obranych 
pomarańczy. Wstawiamy do ciepłego piekarnika. Sos z brytfanki przelewamy do innego naczynia, 
odtłuszczamy, rozprowadzamy w nim mąkę ziemniaczaną i galaretkę porzeczkową, całość łączymy, 
mieszając. Brytfankę stawiamy na ogniu, wlewamy wino i zagotowujemy, zdrapując pozostałości ze 
ścianek, częściowo odparowujemy. Wlewamy do tego sos spod kaczki, dodajemy syrop, wszystko 
zagotowujemy. Przelewamy sos do sosjerki, podajemy wraz z kaczką i pomarańczami na półmisku. 
 
 
Bułeczki grahamki 

100 g pszenicy, 5 g kminku, 40 g drożdży, 5 g cukru, 7 g soli, 250 ml ciepłej wody, 400 g mąki, 
słonecznik lub dynia  

 

Pszenicę i kminek zmielić, drożdże rozpuścić w wodzie. Następnie połączyć z pozostałymi 
składnikami i wyrobić ciasto. Z ciasta uformować 8 bułeczek i pozostawić do wyrośnięcia. 

Posmarować wierzch żółtkiem. Wstawić do nagrzanego piekarnika (210◦ C) i piec przez 20 minut. 
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WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE PRODUKTÓW WYKORZYSTANYCH PODCZAS WARSZTATÓW 

 
Marchew 

Skład marchwi:  90% - woda; 7% - składniki odżywcze (węglowodany, białka, tłuszcze, celuloza); 1% - 
składniki mineralne (potas, sód, wapń, fosfor, siarka, magnez, żelazo, mangan, miedź, cynk, kobalt);   
1% - witaminy (witamina A, B1, B2, B6, C, E, H, K, PP), kwas foliowy, inozytol, ponadto kwas jabłkowy, 
flawonoidy, związki siarkowe, kumaryny, a także związki o działaniu insulinopodobnym, alkaloidy oraz 
pektyny. Warzywo ma właściwości przeciwcukrzycowe i przeciwpasożytnicze. Działa rozkurczowo, 
obniża poziom cholesterolu we krwi, a także wpływa na regulację trawienia. Stanowi bogate źródło 
witamin i soli mineralnych. Dzięki marchwi zwiększa się nasza odporność, a skóra i błony śluzowe 
stają się bardziej elastyczne. Marchew działa rozkurczowo na naczynia krwionośne, wiatropędnie i 
pobudzająco na układ moczowy. Marchew stosuje się w: zaburzeniach trawiennych u niemowląt i 
dzieci; w przypadkach niedożywienia, niedokrwistości; w stanach zapalnych skóry; w zaburzeniach 
przemiany materii; zapaleniu dróg moczowych; przeciwko owsikom i glistom; w początkowej fazie 
cukrzycy i miażdżycy; pomocniczo w chorobie wieńcowej. W kosmetyce duże zastosowanie ma 
karoten, który nie tylko wpływa na nasz wzrok ale także poprawia odporność naszego organizmu. 
 

Burak swoje lecznicze właściwości zawdzięcza antocyjanom - tym samym barwnikom, które 
występują w czerwonym winie. Dzięki nim mamy lepszą odporność, wolniej się starzejemy i 
zapobiegamy wystąpieniu nowotworów. Szklanka soku z buraków potrafi zdziałać cuda: uchroni przed 
katarem, uwolni od zgagi, obniży ciśnienie krwi i doda sił. Buraki mają dużo pierwiastków mineralnych: 
żelazo, wapń, magnez, potas, mangan, sód, miedź, chlor, fluor, cynk, bor, lit, molibden, kobalt oraz 
rzadko spotykane w warzywach rubid i cez. Składniki mineralne zawarte w burakach rozpuszczają się 
w wodzie, dlatego lepiej nie gotować buraków, chyba że w zupie. Buraki będą bardziej wartościowe, 
jeśli zostaną upieczone w skórce i obrane dopiero przed jedzeniem. Zapobiegają anemii, wspomagają 
leczenie białaczki. Zawarte w burakach barwniki należą do bardzo silnych przeciwutleniaczy i 
czterokrotnie zwiększają przyswajanie tlenu przez komórki czyli wspomagają więc układ krwionośny. 
Kwas foliowy, w który obfitują buraki, nie tylko warunkuje prawidłowy rozwój płodu, ale też pomaga 
usunąć z krwiobiegu homocysteinę - jej wysoki poziom może wywołać choroby serca. Buraki 
pomagają unormować poziom cholesterolu, przeciwdziałają też zwapnieniom naczyń krwionośnych. 
Powinni je jadać nadciśnieniowcy - badacze udowodnili, że azotany obecne w soku z buraków 
podnoszą we krwi stężenie regulującego ciśnienie tlenku azotu.  

Cytryna, zawiera jej na tyle dużo witaminy C (53 mg/100 g), by wspierać odporność i łagodzić 

przebieg infekcji. Owoc ma też sporo rutyny, która zapobiega utracie witaminy C z organizmu i 
uszczelnia naczynia krwionośne. Cytryna to dobre źródło beta-karotenu, witamin z grupy B, E, potasu, 
magnezu, sodu i żelaza. Są w niej też terpeny pobudzające wytwarzanie śliny. Wraz z wydzielaniem 
śliny rośnie produkcja enzymów trawiennych, cytryna pobudza procesy trawienne, przyśpieszając 
oczyszczanie organizmu - sprzyja zatem odchudzaniu. Warto zacząć dzień od szklanki wody z 
plasterkiem cytryny. Pamiętaj jednak, że taki napój pobudza apetyt. Sok z cytryny wybiela plamy na 
rękach po obieraniu warzyw, dodany do ryby powoduje, że znika charakterystyczny zapach. Jedzenie 
cytryny lub picie nierozcieńczonego soku podrażni chorą śluzówkę. Dlatego małymi łykami popijaj 
wodę z sokiem z cytryny. Nie powinno się pić cytryny z gorącą herbatą, bo w wysokiej temperaturze 
ginie witamina C. 


