
Drugie śniadanie 

Drugie śniadanie odgrywa bardzo ważną rolę w codziennym jadłospisie – to dzięki niemu 

dziecko ma siłę na resztę dnia w szkole, potrafi skoncentrować się na zajęciach i wykonywać 

ćwiczenia fizyczne na w-fie. Duże odstępy między posiłkami powodują, że spada zawartość 

glukozy we krwi, co z kolei prowadzi do zmęczenia, obniżonej sprawności i koordynacji 

ruchowej, oraz problemów z koncentracją uwagi. 

Jeśli chcemy właściwie zadbać o dziecko, jego zdrowie i sylwetkę a także pragniemy mu 

dostarczyć energii niezbędnej do spędzenia dnia w szkole, musimy przygotować dobre, 

pożywne śniadanie, które – co ważne – mały uczeń będzie chciał zjeść. Nie oznacza to 

bynajmniej godziny spędzonej w kuchni – wystarczy odrobina pomysłowości, odpowiednie 

pozycje na liście zakupów, i – co nie mniej ważne – poczucie estetyki. 

Co na drugie śniadanie? 

Dietetycy zalecają, aby ten posiłek dostarczał ok. 10 – 15% dziennego zapotrzebowania na 

energię co odpowiada od 175 do 380 kcal w zależności od płci, wieku i aktywności fizycznej. 

Najważniejsze składniki, jakich potrzebuje młody, rozwijający się organizm, to: 

pełnowartościowe białko, witaminy z grupy B, wapń, żelazo, jod, cynk, a przede wszystkim, 

odpowiednie kwasy tłuszczowe, zwłaszcza z grupy omega-3 (są one niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania mózgu). To wskazówki, które trzeba uwzględnić przy doborze 

produktów przy drugie śniadanie. 

Królem produktów śniadaniowych od wielu lat są kanapki. Można je przyrządzić łatwo i 

szybko, są też poręczne do zjedzenia na stojąco, gdy nie dysponujemy stołem ani sztućcami. 

Ta potrawa doczekała się tysiąca wariacji – spośród nich wybierzmy te, które są i smaczne, i 

zdrowe. 

Podstawę kanapki powinno stanowić pieczywo pełnoziarniste. Cechuje się ono dużą 

zawartością błonnika, który skutecznie syci i zapobiega otyłości, a także witamin i 

pierwiastków – zawiera np. 4 razy więcej magnezu niż wypieki z jasnej, całkowicie 

oczyszczonej mąki. Nie wszystkie dzieci są przyzwyczajone do smaku pełnoziarnistego 

pieczywa, dlatego warto je wprowadzać do diety stopniowo, zastępując na początku jasne 

wypieki pieczywem z mieszanej mąki, żeby ostatecznie wprowadzić pełnoziarniste. 

Obowiązkowym elementem kanapki jest tzw. smarowidło – tradycyjnie dwoma 

podstawowymi produktami do smarowania kromek w polskiej kuchni są margaryna i masło. 

Od wielu lat trwa spór pomiędzy zwolennikami obydwu opcji, lecz obecnie dietetycy zalecają 

raczej drugie rozwiązanie (wyjątkiem jest dieta osób cierpiących na choroby układu 

krążenia). W maśle znajdziemy łatwo przyswajalny tłuszcz, a także witaminy: A, D, E i K 

oraz kwas foliowy a także kwasy omega-3. Margaryna nie zawiera cholesterolu w czystej 

postaci, lecz za to są w niej obecne szkodliwe dla zdrowia izomery trans, czyli szkodliwe 

kwasy tłuszczowe, które przyczyniają się do wzrostu cholesterolu w organizmie. 

Zamiast margaryny i masła mamy jednak do wyboru wiele innych możliwości. Zdecydowanie 

należy odrzucić słodkie kremy do pieczywa, zawierające mnóstwo tłuszczu i cukru. Za to 

szybko i małym kosztem można sporządzić własnoręcznie pastę kanapkową: 



Co włożyć do środka kanapki? Tu naprawdę mamy olbrzymie pole do popisu, żeby 

skomponować dziesiątki różnych wersji smakowych, nie tylko zdrowych, ale także 

apetycznych. 

W kanapce na pewno powinny znaleźć się warzywa – bogate źródło błonnika i witamin. I to 

nie w ilościach stosownych raczej dla przyprawy, lecz jako pełnowartościowy składnik. 

Najlepiej stosować gruntowe warzywa sezonowe – są one najzdrowsze, zawierają najmniej 

szkodliwych substancji i konserwantów (podczas gdy tzw. nowalijki często są hodowane z 

użyciem dużych ilości niebezpiecznych dla zdrowia nawozów azotowych). Przed 

umieszczeniem na kromce dokładnie myjemy je i osuszamy, żeby kanapka nie rozmiękła – a 

jeśli to możliwe, nie obieramy ze skórki, w której znajduje się najwięcej cennych substancji. 

Smacznym i zdrowym roślinnym dodatkiem do kanapki mogą być: rzodkiewki, pomidory, 

sałata, ogórki, cebula, biała rzodkiew, szczypiorek, koperek… 

Jednym z popularniejszych zazwyczaj dodatków jest wędlina – lecz mimo, że tradycyjnie 

uznawane za pożywne, przetwory mięsne mogą zawierać mnóstwo konserwantów i 

wypełniaczy. Obecnie normą w polskim przemyśle masarskim jest uzyskiwanie z 1 kg mięsa 

1,7 kg wędlin – resztę stanowią różnego rodzaju sztuczne dodatki, które niekoniecznie muszą 

mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie – przykładem są ostatnie wyniki badań Word 

Cancer Research Fund, z których wynika, że spożywanie przetworzonego mięsa przyczynia 

się do rozwoju nowotworów przewodu pokarmowego. Dlatego lepiej porzucić wędliny na 

przykład na korzyść sera czy przetworów sojowych – te produkty również są bogate w 

białko i o wiele zdrowsze. 

Dobrym uzupełnieniem kanapek jako podstawy śniadania są owoce. To dodatek cenny 

szczególnie w okresie, gdy konieczne jest wzmocnienie odporności dziecka – naturalna 

witamina C jest o wiele lepiej przyswajana niż ta podawana w tabletkach. Owoce są ponadto 

źródłem łatwo przyswajalnych węglowodanów, które dostarczą energii potrzebnej do 

spędzenia długiego dnia w szkole. 

Podobnie jak w wypadku warzyw, najlepiej kupować owoce sezonowe (najwartościowsze są 

oczywiście te z własnego lub zaprzyjaźnionego ogródka, co do których mamy pewność, że 

wyrosły bez użycia pestycydów). 

W pudełku na drugie śniadanie możemy umieścić: 

 jabłko (najlepiej ze skórką) – jeśli jest duże, można pokroić je w ćwiartki i wydrążyć 

gniazdo nasienne, jeśli nie – podać w całości 

 banany 

 mandarynki lub pomarańcze – aby ułatwić dziecku obranie skórki, warto wcześniej 

naciąć ją nożykiem 

 śliwki, morele, winogrona, wiśnie – trzeba je umieścić w osobnym pudełeczku 

 gruszki – lepiej wybierać twardsze i niezbyt soczyste, żeby dało się je komfortowo 

zjeść 

 orzechy lub migdały 

Owoce możemy pokroić wcześniej, ale wtedy warto skropić je delikatnie cytryną, żeby nie 

zbrązowiały. 

Drugie śniadanie powinno zawierać także coś do picia. Najzdrowszym wyborem jest woda 

mineralna, która dostarczy dziecku składników mineralnych i pomoże w wypłukaniu toksyn z 

organizmu. Żeby podnieść jej walory smakowe, można dodać świeżo wyciśnięty sok z 

cytryny lub kilka listków świeżej mięty. Zamiast wody można dać dziecku napój owocowy – 



lecz nie może to być tzw. kartonik. Najlepiej przygotować świeży sok samemu, a jeśli nie 

mamy tej możliwości, nabyć tzw. sok jednodniowy. 

Jednym z przykazań naszej diety powinno być zalecenie 

wynikające z powiedzenia „śniadanie jedz jak król, obiad jak 

książę, kolację jak żebrak”.  

Warto wiedzieć nie tylko, co jeść, ale też kiedy i jak spożywać posiłki. Większość 

Polaków je natomiast rano niewiele bądź w ogóle, co może negatywnie wpływać na zdrowie i 

samopoczucie. Sprawdź, jakie korzyści płyną z dbałości o śniadanie – oto 5 argumentów, dla 

których warto jeść drugi posiłek, jeszcze przed obiadem.  

5 powodów, dla których warto jeść drugie śniadanie: 

1. Nawet jeżeli zjedliśmy w domu obfite pierwsze śniadanie, to zapas energii wystarczy na 3, 

maksymalnie 4 godziny. Drugie śniadanie uzupełni składniki odżywcze, które jedynie w 

części zapewniliśmy organizmowi podczas posiłku w domu. Dzięki niemu nabierzemy sił 

do dalszej pracy i będziemy aktywniejsi!  

2. Nasz organizm nie potrafi kumulować niektórych składników odżywczych i witamin. 

Niezwykle istotne jest więc sukcesywne dostarczanie ich w posiłkach w ciągu całego dnia. 

Najlepiej, aby było ich około pięciu, a jednym z nich było właśnie drugie śniadanie. 

3. Zbyt długie przerwy między posiłkami wpływają również na zmniejszenie wydolności 

umysłu. Spożywając drugie śniadanie będziemy mieć lepszy nastrój, a nasza zdolność do 

koncentracji uwagi wydłuży się. 

4. Śniadanie jest bardzo istotne dla osób pracujących umysłowo – odpowiednio 

skomponowany posiłek powinien zawierać witaminy z grupy B oraz magnez i wapń, które 

poprawiają przewodnictwo impulsów nerwowych, pomagając tym samym w szybszym 

myśleniu. 

5. Drugie śniadanie przygotuj w domu. Dzięki temu nie kupisz przypadkowej, niezdrowej 

przekąski, takiej jak słodycze. 

 

Read more http://www.zdrowylink.pl/dieta/zdrowe-drugie-sniadanie/ 
 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/tematy/d/domy
http://www.zdrowylink.pl/dieta/zdrowe-drugie-sniadanie/

