
Śniadanie – najważniejszy posiłek 

Nie bez powodu śniadanie jest nazywane najważniejszym posiłkiem dnia. Jego zadaniem jest 

dostarczenie energii niezbędnej do rozruszania ciała i umysłu. Z pustym brzuchem gorzej myślimy i 

trudniej jest nam się skoncentrować. Badania dowiodły, że dzieci, które co dzień jedzą w domu 

dobrze skomponowane śniadania, osiągają lepsze wyniki w nauce, bo w przeciwieństwie do dzieci 

jadających te posiłki dopiero w szkole potrafią się lepiej skoncentrować, są też mniej agresywne i 

mniej ospałe. Z wieloletnich badań naukowych wynika ponadto, że jedzenie śniadań 

poprawia odporność i zapobiega otyłości i próchnicy. Specjaliści podkreślają, że dzieci zaczynające 

dzień od zdrowego posiłku przyzwyczajają się do jedzenia mniejszych porcji, za to regularnie, mają 

niższy poziom cholesterolu we krwi i rzadziej skarżą się na bóle brzucha. W pustych żołądkach 

dzieci niejadających śniadań wydziela się zaś nadmierna ilość kwasu, który podrażnia śluzówkę, 

zaburzając pracę układu pokarmowego. Zmniejsza się też odporność organizmu na chłód, 

natomiast spadek stężenia glukozy we krwi może prowadzić do ospałości i zawrotów głowy. 

Śniadanie ma dostarczyć energii 

Aby śniadanie spełniło swoje zadanie, musi być odpowiednio skomponowane. Ma dostarczyć 

sporej dawki węglowodanów złożonych, które łagodnie podnoszą poziom cukru we krwi i 

dostarczają energii na długo. Nie dają wprawdzie takiego jej zastrzyku jak słodycze, ale dzięki nim 

organizm funkcjonuje wydajniej przez dłuższy czas, a głód pojawia się później niż po zjedzeniu 

czegoś słodkiego. Idealnym źródłem węglowodanów złożonych jest pieczywo pełnoziarniste, 

(dostarcza także witamin, magnezu, cynku i błonnika), niesłodzone płatki śniadaniowe (obfitujące 

też w błonnik).  

Kolejnym składnikiem dobrego śniadania powinny być produkty zawierające białko i wapń – 

niesłodzony jogurt, zupa mleczna, kefir, żółty ser, twarożek. Nie wolno zapominać o warzywach 

bogatych w witaminy – dobrym dodatkiem do kanapki będzie plasterek pomidora, liść sałaty, 

pokrojona papryka. Śniadanie mogą uzupełnić owoce dodane do jogurtu (banany, truskawki, 

maliny, pomarańcze). Menu warto wzbogacić o jajka, np. na miękko czy w postaci jajecznicy. Jajka 

zawierają m.in. witaminy z grupy B (ich niedobór objawia się u dzieci zaburzeniami funkcji 

neurologicznych, jak znużenie czy nerwowość), a także żelazo (przeciwdziała anemii, poprawia 

koncentrację). Świetnym dodatkiem będą kiełki i orzechy bogate w witaminy i mikroelementy (np. 

jeden orzech brazylijski pokrywa całodzienne zapotrzebowanie na selen). 

Co do picia na śniadanie? 

Najzdrowsze są świeżo wyciskane soki albo niegazowana woda mineralna, a także napoje mleczne 

(szklanka mleka czy koktajl mleczny z dodatkiem owoców). Na drugim biegunie znajdują się 

słodzone napoje gazowane i mocna herbata. Choć natychmiast dodają energii, to fatalnie wpływają 

na stan zębów, utrudniając wchłanianie się wapnia, a napoje gazowane jeszcze zwiększają ryzyko 

otyłości. Do picia można dziecku dać sok z kartonu, ale warto wcześniej przeczytać skład 

umieszczony na opakowaniu. Najzdrowsze są te, które nie zawierają cukru ani sztucznych 

słodzików. 

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/dieta-dziecka-wazne-pierwsze-

sniadanie 
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