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ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

Stosowanie zasad racjonalnego żywienia gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania 

organizmu dziecka na poszczególne składniki pokarmowe. Do grupy produktów 

dostarczających dziecku składników budulcowych - białka i mikroelementów (m.in. Wapnia, 

fosforu, żelaza) - należą: mleko i jego przetwory (sery twarde, sery twarogowe, napoje 

fermentowane), jaja, mięso, drób, ryby, warzywa i owoce. Źródłem składników 

energetycznych, potrzebnych do właściwego przebiegu procesów życiowych, są: produkty 

zbożowe, ziemniaki, tłuszcze roślinne i zwierzęce, cukier i słodycze. Składniki regulujące 

procesy życiowe są dostarczane w małych ilościach we wszystkich produktach spożywczych. 

Głównym ich źródłem są jednak warzywa i owoce.  

W zestawach potrawach należy dbać o to, aby białko zwierzęce było uzupełniane 

różnorodnym białkiem roślinnym, np.. Z przetworów zbożowych, owoców i warzyw. Źródłem 

białka roślinnego są również rośliny strączkowe i w niewielkim stopniu ziemniaki. Wymienione 

produkty dostarczają witamin, soli mineralnych i błonnika odgrywającego istotą rolę w pracy 

przewodu pokarmowego. Zachowanie współzależności między dostarczaniem białka 

zwierzęcego i białka roślinnego pozwala układać niestandardowe zestawy potraw z 

różnorodnych produktów spożywczych będących źródłem tych białek. Produkty, zwierające 

białka roślinne są tańsze od zawierających białka zwierzęce. Posiłki powinny być planowane 

właściwie z punktu widzenia prawidłowego żywienia i zarazem oszczędnie.  

Śniadanie powinno zawierać przede wszystkim mleko. Konieczne jest podawanie zup 

mlecznych z dodatkiem produktów zbożowych (drobny makaron, kaszę, kluski) lub napojów 

gorących, sporządzonych z mleka (kawa mleczna, kakao, bawarka). Ponadto przygotowuje się 

pieczywo z masłem, wędliną, serem lub jajem i różnymi pastami do kanapek oraz warzywa lub 

owoce. Pieczywo musi być urozmaicone asortymentowo (pszenne, razowe, pytlowe), 

podobnie dodatki w postaci produktów białkowych oraz warzywno-owocowych. Na przykład, 

nie należy łączyć lanych klusek na mleku lub zupy ,,nic’’ i jaj w jednym zestawie śniadaniowym, 

ponieważ powtarza się ten sam produkt.  

W skład posiłku obiadowego wchodzi zupa, drugie danie i deser. Zupy przygotowuje się na 

wywarach jarskich (warzywne) lub wywarach mięsnych (rosoły). Składnik główny (pomidory, 

ogórki i inne warzywa) nadaje zupom charakterystyczny smak. Dla dzieci zupy podprawia się 

mąką i masłem, śmietaną lub mlekiem, niektóre wyjątkowo białą zasmażką. Drugie danie 

obiadowe powinno składać się z produktu białkowego (mięso, ryby, ser, drób, jaja), produktu 

objętościowego (ziemniaki, kasze, kluski oraz z dodatków warzywnych (surówki, gotowane 

warzywa). Ulubionym deserem dzieci jest kompot lub porcja świeżych owoców. 

Podwieczorek jest zwykle posiłkiem słodkim. Można podawać dzieciom ciasta, koktajle, 

kisiele, musy, galaretki sporządzone z mleka lub owoców, a także świeże owoce lub przetwory 

owocowe. W żywieniu dzieci duże znaczenie odgrywa organoleptyczne urozmaicenie 

jadłospisów. Smak potraw, zapach, wygląd, konsystencja, a także barwa zestawów posiłków 

wpływają dosyć istotnie na trawienie u dzieci. Produkty i zestawy należy zestawiać tak, aby 

nie dominował w nich tylko smak słodki lub kwaśny. Nie znaczy to, że potrawy przygotowane 



zgodnie z recepturą nie mają zachować określonego charakteru. W żywieniu dzieci nie należy 

stosować octu i ostrych przypraw. Używa się przypraw naturalnych: zielona pietruszka, koper 

zielony, majeranek, kminek, sok z cytryny, sok z kwaszonych ogórków, kapusty, z buraków, z 

owoców oraz cukier i sól w bardzo ograniczonej ilości. Należy zwrócić uwagę na akcenty 

kolorystyczne przygotowywanych kanapek, zup, surówkek i skorelowanie ich barwy z 

zestawem śniadaniowym lub obiadowym.  

Dzieci przywiązują dużą wagę do wyglądu i konsystencji potraw. Planowane zestawy nie mogą 

być wyłącznie papkowate, suche lub zbyt gęste. Potrawy należy starannie porcjować, brzegi 

talerzy powinny być niepozalewane, porcje w miarę jednakowe, nie duże, zawsze z 

możliwością otrzymania dodatkowej, zmniejszonej porcji. Dzieci posługują się sztućcami: 

łyżką i widelcem, podczas obiadu, a łyżeczką przy deserach.  

Nawyki i przyzwyczajenia, związane ze spożywaniem posiłków nabyte w wieku przedszkolnym 

wpływają na kulturalne zachowanie przy stole w wieku późniejszym. 

 


