
 

     Jak „uzdrowić” menu? 

5 prostych zasad 
Informacja dla uczniów i rodziców w ramach 

realizowanego programu edukacyjnego 

„Trzymaj Formę”. 

1. Mniej tłuszczu + dobre tłuszcze. 

2. Mniej cukru + produkty z pełnego ziarna zbóż. 

3. Mniej soli. 

4. Więcej warzyw i owoców. 

5. Mniej kalorii.  

Mniej tłuszczu + dobre tłuszcze 

 

 

Ograniczaj je, ponieważ podnoszą poziom cholesterolu we krwi, co jest poważnym 

czynnikiem ryzyka chorób serca. 

Źródła: tłuszcze zwierzęce (masło, smalec, śmietana, żółte sery, tłuste czerwone mięso i 

przetwory, wędliny), olej kokosowy i palmowy.  

 

 

To szczególny rodzaj kwasów tłuszczowych o bardziej niekorzystnym działaniu niż tłuszcze 

nasycone – eliminuj je. 

Źródła: nabiał i czerwone mięso zwierząt kopytnych oraz żywność przetworzona. 



Stosowanie przestarzałego procesu technologicznego utwardzania olejów roślinnych 

powoduje, że zmieniają się ich właściwości i to właśnie w tym procesie powstają tłuszcze 

trans. Utwardzone tłuszcze roślinne trans znajdują się w np. w twardych margarynach, 

wyrobach cukierniczych (ciastach, ciastkach), batonach, frytkach oraz w potrawach 

smażonych. 

Czy wiesz, że… 

Unilever od 1996 r. stosuje nowoczesną metodę interestryfikacji, dzięki której wszystkie nasze 

margaryny i tłuszcze do smarowania nie zawierają tłuszczów trans. 

 

 

Korzystne dla zdrowia (korzystnie wpływają m.in. na poziom cholesterolu), ale ich spożycie 

również należy kontrolować ze względu na wysoką kaloryczność.  

Źródła: oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy, kukurydziany, rzepakowy, sezamowy), oliwa 

z oliwek, dobrej jakości margaryny (miękkie lub płynne), tłuste ryby morskie (makrela, 

sardynka, łosoś, śledź, tuńczyk), majonez.  

Prozdrowotne składniki – co wybierać? 

 Ograniczaj spożywanie tłuszczów zwierzęcych (ze względu na wysoką zawartość 
niekorzystnych dla zdrowia nasyconych kwasów tłuszczowych) na rzecz tłuszczów 
roślinnych. 

 Stosuj produkty mleczne z niższą zawartością tłuszczu np. ser niskotłuszczowy 
(niskotłuszczowe alternatywy takich składników, jak biały ser, ricotta, feta lub mozzarella) 
lub mniejsze jego porcje i ilości, mleko i jogurty o obniżonej zawartości tłuszczu lub 
odtłuszczone, maślankę. 

 Zamiast kremowych dressingów zaproponuj gościom zdrowszą, niskotłuszczową wersję 
dressingu lub sos typu winegret przyrządzony na bazie oleju.  

 Zastępuj śmietanę produktami z udziałem olejów roślinnych, jogurtem, mlekiem,   
twarożkiem. 

 Zmniejszaj ilości „złych” tłuszczów (utwardzonych) w menu poprzez stosowanie  zdrowszych 

metod przyrządzania potraw (parowanie, gotowanie w wodzie, grillowanie, pieczenie).  
 Przygotowując dania, wybieraj chude kawałki mięsa, a przy obróbce składników odcinaj 

nadmiar tłuszczu, drób podawaj bez skóry.  
 Wykorzystuj zarówno chude, jak i tłuste ryby – sięgaj po „białe” ryby, takie jak dorsz, sola, 

oraz tłuste np. łosoś, makrela, śledź, sardynki.  
 Jako alternatywne źródła białka w korzystnej cenie wykorzystaj nasiona i rośliny strączkowe.  

 



 

Czy wiesz, że… 

100 g chudej wędliny - polędwicy z indyka to 4,6 g tłuszczu, a 100 g szynki wiejskiej wieprzowej aż 19,5 g. 

 

 

Mniej cukru + produkty z pełnego 

ziarna zbóż 
 

Prozdrowotne składniki – co wybierać ? 

 Z umiarem stosuj cukier i produkty zawierające 

dużo cukru np. syropy, cukierki, czekolady, ciastka i 
inne słodycze, dżemy, lody. 

 Serwuj więcej wody mineralnej, herbaty, herbatek 
owocowych i ziołowych, kawy zbożowej, napojów 
mlecznych, niesłodzonych soków warzywnych i 
owocowych. 



 Zamiast cukru i syropów korzystaj ze 100% soków owocowych lub musów z owoców.  
 Dodaj więcej owoców do ulubionych deserów, takich jak np. lody, szarlotka, naleśniki, 

tiramisu czy panna cotta. 
 Dla zapewnienia smaku ciastom oraz ciastkom użyj słodkich owoców lub rodzynek. 
 Podstawę naszej diety powinny stanowić węglowodany złożone – produkty zbożowe jak 

najmniej przetworzone, pełnoziarniste np. pieczywo razowe i graham, grube kasze 
(gryczana, pęczak, jęczmienna), płatki zbożowe (owsiane, jęczmienne, żytnie), ryż 
niełuskany. Białe pieczywo i biały ryż powinny być spożywane rzadziej. 

 

Mniej soli 

Sód (główny składnik soli) jest niezbędny (reguluje gospodarkę wodną organizmu oraz odpowiada 

za prawidłową pracę mięśni i nerwów), ale spożywamy go za dużo! Zwiększa to ryzyko 
nadciśnienia. Ograniczenie ilości soli o zaledwie 1 g dziennie może zmniejszyć ryzyko zawału serca 
o 3%.  

          

Prozdrowotne składniki – co wybierać? 

 Podczas gotowania zredukuj ilość soli przez dodanie ziół i przypraw nadających potrawie 
zdecydowany smak: tymianek, majeranek, bazylia, oregano, rozmaryn, świeżo mielony 
pieprz, czosnek, koperek, pietruszka, cebula, estragon, gałka muszkatołowa, słodka papryka, 
imbir, cynamon, chrzan, koncentrat pomidorowy, kilka kropli soku z cytryny.  

 Warzywa gotuj z niewielkim dodatkiem lub bez soli. 
 Solenie gotowanych ziemniaków, ryżu, kasz i makaronów ogranicz do akceptowalnego 

minimum. 

 Rozważ całkowitą rezygnację z solenia niektórych potraw np. frytek, aby goście mogli 
doprawić je według własnego upodobania.  

 Serwując sos sojowy, sos teriyaki, oliwki, pikle, kapary, anchois, musztardę, ketchup, sery, 
szynkę, bekon, wędzone mięsa i ryby, konserwy, nie używaj dodatkowo soli, ponieważ te 
produkty już ją zawierają. 

 Jeżeli korzystasz z półproduktów lub produktów gotowych np. bulionu pamiętaj, że są one 
już odpowiednio doprawione, co znacznie ułatwia kontrolowanie ilości soli zawartej w 



potrawie – na przykład zupa przyrządzona na bazie gotowego bulionu nie wymaga już 
dosalania, dlatego dokładnie wiadomo, ile soli użyto.  

Przykłady produktów zawierających znaczne ilości soli *6: 

 sery dojrzewające, topione – 1,5-5 g / 100 g 
 ryby wędzone 1,3-3,7 g / 100 g 
 przetwory warzywne i owocowe 0,08-6 g / 100 g 
 wędliny 2-3 g / 100 g 
 płatki żytnie, pszenne, kukurydziane 1,6-3 g / 100 g 
 pieczywo 0,3-1,8 g / 100 g 

 chipsy 1,7-2,2 g / 100 g 

Przykłady ograniczania ilości soli poprzez użycie ziół : 

 twarożek – szczypiorek, koperek, natka pietruszki, pieprz,  

 ziemniaki pieczone – rozmaryn,  
 omlet – szczypiorek, natka pietruszki, estragon, pieprz,  
 risotto – czosnek, zioła prowansalskie, słodka papryka,  
 schab pieczony – majeranek, tymianek, oregano, pieprz ziołowy,  
 kurczak – curry, słodka papryka,  
 cielęcina – czosnek, tymianek, rozmaryn, słodka papryka, pieprz,  
 dorsz pieczony – czosnek, natka pietruszki, bazylia,  

 
 *6 Ograniczenie spożycia soli, online: http://www.izz.waw.pl/images/stories/zasady%20przedszkole-pdf.pdf, 

s.4, dostęp dn. 6.04.2012.  
 

 

Więcej warzyw i owoców 

Prozdrowotne składniki – co wybierać? 

 Każdy posiłek powinien zawierać warzywa – najlepiej surowe lub gotowane na parze, 

ewentualnie przetwory owocowo-warzywne w zalewie naturalnej. 
 Mniej korzystne są przetwory owocowo-warzywne w syropie, kandyzowane, w occie czy 

solone.  
 Serwuj przynajmniej 150 g warzyw na porcję.  
 Zaoferuj szeroką gamę dań z ziemniaków, nie ograniczaj się tylko do frytek – spróbuj 

pieczonych ćwiartek ziemniaków, ziemniaków gotowanych w skórkach, a potem lekko 
miażdżonych, pieczonych w piecu lub purée z ziemniaków z mlekiem  
półtłustym, ziołami i przyprawami lub chrzanem dla zaostrzenia smaku. 

 Zamiast frytek serwuj również sałatki i surówki, a zamiast produktów skrobiowych - 
dodatkową porcję warzyw.                                                               



Do sałatek: 

 użyj gorących składników – np. ryb, grillowanego lub gotowanego na parze mięsa. Bez 
dodawania dużych ilości tłuszczu zatrzymasz smak, zapewniając jednocześnie różnorodność 
kolorystyczną. 

 duże kawałki warzyw obsyp przyprawami, upiecz je, a następnie dodaj do sałatki – w ten 
prosty sposób szybko uzyskasz atrakcyjną opcję dla wegetarian, 

 jako składnika użyj makaronu ugotowanego al dente, 
 podaj prosty w przygotowaniu dip (beztłuszczowy jogurt grecki lub niskotłuszczowy majonez 

połącz z sokiem z cytryny, zmielonym kminkiem i kolendrą) lub lekki dressing na bazie oliwy 
z oliwek, 

 serwując sałatkę podaj pieczone ziemniaki z delikatnym nadzieniem: dużą ilość  posiekanych 
ziół wymieszaj z częściowo odtłuszczoną mozzarellą lub ricottą oraz odrobiną musztardy.  

Desery 

 przygotowując owocowy deser, podaj duszone owoce z 

beztłuszczowym jogurtem – dla nadania słodkiego smaku 
dodaj brzoskwiń, truskawek lub winogron, 

 serwuj lekkie sorbety, 

 zaoferuj purée z duszonych owoców z budyniem lub 
jogurtem, 

 używaj gotowych sosów owocowych typu coulis, 

 serwując desery oprósz je okruszkami z razowego chleba 
lub otrębami – to zdrowsza wersja toppingu. 

 
 

 Mniej kalorii 

Obniż wartość energetyczną potraw, stosując techniki kulinarne, które nie 

wnoszą dodatkowych kalorii.  

 
 

 Gotowanie na parze pozwala uniknąć dodawania tłuszczu (co znacznie zmniejsza 
kaloryczność potraw) i nadmiaru soli. Przykładowo ważący 150 g filet z piersi kurczaka 
ugotowany na parze to 150 kcal - ten sam filet usmażony w panierce na tłuszczu to aż 350 
kcal! Przy gotowaniu na parze nie zmniejsza się także zasadniczo masa produktów. Mięsa w 



czasie gotowania na parze tracą 10-20% swojej masy początkowej, podczas gdy tradycyjne 
gotowanie to ubytek rzędu 30-40%. Warzywa i ziemniaki w czasie gotowania na parze 
niemal nie tracą na wadze, a podczas tradycyjnego gotowania ubywa im 15%. 

 W trakcie smażenia blisko 60% tłuszczu z patelni przechodzi do smażonego produktu. 
Ogranicz tą metodę obróbki, a jeśli smażysz, użyj dobrego tłuszczu roślinnego z 
nienasyconymi kwasami tłuszczowymi.  

 

Czy wiesz,  ile to kalorii ? *7 

 

*7 Podstawy teoretyczne programu „Trzymaj Formę!” – Poradnik dla nauczycieli, wydanie IV, Warszawa 2010. 

* Kalorie w 1 porcji dania; w pozostałych przykładach kalorie podano dla 100 g produktu . 


