
DIETA  (ZDROWYCH )DZIECI

KIEDY „TŁUSTY”
ZNACZY... ZDROWY!

Czyli wysokotłuszczowa, niskocukrowa
dieta dzieci wspierająca mózg i chroniąca

przed nadwagą oraz chorobami
cywilizacyjnymi
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CZY ZAUWAŻASZ U SWOJEGO
DZIECKA:
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Ospałość z rana i nadmierne pobudzenie przed

snem?

Nadmierne pobudzenie i ekscytację

w miejscach publicznych?

Brak koncentracji i częste zapominanie?

Podczas oglądania telewizji bądź spożywania
posiłku twoje dziecko nieustannie się rusza i
mówi?
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Reaguje na polecenie dopiero kiedy powtórzysz

je po raz kolejny i znacznie głośniej?

Czy twoje dziecko nie lubi warzyw?

Często budzi się w nocy lub śpi niespokojnie?

Zgrzyta zębami i reaguje impulsywnie?

Jest nerwowe bez powodu i reaguje

histerycznie nawet na najmniejsze uwagi czy

niepowodzenia?

Jest ogólnie mówiąc niejadkiem, a jeśli już je,

to bardzo wybiórczo?



JEŚLI CHOĆ NA CZĘŚĆ Z POWYŻSZYCH
PYTAŃ ODPOWIEDZIELIŚCIE TWIERDZĄCO,

WIEDZCIE ŻE:

Cukier działa na neuroprzekaźniki w mózgu jak narkotyk.

Uzależnia i powoduje silne stany zapalne w mózgu.

Wszystkiemu winien jest cukier i niedożywienie
nim spowodowane.

Niszczy dobrą florę bakteryjną jelit, a tym samym...

...drastycznie obniża odporność organizmu na wirusy i bakterie.

Uniemożliwia wchłanianie witamin i minerałów z pożywienia.

Dzieci jedzące cukier są otyłe i niedożywione (patrz wyżej).

Prowadzi do leptyno i insulinooporności, a w konsekwencji
cukrzycy, otyłości i chorób autoimmunologicznych.

Uszkadza struktury mózgu prowadząc do zaburzeń
neurologicznych.

Już sam słodki smak buduje niewłaściwe nawyki żywieniowe,

skutkujące w przyszłości niewłaściwą relacją z jedzeniem.



NIE „NAWRACAJ”

ZAPOBIEGAJ !
Choć zostałam wychowana w domu, gdzie każdy posiłek gotowany był od podstaw,

a składniki na te posiłki pochodziły bezpośrednio z naszego gospodarstwa, gdy tylko
wyfrunęłam z gniazda przepadłam. 

Niestety gdy przeprowadziłam się ze wsi do miasta pochłonęła mnie jego obfitość,
co do dziś odbija mi się czkawką. To, co kiedyś stanowiło moją w pełni nieprzetwo-

rzoną, BIO i ECO dietę, zastąpiły białe pieczywo, pizza, słodkie drożdżówki, kupne
makarony, sosy, mrożone pierogi itd. A że nie umiałam gotować, bez wyrzutów
sumienia stołowałam się w fastfoodowych sieciówkach. 

Płacę za to do dziś. 

Dziś muszę nieustannie się „nawracać”.  Zatem...

ZAMIAST DOPUŚCIĆ DO OTYŁOŚCI NASZYCH DZIECI, UTRATY
PRZEZ NIE ZDROWIA I RYZYKA, IŻ W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ
ZMUSZONE KORZYSTAĆ Z POMOCY DIETETYKÓW... W PIER-

WSZEJ KOLEJNOŚCI POWSTRZYMAJMY TO RYZYKO! PO CO
LECZYĆ KIEDY MOŻNA ZAPOBIEGAĆ.

POMYSŁ NA TEGO E-BOOKA POWSTAŁ W MOJEJ GŁOWIE Z KILKU
WZGLĘDÓW. 

PO            KAŻDEGO DNIA DOSTAJĘ PO KILKANAŚCIE WIADOMOŚCI NA
INSTAGRAMIE Z PYTANIAMI :

1
„JAK TY TO ROBISZ, ŻE TWOJE DZIECI TAK CHĘTNIE
JEDZĄ WARZYWA?”

„ JAK OGRANICZYĆ DZIECIOM SŁODYCZE, NIE
POZBAWIAJĄC ICH TEJ PRZYJEMNOŚCI, TAK ABY TO
OGRANICZENIE NIE BYŁO KARĄ?”

„JAK KOMPONOWAĆ POSIŁKI DLA DZIECI, ŻEBY SIĘ
NAJADAŁY I PRZESTAŁY PODJADAĆ POMIĘDZY?”

„JAK KARMIĆ DZIECI, ŻEBY ZJADAŁY TO CO IM
GOTUJĘ?”

„JAK RADZISZ SOBIE Z DZIECKIEM Z ADHD?”



PO             MOJĄ PASJĄ STAŁO SIĘ ZROZUMIENIE JAK JEDZENIE WPŁYWA NA
NASZE MÓZGI I ZDROWIE.

PO               PRAKTYKUJĘ TO O CZYM  PISZĘ. I WIDZĘ NIEPRAWDOPODOBNIE
POZYTYWNE ZMIANY W ZACHOWANIU 

I STANIE ZDROWIA MOICH DZIECI CO UWAŻAM ZA SUKCES, KTÓRYM CHCĘ
SIĘ PODZIELIĆ.

PO         CIESZY MNIE I NAPAWA DUMĄ GDY MOJE DZIECKO CZYTA
ETYKIETĘ PRODUKTU W SKLEPIE I MA ŚWIADOMOŚĆ SZKODLIWOŚCI
NIEPOTRZEBNYCH DODATKÓW. POTRAFI ZWRÓCIĆ NA TO UWAGĘ, GDY
JEST TAKIM PRODUKTEM CZĘSTOWANE... I ODMÓWIĆ.

PO           DZIECI TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ. DZIECI WIDZĄ I NAŚLADUJĄ.

DZIECI SĄ JAK GĄBKA I CHWAŁA IM ZA TO. SĄ CIEKAWE ŚWIATA I MAJĄ
TAK OTWARTE UMYSŁY, ŻE ZANIM UKIERUNKUJĄ SWOJE WŁASNE POG-

LĄDY Z CHĘCIĄ  CZERPIĄ INSPIRACJE OD INNYCH - NAS, RODZICÓW, DZIAD-

KÓW... DOROSŁYCH.

PO          GŁĘBOKO WIERZĘ W TO, ŻE POZNANIE „ZŁA” I „DOBRA” OD
ŚRODKA JEST KLUCZEM DO SUKCESU. WŁĄCZENIE MYŚLENIA I NIEPO-

DĄŻANIE ZA KONSUMPCYJNYM BEŁKOTEM REKLAM Z TELEWIZJI MOŻE
ZAPOBIEGAĆ I LECZYĆ BEZ KONIECZNOŚCI ŁYKANIA FARMACEUTYKÓW.

PO     UCZĘ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH. BYŁAM JUŻ MATKĄ
„BEZSTRESOWĄ” I „ORTODOKSYJNĄ” W KWESTII ZARÓWNO WYCHOWANIA
SWOICH DZIECI, JAK I ICH KARMIENIA. DZIŚ JESTEM POŚRODKU. NIE
ZMUSZAM MOICH DZIECI DO JEDZENIA SPIRULINY, ANI NIE POZWALAM NA
„HULAJ DUSZA, PIEKŁA NIE MA”. 
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Jak już wcześniej wspominałam tłuszcz zyskał miano winowajcy chorób wień-

cowych, wysokiego cholesterolu, miażdżycy, zawałów serca, otyłości itd. Badania
amerykańskiego naukowca Ancel'a Keys, na których oparto te opinie zostały
zbojkotowane i obalone, gdyż były wybiórcze i dopasowane do konkluzji ich autora
chcącego za wszelką cenę udowodnić swoją hipotezę, którą stworzył dla... sławy. 

FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE - CHOĆ KONSUMPCJA TŁUSZCZÓW NA
PRZESTRZENI LAT ZNACZNIE SPADŁA, ZACHOROWALNOŚĆ NA CHOROBY, O
KTÓRYCH POWODOWANIE BYŁY OSKARŻANE, WCIĄŻ ROŚNIE. BOWIEM
KIEDY SPOŻYWANIE TŁUSZCZÓW SPADŁO JEDNOCZEŚNIE ZDECYDOWANIE
WZROSŁO SPOŻYCIE CUKRU. SKORO PRODUKT TYPU JOGURT NATURALNY
ZOSTAŁ POZBAWIONY TŁUSZCZU - GŁÓWNEGO NOŚNIKA SMAKU, TRZEBA
BYŁO ZASTĄPIĆ GO INNYM, CZYLI CUKREM.

To nie tłuszcz powoduje wysoki poziom cholesterolu, a cukier właśnie. Cukier
łącząc się z frakcją cholesterolu zwaną LDL zaburza jego funkcję, czyli transporto-

wanie cholesterolu do komórek ciała. Powstaje wówczas stan zapalny i frakcje te
przyklejają się do ścian żył tworząc zatory. 

Cholesterol jest nam niezbędny, gdyż to z niego powstają hormony płciowe - testos-
teron i estrogen. Z cholesterolu wytwarzana jest też witamina D odpowiedzialna za
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pracę mięśni i dobre samo-

poczucie. Witamina D ma niebagatelny wpływ na samopoczucie zapobiegając dep-

resji. Warto zaznaczyć, że osoby cierpiące na cywilizacyjną już chorobę Hashimoto,

która dotyka coraz to młodsze pokolenia mają bardzo niski (wręcz krytycznie) po-

ziom witaminy D. Co za tym idzie dosyć charakterystycznym objawem niedoczyn-

ności tarczycy są stany depresyjne, zmęczenie i słaba jakość snu.

Ponadto wysoki poziom cholesterolu wcale nie nie musi być zły o ile korelacja HDL,

LDL i trójglicerydów jest prawidłowa, a powinna wyglądać mniej więcej tak: LDL do
HDL w stosunku 2:1 i niskie trójglicerydy.

NIE NAMAWIAM, SUGERUJĘ.

PRZEMYŚL TO...



STATYSTYKI

NA PODSTAWIE BADAŃ WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION -
ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA) OSZACOWANO, ŻE LICZ-
BA DZIECI Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ MOŻE SIĘGNĄĆ W 2025
ROKU 70 MILIONÓW - TO WIĘCEJ NIŻ OBECNIE WYNOSI LICZBA
LUDNOŚCI FRANCJI.

czynniki zewnętrzne: niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, stres, złe
nawyki i relacje z jedzeniem;

czynniki wewnętrzne: genetyka, zaburzenia hormonalne. Otyłość to patolo-

giczne nagromadzanie się tkanki tłuszczowej i towarzyszące temu stany zapalne
w organizmie, których konsekwencją jest cukrzyca i insulinooporność.

Hormonalne: insulinoopornosć, hiperinsulinemia, cukrzyca typu II, hiperandro-

genizm, PCOS, zespół metaboliczny;
Układu sercowo-naczyniowego: nadciśnienie, zawał, miażdżyca;

Układu oddechowego: bezdech senny, bardzo słaba kondycja;

Gospodarki lipidowej: wysoki LDL i niski HDL, wysokie trójglicerydy;
Układu pokarmowego: zaburzenia wchłaniania substancji odżywczych, niealko-

holowe stłuszczenie wątroby;
Choroby nowotworowe;

Choroby psychiczne: depresja, lęk, niska samoocena, zaburzenia snu, nadpo-

budliwość.

NADWAGA

O nadwadze mówimy wówczas, gdy w wyniku nadmiernego gromadzenia tkanki
tłuszczowej zachwiana zostaje proporcja masy ciała do wzrostu. Efektem jest to, że
dziecko waży w danym wieku więcej niż powinno. Szczególnie niebezpieczna jest
otyłość brzuszna. Aby móc sprawdzić, czy dziecko cierpi na otyłość brzusz-
ną/trzewną można użyć wzoru WHtR, czyli Waist-to-height ratio, który wyraża
stosunek obwodu talii do wzrostu i wygląda tak:

WHtR= obwód talii/ wzrost

Prawidłowy wynik powinien wynosić poniżej 0,5.

NIE LECZONA NADWAGA PROWADZI DO OTYŁOŚCI

OTYŁOŚĆ

Jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobą metaboliczną. Otyłość wymaga specja-

listycznego leczenia. Może być spowodowana wieloma czynnikami, takimi jak:

 ZABURZENIA SPOWODOWANE NADWAGĄ, A NASTĘPNIE OTYŁOŚCIĄ:



Z całą pewnością zetknęliście się już z tym stwierdzeniem. Wiedzcie, że nie ma
bardziej prawdziwego, bo to od stanu jelit zależy działanie naszych mózgów. Tak,

jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, jelita są odpowiedzialne m.in. za nasze dobre samo-

poczucie, dobry humor, zachcianki, a nawet myślenie.

W jelitach znajduje się 10 razy więcej bakterii niż komórek w całym ludzkim
organizmie. Można więc śmiało powiedzieć, że składamy się z bakterii. Dlatego tak
niezwykle istotne jest, aby mikrobiota jelitowa, czyli bakterie znajdujące się w

jelitach „żyły” w homeostazie. To nie jest tak, że Escherichia coli kojarzona z „jeli-
tówką” jest zła. Nie, jest to jedna z wielu źle kojarzących się bakterii, która natu-

ralnie zasiedla nasze jelita i jej zadaniem jest ich uszczelnianie. Natomiast kiedy
flora bakteryjna jelit jest zaburzona i owa bakteria występuje w zbyt dużej ilości,
może prowadzić do poważnych chorób takich jak zapalenie opon mózgowych czy
infekcji układu moczowego.

Bardzo często gros ludzi wychodzi z założenia, że skoro nie mają typowych objawów
ze strony układu pokarmowego, takich jak biegunka czy różnego rodzaju bóle, to z

ich jelitami wszystko jest ok. No bo jak skojarzyć, że np. atopowe zapalenie skóry,
autyzm, hashimoto czy depresja swój początek ma w jelitach... A no ma.

występują dolegliwości ze strony układu pokarmowego
alergie i nietolerancje pokarmowe
depresja i zaburzenia nastroju
zapalenia zatok i obniżona odporność
występują choroby autoimmunologiczne, np. hashimoto, RZS
autyzm
ADHD
choroby wątroby
nadwaga i otyłość

„Nadmierna higienizacja życia, nadużywanie leków, antybiotykoterapia, dieta uboga
w błonnik, stres, zanieczyszczenie środowiska - to wszystko przyczynia się do zubo-

żenia mikroflory jelit i dysbiozy, która może mieć poważne konsekwencje zdro-

wotne.” Instytut Mikroekologii

Aby przywrócić prawidłową mikroflorę konieczne jest zastosowanie probiotyko-

terapii. Warto zadbać o tę sferę wprowadzając probiotyki (na początek jedno lub
dwuszczepowe) do codziennej suplementacji zarówno dzieci jak i dorosłych. W
szczególności, gdy:

ZABURZONA MIKROFLORA JELITOWA POWODUJE ZDECYDOWANE OSŁA-

BIENIE PRODUKCJI NEUROPRZEKAŹNIKÓW, KTÓRE „WPŁYWAJĄ NA NAS-

TRÓJ, TJ. SEROTONINĘ I DOPAMINĘ. NEUROPRZEKAŹNIKI UWALNIANE DO
ŚWIATŁA JELIT WIĄŻĄ SIĘ Z ZAKOŃCZENIAMI NERWÓW I DAJĄ SYGNAŁ DO
MÓZGU, ŻE WSZYSTKO JEST W PORZĄDKU. SEROTONINA WPŁYWA NA RA-

DOŚĆ Z ŻYCIA, TEMPERATURĘ CIAŁA, REGULACJĘ PROGU BÓLOWEGO CZY
RUCHY JELIT. DOPAMINA Z KOLEI ZWIĄZANA JEST Z MOTYWACJĄ, POZYTY-

WNĄ ENERGIĄ, EKSCYTACJĄ – TO DZIĘKI NIEJ MAMY CHĘCI DO PÓJŚCIA NA
TRENING, TRZYMANIA SIĘ DIETY, CZY DO ZMIANY SIEBIE NA LEPSZE."

ZRÓDŁO: WWW.BODY-CHALLENGE.PL

„JELITA TO DRUGI MÓZG”



ADHD,

NADPOBUDLIWOŚĆ/DEPRESJA,

OBNIŻENIE NASTROJU 

W tym rozdziale nie mogę nie wspomnieć o nazwijmy to „gwałtownych zmianach
nastroju” u współczesnych dzieci. W ogromnej mierze bierze się to z przestymulo-

wania bodźcami zewnętrznymi takimi jak telewizja, gry, komputery, ostre światła i
dźwięki. Należy mieć jednak świadomość, że odporność organizmu na te stymulanty
również w ogromnej mierze bierze się z jelit. Wśród starszych dzieci moich
znajomych zauważam głównie silne stany przygnębienia, a nawet myśli samobójcze.

Natomiast młodsze dzieci to bomby atomowe, naładowane do tego stopnia, że ich
rodzice nie pamiętają już kiedy ostatni raz przespali choćby 5 godzin w nocy, o 5

minutach ciszy w ciągu dnia nawet nie wspominając.

Zmiany w składzie mikrobioty jelitowej mogą być związane z zaburzeniami nastroju i
depresją oraz z zachowaniami impulsywnymi, nadmiernym pobudzeniem, brakiem
koncentracji i niespokojnym snem. Te zmiany, jak już wspomniałam wyżej, powo-

dowane są złą higieną życia, ale przede wszystkim niewłaściwą dietą bogatą w cukry
proste i żywność przetworzoną, czyli słodycze i dania gotowe, białe mąki, pieczywo
pszenne, jak również warzywa i owoce z upraw opryskiwanych chemią i słabej jako-

ści mięso.

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem (a w zasadzie z niezliczoną ilością badań
naukowych), że mleko matki jest najbardziej odżywczym pokarmem, a poród natu-

ralny uzbraja noworodka w bardzo silną i zdrową florę bakteryjną. Ale tak wygląda
sytuacja idealna. Nie mniej jednak chciałabym przybliżyć Wam proces powstawania
i skutki spożywania przez dzieci mleka modyfikowanego i dań słoiczkowych. Od
razu zaznaczę, że zdaję sobie sprawę, iż nie każda z nas może karmić piersią - jak
już wcześniej wspominałam moje dzieci też dostawały MM i „słoiczki”. Dziś, kiedy
wiem to, co wiem, moje podejście do tematu zmieniło się diametralnie i choć nadal
jedynym zastępstwem naturalnego mleka matki jest jego sztuczny „odpowiednik”,

tak kwestia słoiczków przyprawia mnie o gęsią skórkę.



JAK JEŚĆ TŁUSTO I ZDROWO

„Tłuszcze i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe są ważne nie tylko dla
układu odpornościowego dziecka, ale właściwie dla każdej komórki w całym jego
organizmie, na czele z mózgowymi. Zdrowe tłuszcze dostarczają składników
odżywczych niezbędnych do wzrostu i energii, jak również absorbcji i meta-

bolizmu niektórych składników odżywczych. Są wykorzystywane do budowania
membran wokół każdej komórki w ciele, a także mają wpływ na układ
hormonalny.” źródło: „Jak zdrowo odżywiać dzieci” M. Dzikiewicz-Polak

ZDROWE TŁUSZCZE  to jest słowo klucz !

Moi Drodzy bez właściwego tłuszczu w diecie dzieci będą niedożywione, koniec
kropka. Problem w tym, że media, których nauczyliśmy się słuchać na ślepo, co
chwilę bombardują nas zmiennymi teoriami na temat diet, żywności, co jest dobre a
co złe. Na szczęście ja swoją wiedzę opieram na badaniach naukowych, wiedzy
moich autorytetów, książek naukowych i wiarygodnych (nieskomercjonalizo-

wawnych) publikacjach. Według tej wiedzy zdrowe tłuszcze to:

Oliwa z oliwek - tłoczona na zimno i przechowywana w ciemnej butelce z dala od
ciepła i źródeł światła.

Olej z awokado - patrz skład! Bardzo często mieszany jest z olejami niskiej jakości.
Również musi być tłoczony na zimno i przechowywany jak oliwa z oliwek.

Olej lniany - bardzo, ale to bardzo ważne... Nie kupuj tego sklepowego. On nie
nadaje się do spożycia. Olej lniany jest niezwykle delikatny i MUSI być tłoczony na
zimno, transportowany i przechowywany w zimnie. A okres jego trwałości po
wytłoczeniu to maksymalnie 6 tygodni.

Masło klarowane (ghee) - warto kupować organiczne (polecam palcelizać.pl). To „z

wiaderka” nie jest dobrym pomysłem. Natomiast masło klarowane jest bardzo zdro-

we dla dzieci, ponieważ zawiera spore ilości witaminy A, D i K oraz świetnie wpływa
na florę bakteryjną jelit. Ma wysoką temperaturę dymienia i nie wymaga przecho-

wywania w lodówce.

Olej kokosowy - w zasadzie na zmianę z masłem demonizowany lub wynoszony na
piedestały. Prawda jest taka, że nierafinowany olej kokosowy tłoczony na zimno
wspomaga pracę tarczycy, normalizuje insulinę, poprawia metabolizm, działa silnie
przeciwzapalnie, jest świetnym źródłem szybkiej energii dzięki średniołańcuchowym
kwasom tłuszczowym MCT... Można na nim smażyć, nie wymaga przechowywania
w lodówce. W temperaturze pokojowej przybiera płynną formę.

Smalec gęsi - bardzo zdrowy i wartościowy. Świetnie nadaje się do smażenia,

pieczenia i gotowania.

Olej konopny - zarówno olej jak i nasiona, czy mąka z konopi są bardzo odżywcze i
mają przyjemny smak. Świetnie nadają się do sałatek i wypieków.



awokado: ma tak grubą skórę i jest tak odporne na szkodniki, że nie wymaga

oprysków, ani zabiegów konserwujących. Najczęściej awokado BIO kosztuje dwa

razy więcej niż „zwykłe”. Pic na wodę, fotomontaż.

ananas: podobnie jak wyżej. Gruba niejadalna skóra i duża odporność na szko-

dniki.

cebula: wiele warstw skóry...

zielony groszek

kukurydza (nie GMO)

mango, melon i papaja

kalafior i brokuł: nie wymagają oprysków. Jest to wręcz małoopłacalne.

kiwi

szparagi

bakłażan 

kapusta

Zapewne wszyscy dostrzegamy bardzo wyraźną różnicę w cenie produktów BIO i

„zwykłych”. Miej świadomość tego, że w większości przypadków jest to chwyt mar-

ketingowy. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że niektóre produkty MUSZĄ być z

upraw ekologicznych, ale sporo jest takich, które dzięki znaczkowi „BIO” mają

dwukrotnie wyższą cenę, a wcale uprawy BIO nie wymagają. Natomiast zawsze, ale

to zawsze powinniśmy warzywa i owoce umyć, lub wymoczyć w wodzie z octem

jabłkowym, a następnie w wodzie z sodą oczyszczoną. Dzięki temu zostaną usunięte

woski, bakterie i część pestycydów. 

Czysta 15 to:

truskawki: najbardziej opryskiwane owoce ze wszystkich. Dzieci je uwielbiają,

dlatego warto zainwestować w opcję BIO lub hodować samemu.

nektarynki, brzoskwinie

jabłka, gruszki

winogrona

wiśnie

pomidory

papryka

seler naciowy

szpinak i jarmuż

ziemniaki

Te warzywa i owoce są niezwykle wrażliwe na opryski pestycydami, fungicydami i

środkami owadobójczymi. Głównie ze względu na wysoką porowatość oraz fakt, że

mają jadalną skórkę. Spożywanie tych szkodliwych, a wręcz niebezpiecznych sub-

stancji zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, powoduje silne alergie, zaburzenia

metaboliczne, uszkodzenia tarczycy. Niszczą też florę bakteryjną jelit prowadząc do

zaburzeń takich jak depresja.

Brudna 12 to:

BRUDNA 12/CZYSTA 15



TRAN TO NIE TO SAMO CO OLEJ Z REKINA, CZY OLEJ Z RYB

Tran to olej pochodzący wyłącznie z wątroby dorsza i ryb dorszowatych. Ma
większe niż olej nasycenie kwasami omega-3 i witaminą D3.

Olej z wątroby rekina to nie tran. Różni go od niego niższe nasycenie kwasami
tłusz-czowymi, ale za to lepiej wspiera odporność.

Olej z ryb to mieszanka nie wiadomo czego. Takich mieszanek unikamy.

Niestety producenci bardzo, ale to bardzo często wprowadzają konsumentów w

błąd nazywając olej z rekina czy skoncentrowany olej z ryb tranem. Tran to tran i

pochodzi wyłącznie z wątroby ryb dorszowatych. 

Warto również zwrócić uwagę na to, że różne produkty tej samej firmy też są różnej

jakości. To, że poniżej polecam tran Iskieras nie znaczy, że wszystkie produkty tej

firmy są warte uwagi - w zasadzie wręcz przeciwnie.

JAKI PRODUKT WYBRAĆ?

TRAN CZY OLEJ?

Tran HASCO- lek

Tran z Dorsza Domowa Apteczka

ISKIAL olej z wątroby rekina w kapsułkach

Möller’s Gold Tran Norweski- z wątroby dorsza

Tran norweski Gal

Children’s DHA Nordic Naturals

Doppelherz Active Tran na Odporność



KUCHNIA PRZYJAZNA
DZIECIOM

Kulinarna sztuka tworzenia

SUPERDZIECKA

„Zdrowie utrzymane za pomocą
restrykcyjnej diety, to przykra choroba.”

Monteskiusz



Ten e-book nie jest książką kucharską i nie takie było jego założenie,

ale mimo wszystko chciałabym podzielić się z Tobą kilkoma przepi-

sami, które moje dzieci wręcz uwielbiają i które są po prostu zdrowe,

pełnowartościowe, odżywcze, a przede wszystkim smaczne. 

Przyrządzając te dania możesz śmiało zaprosić do pomocy swoje (cu-

dze też!) dziecko. Poznawanie tajników gotowania od postaw jest

świetną nauką smaków i kreatywności. Dzieciaki uwielbiają tworzyć z

jedzenia twarze, figury, słoneczka... Co prawda jedzeniem nie powin-

no się bawić, ale przygotowywanie jedzenia wręcz powinno być przy-

jemnością i zabawą na całego!

www.targroch.pl  KOD Ewkakonewka (-7%) - zdrowa żywność,

przekąski, oleje

www.bioconieco.pl KOD ewkaketonewka (-10%) - zdrowa

żywność

www.muscle-zone.pl KOD ewkaketonewka (-7%) - suplementy

www.palcelizac.co  KOD ewkaketonewka (-7%) - masła klarowane

www.beketo.pl - odżywki białkowe ze świetnym składem

Lista sklepów online, które polecam i... kody zniżkowe na zakupy:



1 średni kalafior

3 jajka 

garść tartej mozzarelli

łyżka oliwy z oliwek

sos pomidorowy bez dodatku cukru

tarta żółta mozzarella na wierzch

sera feta

czarne oliwki

czerwona papryka

dobrej jakości salami bądź szynki

rukola

ananas

Składniki:

Dodatki wedle uznania, np.:

Przyprawy: suszone pomidory, oregano, bazylia, ok. pół łyżeczki soli

Wykonanie:

Piekarnik nagrzej do 200 stopni Celsjusza, góra/dół. 

Kalafiora obierz z liści i zetrzyj na tarce lub zmiksuj w malakserze na drobny „ryż”.

Przesyp do miski, dodaj jajka, ser, przyprawy i dokładnie wymieszaj. Blachę pie-

karnika wyłóż papierem do pieczenia i przełóż na niego masę kalafiorową. Przy

pomocy łyżki rozsmaruj masę na grubość ok. pół centymetra. Wierzch polej oliwą i

przy pomocy pędzelka dobrze ją rozprowadź. Tak przygotowany spód piecz 25 mi-

nut.

Po tym czasie wyjmij go z piekarnika. Wierzch posmaruj sosem pomidorowym, na

którym rozsyp ser mozzarella. Następnie czas na resztę dodatków, poza rukolą. Tak

przygotowaną pizzę wstaw na kolejne 20 minut do piekarnika. Po upieczeniu, kiedy

nabierze złotego koloru, posyp ją świeżą rukolą i szczyptą oregano. 

Pizzowe Love



makaron: razowy, gryczany, z groszku,

soczewicy, ciecierzycy (ok. 50-60 g suchego)

tuńczyk w zalewie, ok. 90 g

ząbek czosnku

czarne oliwki

łyżeczka masła klarowanego

łyżeczka oleju rzepakowego

2 łyżeczki soki z cytryny

ser długodojrzewający

pomidorki

Składniki na 1 porcję:

 

Rybka lubi pływać

Wykonanie:

Makaron ugotuj  według przepisu na opakowaniu. Odcedź zachowując łyżkę wody z

gotowania makaronu. 

W rondlu rozpuść masło, dodaj olej i podsmaż drobno pokrojony lub  przeciśnięty

czosnek. Następnie wlej sok z cytryny i przez chwilę gotuj aż odparuje. Dodaj

pokrojone pomidorki. Duś przez chwilę na małym ogniu pod przykryciem. 

Wsyp ugotowany  makaron, dodaj oliwki, tuńczyka i wodę z makaronu. Podgrzej

przez około minutę. 

Wyłóż na talerz, posyp serem i bazylią. 



2 puszki zielonego groszku

2 ząbki czosnku

łyżka masła klarowanego

mała cebula lub szalotka

sól i pieprz

jogurt naturalny (150-200 g)

3/4 litra wody lub bulionu (rosołu)

kromka pełnoziarnistego chleba tostowego

łyżeczka masła

przyprawa do chleba pieczonego/ulubione przyprawy

Składniki na 3-4 porcje:

Wykonanie:

W rondelku podsmaż na łyżce masła poszatkowane czosnek i cebulę. Dodaj

odsączony groszek, chwilę podsmaż i zalej gorącą wodą lub bulionem. Dopraw solą

i pieprzem. Gotuj ok. 5 min. 

Tost posmaruj masłem, posyp przyprawami i upiecz w tosterze/piekarniku, albo

pokrój  w kostkę i zrumień na patelni.

Zupę zblenduj. 

Przelej do miseczki, dodaj łychę jogurtu i grzanki.

Moc Hulka



2 jajka

1- 2 banany

 około 3/4 szklanki płatków jaglanych

 olej kokosowy

nasiona chia

poszatkowane orzechy włoskie

wiórki kokosowe

mrożone  lub świeże owoce jagodowe

miarka odżywki białkowej

100% mus owocowy

świeże owoce

pasta kokosowa/masło orzechowe

starta gorzka czekolada

śmietana 36%

Składniki:

Dodatki  do ciasta (opcjonalnie):

Dodatki na wierzch:

Wykonanie:

Banany rozgnieć widelcem i połącz z jajkami. Następnie łyżka po łyżce dodawaj

płatki jaglane i dodatki do ciasta, aż konsystencją będzie przypominać gęstą

śmietanę. Na patelni rozgrzej nierafinowany olej kokosowy i smaż placki z obu stron

na średnim ogniu aż nabiorą złotego koloru.

Podawaj z ulubionym dodatkami Twojego dziecka.

Placki Jagienki


