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Ciało dzieci, rozwijając się, potrzebuje wartościowego
budulca, czyli substancji pozwalających na wzrastanie
i jak najlepsze wykorzystanie swego potencjału. 
To, co jemy, jest paliwem, substancją, która może
poprawić jakościowo funkcjonowanie organizmu.

Mając tę wiedzę, zachęciłyśmy rodziców, aby
wspólnie z dziećmi zrobili zakupy, na które złożą 
się produkty z przygotowanej przez panią dietetyczkę
listy, a następnie wyczarowali w domu potrawę
według swego lub zapożyczonego przepisu.

Trzy przepisy na zdrowe i smaczne potrawy
prezentujemy w tej publikacji. Zachęcamy 
do rodzinnego przyrządzania ich i zasiadania
razem do stołu.

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
Zespół pedagogiczny



opakowanie tofu

3 udka z kurczaka (bez kości)

2 ząbki czosnku

mała cebula

mała cukinia

2 pomidory

2 łyżki sosu sojowego

łyżeczka słodkiej papryki

łyżeczka ostrej papryki

łyżeczka kurkumy

sól i pieprz

olej do smażenia

ryż do podania

łyżka oliwy z oliwek

SMACZNA POTRAWA Z KURCZAKIEM, 
TOFU I WARZYWAMI

SKŁADNIKI:

Tofu oraz kurczaka kroimy w kostkę. Czosnek i cebulę siekamy.

Wszystkie składniki podsmażamy na oleju, aż się zarumienią.

Po wycięciu gniazd nasiennych cukinię kroimy w kostkę. Pomidory

obieramy ze skórki i również kroimy w kostkę. Warzywa dodajemy

na patelnię i trochę podsmażamy.

Doprawiamy sosem sojowym, oliwą i wszystkimi pozostałymi

przyprawami, przykrywamy i dusimy około 20 minut, aż mięso

będzie miękkie, a z pomidorów utworzy się delikatny sos.

Całość doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy z ryżem.
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WYKONANIE:

autorka: Aneta Stężyńska



Pierś z indyka 400 g 

Jedna nieduża cukinia 

Jedna czerwona papryka

Oregano

Jedna żółta papryka 

Czerwona cebula 

Mozzarella 

Makaron

Sezam

Sos sojowy

Oliwa z oliwek

Sól

Pieprz

INDYK Z SOSIE SOJOWYM 
Z GRILLOWANYMI WARZYWAMI

SKŁADNIKI:

Tarka

naczynie żaroodporne

nóż

patelnia grillowa

deseczka

POTRZEBNE NARZĘDZIA:

autorka: Amelia Siejak



Potnij indyka na dość duże kawałki, włóż do miseczki 

Cukinię i papryki nie obierając pokrój w dość dużą kostkę i podsmaż na

patelni grillowej na oliwie z oliwek. Na koniec na tej samej patelni

podsmaż piórka czerwonej cebuli.

Na dno naczynia żaroodpornego wyłóż cukinię i paprykę. Posyp sezamem.

1.

     i zalej odrobiną sosu sojowego. Odstaw na 10- 15 minut

1.

2.

WYKONANIE:



4. Mięso podsmaż na tej samej patelni co warzywa i posyp mocno sezamem.

Przełóż do naczynia żaroodpornego na warzywa.

5. Posyp warzywa i mięso mozzarellą tartą na tarce i wstaw do piekarnika

rozgrzanego do 180℃ na 15 minut.

6. Ugotuj makaron, wyłóż na talerz i nałóż na to zapiekankę.

7. Do ozdoby użyj sezamu (może być podsmażony) oraz listki świeżej bazylii.



Sałata

Papryki mix

Słonecznik

Oliwa

Oliwki

Kurczak

Przyprawa

Pomidor

Ogórek

Sos winegret

SAŁATKA MAJOWA 
ALANA I BABCI

SKŁADNIKI:

autor: Alan Wes



2. Wybierzcie się na wspólne zakupy.

3. Ubierzcie fartuchy, przygotujcie kuchenne
narzędzia i… do dzieła! Dajcie się ponieść Waszej
kreatywności i kupkom smakowym :) Potrawę możecie
wyczarować według swojego lub zapożyczonego
przepisu.

A MOŻE STWORZYCIE
SWOJE DANIE? 

SMACZNEGO!

1. Z listy produktów przygotowanej przez panią
dietetyczkę wybierzcie kilka, która wykorzystacie 
w Waszej potrawie:

chude mięso (kurczak/indyk)
tofu naturalne
sałata
cebula
marchewka
czerwona papryka
pomidory
ogórki, przyprawy
orzechy/nasiona
oliwa z oliwek/olej lniany


