
 
 
 
 

 
 

 

ZAPRZYJAŹNIJ DZIECKO Z WARZYWAMI 
 

Jedzenie warzyw to bardzo ważna sprawa, zawierają cenny błonnik, 

składniki mineralne i całą gamę witamin. Szkoda tylko, że te argumenty nie 

trafiają do dzieci. Jak więc skutecznie przekonać je do jedzenia warzyw? 

 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ:  
Przedszkolny ogródek lub osobista roślina. Załóżcie przedszkolny ogródek  lub 

wykorzystajcie donice (skrzynkę balkonową) - pielęgnacja szczypiorku czy bazylii 

to nie lada gratka dla przedszkolaków, kanapki z wyhodowaną przez siebie 

zieleniną smakują wyjątkowo. A może każde dziecko wyhoduje swoją roślinkę w 

swojej własnej doniczce, pielęgnacja własnej roślinki – to dopiero wyzwanie. 

 

Wycieczka do pobliskiego warzywniaka. To prawdziwa przygoda dla malucha, a 

gdy samodzielnie będzie mógł przygotować z tego podwieczorek, sprawi to mu 

wielką frajdę i będzie o wiele lepiej smakować! 

 

Kiszenie ogórków w placówce. Codzienna obserwacja jakie zmiany zachodzą w 

słoiku i oczekiwanie na efekt końcowy, sprawiają, że z utęsknieniem czeka się na 

moment degustacji. Lepiej zakisić kilka słoików więcej, jest obawa, że po jednym 

ogórku to za mało dla wyczekujących dzieci. 

 

Imiona dla warzyw. Nadajcie imiona warzywom, to sprawi, że staną się 

przyjaźniejsze dla każdego dziecka:  Papryczka – Mariczka, Jurek – Ogórek, 

Pomidoreczek – Franeczek, a może Pietruszka – Anuszka. Takie warzywa 

smakują zdecydowanie lepiej niż zwykła czerwona papryka czy pomidor. 

 

Wydarzenie tygodnia. Kolorowe dni w przedszkolu, gdy dzieci ubierają się w 

jednym wybranym kolorze, do robienia prac plastycznych wykorzystują 

umówiony kolor. Dzieci to bardzo lubią. Może by zsynchronizować z tym również 

przedszkolne menu. Dzień zielony: do śniadania zielone masełko, zupa krem z 

cukinii, a na podwieczorek dodatek szpinaku do mlecznego koktajlu z owocami? 

Dzień czerwony: faszerowana twarogiem czerwona papryka, na obiad dodatek 

w postaci puree z buraka, a na podwieczorek pasta z ciecierzycy i pomidorem? 

Wtedy kolorowe warzywa zdecydowanie lepiej „wchodzą”. 



 
 
 
 

 
 

 

JAK ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁ WARZYW W POSIŁKACH? 
 

Lato to idealny czas by zaserwować maluchowi większą gamę produktów z 

udziałem warzyw. Warto poeksperymentować lub zmodyfikować 

serwowane dania, tak by udział warzyw był jak największy. Jak zrobić to w 

łatwy sposób: 

 

Kotlety mielone – postawcie na dodatek warzyw. Świetnie się tu sprawdzą: 

 zmielone/zmiksowane nasiona roślin strączkowych (ciecierzyca, fasola, 

czy soczewica) 

 starta marchewka, pietruszka, cukinia, buraczki, kalafior, brokuł itp. 

 posiekany szpinak, natka pietruszki, szczypiorek, koperek, bazylia itp. 

 

Makarony i kluski – to dzieci uwielbiają. Wykorzystajcie to!  

 Zróbcie spaghetti z soczewicą. 

 Zróbcie kolorowe kopytka wykorzystując do ich zabarwienia puree z 

buraka (czerwone), zmiksowany szpinak, natkę pietruszki, zielony 

groszek lub bób (zielone), startą na drobno marchewkę 

(pomarańczowe). 

 Zróbcie sos do klusek – jogurtowy ze szczypiorkiem lub koperkiem, 

którym dzieci będą mogły samodzielnie polać kluseczki. 

 

Kolorowe kanapki – warzywa w sezonie są bardzo tanie, warto to 

wykorzystać i postawić podczas śniadania talerzyki z różnymi warzywami, 

by dzieci mogły wybierać, co same położą na kanapkę - może stworzą na 

nich motylki, kwiatuszki, buźki. Nawet jeśli warzywa zostaną, można je 

wykorzystać do zrobienia surówki do obiadu. 

 

Masło – przysmak dzieci. Wykorzystajcie upodobanie dzieci do masła. 

Wystarczy masło zmiksować ze szpinakiem lub zieloną pietruszką, dodać 

odrobinę czosnku i gotowe! Można je zjeść na surowo (oczywiście na 

pieczywie) lub zrobić grzanki - posmarować nim kromki chleba i zapiec w 

piekarniku. Grzanki będą świetnym dodatkiem do zupy typu krem. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

SPAGHETTI Z SOCZEWICĄ:  

Składniki: 

 Makaron spaghetti 

 Szklanka czerwonej soczewicy 

 2 marchewki 

 1 pietruszka 

 2 cebule  

 4-6 dużych pomidorów 

 1-2 ząbki czosnku 

 3-4 łyżki oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek 

 Przyprawy: papryka słodka, papryka ostra, bazylia ew. odrobina soli 

 Świeża bazylia (opcjonalnie) 

Sposób wykonania: 

Soczewicę wypłukać i ugotować do miękkości, ok. 15-30 minut. Cebule pokroić w kostkę i zeszklić 

na rozgrzanym tłuszczu. W międzyczasie obrać marchewkę i pietruszkę i zetrzeć na tarce na 

grubych oczkach. Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę, dodać do szklącej się cebuli. Następnie 

dodać startą marchewkę i pietruszkę. Sparzyć pomidory i obrać ze skórki, a następnie zmiksować. 

Dodać ugotowaną soczewice oraz zmiksowane pomidory. Dusić do odparowania wody i 

zgęstnienia sosu, doprawić słodką i ostrą papryką, bazylią, opcjonalnie na końcu odrobinę dosolić 

do smaku. Ugotować makaron. Ser żółty zetrzeć na tarce. Makaron rozłożyć na talerze, nałożyć 

na niego łyżkę startego sera, polać sosem. Na wierzch można posypać posiekaną świeżą bazylię. 


