
 MODELOWY TALERZYK

Jak zaplanować posiłki maluszka?

Zdrowa dieta dzieci to jeden z elementów, który umożliwia ich optymalny wzrost, rozwój 
i zdrowie. 
Pod pojęciem takiej diety rozumieć należy urozmaicony, polecany w żywieniu dzieci asortyment 
żywności, właściwą liczbę posiłków o odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej.

Dieta dziecka będzie prawidłowo zbilansowana pod względem energii i ważnych składników 
pokarmowych – białka, tłuszczu, witamin i składników mineralnych zwłaszcza – żelaza i wapnia 
wówczas, jeśli w kuchni domowej wykorzystamy różnorodne produkty spożywcze – 
mleko i produkty mleczne, pieczywo, kasze, mięso, drób, ryby, owoce i warzywa.

Dlatego ułożenie diety dla maluszka po 1 r. ż. może być dla rodzica wielkim wyzwaniem.
Nieodpowiednie zbilansowanie posiłków, składniki z „dorosłego stołu”, a także konsystencja 
niedopasowana do etapu rozwoju dziecka prowadzą do tego, że w diecie polskich dzieci brakuje 
składników odżywczych ważnych dla prawidłowego rozwoju, a pojawiają się te niepożądane 
w żywieniu najmłodszych.

Z myślą o dzieciach w wieku od 1. do 3. roku życia lekarze i dietetycy z Instytutu Matki i Dziecka 
opracowali tzw. Modelowy talerz żywieniowy, który obrazuje udział poszczególnych grup 
produktów wyrażony w ilościach porcji w jadłospisie dziecka.



PRODUKTY BIAŁKOWE

• Mleko i przetwory mleczne – 
Mleko, jogurt, kefir, sery żółte i twarogowe 
to źródła łatwo przyswajalnego wapnia 
(który jest niezbędny do budowy mocnych kości
i zębów), a także białka i niektórych witamin 
z grupy B. 
Zaleca się podawać dzieciom dziennie 2 porcje
mleka oraz 1 porcję innych produktów
mlecznych. 
Dziecko po 1. roku życia może być nadal
karmione piersią. 

• Mięso, drób, ryby, jaja - 
Mięso jest źródłem najlepiej 
przyswajalnego przez organizm 
rodzaju żelaza (tzw. żelazo hemowe). 
W żywieniu najmłodszych dzieci 
polecane jest przed wszystkim 
wysokiej jakości mięso gotowane lub 
pieczone.
Ryby o odpowiedniej jakości powinny
pojawić się w menu dziecka 
przynajmniej 1-2 razy w tygodniu.

Są doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych z grupy omega 3. 
Jaja są skoncentrowanym źródłem cennych składników, pełnowartościowego białka oraz 
dostarczają cennych tłuszczów i witamin (3-4 szt. w tygodniu).

PRODUKTY ZBOŻOWE - 
Są ważnym źródłem energii, niezbędnej do
wzmożonej aktywności fizycznej i umysłowej
dziecka.  
W żywieniu dzieci poleca się urozmaicone
gatunki pieczywa – pełnoziarniste, jasne 
i ciemne, różnego rodzaju kasze grube i drobne,
płatki zbożowe. 
Produkty ze zbóż z pełnego przemiału są
bogatsze w błonnik i cenne składniki mineralne,
ale raz na jakiś czas możesz podawać także białe pieczywo czy biały ryż.
Słodkie pieczywo, czy ciastka nie są polecane w żywieniu dzieci ze względu na obecność 
tłuszczu zawierającego izomery trans, które poprzez wpływ na wzrost stężenia „złego” 
cholesterolu i obniżanie „dobrego” zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy.



WARZYWA - 
Są cennym źródłem witamin 
i składników mineralnych, 
węglowodanów, cukrów oraz błonnika. 
Powinny pojawiać się na talerzu 
malucha każdego dnia. 
Wybór warzyw jest bardzo duży, 
dlatego nie ograniczaj się tylko do tych, 
które dziecko lubi. 
Warto wiedzieć, że różnokolorowe 

warzywa zawierają wiele cennych składników odżywczych. Podawaj je w surówkach, 
zupach i obiadkach. 
Warzywa powinny pochodzić od zaufanych dostawców i spełniać odpowiednie
normy jakości i bezpieczeństwa. 

OWOCE - 
Są źródłem ważnych witamin (wit.C, beta
karoten), składników mineralnych, cukrów
prostych, dwucukrów, wielocukrów, oraz wielu
związków organicznych, które wpływają
korzystnie na funkcjonowanie organizmu
dziecka. Naturalne cukry występujące 
w owocach: glukoza, fruktoza i sacharoza pełnią
rolę łatwo dostępnej energii. Zawarty w owocach
błonnik oraz pektyny regulują pracę przewodu
pokarmowego małego dziecka. Warto zadbać o to, aby owoce pochodziły z zaufanego 
źródła.

TŁUSZCZE - 
To źródło energii, potrzebnej dla rozwoju dziecka. 
Są niezbędne do przyswajania wielu ważnych witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A, D i E. 
Jako dodatek do warzyw czy zupy wybieraj tłuszcze 
zawierające kwasy tłuszczowe nienasycone, jak np. 
oliwa z oliwek lub olej rzepakowy. Źródłem tłuszczów 
są też produkty mleczne, mięso, ryby i masło.
Restrykcyjne ograniczanie tłuszczu w diecie dzieci 
może wpływać niekorzystnie na ich tempo wzrostu i 
rozwoju.



WODA -
Jest składnikiem niezbędnym do życia i pełni 
w organizmie wiele ważnych funkcji. 
U dzieci w wieku 1 – 3 lat zapotrzebowanie na
płyny wynosi ok. 1300 ml na dobę. 
Woda najlepiej zaspokaja pragnienie,
szczególnie w okresie letnich upałów, dlatego
dzieci zawsze powinny mieć do niej dostęp.

Źródło: „Poradnik Żywienia dziecka w wieku od 1 do 3 r.ż” -                                                    
Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012*
Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka


