dodatki i surowce

Śniadaniowy niezbędnik
Lesaffre Polska SA

Wakacje, czas wypoczynku i wielu przygód już za nami. Nadszedł jednak, jak co roku, czas
powrotów do szkoły i obowiązków z tym związanych. Rodzice wykorzystują ten okres na gromadzenie
podręczników i przyborów szkolnych dla swoich pociech rozmyślając, w jaki sposób uatrakcyjnić
dzieciom wrześniowy porządek dnia. Zadbajmy razem o to, co jedzą dzieci. Idealnym i zdrowym
rozwiązaniem są… kanapki - najlepsze na każde szkolne śniadanie każdego dnia.

Nie ma lepszej propozycji na śniadanie nie
tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych jak pieczywo. Energia potrzebna
nam w ciągu dnia nie powinna być czerpana ze słodkich przekąsek, lecz z pożywnego
posiłku. Kiedy my jesteśmy w pracy a dzieci
w szkole, pełnowartościowy, domowy posiłek zapewnią nam kanapki - z pysznego,
świeżego pieczywa.
W wyniku braku propagowania zasad prawidłowego żywienia, a co gorsza popularyzacji
nieprawdziwego stwierdzenia, że „pieczywo
tuczy”, od kilku lat obserwujemy z niepokojem spadek spożycia wyrobów piekarniczych.
Obniżonej konsumpcji pieczywa towarzyszy
rosnąca sprzedaż lansowanych w mediach
jego substytutów. Pojawiają się reklamy sugerujące zarówno dzieciom jak i rodzicom,

że energię do zajęć szkolnych można czerpać
tylko ze słodkich przekąsek.
Tymczasem od tego co nasze dzieci zjedzą
rano oraz na drugie śniadanie zależy, jak
będzie wyglądał ich cały dzień. Śniadanie,
zarówno pierwsze jak i drugie, działa jak paliwo, dzięki któremu nasze dziecko sprawniej przebrnie przez szkolny rozkład zajęć.
Mówimy tu o niebagatelnej sumie ponad 200
pierwszych i 200 drugich śniadań w roku
szkolnym - dlatego tak ważne są codzienne
żywieniowe wybory rodziców.
Warto przypomnieć, że najzdrowszym, najprostszym, najszybszym rozwiązaniem jest
niegdyś bardzo popularna, dziś niestety odchodząca do lamusa… kanapka, czyli pieczywo z dodatkami. Takie klasyczne drugie
śniadanie doskonale sprawdza się w szkole.

Warto urozmaicać kanapki, dodawać do
nich nie tylko masło i wędlinę bądź nabiał,
ale przede wszystkich warzywa a nawet owoce (świetnie na kanapkach sprawdza się np.
kiwi).
Produkty zbożowe, jakimi są niewątpliwie kanapki, bogate są w błonnik, witaminy z grupy B, białko i węglowodany. Poza
tym, dzięki sycącemu posiłkowi złożonemu
z produktów zbożowych dzieci będą miały znacznie mniejszą ochotę na niezdrowe
przekąski.
Firma Lesaffre Polska SA poprzez bogatą
ofertę produktów zachęca do propagowania
zdrowego odżywiania się. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia - razem zadbajmy
o to, by było pełnowartościowe.
(artykuł sponsorowany)

Śniadanie, zarówno pierwsze jak i drugie, działa jak paliwo, dzięki któremu dziecko sprawniej przebrnie przez szkolny rozkład zajęć.
Fot. Lesaffre
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