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Na straganach pojawia siê
coraz wiêcej owoców i warzyw.
Czy Pañstwa pociechy te¿
uwa¿aj¹ je za przysmaki? Czy

codziennie zjadaj¹ ze sma-
kiem porcjê owoców i wa-
rzyw?

Ka¿dego dnia, w wielu do-
mach rodzice tocz¹ wojnê
z dzieckiem o to, by zjad³o
troszkê marchewki czy broku-
³u, wypi³o świe¿o wyciśniêty
sok z grejpfruta bez dodatku
cukru! Czêsto na takie zacho-
wanie dziecka sami zapraco-
waliśmy - ju¿ u najm³odszych
dzieci powinniśmy kszta³to-
waæ chêæ jedzenia warzyw
i owoców, a nie faszerowaæ je
s³odyczami i s³odkimi sokami.
Gotujmy zupki, papki jarzyno-
we, miêsko czy rybê podawaj-
my zawsze w towarzystwie wa-
rzyw gotowanych i drobno

startych surówek. Na deser nie
dajemy dziecku batonika ani
ciasteczek, lecz miseczkê sezo-
nowych owoców z upraw eko-
logicznych. Taki deser dostar-
czy mu porcji niezbêdnych wi-
tamin, soli mineralnych
i b³onnika, a nie ogromnej
dawki pustych kalorii!

Dziecko bardzo uwa¿nie
obserwuje swoich bliskich,
dlatego warto codziennie da-
waæ mu dobry przyk³ad zdro-
wych nawyków ¿ywieniowych.
Niech dziecko widzi, ¿e mama
i tata do śniadania wypijaj¹
świe¿y sok owocowy, zjadaj¹
banana czy jab³ko, a na kanap-
ki k³ad¹ liśæ sa³aty, plaster
pomidora, ogórka. Takie za-

chowanie na pewno przynie-
sie oczekiwany skutek i wyj-
dzie wszystkim na zdrowie!

Je¿eli dziecko krêci nosem
na surówki, to czêściej podaj-
my mu warzywa gotowane
na parze z dodatkiem świe¿o
posiekanego kopru lub natki
pietruszki. Stopniowo zwiêk-
szajmy ilośæ świe¿ych warzyw
kosztem warzyw gotowanych.
Dbajmy o ró¿norodnośæ. Mo-
¿emy zaproponowaæ dziecku
wspólne zakupy, gdzie to w³aś-
nie ono wybierze nowe warzy-
wo czy owoce, które ma ocho-
tê posmakowaæ. Starsze dzie-
cko mo¿emy zaanga¿owaæ
w przygotowanie surówki czy
sa³atki owocowej dla ca³ej ro-

dziny. Uwaga - nie wolno na-
gradzaæ dziecka np. lodami czy
ciastkiem po zjedzeniu porcji
warzyw i owoców. To utrwali
w nim poczucie, ¿e jedzenie
zdrowych i smacznych posi³-
ków to z³o konieczne.

Dziecko je oczami, warto
wiêc zadbaæ o to, aby na tale-
rzu by³o kolorowo i ciekawie
(marchewkê pokrojon¹
w kostkê lub paski uk³adamy
w kszta³t wê¿a lub poci¹gu).
Broku³y mo¿emy nazwaæ cza-
rodziejskim drzewem, z ¿ó³tej
papryki robimy s³oneczko,
a szczypior i sa³ata pos³u¿y
nam za trawê, na której „wy-
rosn¹” piêkne pomidorowe
lub rzodkiewkowe kwiaty.

DZIETA ¯YCIA

Dzieciêce
przysmaki

MAREK WAWRZEÑCZYK
dr nauk medycznych,
pediatra i endokrynolog

?
Tyle siê mówi o bakteriach,

które powoduj¹ choroby

w Niemczech, wiêc chcê

wiedzieæ, czy 5-letnie

dziecko mo¿e jeśæ niemyte

truskawki z naszej dzia³ki?

I czy mo¿e piæ

nieprzegotowan¹ wodê

z kranu? (...)

BABCIA

n Wszystkie owoce i warzy-
wa nale¿y myæ przed spo¿y-
ciem! Nawet jeśli pochodz¹
one z w³asnej uprawy, bo mog¹
siê na nich znaleźæ bakterie,
wirusy i zanieczyszczenia. Dla-
tego tak¿e truskawki nale¿y
myæ pod bie¿¹c¹ wod¹. Wcześ-
niej trzeba umyæ rêce. Wodê
z kranu lepiej zagotowaæ,
szczególnie jeśli chce siê j¹ po-
daæ dzieciom.

Pytania do doktora Wa-
wrzeñczyka mo¿na kierowaæ
pod adresem: „Gazeta Pomor-
ska”, ul. Zamoyskiego 2, 85-063
Bydgoszcz, z dopiskiem: „Le-
karz radzi”. Mo¿na je tak¿e
przekazaæ poczt¹ elektronicz-
n¹: lucyna.talaska@pomor-
ska.pl OPR.LT

LEKARZ RADZI

MAGDALENA OCZKI
psychoterapeuta psychodynamiczny
z Zespo³u Psychoterapeutyczno-
Szkoleniowego „Terapeutica”
w Bydgoszczy

?
Nie s¹dzi³am nigdy, ¿e

praca mo¿e sprawiaæ tyle

smutku i przygnêbienia. To

moja wina, bo po prostu

bojê siê zostawiæ coś, co

daje mi jednocześnie

poczucie bezpieczeñstwa.

Pracujê jako kierownik

sklepu z odzie¿¹. To

bardzo odpowiedzialne

i trudne zajêcie,

choæ przyznajê - w miarê

dobrze p³atne. I na tym,

niestety, koñczy siê lista

zalet. Dwa lata temu

urodzi³am córeczkê, któr¹

samotnie wychowujê.

Muszê mieæ pieni¹dze

na utrzymanie Karolinki

i siebie. Tymczasem

skoñczy³am polonistykê.

Studia by³y wspania³e.

Dziêki specjalizacji

edytorskiej mia³am

nadziejê, ¿e znajdê pracê

w jakimś wydawnictwie.

Zreszt¹ marzy³am o tym.

Niestety, nie uda³o siê.

Mimo wielu wys³anych

aplikacji, ¿adne

wydawnictwo nie by³o

zainteresowane. Dlatego

musia³am poszukaæ pracy

gdzieś indziej. I tak trafi³am

do sklepu, w którym siê

mêczê. Wiem, powinnam

myśleæ tylko o swojej

córeczce, ale od czasu

do czasu zastanawiam siê,

czy w przysz³ości nie

bêdzie za późno

na realizacjê swoich

marzeñ i spe³nienie siê.

Czy po prostu nie bêdê ju¿

wypalona i zniechêcona.

AGNIESZKA Z GRUDZI¥DZA

Czytaj¹c powy¿szy list,
postawi³am sobie pytanie:
jak bardzo jesteśmy wyma-
gaj¹cy wobec siebie sa-
mych? Czêsto nie dostrze-
gamy, tego ile trudnych
spraw potrafimy rozwi¹zaæ,
w jak emocjonalnie obci¹-
¿aj¹cych rolach funkcjonu-
jemy. Mam na myśli rolê sa-
motnego rodzica, kierowni-
ka, nauczyciela i wiele
innych.

W ¿yciu doros³ym, które
czasami nas zaskakuje, sta-
ramy siê sprostaæ nowym
wyzwaniom. Jesteśmy od-
powiedzialni za siebie i in-
nych. Wielokrotnie prze-
wartościowujemy oczekiwa-

nia dotycz¹ce kariery
zawodowej, ludzi w naszym
¿yciu i ró¿nych planów.

W tych ocenach warto ob-
darzyæ siebie zrozumieniem
i daæ sobie trochê czasu.
Przechodzenie z jednego
etapu w drugi - okres stu-
dencki a doros³ośæ, wi¹¿e
siê z pewn¹ strat¹ dotycz¹c¹
marzeñ czy idea³ów. Zde-
rzaj¹ siê one z realności¹
i dlatego o niektórych zapo-
minamy, a niektóre w nas
pozostaj¹.

Porady psychologa s¹
bezp³atne. Czekamy na Pañ-
stwa listy.
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