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Jadłospis licealisty 
 

  Laureaci: Dobrochna Wierzbicka, Julia Bielec 1c 

Nagroda: karta upominkowa Decathlon 
 ŚNIADANIE: Owsianka na mleku z cynamonem, nasionami słonecznika, nasionami chia oraz z sezonowymi owocami np. truskawki, maliny, jeżyny, borówki. Do picia Siemię lniane . 

Wpływ na zdrowie: 

Obecna w płatkach owsianych i awokado witamina B usprawnia proces myślenia i poprawia pamięć. Jest to jeden z głównych składników potrzebnych dla mózgu by dobrze funkcjonował.  

Cynamon poprawia myślenie kognitywne i jest nawet w stanie zapobiec chorobie Alzheimera. 

Owoce są bogate w witaminę C, która wspiera odporność  

Siemię lniane zapewnia witaminę E, która poprawia koncentracje, i zmniejsza napięcie.  

 

DRUGIE ŚNIADANIE: Pełnoziarnisty chleb z masłem, awokado, liściem sałaty, pomidorem i żółtym serem. Oprócz tego mieszanka orzechów np. orzech włoski, nerkowiec i migdały. Sok 

wyciskany z pomarańczy do picia. 

Wpływ na zdrowie: 

Orzechy- aminokwasy  

Chleb pełnoziarnisty- witamina B  

Sok pomarańczowy zawiera potas który zapobiega skurczom wywołanym stresem. 

Ser pobudza organizm do produkcji serotoniny dzięki czemu będzie nam dopisywał dobry humor.  

Orzechy włoskie zawierają główne składniki budulcowe błon komórkowych oraz  aminokwasy, które mają pozytywny wpływ na przekazywanie impulsów z mózgu.  

 

OBIAD:    

1. Zupa: krem z dyni z prażonymi pestkami dyni, łyżką śmietany i zieloną pietruszką 

2. Danie główne: łosoś wymieszany z ciemnym makaronem i z warzywami (brokuły, marchew, cebula, cukinia, fasola, seler, pietruszka). Oprócz tego gotowany szpinak z 

czosnkiem na śmietanie. Całość posypana kiełkami ze słonecznika. Woda do picia 

Wpływ na zdrowie: 

Ryba, pestki dyni- aminokwasy 

Makaron- witamina B  

Zawarta w rybach Witamina B12 chroni komórki oraz usprawnia przewodzenie impulsów, a cynk i selen buduje komórki  

Brokuły, dynia oraz kiełki mają kwas foliowy, który obniża napięcie i usprawnia pracę układu nerwowego.  

 

PODWIECZOREK: Nasiona chia z mlekiem kokosowym, płatkami migdałowymi i granatem. 

Wpływ na zdrowie: 

Migdały są bogate w magnez i mangan dzięki któremu łatwiej możemy przyswajać glukozę, bez nich nie było by możliwe budowanie neuroprzekaźników. 

 

KOLACJA: Ryż brązowy z owocami morza i pomidorami koktajlowymi. Zielona herbata do picia. 

Wpływ na zdrowie: 

Ryż bogaty w magnez i mangan 

Owoce morza zawierają witaminę A która poprawia wzrok, witaminę D zapobiega krzywicy i osteoporozie a nawet depresji, jod który Nie jest gromadzony w organizmie wpływa na 

tarczyce przez co ma wpływ na działanie mózgu i układu nerwowego.  
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