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Wyniki badañ organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹-
ce siê do¿ywianiem dzieci w szko³ach wskazuj¹, ¿e co
trzeci uczeñ w Polsce idzie do szko³y bez �niadania.
Powoduje to, ¿e gorzej siê uczy, ma trudno�ci z koncen-
tracj¹, jest rozkojarzony, a czasem nawet przysypia na
lekcjach. To prowadzi do znacznie gorszych wyników
w nauce, które nie s¹ do koñca zale¿ne od zdolno�ci,
czy pracy samego dziecka, co w efekcie zniechêca je
do dalszego kszta³cenia. Rezultaty badañ GUS z 2005
roku dotycz¹ce zdrowia Polaków potwierdzaj¹, ¿e tylko
ponad 20% dzieci przez ca³y czas jest w stanie patrzeæ
i uwa¿nie s³uchaæ na lekcjach, za� ok. 66% badanych
jest w stanie siê skupiæ bardzo czêsto i do�æ czêsto. Po-
zosta³a czê�æ uczniów rzadko lub wcale nie potrafi sku-
piæ uwagi podczas zajêæ w szkole.

Niedobory jako�ciowe w sposobie ¿ywienia mog¹
prowadziæ do opó�nienia rozwoju ró¿nych funkcji psy-
chomotorycznych, poznawczych, procesów uczenia siê,
zapamiêtywania, zaburzeñ zachowania i innych. Coraz
czê�ciej mówi siê i to g³o�no, ¿e dzieci s¹ najgorzej od¿y-
wion¹ grup¹ ludzi � jedz¹ mnóstwo przetworzonej ¿yw-
no�ci, produktów typu �instant�, nasyconych sztuczny-
mi barwnikami, konserwantami, cukrem rafinowanym
itp., co w efekcie uszkadza przede wszystkim w¹trobê,
odpowiadaj¹c¹ za wybuchowo�æ, wewnêtrzne napiêcia,
nerwowo�æ.

Niedostatek sk³adników od¿ywczych powoduje miê-
dzy innymi zaburzenia wzrastania, zmniejszenie masy
cia³a, zmniejszenie si³y miê�ni, ma wp³yw na rozwój wad
postawy.

Niew³a�ciwe pod wzglêdem jako�ciowym od¿ywia-
nie doprowadza m.in. do:
§ spadku kurczliwo�ci miê�nia sercowego,
§ gorszego wykorzystania tlenu w p³ucach (niewydol-

no�ci oddechowej),
§ spadku nasycenia tlenem krwi,
§ niedotlenienia tkanek,
§ sk³onno�ci do zapalenia p³uc,
§ wzrostu czêsto�ci zaka¿eñ,
§ trudno�ci w gojeniu siê ran,

§ zaburzeñ ogólnej odporno�ci organizmu,
§ powik³añ infekcyjnych,
§ wiêkszej sk³onno�æ do rozwoju chorób zaka�nych.

I tutaj chcê zaznaczyæ niezwykle szkodliwy
wp³yw rafinowanego cukru na organizm ludzki, zw³asz-
cza organizm dziecka. Otó¿ bia³y cukier to czyste rafi-
nowane wêglowodany, których organizm nie jest w sta-
nie wykorzystaæ, gdy¿ nie wystêpuj¹ z nim inne sk³adniki
od¿ywcze, jak sole mineralne, bia³ka i witaminy. Sk³ad-
niki te zosta³y usuniête w trakcie procesu technologicz-
nego. Natura dostarcza je w ka¿dej ro�linie w ilo�ciach
wystarczaj¹cych do metabolizowania zawartych w niej
wêglowodanów. Niekompletny metabolizm wêglowoda-
nów powoduje tworzenie metabolitów toksycznych, któ-
re zak³ócaj¹ normalne funkcjonowanie organizmu i z cza-
sem doprowadzaj¹ do ró¿norodnych zaburzeñ i chorób.
Spo¿ywanie cukru powoduje m.in. nadwagê  i oty³o�æ,
hipoglikemiê, raka, nadci�nienie têtnicze, podnosi poziom
�z³ego� cholesterolu we krwi, próchnicê, k³opoty z ucze-
niem siê i skupieniem uwagi. A tak czêsto pozwalamy
dzieciom na zjedzenie batonika czy ciasteczek. Ma³o tego,
nagminnie nagradzamy dzieci s³odyczami! Co to ozna-
cza? ¯e tak naprawdê krzywdzimy je kieruj¹c siê na-
wykiem my�lowym, mitem, ¿e np. �cukier krzepi�. A cu-
kier nie krzepi tylko truje! Krzepi¹ naturalne
wêglowodany zawarte np. w kaszach, br¹zowym ry¿u
czy warzywach. Cukier, zw³aszcza dostarczany sys-
tematycznie, zaburza naturalny poziom glukozy we
krwi i czêsto wywo³uje u dzieci (ale tak¿e i u doro-
s³ych) zachowania destrukcyjne, wahania nastro-
jów, chwiejno�æ emocjonaln¹, nadpobudliwo�æ,
trudno�ci w uczeniu siê, szybkie zapominanie in-
formacji, trudno�ci w koncentracji uwagi, skrajne
reakcje � albo senno�æ albo pobudzenie psycho-
ruchowe.

Ponadto cukier rafinowany upo�ledza uk³ad odpor-
no�ciowy, co w efekcie daje objawy alergii o ró¿nym
nasileniu i trudnych do zniesienia w ¿yciu codziennym
objawach (np. swêdzenie skóry, wysypki, owrzodzenia,
astma, katar). Cukier jest �usuwany� z krwi przez insu-
linê i je�li nie mo¿e byæ jako rezerwa zmagazynowany
w w¹trobie, odk³ada siê w postaci t³uszczu w biodrach
lub na brzuchu, udach, a nawet na organach wewnêtrz-
nych.

Lista chorób i zaburzeñ wywo³anych spo¿ywaniem
cukru jest bardzo d³uga � niektóre �ród³a podaj¹ a¿ 59
jednostek! Jest jednak co�, co powinno zarówno rodzi-

Artyku³ ten powsta³ z potrzeby podnie-
sienia �wiadomo�ci rodziców i nauczycieli na
temat wp³ywu od¿ywiania dzieci na ich co-
dzienne funkcjonowanie, a tak¿e z silnego
przekonania i do�wiadczenia, ¿e zmiany s¹
mo¿liwe do przeprowadzenia.
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ców, jak i nauczycieli przekonaæ definitywnie � wyniki
badañ wskazuj¹, ¿e cukier uzale¿nia tak samo jak alko-
hol i tytoñ. Aby siê o tym przekonaæ, wystarczy odsta-
wiæ cukier osobie, która regularnie go spo¿ywa � wy-
st¹pi¹ typowe objawy abstynencyjne: wewnêtrzny
niepokój, pobudzenie psychoruchowe, trudno�ci w kon-
centracji uwagi, zaburzenia zapamiêtywania, rozdra¿nie-
nie, k³opoty ze snem, dr¿enie koñczyn, bóle g³owy i inne.

Stwierdzono, ¿e dzieci z zespo³em nadpobudliwo-
�ci psychoruchowej i zaburzeñ koncentracji uwagi, u któ-
rych dominuj¹cymi zachowaniami s¹ trudno�ci w skon-
centrowaniu uwagi, nadmierna ruchliwo�æ i nadmierna
impulsywno�æ zachowuj¹ siê spokojniej po wprowadze-
niu pewnych zasad ¿ywieniowych. Wprawdzie uwa¿a
siê, ¿e jest to kwestia do�æ indywidualna, jednak prakty-
ka szkolna zdaje siê potwierdzaæ te obserwacje.

Otó¿ wyniki badañ ujawni³y, ¿e dzieci z nadpobu-
dliwo�ci¹ zjadaj¹ znacznie wiêcej cukru ni¿ ich rówie-
�nicy. Co wiêcej, ka¿de dziecko ma problem z koncen-
tracj¹, o ile nie zacznie dnia od pe³nowarto�ciowego
posi³ku. Rodzice i opiekunowie dzieci nadpobudliwych
czêsto obserwuj¹ u swoich pociech nasilenie niepo¿¹-
danych objawów po zjedzeniu produktów zawieraj¹cych
du¿¹ ilo�æ rafinowanego cukru. Problemem jest praw-
dopodobnie niew³a�ciwie zbilansowana dieta w po³¹cze-
niu z zaburzonym metabolizmem glukozy.

Zgodnie z zasadami w³a�ciwego ¿ywienia wie-
my, ¿e cukier nie powinien stanowiæ wiêcej ni¿ 10%
energii ogó³em. Regu³¹ jest, ¿e je�li dziecko spo-
¿ywa systematycznie rafinowany cukier w postaci
takich produktów, jak: s³odkie pieczywo, batoni-
ki, czekolada, ciastka oraz pije s³odzone napoje
i soki, a jednocze�nie nie przyjmuje w³a�ciwej ilo-
�ci b³onnika pokarmowego, nastêpuje gwa³towny
wzrost, a nastêpnie szybki spadek poziomu gluko-
zy we krwi, co szybko odzwierciedla siê w jego
negatywnie zmienionym zachowaniu (nadmierne po-
budzenie psychoruchowe, s³owotok, napady histerii, p³acz,
dra¿liwo�æ, trudno�ci w koncentracji uwagi, zapamiêty-
waniu, zaburzony sen itp.).

W zwi¹zku z powy¿szym, rozs¹dnym jest ograni-
czenie, a nawet w pewnych przypadkach wykluczenie
z diety dziecka wy¿ej wymieniony produkt. Mo¿e to
pozytywnie wp³yn¹æ zarówno na jego zachowanie, jak
i zdrowie. Zgodnie z zasad¹ �Jeste� tym co jesz�.

I kilka � niepopularnych � s³ów o nabiale. Po 3
roku ¿ycia cz³owiek nie produkuje enzymów trawi¹cych
nabia³. Poza tym do 7 roku ¿ycia dzieci maj¹ problem ze
�luzem w ciele � st¹d siê bior¹ infekcje, alergie, przeziê-
bienia. Mleko i wszystkie mleczne produkty zaflegmiaj¹
organizm, a z kolei nabia³ odt³uszczony powoduje demi-
neralizacjê � witaminy rozpuszczaj¹ siê w t³uszczach,
zatem odt³uszczony nabia³ nie dostarcza dziecku ¿ad-

nych korzy�ci. Mleko i jego przetwory powoduj¹ nie tyl-
ko rozliczne dolegliwo�ci alergiczne typu katar czy wy-
sypka, ale i takie choroby jak astma, bronchity, rak p³uc,
biegunki czy wzdêcia brzucha. Wapnia dostarczamy
organizmowi z zielonych ro�lin, str¹czkowych warzyw,
z sezamu, ziaren, zbó¿, dobrego oleju � to wystarczy.
Tak naprawdê warzywa, dobre t³uszcze, zbo¿a, warzy-
wa str¹czkowe � powinny byæ podstaw¹ ¿ywienia dziec-
ka. Tylko pamiêtajmy, ¿e zbo¿e to nie p³atki typu corn-
flakes.

Coraz czê�ciej lekarze i terapeuci proponuj¹ rodzi-
com dzieci o nieharmonijnym rozwoju, a tak¿e rodzicom
dzieci z autyzmem, wyeliminowanie z diety glutenu. Glu-
ten jest mieszanin¹ bia³ek ro�linnych i wystêpuje w: psze-
nicy, ¿ycie oraz jêczmieniu. Nietolerancja glutenu mo¿e
wystêpowaæ w formie celiakii (1% populacji), jednak
³agodniejsze formy wra¿liwo�ci na ten rodzaj bia³ka s¹
jeszcze bardziej powszechne i mog¹ dotyczyæ jednej trze-
ciej mieszkañców Europy zachodniej i USA. Gluten mo¿e
wywo³ywaæ u dzieci rozdra¿nienie, napady histerii, p³acz-
liwo�æ, bezsenno�æ, migreny, stany depresyjne, trudno-
�ci z koncentracj¹, zapamiêtywaniem, niechêæ do ak-
tywno�ci, ospa³o�æ, brak potrzeby wchodzenia w relacje
z innymi lud�mi. Gluten znajduje siê w wielu pokarmach
przetworzonych, wystêpuje w aromatach i mo¿emy go
znale�æ niemal wszêdzie: w pieczywie, s³odyczach, na-
pojach kolorowych, orzeszkach smakowych, wêdlinach,
serach, nawet w gotowych frytkach! Warto wybieraæ
produkty naturalnie bezglutenowe: kaszê gryczan¹, ry¿,
amarantus, proso, ziemniaki, tapiokê, fasolê, groch, cie-
cierzycê, komosê ry¿ow¹ (quinoa), maniok, a tak¿e ku-
kurydzê i sojê (dwie ostatnie pozycje raczej ostro¿nie).

***
Jak zatem zapewniæ dzieciom dostarczenie w³a-

�ciwych sk³adników niezbêdnych do prawid³owe-
go rozwoju? Poprzez dostarczenie poni¿szych
sk³adników:

Niezbêdne Nienasycone Kwasy T³uszczowe
(NNKT) s¹ nieodzowne do prawid³owego funkcjono-
wania komórek, podnosz¹ odporno�æ ustroju oraz wp³y-
waj¹ korzystnie na stan serca i naczyñ krwiono�nych.
Ich wytworzenie w naszym organizmie nie jest mo¿li-
we, w zwi¹zku, z czym musz¹ byæ dostarczane wraz
z po¿ywieniem. Nale¿y do nich grupa kwasów ome-
ga-3, które s¹ pozyskiwane z ryb morskich (ma-
krela, sardynki, �led�, ³oso�, tuñczyk), jak równie¿
z pewnych nasion i olejów ro�linnych. Przy czym
w tych ostatnich wystêpuj¹ g³ównie kwasy omega-6
(zw³aszcza kwas linolowy). Poda¿ tych dwóch grup
zwi¹zków powinna byæ zrównowa¿ona tj. kwasy ome-
ga-3 powinny byæ spo¿ywane w wiêkszej ilo�ci ni¿ ome-
ga-6. Niedobory kwasów omega-6 mog¹ sprzyjaæ po-
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wstawaniu objawów ADHD, poniewa¿ zwi¹zki te pe³-
ni¹ wiele funkcji w mózgu. Wp³ywaj¹ m.in. na w³a�ci-
wy transport neuroprzeka�ników: dopaminy i serotoni-
ny oraz wspomagaj¹ komunikacjê pomiêdzy komórkami
mózgowymi. Zarówno nadpobudliwo�æ psychoruchowa,
jak i niedobór kwasów omega-3 objawiaj¹ siê wzmo¿o-
nym pragnieniem i zwiêkszonym oddawaniem moczu.
Kwasy omega-3 mo¿na dostarczyæ w odpowiedniej ilo-
�ci, podaj¹c dziecku ryby morskie (przynajmniej 2-3 razy
w tygodniu), b¹d� suplementowaæ dietê odpowiednimi
preparatami poleconymi przez lekarza.

***
Dzieci z nadpobudliwo�ci¹ psychoruchow¹ i za-

burzeniami koncentracji uwagi czêsto maj¹ niedo-
bory sk³adników mineralnych i witamin, g³ównie
cynku, ¿elaza, magnezu oraz witaminy B6 i B12.
Cynk uczestniczy w syntezie bia³ek, w podzia³ach i po-
wstawaniu nowych komórek, jest niezbêdny do w³a�ci-
wego przebiegu procesu wzrostu oraz rozwoju organi-
zmu, a tak¿e prawid³owego funkcjonowania systemu
immunologicznego. Cynk znajdziemy przede wszyst-
kim w miêsie, produktach zbo¿owych, nasionach
ro�lin str¹czkowych, jajach, warzywach i owocach
(unikajmy przetworzonej ¿ywno�ci).

¯elazo natomiast odpowiada za transport tlenu
w organizmie, wiêc jego niedobory mog¹ prowadziæ do
powa¿nych konsekwencji zdrowotnych, a zw³aszcza
os³abienia zdolno�ci zapamiêtywania i kojarzenia oraz
niew³a�ciwego rozwoju psychicznego dzieci. Najbogat-
sze �ród³a ¿elaza to przede wszystkim: natka pie-
truszki (posiada tak¿e kwas foliowy niezbêdny do
przyswojenia ¿elaza), buraki, miêso, ryby, bruksel-
ka. Ponadto po³¹czenie z produktami zawieraj¹cymi
witaminê C i kwas foliowy poprawia przyswajalno�æ tego
minera³u.

Magnez jest pierwiastkiem niezbêdnym do prawi-
d³owego funkcjonowania uk³adu nerwowego, nazywa-
ny jest �królem ¿ycia�. W organizmie ka¿dego cz³o-
wieka zachodzi oko³o 600 procesów biochemicznych,
z czego blisko po³owa odbywa siê przy udziale magne-
zu. Jest to pierwiastek wystêpuj¹cy we wszystkich ko-
mórkach ludzkiego organizmu. Odpowiada za prawid³o-
we funkcjonowanie nerwów i miê�ni, a w szczególno�ci
za odpowiedni¹ miêdzy nimi komunikacjê za pomoc¹ im-
pulsów nerwowych, jest czynnikiem wzrostu, dzia³a to-
nizuj¹co, jest czynnikiem regeneruj¹cym ¿ywe komórki,
przywraca równowagê psychiczn¹ i uk³adu nerwowe-
go, warunkuje w³a�ciw¹ pobudliwo�æ nerwowo-miê-
�niow¹ oraz metabolizm ko�ci i stawów. Jego niedobór
powoduje bolesne kurcze miê�ni, zaburzenia koncentra-
cji i nadpobudliwo�æ w�ród dzieci, mo¿e prowadziæ do

depresji, a tak¿e takich stanów jak: rozdra¿nienie, lêk,
bóle g³owy czy zaburzenia snu, a tak¿e drganie powieki
lub wargi, zaburzenia pracy serca (ko³atanie), wzrost
ci�nienia têtniczego. Dobrym �ród³em magnezu s¹ zie-
lone ro�liny, gdy¿ jest on sk³adnikiem chlorofilu
(np. sa³ata, jarmu¿, broku³y, brukselka), jak rów-
nie¿ orzechy brazylijskie i w³oskie, soja, kie³ki zbó¿, szpi-
nak, kasza gryczana, nasiona ro�lin str¹czkowych, ku-
kurydza, banany, orzechy, migda³y, kukurydza, ry¿,
makrela, ³oso�, �led�, suszone �liwki, groch, seler, ziem-
niaki w skórce, zio³a (wrotycz balsamiczny, fio³ek trój-
barwny, korzeñ czarnego dzikiego bzu, dzika ró¿a).

Witamina B6 jest niezbêdna do syntezy hormo-
nów: serotoniny i dopaminy, warunkuj¹cych prawid³o-
we funkcjonowanie uk³adu nerwowego. Uczestniczy
w przemianach t³uszczów, bia³ek i wêglowodanów. Nie-
dobór tego sk³adnika ogranicza syntezê hemoglobiny,
kwasów nukleinowych, bia³ek ustrojowych oraz prze-
ciwcia³. Objawia siê m.in. zwiêkszon¹ pobudliwo�ci¹
nerwow¹, drêtwieniem r¹k i stóp, zmianami na skórze
oraz wypadaniem w³osów.

Witamina B12 wp³ywa na energetyczn¹ przemia-
nê materii, dziêki czemu zapewnia aktywno�æ, ma wp³yw
na wzrost, pracê miê�ni, u³atwia przemianê ¿elaza, t³usz-
czu oraz pobudza apetyt, przede wszystkim za� uczest-
niczy w wytwarzaniu czerwonych cia³ek krwi, a wiêc
przeciwdzia³a niedokrwisto�ci (anemii). Niedobór tej
witaminy objawia siê jako z³o¿ony zespó³ chorobowy,
którego g³ównymi objawami s¹ objawy neurologiczne,
hematologiczne i psychiatryczne. Nieleczony niedobór
witaminy B12 jest stanem zagra¿aj¹cym ¿yciu.

Ju¿ od wielu lat naukowcy badaj¹ czy sztuczne
barwniki, aromaty oraz �rodki konserwuj¹ce wy-
stêpuj¹ce w przetworzonej ¿ywno�ci mog¹ przyczy-
niaæ siê do nadpobudliwo�ci psychoruchowej oraz
innych symptomów ADHD. Ich oddzia³ywanie mo¿e
byæ ró¿ne w zale¿no�ci od stopnia wra¿liwo�ci organi-
zmu dziecka, czyli jest indywidualn¹ podatno�ci¹. Ro-
dzice i opiekunowie powinni wyeliminowaæ na pewien
czas (najlepiej kilka tygodni) z diety dziecka wszystkie
�ród³a syntetycznych barwników i aromatów: s³odycze,
¿ywno�æ przetworzon¹, barwione  napoje i przetwory
zbo¿owe, obserwuj¹c jednocze�nie czy zachowanie ule-
ga zmianom. Po wykluczeniu z diety produktów prze-
tworzonych stan dziecka mo¿e siê poprawiæ, ale nie jest
to regu³¹.

Dotychczasowe wyniki badañ ujawniaj¹, ¿e szko-
dliwy wp³yw na aktywno�æ i skupienie uwagi u dzieci
mog¹ mieæ nastêpuj¹ce barwniki: E-102 tartrazyna,
E-104 ¿ó³cieñ chinolinowa, E-110 ¿ó³cieñ pomarañczo-
wa, E-122 azorubina/karmoizyna, E-124 P¹s 4-R, E-129
czerwieñ allura.
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U dzieci z nadpobudliwo�ci¹ i zaburzeniami kon-
centracji uwagi oraz autyzmem czê�ciej ni¿ u ich rówie-
�ników wystêpuj¹ objawy uczulenia na alergeny wystê-
puj¹ce w: cukrze, mleku, glutenie oraz czekoladzie,
owocach cytrusowych, dro¿d¿ach, soi, orzechach i ja-
jach. Objawy wystêpuj¹ najczê�ciej w postaci: infekcji
uszu oraz górnych dróg oddechowych, opuchlizny twa-
rzy, zaczerwienienia wokó³ oczu, zaburzeñ ze strony
uk³adu pokarmowego, wysypki � czêsto z uci¹¿liwym
�wi¹dem, astmy, bólu g³owy (tak¿e migrenowego), mo-
czenia nocnego, zaburzeñ snu. Rodzice i opiekunowie
mog¹ wykluczaæ osobno i po kolei poszczególne alerge-
ny z diety dziecka, zwracaj¹c przy tym uwagê, czy wp³y-
nê³o to pozytywnie na jego
zachowanie. Interesuj¹ce
jest, ¿e u sporej liczby dzie-
ci z nadpobudliwo�ci¹ psy-
choruchow¹ stwierdzono
nadwra¿liwo�æ na salicyla-
ny, które wystêpuj¹ po-
wszechnie w ¿ywno�ci.
W zwi¹zku z tym ograni-
czenie ich poda¿y powinno
siê odbywaæ pod �cis³ym
nadzorem dietetyka.

Podsumowanie
Zalecenia ¿ywieniowe

dla dziecka z nadpobudliwo-
�ci¹ i zaburzeniami koncen-
tracji uwagi obejmuj¹ spo-
¿ywanie produktów jak
najmniej przetworzonych,
wyeliminowanie b¹d� zna-
czne ograniczenie spo¿ycia
cukru, glutenu, nabia³u,
zwiêkszenie poda¿y kwa-
sów omega-3 oraz cynku,
¿elaza, magnezu i witaminy B6 oraz B12. Wielu rodzi-
ców i opiekunów mo¿e oburzyæ siê w tym miejscu i za-
krzykn¹æ: �Ale¿ jak to! To co dziecko ma je�æ? Poza
tym ono tak lubi s³odycze, soki i jogurciki! Tam jest tyle
wapna, witamin!� Mój apel jest taki:

Drodzy Pañstwo. Jeste�my wolnymi lud�mi i do nas
nale¿y wybór, co bêdziemy je�æ i czym bêdziemy kar-
miæ nasze pociechy. Jednak ta WOLNO�Æ oznacza OD-
POWIEDZIALNO�Æ za swoje i dziecka zdrowie. Nikt
nas nie zmusza do kupowania pewnych produktów, tak
szeroko reklamowanych w �rodkach masowego prze-
kazu jako �ród³o zdrowia. Sprawd�my sami, najpro�ciej
w internecie i wybierzmy to, co wydaje nam siê najbar-
dziej wiarygodne. Zast¹pmy szkodliwy cukier zdrowym
ksylitolem, czyli cukrem brzozowym, stewi¹ (ro�lina

z Po³udniowej Ameryki) czy te¿ melas¹. Czytajmy ety-
kiety! � z nich dowiemy siê o sk³adzie produktu. Nieste-
ty, zapomnijmy o bezgranicznym zaufaniu do producen-
tów ¿ywno�ci i reklam. Odstawmy na pó³kê np. produkt
bêd¹cy jedynie z nazwy �stewi¹�, a w swoim sk³adzie
bazuj¹cy przede wszystkim na maltodekstrynie, czyli bia-
³ym proszku otrzymywanym ze skrobi ziemniaczanej,
o kaloryczno�ci podobnej do bia³ego cukru i o indeksie
glikemicznym nawet wy¿szym od cukru rafinowanego.
W tym przypadku ro�lina stewia jest jedynie niewielkim
dodatkiem do s³odzika. Poszukajmy raczej stewii natu-
ralnej, najlepiej w postaci li�ci. Zmieñmy swoje nawyki
¿ywieniowe  i kupujmy zdrowe i nieprzetworzone pro-

dukty � wyjdzie to nam
i naszym pociechom tylko
na zdrowie.

W swojej praktyce pe-
dagoga szkolnego zaobser-
wowa³am, ¿e dzieci i m³o-
dzie¿ z niepe³nosprawno-
�ci¹ intelektualn¹ szczegól-
nie intensywnie reaguj¹ na
niew³a�ciw¹ dietê. Syste-
matycznie podawany cu-
kier powoduje pobudze-
nie psychoruchowe, nie-
pokój, a nawet agresjê
i osob¹, która najbardziej
jest poszkodowana z tego
powodu i cierpi jest w³a�nie
ten uczeñ. To on nie mo¿e
znale�æ sobie miejsca, jest
p³aczliwy, niespokojny, nie
rozumie swojego stanu,
niszczy swoje relacje i nie
potrafi poprosiæ o pomoc.
Nie dojdzie tak¿e do wnio-
sku dotycz¹cego zmiany
w od¿ywianiu, gdy¿ nie ma

takich intelektualnych mo¿liwo�ci.

To od rodziców, opiekunów i od nas � nauczycieli
zale¿y, co dziecko bêdzie je�æ i to my mo¿emy zadecy-
dowaæ o wprowadzeniu zmian w diecie � tak, by uczeñ
poczu³ siê dobrze, móg³ siê rozwijaæ i funkcjonowaæ na
miarê swoich mo¿liwo�ci. ö

Katarzyna Gnatoñska
pedagog szkolny

w Specjalnym O�rodku
Szkolno-Wychowawwczym w Damnicy
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Drodzy Pañstwo. Jeste�my wolny-
mi lud�mi i do nas nale¿y wybór, co
bêdziemy je�æ i czym bêdziemy kar-
miæ nasze pociechy. Jednak ta WOL-
NO�Æ oznacza ODPOWIEDZIALNO�Æ
za swoje i dziecka zdrowie. Nikt nas
nie zmusza do kupowania pewnych pro-
duktów, tak szeroko reklamowanych
w �rodkach masowego przekazu jako
�ród³o zdrowia. Sprawd�my sami, naj-
pro�ciej w internecie i wybierzmy to,
co wydaje nam siê najbardziej wiar y-
godne. Zast¹pmy szkodliwy cukier
zdrowym ksylitolem, czyli cukrem
brzozowym, stewi¹ (ro�lina z Po³udnio-
wej Amer yki) czy te¿ melas¹. Czytaj-
my etykiety! � z nich dowiemy siê
o sk³adzie produktu. Niestety, zapo-
mnijmy o bezgranicznym zaufaniu do
producentów ¿ywno�ci i reklam...


