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 „Ziarna jemy zdrowo rośniemy”  

 

Chleb, bułki, rogale – podstawowy składnik śniadań i kolacji dorosłych, młodzieży i dzieci.  Tylko 

jak z tego pysznego nadmiaru pieczywa dostępnego w sklepach wybrać faktycznie to , które będzie 

wysokiej jakości i zapewni nam i naszym bliskim nie tylko korzyści smakowe, ale i zdrowotne? Tego 

wszystkiego dzieci dowiedziały się podczas realizacji tematów „Od ziarenka do bochenka”. 

Tak naprawdę wszystko zależy od tego, z jakiego rodzaju mąki jest upieczone pieczywo, które 

spożywamy oraz dodatków (np. nasiona, orzechy), które mogą się w nim znaleźć. Zasada jest taka, 

że im mąka użyta do wypieku jest jaśniejsza, tym pieczywo zawiera mniej białka, składników 

mineralnych, witamin i błonnika, a więcej skrobi. 

             Kierując się zasadą, że najlepszym pieczywem jest to, które sami upieczemy dzieci  

upiekły w przedszkolu ze swoimi ciociami pyszne bułeczki i chleby wg różnorodnych 

przepisów. W roli ekspertów wystąpili także rodzice i dziadkowie,  którzy z dużym 

zaangażowaniem dzielili się wiedzą piekarniczą. Wypieki były pyszne!!! 

 



 

 

„Kotki” 

„Biedronki” „Plastusie” 



 

 

W grupie „Tropicieli” na zakończenie projektu 

edukacyjnego „Ziarna” dzieci wspólnie z 

rodzicami zrobiły zdrowe, kolorowe kanapki. 

Chleby z mąki gryczanej i orkiszowej 

wszystkim bardzo smakowały! 

 

„Tropiciele” „Sowy” 



Zdrowe, proste i pyszne ciasto piernikowe 

Czy ciasto może być zdrowe? Tak, jeśli spełnimy kilka 

warunków. Podstawa to samodzielny wypiek, naturalne 

składniki i zdrowe zamienniki. Ciasta lubią wszyscy, 

zarówno dzieci jak i dorośli. Wielu z nas decydując się na 

odrobinę przyjemności dla rodziny kupuje ciasta w 

cukierni, piekarni czy supermarkecie. Te zwykle nie mają 

przyczepionej etykiety z wyszczególnionym składem, a my 

zachwyceni nieziemskim wyglądem sklepowego ciasta 

decydujemy się na zakup w ciemno. Niestety wielu 

cukierników obniżając koszty wyrobu i przedłużając 

trwałość produktu dodaje do swych wypieków wiele 

niezdrowych dodatków: syrop glukozowo-fruktozowy, 

sztuczne barwniki, aromaty, substancje konserwujące, jaja 

w proszku i wiele innych. 

 

W przygotowanie pierniczków  zaangażowały się nasze przedszkolaki, które samodzielnie upiekły je wg 

sprawdzonych receptur. Dodatkową atrakcją było ozdabianie bakaliami oraz wspólna degustacja podczas 

spotkań świątecznych z rodzicami. 
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