
 

 

Jak skomponować kanapkę do szkoły zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia 

 

 Rozporządzenie o żywności w szkołach określa, jakie rodzaje produktów, zaliczanych 

do grupy zdrowych, mogą być sprzedawane w sklepikach oraz podawane w stołówkach. 

Nowe przepisy wzbudzają wiele kontrowersji, a sami zainteresowani, czyli dzieci i młodzież, 

często wyrażają w tym kierunku sprzeciw. W pkt. 1 w załączniku nr 1 określono, w jaki 

sposób skomponować kanapkę, aby jej skład był zgodny z nowym trendem.  

 Podstawą codziennej diety powinny być przede wszystkim węglowodany złożone, 

które stanowią główne źródło energii. Największą ich ilość można znaleźć w produktach 

zbożowych, dlatego wśród proponowanego rodzaju pieczywa znalazło się pieczywo razowe 

lub pełnoziarniste (żytnie, pszenne, mieszane) oraz bezglutenowe. Ten ostatni rodzaj 

pieczywa stanowi alternatywę dla osób ze zdiagnozowaną celiakią, czyli wieloukładowym 

schorzeniem występującym w wyniku odpowiedzi immunologicznej na spożycie glutenu u 

osób z predyspozycjami genetycznymi. Pełnoziarniste pieczywo zawiera znaczne ilości 

błonnika pokarmowego, mikroelementów, tj. magnez, fosfor, cynk oraz żelazo oraz witamin z 

grupy B (tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas foliowy). Błonnik pełni ważą rolę w 

organizmie: wspomaga pracę jelit, przyspiesza proces trawienia oraz oczyszcza go z 

substancji toksycznych. Zawarte w pieczywie ziarna słonecznika, dyni i sezamu stanowią 

cenny dodatek, ponieważ są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Walorem 

węglowodanów złożonych jest również to, że nie ulegają one od razu strawieniu, lecz są 

przyswajalne stopniowo, dzięki czemu organizm nie produkuje nadwyżki energetycznej, a 

poziom cukru w organizmie utrzymywany jest na umiarkowanym poziomie przez długi czas. 

Ponadto, produkty zbożowe zapewniają długotrwałe uczucie sytości, zatem zmniejsza się 

ryzyko sięgania po niezdrowe przekąski między kolejnymi posiłkami. W piramidzie 

zdrowego żywienia, produkty zbożowe umieszczone są w jej podstawie, co oznacza, że blisko 

połowa kalorii dostarczanych w ciągu dnia powinna pochodzić z produktów pełnoziarnistych. 

 Do smarowania kanapki można użyć masło, margaryny kubkowe niearomatyzowane 

oraz oleje, natomiast, nie należy stosować serków topionych, które charakteryzują się wysoką 

kalorycznością, są wzbogacane różnymi środkami chemicznymi, między innymi azotynem 

sodu (E250), będącym popularnym konserwantem oraz fosforanami, zaburzającymi 

równowagę organizmu poprzez pogorszenie wchłaniania magnezu, wapnia oraz żelaza. 

 Następnym krokiem jest wybór produktu białkowego. W Rozporządzeniu 

zamieszczono informacje na temat rodzaju produktów mięsnych, które można dodać, 

przyrzadzając kanapkę. Wymieniono między innymi przetwory mięsne, które zawierają co 



 

 

najmniej 70% mięsa i nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu gotowego do spożycia. 

Oznacza to, że w kanapce mogą znaleźć się: 

 wędliny z indyka, np.: 

- baton szynkowy z indyka (9,3 g tłuszczu/100 g),  

- kiełbasa mazurska z indyka (7,7 g/100 g),  

- kiełbasa szynkowa z indyka (2,0 g/100 g),  

- polędwica z indyka, szynka z indyka (4,6 g/100 g); 

 wędliny wołowe: 

- szynka wołowa gotowana (2,0 g tłuszczu/100 g),  

- wędzonka wołowa gotowana (3,1 g/100 g); 

 wędliny z kurczaka, np.: 

- szynka z udźca kurczaka (5,3 g tłsuzczu/100 g),  

- szynka z piersi kurczaka (1,2 g/100 g), 

- szynka delikatesowa z kurczaka (5,6 g/100 g),  

- polędwica z piersi kurczaka (1,2 g/100 g).  

Dozwolone są również przetwory z ryb, zawierające co najmniej 60% mięsa ryb, 

skorupiaków lub mięczaków w 100 g produktu gotowego do spożycia. Uzupełnieniem 

kanapki mogą być jaja, ser żółty oraz wyroby z nasion strączkowych oraz orzechy bez 

dodatku soli oraz cukrów i substancji słodzących.  

Do tak przygotowywanej kanapki konieczne będzie dodanie warzyw, w postaci 

surowej lub przetworzonej. Warto zwrócić uwagę, że istnieją warzywa, których nie powinno 

się ze sobą łączyć: pomidora i papryki z ogórkiem zielonym ze względu na zawarty w nim 

enzym (askorbinazę) niszczący witaminę C. Należy pamiętać, by komponowana dla dziecka 

kanapka charakteryzowała się bogatą kolorystyką- dzieci jedzą nie tylko „buzią”, ale  

i oczami. Kanapkę można przyprawić naturalnymi bądź suszonymi przyprawami, bez dodatku 

soli. Niewskazane są sosy, w tym majonez, tymczasem nie ma obostrzeń wobec stosowania 

ketchupu, pod warunkiem, że do jego przygotowania użyto co najmniej 120 g pomidorów na 

100 g gotowego produktu.  
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