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Pewnie wiesz, że dziecko powinno jeść warzywa. Co jednak zrobić, jeśli dziecko nie chce 

tego jeść? Przede wszystkim nie poddawaj się! Nauka nowych smaków i potraw może 

potrwać i może nie być łatwa, ale warto być wytrwałym, bo odpowiednia dieta zapewni 

Twojemu dziecku zdrowie teraz i w przyszłości.

Dlaczego dzieci nie lubią nowych smaków (w tym warzyw)?

Najczęściej opór przed zjedzeniem nowej potrawy, czy warzywa, wiąże się ze strachem. 

Jeśli dziecko mówi “NIE LUBIĘ” (a tak naprawdę nigdy nie próbowało), to najczęściej myśli 

“NIE ZNAM - boję się, że nie będzie mi smakować”. Dlatego ważne jest, 

aby jedzenie było dla dziecka pozytywnym doświadczeniem, a nie odbywało się 

z udziałem zmuszania, krzyczenia czy zagrożenia karą.

Każdy człowiek musi spróbować nowego 

smaku kilka razy, aby go polubić. U 

jednych dzieci będzie to 2-3 razy, u 

innych 10 razy, a u jeszcze innych dużo 

więcej. Im wcześniej zaczniesz 

wprowadzać nowe smaki, tym lepiej. 

Badania pokazują, że dzieci, których 

matki odżywiały się różnorodnie, już 

podczas ciąży i karmienia piersią znają 

więcej smaków i są bardziej otwarte na 

nowości w kuchni.

Trudniej jest zmienić przyzwyczajenia 

starszego dziecka, tu działają nie tylko 

wyuczone już nawyki, ale również presja 

rówieśników w szkole czy przedszkolu. 

Nie staraj się zmienić od razu 

wszystkiego, ale pamiętaj, że w domu to 

rodzice decydują co dziecko je.
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Bądź przykładem

Pierwszy krok, jaki zawsze proponuję, to zacząć od siebie. Dla dzieci rodzic zawsze jest 

wzorem do naśladowania. Pewnie zauważyłaś, że Twoje dziecko próbuje chodzić w Twoich 

butach lub wsiadać na Twój rower :) Podobnie jest z jedzeniem, dziecko będzie chciało 

spróbować tego, co jedzą rodzice. Szczególnie jeśli będzie widziało, że rodzice jedzą 

warzywa z przyjemnością.

Nie namówisz dziecka do zjedzenia sałatki, jeśli w tym samym czasie będziesz jeść 

popcorn, ciastka czy kukurydziane chrupki. Część osób ukrywa się z takimi rzeczami 

i zjada je w momencie, kiedy dziecko nie widzi. Moim zdaniem jest to ryzykowne 

rozwiązanie, w pewnym momencie dziecko zorientuje się, że jest oszukiwane i straci 

zaufanie do tego, co mówią i robią rodzice. Jeśli wprowadzasz jakieś zasady, których 

dziecko ma przestrzegać, to również się do nich stosuj.
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Podawaj, kiedy dziecko jest głodne

Najlepszy moment na podawanie nowych smaków i warzyw to chwila, kiedy dziecko jest 

głodne. U nas najlepiej sprawdza się czas po przyjściu z przedszkola. Podając warzywa 

przed daniem głównym masz zdecydowanie większą szansę, że dziecko je zje. 

Porzuć myślenie, że głodne dziecko musi zjeść porządny posiłek (w domyśle ziemniaki i 

mięso), bo warzywami się nie naje. Podaj mu najpierw warzywa (lub zupę warzywną), a 

jeśli nadal będzie głodne, to wtedy kolejne produkty.

Dawaj wybór

Jeśli dziecko ma wybór produktów do zjedzenia, to nie czuje się zmuszane i chętniej je. 

Pamiętaj jednak, że ostatecznie to zawsze rodzice decydują co dziecko zje, dlatego do 

możliwości wyboru też trzeba podejść taktycznie. Nie zadawaj dziecku pytań otwartych w 

stylu “Co chcesz zjeść na śniadanie?”. W przypadku takich pytań, odpowiedź prawie 

zawsze będzie taka sama i dziecko wybierze swoje ulubione danie, które najbardziej 

będzie kojarzyło mu się z danym posiłkiem.

Pytania powinny być zamknięte i dawać wybór pomiędzy dwoma rzeczami. Np. “wolisz 

owsiankę czy kaszę jaglaną?”, “do obiadu chcesz surówkę z marchewki czy kiszonego 

ogórka?”. Nie oznacza to, że zawsze masz szykować dwie potrawy, czasami wybór może 

dotyczyć dodatku (do owsianki owoce czy orzechy) lub nawet formy podania (koktajl do 

picia w kubeczku czy w miseczce do jedzenia łyżką).

Dając wybór pomiędzy dwoma opcjami nie zgadzaj się na inne rozwiązanie 

zaproponowane przez dziecko. To przestrzeganie własnych zasad uczy dziecko, że ma 

wybrać z proponowanych potraw. Możesz powiedzieć dziecku, że ulubione naleśniki 

zrobisz kolejnego dnia lub na kolację, ale na śniadanie ma wybrać pomiędzy kaszą lub 

owsianką.
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Uważaj na to, co mówisz

Przykład dajesz dziecku nie tylko swoim zachowaniem, ale również wszystkim tym, co 

mówisz. Czasami całe starania, aby dziecko zjadło coś zdrowego, może popsuć jedno źle 

wypowiedziane zdanie. 

Przestrzegam przed zdaniami typu:

- “zrobiłam nową zupę, nie wiem czy będzie Ci smakować, ale chociaż spróbuj” - takie 

zdanie od razu budzi w dziecku lęk, że coś może być nie tak. Część dzieci, gdy usłyszy coś 

takiego, od razu się zablokuje i nie będą chciały spróbować.

- “zobacz jaki tata/brat/Jaś/itd. jest dzielny, zjadł całą surówkę” - sugerujesz dziecku, że 

warzywa, czy inne zdrowe produkty, są niedobre i trzeba specjalnie zmuszać się, do ich 

zjedzenia.

- “jak zjesz warzywa, to w nagrodę dostaniesz czekoladę” - w ten sposób sprawiasz, 

że warzywa postrzegane są jako te złe, a słodycze jako coś super. W ogóle odradzam 

dawania jakichkolwiek nagród za zjedzenie posiłku. Posiłek sam w sobie powinien być 

źródłem satysfakcji i przyjemności.

- “on/ona tego nie lubi” - takie zdanie wypowiadane przy dziecku do babci, cioci czy innej 

osoby, która akurat szykuje posiłek, sprawia, że dziecko utwierdza się w przekonaniu, że 

czegoś nie lubi i nawet nie będzie próbować. A mogło się okazać, że właśnie zupa 

brokułowa przygotowana przez babcię będzie daniem, w którym nielubiany do tej pory 

brokuł wreszcie zacznie smakować.



Moje dziecko je warzywa

Maria Pabich    jakzdrowozyc.pl

Tłumacz i rozmawiaj

Dzieci są ciekawe świata i otaczającej je rzeczywistości. Wykorzystaj tę ciekawość, aby 

opowiedzieć im o korzyściach płynących z jedzenia warzyw i owoców. Samo powiedzenie, 

że warzywa “trzeba jeść, bo są zdrowe”, to dla dziecka za mało. Opowiedz o tym, że od 

jedzenia warzyw człowiek staje się silniejszy, szybciej biega, ma ładniejsze włosy czy 

paznokcie. Dopasuj komunikację do wieku dziecka i do tego na czym aktualnie mu zależy.

Zachęcaj do spróbowania

Nie zmuszaj dziecka do zjedzenia każdej potrawy do końca, a już szczególnie nowych 

rzeczy. Ustal z dzieckiem zasadę, że nowych rzeczy ma spróbować, ale nie musi ich jeść. 

Może nawet wypluć jeśli nie będzie mu smakowało. W ten sposób nauczysz dziecko, że 

próbowanie nie ma negatywnych konsekwencji i będzie chętniej próbowało. Ja zawsze 

pytam Hani czy chce spróbować tego co jem (np. kiedy zamawiamy coś w restauracji), 

czasami odmawia, a czasami próbuje i prosi o to samo.
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Zmień formę podania

Fakt, że dziecko nie lubi surowych brokułów, nie musi oznaczać, że gotowane również nie 

będą mu smakować. Szukaj różnorodnych przepisów na to samo warzywo. Jeśli cały czas 

będziesz trzymać się tylko kilku przepisów, które dziecko lubi, to nie dasz mu okazji do 

nauczenia się nowych smaków. W internecie są teraz ogromne ilości różnych przepisów, 

które warto wypróbować.

Wspólne gotowanie

Wspólne gotowanie ma na celu bliższe 

poznanie przez dziecko produktów i 

posiłków, które je. Pamiętasz, że “nie 

lubię” często oznacza “nie znam”? 

Wspólnie przygotowując jedzenie dajesz 

dziecku szansę na poznanie 

poszczególnych składników. 

Może okazać się, że gdzieś po drodze, 

próbując, dziecko odkryje, że coś lubi. 

U nas na przykład okazało się, że Hania 

bardzo lubi masę na pasztet z 

soczewicy. Gotowego pasztetu już nie, 

ale masę chętnie podjada łyżeczką :) 
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Dodaj ulubione dodatki

Czasami jeden dodatek potrafi zmienić nielubiane danie w prawdziwy przysmak 

i odwrotnie, jeden składnik może sprawić, że cała potrawa stanie się dla dziecka 

niejadalna. Dlatego tak ważne jest dawanie dziecku wyboru i uważne słuchanie tego co 

mówi. Jeśli poznasz ulubione dodatki dziecka, będziesz mogła wykorzystać je w kolejnych 

potrawach. 

Myślę, że u większości dzieci sprawdza się dodanie kakao i zrobienie czekoladowej wersji 

owsianki lub koktajlu. Chociaż kakao samo w sobie nie jest słodkie, to dziecku taka 

owsianka, czy zielony koktajl zmieniony na czekoladowy, od razu przyjemniej się kojarzy i 

dziecko chętniej je. A kiedy przywyknie już do takiej owsianki, jest większa szansa, że 

polubi również tradycyjną wersję. Drugi popularny wśród dzieci dodatek to ketchup. Jeśli 

dziecku ciężko jest przestawić się z białego chleba na pełnoziarnisty i z wędliny na pastę z 

soczewicy, to ketchup może być tym dodatkiem, który sprawi, że kanapka będzie 

wyglądała i smakowała znajomo.

Zmień nazwy posiłków

Badanie przeprowadzone w jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych pokazało, że sama 

zmiana nazw posiłków, spowodowała zwiększenie jedzenia warzyw o prawie 100%.

Użyto atrakcyjnych w oczach dzieciach nazw, takich jak “kosmiczna marchewka”, “pyszna, 

mała korona drzewa”, “głupie zielone kulki”, “brokułowy poncz mocy”. 

Myślisz, że to naiwne i nie działa? Działa doskonale, również na rodziców. Przyjrzyj się 

nazwom dań w restauracjach, im drożdże miejsce, tym bardziej wyszukane nazwy 

(chociaż często potrawy są te same). Wystarczy dodać przymiotniki związane z 

konkretnym rejonem geograficznym, lub nazwę makaronu ze świderki na “fusilli”. 

Już na podstawie nazwy nasza podświadomość decyduje czy dana potrawa będzie nam 

smakować.
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Trzymaj w widocznym miejscu

Jeżeli warzywa w Twoim domu będą leżały w widocznym miejscu, jest duża szansa, 

że dziecko samo po nie sięgnie. Oczywiście nie musisz trzymać wszystkich warzyw na 

kuchennym blacie, ale pomidor, marchewka czy kilka rzodkiewek na talerzyku spokojnie 

możesz tam położyć. 

Zabieraj ze sobą

Wychodząc z domu na spacer z dzieckiem lub na plac zabaw, zabierz ze sobą obrane

 i pokrojone warzywa. Dzieci robią się głodne w najdziwniejszych momentach, jeżeli nic 

innego nie będziesz miała ze sobą, to dziecko zje warzywa. Nie zabierając nic ze sobą, 

prawdopodobnie skończycie w sklepie kupując bułki drożdżowe.

Notuj zjedzoną ilość

Ta strategia ma podziałać nie na dziecko, ale na Ciebie :) Dopiero notując dokładną ilość 

zjadanych warzyw, masz pełną kontrolę nad tym ile Twoje dziecko zjada. W natłoku 

codziennych zajęć, często wydaje nam się, żę niedawno podawaliśmy dziecko brokuł, a w 

rzeczywistości mogło minąć już kilka tygodni. Notując wszystko na bieżąco będziesz mieć 

większą motywację i nie zapomnisz o tym ważnym temacie.

W dodatkowym pliku znajdziesz tabelkę, którą możesz wykorzystać do notowania. Staraj 

się notować szczególnie na początku, później gdy jedzenie warzyw stanie się w Twojej 

rodzinie codziennością, możesz przestać to robić. Warto jednak od czasu do czasu 

powtarzać zapisywanie, aby sprawdzić czy rzeczywiście Twoja rodzina je tak dużo, jak Ci 

się wydaje. Zapisywanie pozwala ocenić nie tylko ilość, ale także różnorodność jedzonych 

warzyw.
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Przemycaj w innych potrawach

To strategia dość powszechna, ale moim zdaniem ryzykowna i nie zalecam jej stosować 

jako głównego sposobu na podawanie dziecku warzyw. W pewnym momencie dziecko 

zorientuje się, że jest oszukiwane i nabierze przekonania, że warzywa są tak niedobre, 

że aż trzeba ukrywać je w innych potrawach i smakach.

Z drugiej strony, takie dodawanie warzyw do innych potraw to świetny sposób na 

zjedzenie większej ich ilości, tylko nie rób z tego tajemnicy. Niech warzywa będą takim 

samym elementem dania jak pozostałe składniki.

PODSUMOWANIE

Warzywa to ważny element codziennych posiłków Twojego dziecka. Dieta bogata w 

warzywa i owoce zmniejsza ryzyko chorób, przeziębienia czy grypy, ale także dużo 

bardziej poważnych jak choroby serca czy choroby nowotworowe.

Więcej o tym jak odżywiać dziecko, aby było zdrowe uczę w kursie

 “Uwolnij się od chorób swojego dziecka”. 

Kurs trwa 3 tygodnie. 

Przez  cały czas trwania 

kursu rodzice mają moje 

wsparcie, mogą zadawać 

pytania w grupie na 

facebooku lub na żywo na 

webinarze.

Materiał, który właśnie 

czytasz jest jedną lekcją z 

kursu.

http://jakzdrowozyc.pl/wzmocnij-odpornosc-dziecka/
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WARZYWA W KAŻDYM POSIŁKU - propozycje potraw

Owsianka z marchewką

Składniki:

– 12 łyżek płatków owsianych górskich

– 10 suszonych daktyli

– 2mm plasterek świeżego imbiru

– 1 szklanka tartej marchewki 

lub resztek od wyciskania soku

– 1 banan

– 2 łyżki mielonego siemienia lnianego

– 1 łyżka cynamonu

– płatki migdałów do dekoracji

Wykonanie:

1. Płatki zalej na noc zimną wodą.

2. Do garnka wlej 300 ml wody i zacznij 

podgrzewać. 

3. Dodaj drobno pokrojony imbir i daktyle.

4. Gdy woda się zagotuje dodaj marchewkę i płatki owsiane. Gotuj do zgęstnienia, 

mieszając co kilka minut.

5. Dodaj pokrojonego drobno banana, zmielone siemię lniane i cynamon. Wymieszaj.

6. Przełóż do miseczek i posyp płatkami migdałów.



Moje dziecko je warzywa

Maria Pabich    jakzdrowozyc.pl

WARZYWA W KAŻDYM POSIŁKU - propozycje potraw

Surowy makaron z cukinii

Składniki:

– 1 duża cukinia

Wykonanie:

1. Cukinię pokrój obieraczką na paski, 

do momentu gdy napotkasz pestki 

(część z pestkami jest za miękka, 

aby zrobić z niej makaron). 

Tak przygotowany makaron możesz podać 

od razu lub wrzucić na moment do wrzątku 

aby był ciepły. 

Jeśli przygotowujesz większą ilość 

lub chcesz przygotować makaron chwilę 

wcześniej wrzucaj go od razu do bardzo 

zimnej wody i całość wstaw do lodówki. 

Dzięki temu makaron nie zwiędnie i będzie fajnie chrupiący.
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WARZYWA W KAŻDYM POSIŁKU - propozycje potraw

Puree z kalafiora

Składniki:

– 1/2 kalafiora

– 1 ząbek czosnku

– 1 łyżka oliwy z oliwek

Wykonanie:

1. Kalafiora umyj i podziel na różyczki.

2. Ugotuj w małej ilości wody do miękkości

 (około 15 minut).

3. Czosnek drobno posiekaj i podsmaż 

na oleju.

4. Z kalafiora odlej wodę. 

5. Dodaj podsmażony czosnek z olejem 

i zmiksuj lub rozgnieć kalafiora na puree.


