
Gyermekeink egészségének egyik legfontosabb és 
legmeghatározóbb tényezője a táplálkozás, mely vall-
juk be néha feladja a leckét nekünk, szülőknek. Mivel a 
táplálkozási szokások gyermekkorban alakulnak ki és 
meghatározzák az egész életre szóló táplálkozási maga-
tartást, ezért bizony nagy jelentősége van annak, hogy a 
kisgyermekek életük első néhány évében milyen étele-
ket, italokat kapnak, s milyen táplálkozási minta rögzül 
bennük.
Az örökösen mozgás-
ban levő gyermekeknek 
megfelelő mennyisé-
gű vitaminra, ásványi 
anyagra, esszenciális 
tápanyagra van szüksé-
gük  ahhoz, hogy a já-
tékhoz, a mozgáshoz, az 
egészséges fejlődéshez, 
növekedéshez elegendő 
energiájuk legyen. Álta-
lában kis mennyiségeket 
fogyasztanak egyszerre, ezért jó, ha kis adagokat kapnak, 
de rendszeresen, legalább naponta ötször.
A gyerekek vonzódnak az édes ízhez, így a gyümölcsök 
remek megoldást jelentenek, mint nélkülözhetetlen tá-
panyagforrás.

Gyümölcsöt enni jó!
Nem csak azért, mert egészséges, hanem azért is, mert 
fi nom. Azon felül, hogy tudjuk, a zöldségek és a gyü-
mölcsök fontos részei a mindennapi táplálkozásunknak, 
érdemes tisztában lenni azzal is, miben milyen vitamin 
található, és abból gyermekünknek naponta mekkora 
mennyiségre van szüksége.
A C-vitamin elsődleges szerepet játszik a növekedésben, 
a csontok, a sejtek, a fogak fejlődésében, erősíti az im-
munrendszert, véd a fertőzésekkel, betegségekkel szem-
ben. Vízben oldódó vitamin, tehát nem tárolja a szerve-
zet, ezért folyamatos beviteléről gondoskodni kell. Nagy 
szerepet játszik a sebgyógyulásban, a játék során szerzett 
horzsolások mihamarabbi regenerálódásában.
A legtöbb friss, hazai gyümölcsnek magas a C-vitamin tar-
talma, emellett fontos ásványi anyagok is megtalálhatóak 
bennük, mint például a vas, cink, kalcium, magnézium. 

Vitamin és energia 
a gyermekkalandokhoz!

C-vitamin szükségletÉletkor  (mg/nap)*

4-6 év 50
7-10 év 50
11-14 év 50
15-18 év 75

* Gyermekek számára javasolt, biztonsági tartalékkal megnövelt beviteli értékek. forrás: „Új tápanyagtáblázat. Szerk.: Rodler I., Medicina Könyvkiadó, 2005” alapján; www.oeti.hu; 2013. aug. 28.

  a banán, eper, körte ízű pürék igazán gyermekbarát 
gyümölcsökből készülnek

  100%-ban természetes összetevőkből
  C-vitamint tartalmaznak, viszont 
  nem tartalmaznak tartósítószert, aromát, színezéket, 
hozzáadott cukrot

   élelmi rostban gazdag
   egészséges nassolnivaló
  ideális a csomagolása, könnyen elfér táskában, jó kie-
gészítő kirándulásokhoz;  a nagy kupakját a gyerekek 
is könnyen le tudják csavarni, visszazárni

   már egy darab fedezi a napi minimum gyümölcs- és
zöldségfogyasztás ötödét

   olyan fi nom, hogy nem csak a gyerekeknek, de sok-
szor a szülőknek is kedvenc és ízletes csemege. 

Király Éva dietetikus, anyuka

SIÓ Vitatigris Gyümölcspüré
Egy falat gyümölcs a mindennapokra

praktikák

• Naponta többször szerepeljen a gyermek étrendjében 

gyümölcs, nyersen fogyasztva vagy gyümölcslé, 

gyümölcspüré formájában. 

• Kínáljuk számukra változatosan.

• A gyümölcsök, gyümölcspürék 

energiát adnak, este már ne 

adjuk gyermekünknek, viszont

• reggelihez, tízóraiként, 

uzsonnaként vagy játék közben 

tökéletes alternatívát jelentenek. 


