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DIETETYK MARIA NOWAK

ŹRÓDŁA WAPNIA
W DIECIE

BEZMLECZNEJ
Ebook dla mam alergików



Kilka informacji na początek

szczegółowy opis bezmlecznych źródeł wapnia,
propozycje dań bogatych w wapń,
super przydatną ściągawkę do wydrukowania i powieszenia na
lodówce, abyś zawsze miała pod ręką tą ważną listę.

Dla kogo jest ten ebook?

Ten ebook jest pomocą dla mam małych alergików uczulonych na
mleko krowie. 

Po wykluczeniu mleka krowiego z diety, trzeba je czymś zastąpić.
Mleko i przetwory mleczne dostarczają do organizmu dużo różnych
składników odżywczych, spośród których najważniejsze to –
łatwostrawne białko i wapń. To składniki budulcowe - niezwykle
ważne dla Twojego rosnącego dziecka.  O odpowiednią podaż białka
raczej nie musimy się bać, bo zazwyczaj i tak, mimo odrzucenia
mleka, jest go w diecie dużo. Natomiast bardzo często bywa, że
dieta bezmleczna jest niedoborowa w wapń.

Warto więc zwrócić uwagę na to, aby codziennie podawać dziecku
produkty bogate w ten składnik. 

Czego się z niego dowiesz? 

Z tego ebooka dowiesz się, jakie produkty spożywcze zawierają
najwięcej wapnia. Podpowiem Ci też, w jakiej formie najlepiej podać
je maluchowi.  Dowiesz się tutaj też co wpływa na przyswajalność
wapnia. 

Ten ebook ma w sobie:



Kilka informacji na początek

same rzetelne informacje, zgodne z najnowszymi wynikami badań
naukowych,
pigułka wiedzy, bez rozwlekłej niepotrzebnej Ci teorii, 
praktyczna ściągawka do powieszenia na lodówce. 

Dlaczego warto go przeczytać?

Bycie mamom malucha to wymagająca praca. Bycie mamom alergika to
dodatkowe wyzwanie. Pomogę Ci zadbać o zdrowie Twojego dziecka . Nie
musisz sama przeszukiwać internetu w poszukiwaniu informacji. 

W tym ebooku znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o tym, jak
zadbać o prawidłową podaż wapnia w diecie alergika, który nie może pić
mleka krowiego. 

Ten ebook to:

Czyli w skrócie - wszystko w jednym miejscu.



Codziennie podawaj
swojemu mluchowi

produkty 
bogate w wapń



Napoje (mleka) roślinne można włączyć do diety dziecka

już od 6 miesiąca życia. Przy wyborze najlepiej kierować

się po prostu swoim i dziecka gustem i dobrym składem

- im prostszy tym lepszy, idealnie bez dodatku soli i

cukru. 

Dobrym pomysłem jest stosowanie różnych napojów

roślinnych wymiennie, ponieważ różnią się one dość

znacząco zawartością składników odżywczych, np.

kokosowe zawiera dużo tłuszczu, sojowe dużo białka.

Napoje roślinne powinny być wzbogacone w wapń - w

składnikach napoju będzie węglan wapnia. 

Na prawdę warto z nich korzystać, bo szklanka napoju

roślinnego wzbogaconego w wapń (niezależnie od

rodzaju) dostarcza tyle samo wapnia co szklanka mleka

krowiego. 

napoje
roślinne
wzboga-
cone 
w wapń



owsiany,

migdałowy,

orkiszowy,

sojowy,

kokosowe

i mniej popularne: konopne, jaglane, gryczane.

ryżowy - nieodpowiedni dla dzieci poniżej 5rż ze

względu na możliwą wysoką zawartość arsenu 

sojowy - alergia na mleko i soję często idą w parze. 

Do wyboru mamy napoje:

Uwaga na napoje: 

Napojów roślinnych można używać wszędzie tam, gdzie

zwykłego mleka krowiego, czyli jako dodatek do kaszki,

muesli, naleśników, zup, sosów, koktajli, kakao czy kawy

zbożowej.

napoje
roślinne
wzboga-
cone 
w wapń



figi świeże i suszone,

mak, 

sezam, 

nasiona chia, 

komosa ryżowa, 

amarantus. 

Dużo wapnia mają wszystkie małe i skrzypiące pod

zębami ziarenka:

Używaj ich jako dodatek do ciasteczek zbożowych,

kaszki, stosuj masło sezamowe - tahini. Komosę ryżową i

amarantus możesz zmielić na mąkę i używać, jako

dodatek do wzbogacania wypieków, naleśników,

placuszków. 

figa 
z makiem



biała, 

czerwona, 

włoska, 

pekińska, 

pak choi.

Spośród wszystkich warzyw warto zwrócić uwagę na

warzywa kapustne, bo mają one sporą zawartość wapnia:

Serwuj je pod postacią drobno startej surówki lub

kapusty duszonej z koperkiem. Spróbuj też przyrządzić

kapustę duszoną z dodatkiem suszonych moreli lub

żurawiny, jest przepyszna! Używaj jako dodatek do zup i 

 gulaszów. Do kapusty dobrze jest dodawać przyprawy

ułatwiające trawienie takie, jak kminek, majeranek czy

koperek. 

kapusta



fasole, 

ciecierzyca, 

tofu (jeśli nie występuje alergia na soję), 

migdały, orzechy laskowe, włoskie, ziemne,

pestki słonecznika, dyni

sezam i pasta tahini (sezam niełuskany ma dużo

więcej wapnia, niż łuskany). 

W małej objętości strączków, orzechów czy pestek

mieści się spora porcja wapnia. Włącz do diety dziecka: 

Nie bój się strączków ani orzechów! Można spokojnie

podawać je nawet maluchom na początku rozszerzania

diety. Propozycje podania: pasty kanapkowe ze

strączków na wytrawnie lub na słodko. gulasze

wegetariańskie, domowe lub kupne masła orzechowe,

domowe mleczko migdałowe, słonecznikowe, posypka

orzechowa do kanapek i innych dań.

strączki 
i orzechy



brokuł, brukselka, 

zielona fasolka szparagowa, zielona papryka, 

jarmuż, różne odmiany sałat, rukola, roszponka,

cykoria, 

botwinka, szpinak, rukiew wodna, 

koperek, natka pietruszki, szczypiorek, 

świeże i suszone zioła, takie jak bazylia, majeranek. 

Sporą zawartość wapnia mają praktycznie wszystkie

zielone warzywa:

Zielone warzywa to prawdziwa skarbnica nie tylko

wapnia, ale też pozostałych mikro i makroelementów.

Podawaj je pod różnymi postaciami: jako surówki,

warzywa gotowane na parze, dodatek do zup, gulaszy,

koktajle, babeczki z warzywami, dodatek do naleśników i

placuszków. 

zielone
warzywa



szprotki, 

sardynki, 

sardele, 

śledzie. 

Bardzo dużo wapnia mają małe rybki, te które jemy w

całości razem z drobnymi ośćmi, np.:

Małe rybki świetnie sprawdzają się jako składnik past

kanapkowych. Możesz przyrządzić je z dodatkami takimi,

jak: przecier pomidorowy, suszone pomidory, jajka,

szczypiorek, awokado, majonez, świeże zioła,

przesmażona cebulka czy por. 

Możesz użyć je też do sporządzenia tarty na kruchym

cieście, makaronu z rybą i warzywami czy sałatki

jarzynowej. 

małe rybki



jajko na twardo, na miękko, jajko w koszulce, jajko

sadzone, 

jajecznica na parze lub na maśle, omlet, 

hiszpańska tortilla ziemniaczana, frittata, szakszuka,

grzanki z jajkiem ala tosty francuskie, 

pasta jajeczna z zieleniną/majonezem/zielonym

groszkiem/rybą na kanapeczki, 

tarta, 

żółtko dodane do kaszki, kogel-mogel,

kluski lane.

Jajka zostawiłam na koniec, bo, co prawda są one

przebogatym źródłem wapnia, ale niestety często alergia

na mleko łączy się z alergią na jajka, więc część

alergików i tak nie może ich jeść. 

Sprawdź, jak to jest w Waszym przypadku. Jeśli Twoje

dziecko może jeść jajka to świetnie! Podaj je jako:

jajka



Wydrukuj ściągawkę 
i powieś ją na lodówce, 

a podczas gotowania
będziesz zawsze pamiętać

o dodatku czegoś
bogatego w wapń do

posiłku dziecka



źródła wapnia 
w diecie bezmlecznej

Dużo wapnia mają wszystkie małe i skrzypiące pod
zębami ziarenka - figi świeże i suszone, mak, sezam,

nasiona chia, komosa ryżowa i amarantus.
Używaj jako dodatek do ciasteczek zbożowych,

kaszki, masło sezamowe tahini, mąka z komosy lub
amarantusa jako dodatek do wypieków, naleśników.

Kapusta biała, czerwona, włoska,  pekińska, pak choi.
Podaj pod postacią surówki, kapusty duszonej z koperkiem albo 

z suszonymi morelami, jako dodatek do zup, gulaszów.

napoje
roślinne

wzbogacone 
w wapń

Napoje: migdałowy, owsiany, orkiszowy, 
jaglany, kokosowy. 

Uwaga na napoje: ryżowy (nieodpowiedni dla dzieci
poniżej 5rż) i sojowy (alergia na mleko i soję często

idą w parze); stosuj różne napoje wymiennie. 
Używaj jako dodatek do kaszy, muesli, naleśników,

zup, sosów, koktajli, kakao, kawy zbożowej

rośliny
strączkowe

i orzechy

Dużo wapnia mają małe rybki - te które jemy w całości razem z
drobnymi ośćmi, np. szprotki, sardynki, sardele, śledzie.

Podaj jako pastę kanapkową z rybą z dodatkiem np.  pomidorów lub
jajka, awokado, majonezu, świeżych ziół itp., tarta na kruchym

cieście z rybkami, makaron z warzywami i rybą. 
 

Fasola, ciecierzyca, soja, tofu (jeśli nie występuje 
alergia na soję), migdały, orzechy laskowe,

orzechy włoskie, pestki słonecznika.
Używaj jako pasty kanapkowe ze strączków na

wytrawnie lub na słodko (np. cieciorella - nutella
z ciecierzycy), gulasze wegetariańskie, domowe
lub kupne masła orzechowe, domowe mleczko
migdałowe, słoneczniowe, posypka orzechowa

do kanapek i innych dań.

figa z
makiem ;) 

www.zdrowieodkuchni.info

kapusty

inne zielone
warzywa

Brokuły, brukselka, fasolka szparagowa zielona, jarmuż,
botwinka, koperek, rukola, natka pietruszki, szczypiorek,

szpinak, rukiew wodna, cykoria.
Surówki, warzywa gotowane na parze, koktajle, babeczki

z warzywami, dodatek do naleśników.
 

ryby



o mnie Mam na imię Maria, jestem dietetykiem dziecięcym i
mamom dwójki dzieciaków. To one nieustannie inspirują
mnie swoją mądrością i radością. Dzieci nie mają
uprzedzeń ani naleciałości, które mają dorośli. Działają
bardziej instynktownie. W ich podejściu do jedzenia
manifestują się wszystkie ich emocje, radości i też
trudności.

Pomagam mamo dzieciaków, których żywienie nie jest
łatwe z jakiegoś względu, np. są alergikami,
wegetarianami, weganami, małymi sportowcami,
borykają się ze zbyt dużą masą ciała lub jadają bardzo
wybiórczo. 

Daję pigułkę wiedzy, wspieram, układam proste i
smaczne jadłospisy, takie, żeby dzieciaki znalazły w
nich to co lubią, a mamy nie stały za długo przy garach. 



bezpłatna
konsultacja

Masz krótkie pytanie do dietetyka? A może potrzebujesz
indywidualnego wsparcia dietetyka, ale nie wiesz, jak
taka współpraca wygląda. 

Ta rozmowa rozwieje Twoje wątpliwości.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej na
start!

Jeśli mogę – pomogę Ci od razu.

Jeśli nie, wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

zarezerwuj

https://calendly.com/maria_zdrowieodkuchni/30min


tel. 796 639 792, 

mail: maria.zdrowieodkuchni@gmail.com

www.zdrowieodkuchni.info

DIETETYK MARIA NOWAK

Zapraszam Cię też do
polubienia mojego Facebooka

- znajdziesz tam więcej
ciekawych i przydatnych 

 informacji o żywieniu
dzieciaków

https://www.facebook.com/zdrowieodkuchni.torun

