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Menu na wiosenny piknik

Gdy zaczyna się wiosna, nadchodzi czas pikników, grillowania i spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Z obserwacji wynika, że coraz więcej Polaków chętnie grilluje, ale 
także coraz częściej można spotkać całe rodziny spędzające czas na piknikach w miejskich 
parkach, na leśnych polanach czy po prostu nad wodą. Jest to bardzo pozytywny i korzystny 
dla zdrowia trend, pod warunkiem, że piknikowe menu jest nie tylko smaczne, ale i zdrowe, 
a karkówki, kiełbaski czy kaszanki pojawiają się sporadycznie i nie są gwoździem programu 
każdego wyjścia na łono natury.

Dzieci także chętnie korzystają z dobrodziejstw pikników czy barbecue. Dlatego tym bardziej 
należy zadbać o to, aby taki wspólny rodzinny posiłek pod chmurką obfitował w pełnowartościowe 
produkty, które nie tylko dodadzą dzieciom energii, ale także wpłyną na kształtowanie ich dobrych 
nawyków żywieniowych.

Pierwsza sprawa: higiena 
Niezależnie od tego, z kim i gdzie organizujemy nasz piknik, musimy zadbać o odpowiednią 

higienę podczas przygotowywania, przechowywania, a także spożywania posiłków. Dlatego 
też przydadzą się nam bardzo wilgotne chusteczki czy ręczniki papierowe i należy je ze sobą 
koniecznie zabrać. Wygodnym rozwiązaniem są plastikowe naczynia i jednorazowe sztućce, 
dzięki którym łatwiej zadbać o należytą higienę podczas posiłku.

Trzeba pamiętać, że warunki plenerowe to nie warunki chłodnicze i jedzenie może szybko 
się psuć. Dlatego też takie produkty, jak np. surowe mięso, ryby, ser należy jak najszybciej 
przygotować na grillu lub – jeśli są już upieczone i dodane do kanapek czy sałatek – należy je 
w miarę szybko spożyć.

Wszystko, co można umyć w domu pod bieżącą wodą, myjmy przed wyjazdem, np. świeże 
warzywa i owoce. Pokrojenie owoców, warzyw będzie też łatwiejsze w domu niż późniejsza 
zabawa w kuchnię polową.

Ewa Ceborska-Scheiterbauer
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Druga sprawa: menu
Jeśli jadą z nami dzieci, to menu powinno uwzględniać również potrzeby najmłodszych. 

Co więc można zabrać na piknik, aby dzieci pomiędzy zabawą w chowanego a szukaniem 
skarbów chętnie przekąsiły coś zdrowego? Oto kilka przykładów na „danie główne”:

• marynowana w maślance pierś indyka upieczona/grillowana, podana na liściach świeżej 
sałaty z pomidorkami koktajlowymi,

• ta sama marynowana pierś podana w formie szaszłyków ze świeżymi warzywami, np. 
z czerwoną papryką, słodką cebulą i cukinią,

• grillowany filet łososia z delikatnym sosem koperkowym na bazie jogurtu

• grillowana kanapka posmarowana koncentratem pomidorowym z rozpuszczonym 
żółtym serem podana z łagodnymi rzodkiewkami lub zielonymi kiełkami,

• wrap z tortilli z delikatnym sosem pomidorowym, pieczonym mięsem oraz z sałatą, 
cebulą dymką i ogórkami, podgrzany na ogrodowym grillu lub podany na zimno,

• wegeburger z kaszy jaglanej z dodatkiem żółtego sera i ogórka kiszonego, doprawiony 
przyprawą do kebaba, podany w lekko grillownej żytniej bułce,

• rybny burger z dorsza z sosem koperkowym i ogórkiem kiszonym, podany w lekko 
grillownej bułce grahamce.

Oprócz dania głównego należy zadbać o odpowiednie dodatki. Dlatego też świeże 
pomidory, ogórki, papryka, sałata, rzodkiewki, cebula dymka, kiełki, a nawet ugotowana 
fasolka szparagowa powinny być podane w formie szwedzkiego ministołu, np. w plastikowych 
pojemnikach. Dzięki temu każdy wybierze sobie dodatki, jakie lubi najbardziej. Można także 
zrobić apetyczne i zdrowe sałatki, np.:

• świeży szpinak + świeża gruszka + orzechy włoskie + dressing na bazie miodu i oliwy  
z oliwek /oleju rzepakowego tłoczonego na zimno,

• pomidory + arbuz bez pestek + ser feta + czerwona cebula + świeża mięta + oliwa  
z oliwek /olej rzepakowy tłoczony na zimno,

• sałata masłowa + papryka czerwona + pomidorki koktajlowe + oliwki bez pestek  
+ olej z pestek dyni /oliwa z oliwek.
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Nie byłoby pikniku bez deseru. Pamiętajmy o tym, że deser spożywamy na koniec, więc ten 
właśnie posiłek może się najłatwiej popsuć. Dlatego też zdecydowanie lepiej jest zrezygnować 
z dodawania śmietany, jaj, masła, a nawet czekolady, która pod wpływem temperatury 
będzie się nieapetycznie roztapiać. Co więc zaproponować na piknikowy deser? Możemy 
zaserwować:

• sałatkę ze świeżych, sezonowych owoców; można też korzystać z owoców mrożonych, 
a także z owoców tropikalnych – jest to szczególnie przydatne na początku sezonu 
piknikowego, kiedy dostęp do rodzimych produktów jest jeszcze znacząco ograniczony,

• tartę z pełnoziarnistej mąki (np. gryczanej lub orkiszowej) z dodatkiem jabłek i gruszek,

• owocowe szaszłyki,

• ciasteczka owsiane z suszonymi owocami,

• muffiny z mąki orkiszowej z dodatkiem startej marchewki,

• mininaleśniki (amerykańskie pancakes) z domowymi powidłami lub dżemem o obniżonej 
zawartości cukru,

• racuchy z jabłkami i bananami,

• kulki z namoczonych daktyli z dodatkiem płatków jaglanych, masła orzechowego 
i nasion słonecznika,

• grillowane banany z dodatkiem cynamonu,

• grillowane jabłka.

Trzecia sprawa: napoje
Woda to napój, który najlepiej gasi pragnienie. Dlatego też to ona powinna królować 

w koszach piknikowych. Można ją uatrakcyjnić dodatkiem soku owocowego, świeżych 
owoców czy aromatycznych ziół. Można także – jeśli robimy piknik w przydomowym ogródku 
– pokusić się o dodanie kostek lodu. Dobrze sprawdza się także lemoniada posłodzona 
odrobiną miodu, cukru lub cukru brzozowego, który nie wpływa negatywnie na stan zdrowia 
zębów i nie podnosi poziomu glukozy we krwi. Kolorowe koktajle z dodatkiem świeżego 
szpinaku, ananasa, banana to także propozycje godne rozważenia w piknikowym menu. Warto 
też poszukać inspiracji na domowe ice tea, np.:

• herbata rooibos + sok ze świeżej pomarańczy + plastry świeżej pomarańczy,

• herbata z kwiatów bzu czarnego + odrobina cukru brzozowego + plastry świeżej limonki,

• mięta pieprzowa + miód pszczeli + sok z cytryny,

• herbata malinowa + mrożone truskawki + odrobina syropu malinowego (najlepiej 
domowej roboty).
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Dobrze jest także zadbać o to, aby dzieci (a także ich rodzice i inni dorośli goście) nie 
spożywali słodzonych, pełnych sztucznych barwników i polepszaczy smaku napojów bogatych 
w cukier lub/i syrop glukozowo-fruktozowy. Jedna szklanka takiego napoju może bowiem 
zawierać nawet 3-4 łyżeczki cukru.

Kilka słów na koniec
Wszyscy ci, którzy zabrali swoje dzieci na piknik do lasu, na plażę czy na łąkę, już wiedzą, że 

na świeżym powietrzu apetyt rośnie bardzo szybko i dużo łatwiej jest przekonać pociechy do 
zjedzenia czegoś zdrowego, czegoś nowego. Wynika to nie tylko z zaostrzonego apetytu, ale 
także z faktu, że na łonie natury nie ma zbyt dużego wyboru dań. Dzieci dobrze o tym wiedzą 
i dzięki temu… mniej grymaszą. Warto wykorzystać tę sytuację, aby przekonać dzieciaki do 
spróbowania nowych smaków. Być może dzięki temu uda się rozszerzyć codzienne menu 
o nowe zdrowe propozycje?



www.zdrowenietrudne.plwww.zdrowenietrudne.pl

www.FACEBOOK.COM/KUPIECPLwww.FACEBOOK.COM/KUPIECPL

 Ewa Ceborska-Scheiterbauer to dietetyczka, która 
wie, co dobre. Oprócz wyczucia smaku, posiada 
akademicką wiedzę i zbierane przez lata doświadczenia 
w zakresie żywienia, dzięki którym opracowywane 
przez nią dania i diety zawierają kompletny zestaw 
składników odżywczych.
 Ukończyła SGGW na Wydziale Żywienia 
Człowieka i od 9 lat prowadzi z licznymi sukcesami 
Poradnię Dietetyczną Food&Diet. Jej przepisy na zdrowe 
i pyszne jedzenie są łatwe w przygotowaniu i doskonale 
spełniają stawiane przed nimi cele. Swoją wiedzę 
i doświadczenie przekuła w sukces zawodowy – opiekowała się działem 
eksperckim onet.pl, abczdrowie.pl. Wielokrotnie gościła w programach 
telewizyjnych (m. in. na antenie TVP, TVN, TVN 24, TVN Style), gdzie jako 
ekspert podpowiadała i pomagała znajdować optymalne rozwiązania 
stawianych przed nią wyzwań. Na łamach Urody, Shape’u, Życia Warszawy, 
Dobrych Rad oraz wielu innych radziła, jak zmieniać nawyki żywieniowe i co 
zrobić, by zdrowa dieta stała się źródłem codziennej przyjemności.
Jest głodna wiedzy i zawsze ma apetyt na więcej.
 Chętnie i często uczestniczy w konferencjach naukowych, sympozjach 
oraz warsztatach z zakresu dietetyki. Zdobytej wiedzy nie chowa w spiżarni, 
a z prawdziwą pasją przekłada na warsztaty, zajęcia dla dzieci, przepisy 
i indywidualne konsultacje – wszystko to po to, by każdy otrzymał poradę 
w jak najbardziej apetycznej formie.
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Weź udział w konkursie!
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Nagroda Główna 
to wyjazd do Disneylandu 

pod Paryżem!
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