
Posiłki mięsne, rybne, wegetariańskie 

Rozpocznij od 15 gramów (mięsa) lub 20 gramów (ryby) (= 1 łyżka). 
Mięso: 2 razy w tygodniu kurczak i indyk, 2 razy w tygodniu chuda 
wołowina, cielęcina lub  wieprzowina/konina.
Ryby: 1–2 razy w tygodniu. Naprzemiennie tłuste i chude ryby.

Połówka jajka może zastąpić porcję mięsa. Maksymalnie 1 jajko 
tygodniowo. 

1 raz w tygodniu warzywa strączkowe (np. soczewica lub 
ciecierzyca) bądź roślinne zamienniki mięsa (np. tofu lub Quorn). 

• Ugotuj w sposób tradycyjny lub na parze mięso lub rybę razem
z warzywami.  Gotuj jajko przez 10 minut.

• Drobno posiekaj.
• Dodaj łyżkę miękkiej margaryny roślinnej lub oleju roślinnego.
• Nie dodawaj soli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
 kindengezin.be 

Vlees, vis, vegetarisch

Start met 15 gram (vlees), 20 gram (vis) (= 1 eetlepel). 
Vlees: 2x per week kip, kalkoen, 2x per week mager runds-, kalfs- of 
varkens- paardenvlees.
Vis: 1 à 2 x per week. Wissel vette en halfvette vis af.   

Een half ei kan een vleesportie vervangen. Maximum 1 ei per week. 

1 x per week peulvruchten (zoals linzen of kikkererwten) of 
plantaardige vervangproducten (zoals tofu of quorn).  

• Kook of stoom vlees of vis mee met de groenten. Kook een ei 10
minuten.

• Maak fijn.
• Voeg een eetlepel zachte plantaardige margarine of plantaardige

olie toe.

• Voeg geen zout toe.

Meer info op kindengezin.be

Pools
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