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NAUKA ZDROWIE

Mali wegetarianie nie tylko 
rozwijaj! si" zupe#nie 
normalnie, lecz tak$e cz"sto 
s! wr"cz zdrowsi od reszty. 
MARTA ZARASKA

iedy osiem lat temu Alicja !ak-
-Karkoszka zasz"a po raz pierw-
szy w ci#$%, rodzina i znajomi 

nie kryli obaw. Alicja by"a ju$ wtedy sze&' 
lat na diecie wegetaria(skiej i w ci#$y nie 
zamierza"a od$ywia' si% inaczej. Co wi%-
cej, postanowi"a, $e jej córka Lenka te$ nie 
b%dzie jada' mi%sa. – Najpierw wszyscy 
przestrzegali, $e na pewno urodz% jakie& 
dziwne, schorowane dziecko – wspomi-
na Alicja. – Kiedy córka przysz"a na &wiat 
zdrowa i pi%kna, to mówili, $e b%dzie nie-
dorozwini%ta i ma"a. Dopiero teraz, jak te 

wszystkie wizje si% nie sprawdzi"y i nie ma 
si% ju$ do czego przyczepi', odpu&cili.

Ludzko&' zna wegetarianizm od wie-
ków. Analizy prehistorycznych ko&ci 
homo sapiens wykazuj#, $e nasi przodko-
wie nie jadali zbyt wiele mi%sa. Z w"asne-
go wyboru diet% wegetaria(sk# stosowali 
i staro$ytni Hindusi, i Grecy. Wegetaria-
nami byli matematyk Pitagoras i historyk 
Plutarch, który uwa$a" jedzenie mi%sa za 
barbarzy(stwo. Obecnie 42 proc. spo"e-
cze(stwa Indii to jarosze, za& w USA oko-
"o miliona dzieci w wieku od 6 do 17 lat 

K

Moje 
dziecko 
nie jemi%sa

DAGMARA MILER 
musia#a zrezygnowa%  
z wegetaria&skiej diety 
czteroletniej córki Niny, 
bo w pa&stwowym 
przedszkolu  
takich posi#ków  
nie serwuj!
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NIE TYLKO BEZ MI!SA
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nie jada mi%sa. W Polsce doros"ych we-
getarian i wegan (którzy oprócz mi%sa 
wykluczaj# produkty pochodzenia zwie-
rz%cego, takie jak mleko czy jajka) jest ok. 
400 tysi%cy. W&ród dzieci i m"odzie$y ok. 
3 proc. jest na diecie bezmi%snej, wynika 
z badania opublikowanego w „Medycy-
nie Wieku Rozwojowego”. Czy ryzykuj#  
zdrowie? Niekoniecznie.

Zdrowo, ale nie w Polsce
American Dietetic Association og"osi-
"a w 2009 roku, $e dobrze zaplanowana 
dieta wegetaria(ska jest odpowiednia we 
wszystkich stadiach $ycia, w"#cznie z okre-
sem ci#$y, niemowl%ctwa, dzieci(stwa 
i dorastania. Dotyczy to tak$e diety we-
ga(skiej. Podobn# opini% wyra$a brytyjski 
NHS (odpowiednik polskiego NFZ) i Ca-
nadian Paediatric Society (CPS). – Przez 
ostatnie lata naukowcy uzbierali wiele do-
wodów, $e dzieci na dietach bezmi%snych 
rosn# równie dobrze i zdrowo jak te, któ-
re jedz# wszystko – mówi „Newsweekowi” 
dr Minoli Amit, rzeczniczka CPS i autorka 
bada( dzieci wegetaria(skich. 

W Polsce lekarze nie s# przychylni die-
tom wegetaria(skim czy wega(skim 
u dzieci. Kieruj# si% bowiem oficjalnym 
stanowiskiem w tej sprawie, które w roku 
2002 opracowa" zespó" ekspertów pod kie-
runkiem prof. Anny Dobrza(skiej, kon-
sultanta krajowego w dziedzinie pediatrii. 
Stwierdza ono jednoznacznie, $e diety we-
getaria(ska i wega(ska nie s# odpowied-
nie dla najm"odszych (szczegó"y na stronie 
http://pp.am.lodz.pl/kon.htm).  

Nic dziwnego, $e w Polsce trudno o le-
karzy rodzinnych, którzy wspieraliby ro-
dziców decyduj#cych si% w taki sposób 
od$ywia' dzieci. S"awek Kallas wspomi-
na, $e kiedy jego partnerka by"a w ci#-
$y, rodzinna lekarka zrobi"a im wyk"ad, 
jak bardzo s# nieodpowiedzialni, decydu-
j#c si% na wegetarianizm dziecka. Mówi"a 
to, pal#c papierosa i wydychaj#c dym pro-
sto w twarz ci%$arnej. Kiedy córka Alicji, 
Kaja, z"apa"a gryp% $o"#dkow# i z powo-
du odwodnienia trafi"a do szpitala, matka 
nie próbowa"a ukrywa', $e ma"a jest we-
getariank#. – Pani ordynator przez ca"y 
tydzie( poni$a"a mnie przy innych pacjen-

tach. Twierdzi"a, $e zn%cam si% nad dzie-
ckiem – mówi Alicja. – Od tej pory, je&li nie 
trzeba, nie poruszam tematu diety przy le-
karzach, bo inaczej nawet katar okazuje si% 
skutkiem wegetarianizmu.

Trzeba jednak przyzna', $e aby opra-
cowa' diet% wegetaria(sk# dla najm"od-
szych, potrzebna jest spora wiedza. 
– W &rodowiskach wegetaria(skich, 
w których ludzie wspieraj# si% nawzajem, 
wymieniaj# do&wiadczeniami i przepisa-
mi, ryzyko niedoborów sk"adników mine-
ralnych jest niedu$e. Gorzej, gdy kto& bez 
$adnej wiedzy i do&wiadczenia rozpoczy-
na wegetarianizm jako pierwszy w rodzi-
nie. A ju$ najgorzej, je&li mu si% nie chce 
zdoby' informacji o prawid"owej diecie. 
Wówczas nawet minimalne b"%dy, po-
wtarzane dzie( po dniu, mog# skumulo-
wa' si% w du$y niedobór – mówi dr Witold 
Klemarczyk z Zak"adu !ywienia Instytutu 
Matki i Dziecka. 

Na co wi%c trzeba zwraca' uwag%? Prze-
de wszystkim na $elazo i witamin% B12, 
gdy$ ich braki mog# prowadzi' do anemii. 
Mi%so zawiera "atwiej przyswajaln# przez 

NAUKA ZDROWIE

 Laktoowowegetarianizm  (potocznie 
wegetarianizm) – dieta bezmi!sna, ale  
dopuszczaj"ca jedzenie produktów pochodze-
nia zwierz!cego, takich jak nabia# czy jajka
 Weganizm  (nazywany te$ %cis#ym 
wegetarianizmem) – dieta wykluczaj"ca  
nie tylko mi!so, lecz tak$e wszelkie  
produkty wytwarzane przez zwierz!ta,  
takie jak mleko, jajka czy miód
 Pescetarianizm  – dieta wy#"czaj"ca 
czerwone mi!so (takie jak wo#owina czy  
wieprzowina) oraz drób, ale dopuszczaj"ca 
jedzenie ryb, owoców morza, nabia#u i jajek

ANNA, MILENA I S!AWEK KALLASOWIE urz!dzaj! wega"skie przyj#cia. Ich dania polubi$a ca$a rodzina, tak%e ci, którzy jadaj! mi#so
REKLAMA

1/2 STRONY  
POZIOM

poziom  |  205 mm
pion         |  135 mm

organizm cz"owieka form% $elaza – tzw. 
$elazo hemowe. !elazo niehemowe, któ-
re znale)' mo$na w du$ych ilo&ciach np. 
w czerwonej fasoli, natce pietruszki, soi 
czy ciecierzycy, rzeczywi&cie wch"ania si% 
gorzej. I to jest z"a wiadomo&' dla wege-
tarian. Dobra jest taka, $e )ród"a ro&lin-
ne zawieraj# na tyle du$o $elaza, $e nawet 
gorzej wch"aniane wystarcza, by zapew-
ni' dzienne zapotrzebowanie na ten mi-
kroelement tak$e dzieciom. Wa$ne tylko, 
by wiedzie', gdzie szuka' $elaza niehe-
mowego. Warto te$ do posi"ku zawiera-
j#cego $elazo niehemowe dorzuci' co& 
bogatego w witamin% C, gdy$ u"atwia ona 
jego wch"anianie, czyli pomidory do czer-
wonej fasolki, a po obiedzie z kotlecików  
sojowych – pomara(cze na deser. 

Oprócz $elaza w diecie dzieci „wege” 
nie mo$e zabrakn#' witaminy B12. Na jej 
niedobory szczególnie nara$eni s# wega-
nie, gdy$ ro&liny praktycznie w ogóle jej 

nie zawieraj#. W B12 obfituj# za to ryby, 
owoce morza czy cho'by w#troba wo"owa, 
a z produktów jadanych przez wegetarian: 
jogurty, jajka i mleko. Niedobory B12 tak$e 

mog# sko(czy' si% anemi# lub upo&ledzi' 
rozwój neurologiczny dziecka. Pierwsze 
objawy: dra$liwo&', apati%, opó)nienie 
wzrostu, brak apetytu, niemowl%ta wyka-
zuj# mi%dzy 4. a 10. miesi#cem $ycia. Do-
tyczy to nawet noworodków karmionych 
piersi# przez matki weganki, które je&li nie 
wzbogacaj# diety witamin# B12, nie b%d# 
mia"y w mleku wystarczaj#cych jej ilo-
&ci. Na szcz%&cie jest rozwi#zanie – skon-
sultowa' z dietetykiem suplementacj%  
pigu"kami witaminowymi.

– Jednak najcz%stszym b"%dem, jaki ob-
serwuj% w dietach dzieci „wege”, jest nie-
dostateczna poda$ wapnia. Rodzicom 
cz%sto brakuje wiedzy, jak skomponowa' 
diet% beznabia"ow#. Jest to jak najbardziej 
mo$liwe, ale trzeba wiedzie', czym za-
st#pi' mleko i nabia" – mówi Ma"gorzata  
Desmond, dietetyk i specjalista medycyny 
$ywienia z Carolina Medical Center, któ-
ra prowadzi badania dzieci wega(skich  
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Ciecierzyc! namoczy& na noc. 
Ugotowa& na drugi dzie' (trwa to 
oko#o 1,5 godz.). Wystudzi&,  
zmieli& (mo$na te$ ut#uc jak  
ziemniaki lub zmiksowa&).  
Marchewki, pietruszk! i cebule  
zetrze& na tarce lub w malakse-
rze. Zmiesza& z ciecierzyc", doda& 
m"k!, zmia$d$one z"bki czosnku, 
posiekan" natk! pietruszki.  
Przyprawi& sol", papryk"  
i zio#ami. Z powsta#ej masy  
formowa& kule, sp#aszcza&  
i piec w piekarniku 20-30 minut. 
Ilo%& m"ki czasem okazuje si!  
niewystarczaj"ca. Trzeba wtedy 
zastosowa& metod! na oko  

i doda& tyle, by #atwo mo$na by#o 
uformowa& kulki. Upieczone  
kotlety podawa& z ry$em,  
ziemniakami, kaszami. (wietne s" 
z sosem pieczarkowym,  
pomidorowym lub koperkowym.

NAUKA ZDROWIE

1/3 STRONY  
POZIOM

REKLAMA

poziom  |  205 mm
pion         |  90 mm

i wegetaria(skich w Klinice Pediatrii Cen-
trum Zdrowia Dziecka. 

Polskim wegetarianom i weganom trud-
no komponowa' takie diety, bo wci#$ nie 
ma u nas dobrych poradników, które pod-
sun%"yby im recepty, podpowiedzia"y, $e 
dobrym )ród"em wapnia jest np. mleko so-
jowe czy tofu wzbogacane w wap(. Na in-
ternet nie ma co liczy', bo – wiadomo – jest 
w nim wszystko, od wyników najnowszych 
bada( po kompletne bzdury. Kiedy siedem 
lat temu Alicja urodzi"a Kaj%, musia"a sa-
modzielnie przeciera' szlaki. – Wygrze-
bywa"am wszystko, co si% da"o, na temat 
diety wegetaria(skiej dzieci. To by"y g"ów-
nie )ród"a angloj%zyczne, bo wtedy w Pol-
sce nie by"o praktycznie nic na ten temat, 
jedna ksi#$ka, i to &redniej jako&ci – mówi. 
Równie$ dzi& najlepsze podr%czniki s# 
w j%zyku angielskim. Ma"gorzata Desmond  
poleca „Becoming Vegan” i „Becoming Ve-
getarian” Brendy Davis – obie na wszystkie 
etapy $ycia od dzieci(stwa po doros"o&'. 

Niedorozwój, krzywica, anemia – to 
brzmi gro)nie. W rzeczywisto&ci jednak 

Poza tym dzieci „wege” s# zwykle 
szczuplejsze ni$ wielbiciele mi%sa, co jest 
wa$ne przy obecnej epidemii oty"o&ci. Ta 
przewaga wegetarian bierze si% st#d, $e od 
najm"odszych lat ucz# si% podstaw kompo-
nowania diety i nawyków zdrowego $ywie-
nia. Je&li pozostan# przy diecie bezmi%snej 
w doros"o&ci, zmniejsz# ryzyko zachoro-
wania na cukrzyc%, chorob% wie(cow#, 
nadci&nienie czy niektóre nowotwory.

Jajko niezgody
Rodzice polskich dzieci wegetarian maj# 
jednak problemy, by wyt"umaczy' krew-
nym i znajomym, $e ich dziecko mo$e 
zdrowo rosn#' bez kotletów. Siedmiolet-
nia córka S"awka, Milena (weganka od 
urodzenia), przyzna"a si%, $e próbowa"a 
mlecznych jogurtów dla dzieci. Dostawa"a 
je od babci za plecami rodziców. – Odbyli-
&my wi%c z dziadkami powa$n# rozmow%. 
I wydaje mi si%, $e od tego czasu zdaj# so-
bie spraw%, jak to dla nas wa$ne – wspomi-
na S"awek. Aby córce nie by"o przykro, $e 
nie dostaje lodów, zacz%li je w domu robi' 

dzieci na dobrze skomponowanych die-
tach bezmi%snych wcale nie rozwijaj# si% 
gorzej ani nie choruj# cz%&ciej ni$ ich mi%-
so$erni koledzy. Wykaza"o to cho'by ba-
danie opublikowane w 1988 roku w „The 
American Journal of Clinical Nutrition”. 
Naukowcy przez wiele lat obserwowali kil-
kadziesi#t brytyjskich dzieci na diecie we-
ga(skiej. Wi%kszo&' rozwija"a si% i ros"a 
normalnie. Do podobnych wniosków do-
szli w roku 1999 uczeni z Vrije Universiteit 
w Brukseli, którzy przebadali flamandzkie 
dzieci i m"odzie$ na diecie wegetaria(skiej. 
Okaza"y si% one równie sprawne fizycznie 
jak pozosta"e.

Co wi%cej, jad"ospis „wege” mo$e nie&' 
wiele korzy&ci dla zdrowia. Dzieci na takiej 
diecie maj# zwykle ni$szy cholesterol ni$ 
rówie&nicy, bo jedz# wi%cej owoców i wa-
rzyw. Badanie przeprowadzone w roku 
1997 na ponad 300 nastolatkach z Minne-
soty wykaza"o, $e m"odzi wegetarianie si%-
gali po owoce i warzywa dwa razy cz%&ciej 
ni$ ich mi%so$erni koledzy, za to jedli trzy 
razy mniej s"odyczy. 

Bogate w $elazo, witamin% A i bia&ko.

sami – miksuj# truskawki, banany, mleko 
sojowe. Na szcz%&cie w Trójmie&cie, gdzie 
mieszkaj#, otwarto niedawno lodziar-
ni% wega(sk#, Gelati Giuseppe. Co wi%-
cej, wszyscy cz"onkowie rodziny – nawet 
ci, którzy jedz# mi%so i pij# mleko – polu-
bili wega(skie torty. – Gdyby te rzeczy nie 
by"y tak smaczne, to pewnie "atwo by si% 
nie przekonali – &mieje si% S"awek.

Gorzej jest w szko"ach i przedszkolach. 
Opcji wegetaria(skich nie ma, wi%c za-
równo S"awek, jak i Alicja nosili dzieciom 
do sto"ówki obiady w termosach. Dagma-
ra Miler, mama czteroletniej Niny, musia"a 
jednak zrezygnowa' z wegetaria(skiej die-
ty córki. – Na warszawskim !oliborzu jest 
taki problem z miejscami w pa(stwowych 
przedszkolach, $e ucieszy"am si%, kiedy 
Ninka w ogóle si% dosta"a. Poniewa$ pra-
cowa"am, nie by"am w stanie jej donosi' 
posi"ków wegetaria(skich i musia"a je&' to, 
co podawali w przedszkolu – mówi Dag-
mara. Zamierza jednak przenie&' Nink% do 
przedszkola z diet# wegetaria(sk#, w któ-
rym od kilku miesi%cy pracuje jako specja-
lista $ywieniowiec (sko(czy"a SGGW). 

Pytanie, czy ma"y wegetarianin w przed-
szkolu lub szkole nie b%dzie si% czu" wy-
alienowany, czy koledzy nie b%d# mu 
dokucza'? To obawy wielu rodziców 
dzieci „wege”, zw"aszcza z mniejszych 
miast, którzy s"ysz# o przypadkach wy-

&miewania, podtykania kanapek z szyn-
k#. – To jest chyba jedyna rzecz, która 
tak naprawd% mnie martwi"a – przyzna-
je Alicja z O&wi%cimia. – U nas w mie-
&cie wegetarian praktycznie nie ma. Ale 
okaza"o si%, $e dzieci w przedszkolu, wi-
dz#c posi"ki moich dziewczyn, by"y zacie-
kawione – podoba"y im si% kolory i to, $e 

robimy kotleciki z warzyw. Teraz zdarza 
si%, $e udaj# przed moimi córkami, $e te$  
nie jedz# mi%sa.

MARTA ZARASKA

ALICJA "AK-KARKOSZKA nosi$a swoim dziewczynkom obiady do przedszkola. Inne dzieci te% chcia$y je&' takie kolorowe dania

Sk"adniki dla 
czterech #osób:
^  1 opakowanie 

ugotowanej ciecierzycy 
(400 g))

^ 2 marchewki)
^  1 pietruszka lub 

&wiartka %redniego 
selera korzeniowego

^ 2 cebule)
^ 4 z"bki czosnku)
^  p!czek natki 

pietruszki)
^  m"ka pszenna razowa 

do zag!szczenia,  
ok. 0,5 szklanki

^ sól)
^ papryka ostra)
^  cz"ber (mog" te$ 

by& inne zio#a)

O kolejnych odkryciach  
dotycz!cych jedzenia   
s$uchaj w „Faktach”  

RMF FM w &rod# 7 grudnia o godz. 11


