Zdrowo i kolorowo
czyli licealne potyczki ze zdrową kuchnią
Podsumowanie projektu

Opis projektu:
Współczesna młodzież chętnie przenosi swoją aktywność do świata wirtualnego. Jest on bardziej atrakcyjny i
mniej wymagający. Dodatkowym problemem staje się brak prawidłowych nawyków żywieniowych. W efekcie
obserwujemy stale pogarszającą się kondycję zdrowotną młodych ludzi.
Głównym zadaniem stojącym przed uczestnikami projektu było opracowanie zdrowego jadłospisu z
propozycją sałatek, koktajli, kanapek i innych przekąsek, które można zabrać ze sobą do szkoły. Dodatkowym
atutem było dzielenie się uczestników projektu z kolegami i koleżankami z innych szkół pomysłami na zdrowe
dania, co w efekcie powinno skutkować wyrobieniem zdrowych nawyków żywieniowych u większej grupy
uczniów. Stworzona została grupa na FaceBook-u, gdzie umieszczane były proponowane przez uczniów
zdjęcia i przepisy. Możliwe też było komentowanie i głosowanie na najlepsze propozycje. Przepisy
publikowane były w języku polskim i angielskim, co poszerzało również czynny i bierny słownik terminów i
pojęć związanych ze zdrowym żywieniem.
Samodzielne opracowanie przez młodzież harmonogramu pracy zespołów, koordynacja działań i ich
krytyczna ocena rozwinęła u uczestników kompetencje niezwykle cenione na współczesnym rynku pracy.
Osiągnięte rezultaty:
Uczestnicy:
- podnieśli swoje kompetencje związane z wyszukiwaniem, selekcją i
prezentacją treści dostępnych online,
- wdrożyli się do organizacji i ewaluacji pracy zespołu,
- wypracowali zdrowe nawyki żywieniowe,
- rozwinęli umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Szkoły biorące udział w projekcie:
•XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 w Gdańsku
•II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu
•I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.8 w Gdańsku
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KOKTAJLE
Zdecydowaliśmy się, aby rozpocząć naszą przygodę z projektem od koktajli
Prostszego, smaczniejszego i przede wszystkim zdrowszego początku nie
mogliśmy sobie wymarzyć.
Wszystkie przepisy prezentowały coś wyjątkowego.
To niesamowite pierwsze wrażenie zachęcało nas do dalszych
eksperymentów.

Wśród nich, dumnym zwycięzcą została
Zielona Kraina Dawida Klemensa z Elbląga

Zielona Kraina
Składniki:
-40g cytryny
-320g jabłka
-30g orzechów włoskich
-30g sałaty masłowej
-20g selera korzeniowego
-100g szpinaku świeżego
Przygotowanie:
Jabłka obrać, wyciąć gniazda nasienne, umyć sałatę i
szpinak. Seler pokroić na małe kawałki, dodać sok z
cytryny. Zmiksować w blenderze. Można dodać odrobinę
wody

SAŁATKI

W tym tygodniu wszelkie sałatkowe wariacje zagościły na
naszych stołach ze zdrowym i smacznym sukcesem, a więc z
pewnością nie po raz ostatni. Każda propozycja miała wiele do
zaoferowania,

Micha Mocy autorstwa Michaliny Józefowicz z
Elbląga zdobyła nasz największy przyklask.

Micha mocy

Składniki:
1/2 pęczka koperku, świeżego, tylko liście
40g cebuli, przekrojonej na pół
200g różyczek kalafiora surowego
50g różyczek brokułu surowego
100g jabłek, bez gniazd nasiennych, pokrojonych w ćwiartki
10g soku z cytryny, świeżo wyciśniętego
1/2 łyżeczki soli
2 szczypty pieprzu czarnego mielonego
80 g jogurtu naturalnego
1 pomidor, pokrojony w kostkę ( ok. 150g)
Sposób przygotowania:

Za pomocą deski i noża rozdrabniamy koperek i cebule, różyczki
kalafiora i brokułu. Następnie kroimy jabłko w bardzo małą
kostkę. Dodajemy do całości sok z cytryny, sól, pieprz i jogurt
naturalny. Dodajemy pokrojonego pomidora w kostkę. Wszystko
razem mieszamy. Sałatka jest gotowa do spożycia, można
podawać jako dodatek do dań głównych.

DESERY
Mimo, że na co dzień nie kojarzą nam się ze zdrowiem,
przybrały pełnowartościową formę, ani trochę nie tracąc przy
tym na smaku, który we wszystkich przypadkach można uznać
za wybitny. Każda koncepcja zachwyciła nas na swój własny
sposób.

Wakacje w domu- pomysł Morgany Mazzoleni z
Elbląga –zwyciężył w tej kategorii.

Wakacje w domu
Składniki:
1 ananas
1 mango
1 szklanka mleka
3 łyżki miodu
Ewentualnie bita śmietana i drobne owoce typu:
maliny, truskawki, borówki, wiśnie, itd.

Przygotowanie:
1. Owoce obierz i pokrój oraz wrzuć owoce. Wlej miód
oraz mleko do miksera. Wszystko miksuj na małej
mocy. Zawartość wlej do odpowiedniej wielkości
pojemnika. Złóż pojemnik do zamrażalnika i wyjmij po
upływie 30 minut. Gotowe lody włóż do pucharka.
Ewentualnie możesz do nich dodać bitą śmietanę lub
owoce. Gotowe!

PRZEKĄSKI
Jak powszechnie wiadomo, gdy coś się kończy, to coś zaczyna.
W naszym przypadku oznaczało to rozpoczęcie tygodnia
przekąsek.

Ponownie to Morgana z Elbląga zachwyciła nas
najmocniej swoim przepisem
na Wieczór z południa Włoch.

Wieczór z południa Włoch
Składniki:
· 7 jajek
· Jedna papryka czerwona
· Garść czarnych oliwek
· 150 g szynki
· Pomidorki koktajlowe
· Małej wielkości cebula
· 3 ząbki czosnku
· 50g startego sera żółtego
· Szczypta oregano
· Szczypta bazylii
· Szczypta pieprzu
· 2 łyżki oleju
Przygotowanie:
Paprykę, pomidorki, szynkę oraz czosnek pokrój w kostki, a cebulę w paski.
Oliwki przekrój na pół. Rozbij i dokładnie rozbełtaj w miseczce jajka tak by
powstała z nich jednolita masa. Następnie dodaj zioła oraz pieprz i
ponownie zamieszaj. Wlej olej na patelnię i poczekaj aż tak się rozgrzeje.
Na rozgrzaną patelnię wrzuć czosnek oraz cebulę i smaż aż te się
zarumienią. Następnie dodaj szynkę, pomidorki, paprykę oraz oliwki. Smaż
dopóki warzywa i oliwki się nie zmiękczą. Dodaj masę jajeczną. Smaż z
pokrywką na małym ogniu przez 7 minut. Następnie rozrzuć starty ser po
całej powierzchni dania. Danie podziel na 8 równych części. Gotowe!

Nad całością projektu
pieczołowicie pracowali uczniowie
różnych szkół wraz z
nadzorującymi nauczycielami

Wszyscy zaangażowali się w
projekt w miarę swoich
możliwości i zasługują na
wyróżnienie

Projekt Zdrowo i Kolorowo minął nam jak mgnieniE oka. Nie tylko przyniósł dużo przyjemności, ale także
pokazał, że walory smakowe i wartości odżywcze się nie wykluczają, a często wręcz przeciwnie – łączą w
całość. Dopracowaliśmy nasze zdolności kulinarne i zdobyliśmy wiedzę, która zdecydowanie przyda nam się w
życiu codziennym. Dzięki temu, że podawaliśmy zdrowotne walory wszystkich potraw, wyszczególniając w nich
pojedyncze składniki, w przyszłości będziemy w stanie zarówno odtwarzać poznane przepisy, jak i
samodzielnie komponować pełnowartościowe posiłki, które smakiem nie będą odbiegać od mniej
dietetycznych produktów. Uczyć można się nie tylko dzięki sukcesom, ale i na błędach. Jestem pewna (co
wyrazili też inni uczestnicy), że gdybyśmy mieli jeszcze raz podjąć się takiego zadania, postawilibyśmy bardziej
na zasady i organizację. Wielu z nas szwankowała pamięć, a przepisy czasem pojawiały się na ostatnią
chwilę. To również wartościowa lekcja dla nas! Nasze umiejętności leksykalne w obrębie języka angielskiego
podobnie zyskały na jakości. Słownictwo nieco bardziej specjalistyczne, ale również przydatne na co dzień,
wzbogaci nasze zasoby. Część z nas angażowała się mocno, inni trochę mniej. Nierównomierna motywacja
uczestników również była wskazywana jako swego rodzaju minus. Koniecznie musimy to dopisać do listy
rzeczy, o które zadbamy w przyszłości! Z aprobatą spotkała się natomiast forma, w jakiej całość się odbywała.
Posty na Facebooku i możliwość ich komentowania oraz dodawania pozytywnych, motywujących reakcji
nadała projektowi luźnego i przyjemnego charakteru. A o taką atmosferę nam przecież chodziło.
Laura Wajdner, Giżycko

Dziękujemy

