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OdżywianieVIII.4

Rozgrzewka

Oblicz wartość energetyczną:

a) 300 g ryżu,

100 g  340 kcal

300 g  

b) 20 dag kukurydzy konserwowej, 

20 dag =  g

100 g  

 g   kcal

c) jabłka ważącego 31 dag, d) 150 g kefiru, e) 18 g majonezu.

31 dag =  g 100 g   100 g   kcal

100 g   kcal 50 g   kcal 1 g   kcal

10 g   kcal 150 g   kcal 18 g   kcal

 g   kcal

1 

1020 kcal

200

100 kcal

200 200

310 50 kcal 710

46 25 7,1

4,6 75 127,8

310 142,6

Wartość energetyczna  
wybranych produktów  

(kcal na 100 g)

ryż 340
kukurydza 

konserwowa 100

jabłko 46
kefir 50

majonez 710
pączek 426

Informacje do zadań 2–4

Zawartość (g/100g)

białka tłuszcze węglowodany wapń witamina A

tuńczyk w sosie 
własnym 21 1,2 0,0 0,013 0,00037

kukurydza  
konserwowa 2,9 1,2 23,6 0,004 0,000035

ryż 6,7 0,7 78,9 0,01 0

majonez 1,3 79 2,6 0,014 0,000054

kefir 3,4 2,0 4,7 0,1 0,000016

pączek 7,6 15,5 62,2 0,048 0,000164

Trening
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Podkreśl w przepisie na sałatkę:
 e na czerwono – składniki zawierające dużo tłuszczów,
 e na żółto – składniki zawierające dużo białek,
 e na zielono – składniki zawierające dużo węglowodanów.

Odpowiedz na pytania, nie wykonuj dokładnych obliczeń.

a) Ile waży przygotowana sałatka? Zakreśl wszystkie właściwe odpowiedzi.

 620 g 62 g 6,2 g 0,62 g

 620 dag 62 dag 6,2 dag 0,62 dag

 620 kg 62 kg 6,2 kg 0,62 kg

b) Jaką część wagi sałatki stanowi tuńczyk? Zakreśl właściwą odpowiedź.

 około 2
1  około 1

3  około 1
5  około 1

10

Odpowiedz na pytania na podstawie tabel zamieszczonych na stronie 159.

a) Czy więcej witaminy A znajduje się w 100 g kefiru, czy w pączku ważącym 100 g?

  

b) Przygotowaliśmy porcję kefiru o takiej samej wartości energetycznej jak pączek. 
Czy więcej witaminy A znajduje się w tej porcji kefiru, czy w pączku? 

2 

3 

Dla dociekliwych

4 

w pączku

SAŁATKA Z TUŃCZYKA
 e 1 puszka tuńczyka w sosie własnym (170 g, w tym 120 g ryby)
 e 200 g ryżu
 e 1 puszka kukurydzy (400 g, po odcedzeniu 220 g)
 e 4 łyżki stołowe majonezu (80 g)

Ryż ugotować na sypko, odcedzić, ostudzić. Dodać odcedzoną kukurydzę i od-
cedzoną rybę. Wymieszać. Dodać majonez i ponownie wymieszać.

w pączku


