
Nauka bywa cięższa niż praca zawodowa. Codzienny wysiłek intelektualny i fizyczny wymaga
odpowiedniego sposobu odżywiania. Śmieciowe jedzenie w większości szkolnych sklepików nie
sprzyja dobrym wynikom w nauce. Aby mózg pracował na najwyższych obrotach, niezbędna jest
glukoza — najlepsze paliwo. Znaleźć ją można w pokarmach bogatych w skrobię: ryżach,
kaszach, ziemniakach czy owocach. Wzmocnieniem działania glukozy są witaminy i składniki
odżywcze, które zapewnić może tylko odpowiednio zbilansowana dieta. 
 

O zdrowe ciało i sprawniejszy umysł warto zadbać już w młodym wieku. Dlatego tym, którzy chcą zmienić
swoje życie na lepsze i pełne energii, polecamy zdrową dietę ApetiteBOX. 

 

Dieta YOUNG została skomponowana z myślą o młodzieży uczącej. Każdego dnia 3 pełnowartościowe i

smaczne posiłki w zamkniętych pojemnikach trafiają do uczniów, pomagając im w osiągnięciu lepszych
ocen i lepszym samopoczuciu. Odpowiednia ilości witamin i składników mineralnych odgrywają w

rozwoju młodego organizmu kluczową rolę. Jednak przekonanie dzieci i młodzieży do zmiany nawyków

żywieniowych jest bardzo trudne. Z tego też powodu postawiliśmy nie tylko na zdrowie, ale i na smak,

kolor i różnorodność. Dzięki zdrowym zamiennikom (zioła i miód), zmniejszyliśmy ilość soli i cukrów,

które są jednymi z największych zagrożeń współczesnego świata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszym sekretem jest menu komponowane w oparciu o świeże i wyselekcjonowane produkty. Dzięki

temu dostarczamy zbilansowane posiłki, pełne zdrowia i energii. Każdego dnia diety ApetiteBOX smakują
i uczą zdrowych nawyków żywieniowych. Poprzez codzienną praktykę dieta przestaje być wyrzeczeniem,

a staje się stylem życia. 
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Zobacz przykładowe menu diety YOUNG
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Szukasz innych rozwiązań? Zobacz:
 

Dietę optymalną
Zróżnicowana, kolorowa, po prostu pyszna! Pełna pełnowartościowych, specjalnie wyselekcjonowanych

produktów. Dzięki niej dostarczysz swojemu organizmowi niezbędnych witamin i minerałów, które

sprawią, że nabierzesz energii! Z dietą optymalną nauczysz się dobierać odpowiednie składniki,

wprowadzisz do swojego dnia zdrowe nawyki i szybko przekonasz się, że zdrowa dieta to nie

wyrzeczenia, a styl życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietę wegetariańską (z rybami i bez ryb)
W tej diecie wykluczyliśmy produkty i przetwory mięsne, zastępując je rybami, nasionami roślin

strączkowych, produktami mlecznymi czy zbożowymi. Pełna jest owoców, warzyw, orzechów czy pestek.

Stanowi zbilansowane źródło białka, witamin, minerałów oraz tłuszczów. 

 

Dietę bezglutenową 
Nie tolerujesz glutenu? Wypróbuj dietę bezglutenową, w której całkowicie go wyeliminowaliśmy gluten,

zastępując go prosem, gryką czy amarantusem.

 

Dietę sport 
Jeśli chcesz powiększyć swoją masę mięśniową i poprawić rezultaty treningowe – wybierz dietę sportową.

Pamiętaj jednak, że dieta sportowa jest odpowiednia dla osób, których aktywność fizyczna przekracza 5

treningów tygodniowo! Dzięki diecie sportowej dostarczysz swojemu organizmowi więcej białka, które jest

niezbędnym składnikiem tkanki mięśniowej. W diecie połączyliśmy białko z węglowodanami, dzięki

czemu przyswoisz je w największej ilości!
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