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Przedszkolaki jedzą za dużo... owoców
Stosowanie w diecie dziecięcej zaleceń dietetycznych dla dorosłych sprawia, że jadłospis
przedszkolaków jest kompletnie nieprzystosowany do ich zapotrzebowania. Badania prowadzone
w przedszkolnych stołówkach wykazały, że w większości z nich dzieciom podaje się niskokaloryczne
dania ubogie w tłuszcze, natomiast obfitujące w owoce i warzywa.

Dzieci poniżej 5 roku życia mają specyficzne zapotrzebowania dietetyczne ze względu na małe
rozmiary żołądka i słabo rozwinięte jelita, co oznacza, że nie mogą spożywać zbyt obfitych posiłków,
które powinny być rozkładane na kilka mniejszych przekąsek w trakcie dnia. Dodatkowo, nadmiar
błonnika przyswajanego w owocach i warzywach może ograniczać spożycie innych pokarmów
i hamować wchłanianie kluczowych dla zdrowego rozwoju minerałów.
PAP / Onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/5050.html
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.

03-07-2020

W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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