
   

VitaMeal™ 
-Kaszka z prażonych ziaren kukurydzy i 

soi- 
 

 
 

„Od samego początku naszą misją jest działalność na rzecz 
dobra na świecie.  

Dzięki inicjatywie Nourish the Children mamy możliwość 
niesienia pomocy niedożywionym i głodującym dzieciom.  
Nie mogę wyobrazić sobie lepszego sposobu działania na 

rzecz dobra.” 
 

-Blake Roney- 
Prezes Zarządu Nu Skin Enterprises  

                                                                                             
 
 
 

 
 



   

Co roku z powodu niedożywienia umiera ponad pięć milionów dzieci. Miliony innych dzieci jest 
opóźnionych w rozwoju fizycznym i umysłowym wskutek niedoboru niezbędnych składników 
odżywczych. Te dane statystyczne skłoniły Nu Skin Enterprises do podjęcia inicjatywy Nourish the 
Children oraz wprowadzenia VitaMeal™. Inicjatywa Nourish the Children jednoczy Nu Skin Enterprises 
(NSE) z międzynarodową rzeszą dystrybutorów firmy w dziele dożywiania głodnych dzieci na całym 
świecie. Naszą misję na rzecz ratowania życia dzieci realizować będziemy zarówno poprzez 
przekazywanie w darze produktów przez firmę, jak i dobrowolne przekazywanie produktów przez 
naszych dystrybutorów oraz ich klientów z całego świata. Każda darowizna będzie trafiać do 
potrzebujących dzieci za pośrednictwem renomowanych agencji pomocowych, które regularnie 
przekazują sprawozdania na temat rozwoju i zdrowia dzieci dożywianych w ramach inicjatywy. Pożywna 
kaszka VitaMeal dostarcza odpowiednią ilość kalorii, białka, tłuszczów, węglowodanów, witamin i 
minerałów, które są niezbędne dla niedożywionych dzieci, aby mogły rosnąć i jak najlepiej 
wykorzystywać swój potencjał. VitaMeal pomaga zapobiegać między innymi niedoborom witaminy A 
(główna przyczyna ślepoty) oraz niedoborom cynku (bardzo częsty problem w krajach rozwijających się, 
powoduje opóźnienie w rozwoju i zwiększa podatność dzieci na infekcje oraz biegunkę). 

 
 

 

VitaMeal Kaszka z prażonych ziaren kukurydzy i soi 
 
 

 

 
 
Od grudnia 2004 roku wszystkie dary 
przekazywane z Europy w ramach Nourish 
the Children składają się z VitaMeal, a 
konkretnie VitaMeal Kaszki z prażonych 
ziaren kukurydzy i soi, która jest 
produkowana i dystrybuowana na terenie 
Malawi w Afryce. Danie z ryżu i soczewicy, 
które przekazywano do grudnia 2004 roku, 
zostało bardzo dobrze przyjęte przez dzieci z 
Malawi, niemniej jednak ryż i soczewica nie 
stanowią typowej żywności, do jakiej dzieci 
te są przyzwyczajone. Dlatego 

przedstawiciele Nu Skin Enterprises (NSE) 
udali się do Malawi, aby lepiej zrozumieć i 
poznać miejscowe zwyczaje żywieniowe. 
Okazało się, że mieszkańcy Malawi 
najczęściej spożywają kaszkę przyrządzaną 
tradycyjnie z prażonych ziaren kukurydzy i 
soi, więc spółka NSE opracowała recepturę, 
która zawiera te składniki, a jednocześnie 
ma taki sam profil odżywczy, jak danie 
VitaMeal z ryżu i soczewicy. VitaMeal 
Kaszka z prażonych ziaren kukurydzy i soi 
zawiera 25 niezbędnych witamin i 
minerałów, tak samo jak VitaMeal Danie z 
ryżu i soczewicy, i stanowi zrównoważoną 
kompozycję białka, węglowodanów, kalorii 
i elektrolitów. Zawiera również cynk, który 
zwalcza biegunkę, oraz witaminę A 
zapobiegającą ślepocie, która tak często 
dotyka mieszkańców Afryki. VitaMeal 
Kaszka z prażonych ziaren kukurydzy i soi 
została opracowana pod kątem 
przyzwyczajeń smakowych dzieci z Malawi, 
a jednocześnie zawiera optymalny zestaw 
składników niezbędnych dla 
niedożywionych dzieci. 
 



   

Główne zalety 
 
• VitaMeal to bardzo pożywny posiłek, opracowany specjalnie pod kątem potrzeb niedożywionych dzieci. 
• Recepturę VitaMeal opracowano we współpracy z dr. n. med. Kenem Brownem (twórcą dania VitaMeal 
z ryżu i soczewicy) z University of California w Davis. Dr Brown to światowej sławy ekspert w 
dziedzinie żywienia dzieci z krajów Trzeciego Świata. 
• Zdrowe składniki VitaMeal dostarczają odpowiednią ilość kalorii, białka, tłuszczów oraz 
węglowodanów, które są niezbędne dla niedożywionych dzieci, aby mogły rosnąć i jak najlepiej 
wykorzystywać swój potencjał. 
• Kaszka VitaMeal jest wzbogacona o 25 niezbędnych witamin i minerałów w odpowiednio wysokich 
dawkach, które przyczyniają się do uzupełniania wszelkich niedoborów żywieniowych oraz wspomagają 
zdrowy wzrost i rozwój. 
• VitaMeal zawiera dużą ilość witaminy A. Niedobór witaminy A jest główną przyczyną ślepoty u dzieci 
na świecie  (suchość spojówek), to kluczowy czynnik śmiertelności dzieci i dotyka 125-250 milionów 
dzieci w 90 krajach Trzeciego Świata (Furr HC: Retinol; w: Encyclopaedia of Human Nutrition; Sadler 
MJ et al., eds., Academic Press 1999). Witamina A jest niezbędna również do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego i umożliwia zwalczanie infekcji, które powszechnie występują 
w krajach rozwijających się. 
• VitaMeal zawiera dużą ilość cynku. Niedobór cynku jest bardzo częstym problemem w krajach 
rozwijających się, powoduje zahamowanie wzrostu i zwiększa podatność dzieci na infekcje oraz 
biegunkę. Szacuje się, że na całym świecie z powodu biegunki umierają rocznie ponad 3 miliony dzieci, 
natomiast suplementacja cynku skraca czas trwania i łagodzi przebieg biegunki dziecięcej. 
• Kaszka VitaMeal jest wyjątkowa, ponieważ pomaga przerwać błędne koło niedożywienia.  
• Posiłki przekazywane w ramach zwykłych programów pomocowych mogą dostarczać wystarczające 
ilości kalorii i białka, lecz najczęściej nie zawierają witamin i minerałów, które są niezbędne do 
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. 
• VitaMeal zawiera duże ilości składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
układu kostnego (Ca, Mg, P, witaminy D i K). 
• VitaMeal zawiera duże ilości niezbędnych kwasów tłuszczowych, które są konieczne do prawidłowego 
rozwoju mózgu, zdrowia skóry oraz obrony odpornościowej. 
• VitaMeal zawiera elektrolity, m.in. potas, które są potrzebne do zachowania właściwego bilansu płynów 
oraz prawidłowego funkcjonowania mięśni, zwłaszcza u niedożywionych dzieci. 
• VitaMeal ma wspaniały smak prażonych ziaren kukurydzy i soi, do którego przyzwyczajeni są 
mieszkańcy Malawi. 
 
 

niedożywienie 
↓ 

niedobory witamin i minerałów 
↓ 

infekcje i biegunka 
↓ 

niedożywienie 
↓ 

i tak dalej 
         

 



   

Kluczowe składniki 
 
 

 
 
 
 
 

Prażone ziarna soi: Soja – roślina 
pochodząca ze wschodniej Azji – od ponad 
pięciu tysięcy lat jest głównym źródłem 
białka dla wielu ludzi na całym świecie. 
Ziarna soi są bogate w białko i błonnik, 
zawierają mało węglowodanów i mają dużą 
wartość odżywczą. Soja, w porównaniu z 
innymi roślinami strączkowymi, 
charakteryzuje się wyższą zawartością 
niezbędnych kwasów tłuszczowych i jest 
dobrym źródłem wapnia, magnezu, tiaminy 
(witaminy B1), ryboflawiny (witaminy B2), 
błonnika, kwasu foliowego oraz żelaza. 
Prażone ziarna kukurydzy: Kukurydza to 
gigantyczna udomowiona trawa (Zea mays) 
pochodząca z tropikalnych rejonów 
Meksyku. Uzyskuje się z niej ziarno, z 
którego przyrządza się różne rodzaje potraw. 
Kukurydza jest produkowana w wielu 
krajach na całym świecie, jest jedną z 
najpowszechniej, obok pszenicy i ryżu, 
uprawianych roślin polowych. 
 

 
Pozostałe składniki 

 
Prażone ziarna kukurydzy, prażone ziarna soi, fosforan diwapnia, chlorek potasu, tlenek magnezu, węglan 
wapnia, kwas askorbinowy, glukonian cynku, witamina E, kwas foliowy, beta-karoten, kwas 
pantotenowy, amid kwasu nikotynowego, glukonian miedzi, siarczan manganu, żelazo zredukowane, 
witamina K, witamina A, selenian sodu, witamina B6, witamin D3, monoazotan tiaminy, ryboflawina, 
witamina B12, chlorek chromu, jodek potasu, biotyna. 
 
 

Najczęściej zadawane pytania 
 
P. Jak długi jest okres przechowywania VitaMeal? 
O. Okres przechowywania VitaMeal wynosi dwa lata. 
 
P. Ile porcji zawiera jedno opakowanie VitaMeal? 
O. Każde opakowanie zawiera 30 posiłków dla dzieci lub 15 posiłków dla dorosłych. 
 

 

 



   

 
Wartość odżywcza 

Wielkość porcji (128 g)     
Ilość porcji w opakowaniu 15 (30 porcji dla dzieci)     
      
Jedna porcja zawiera     
Kalorie 480     
Kalorie z tłuszczów 90     
Kalorie z tłuszczów nasyconych 15     
      

  
% zalecanego 

spożycia dziennego    
Tłuszcze ogółem 10 g  0,16    
Tłuszcze nasycone 1,5 g  0,07    
Kwas stearynowy 0 g     
Tłuszcze wielonienasycone 2,5 g     
Tłuszcze jednonienasycone 2,5 g     
Cholesterol 0 mg  0    
Sód 10 mg  0    
Potas 890 mg  0,25    
Węglowodany ogółem 85 g  0,25    
Błonnik pokarmowy 14 g  0,56    
Cukry 1 g     
Inne węglowodany 67 g     
Białko 16 g     
      
Witamina A 50%*                             Witamina C 100%*     
Wapń 50%*                                  Żelazo 45%*     
Witamina D 50%*                             Witamina E 120%*     
Witamina K 50%*                             Tiamina 120%*     
Ryboflawina 110%*                           Niacyna 60%*     
Witamina B6 120%*                          Folian 70%*     
Witamina B12 100%*                         Biotyna 35%*     
Kwas pantotenowy 110%*                Fosfor 70%*     
Jod 80%*                                    Magnez 80%*     
Cynk 70%*                                      Selen 100%*     
Miedź 70%*                                  Mangan 120%*     
Chrom 70%*     
* % zalecanego spożycia dziennego obliczono na podstawie diety 2000 kalorii. W przypadku 
poszczególnych osób zalecane spożycie dzienne może być wyższe lub niższe w zależności od 
indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego    
      
  Kalorie 2000 2500 
Tłuszcze ogółem poniżej 65 g 80 g poniżej 65 g 80 g 
Tłuszcze nasycone poniżej 20 g 25 g poniżej 20 g 25 g 
Cholesterol poniżej 300 mg 300 mg poniżej 300 mg 300 mg
Sód poniżej 2400 mg 2400 mg poniżej 2400 mg 2400 mg
Węglowodany ogółem 300 g 375 g  300 g 375 g 
Błonnik pokarmowy 25 g 30 g  25 g 30 g 
Liczba kalorii na jeden gram:  tłuszcze 9 g, węglowodany 4 g, 
białko 4 g     

 
 
 


