
ZASADY 
PRAWIDŁOWEGO 
ŻYWIENIA CZYLI JAK 
USTRZEC SIĘ CHORÓB 
CYWILIZACYJNYCH 



   Żywić się zdrowo powinniśmy w każdym 

okresie życia, ale szczególnie ważny 

jest sposób odżywiania dzieci i 

młodzieży, kobiet w ciąży i matek 

karmiących. Prawidłowe żywienie we 

wczesnym okresie życia wywiera 

decydujący wpływ na zdrowie w wieku 

dojrzałym, a także w okresie starości. 



   Prawidłowe żywienie polega na 

spożywaniu takiej ilości żywności, 

która warunkuje zdrowe 

funkcjonowanie organizmu                   

i utrzymywanie właściwego 

ciężaru czyli masy ciała. 



   Zalecenia żywieniowe oparte są 

na licznych obserwacjach 

dotyczących sposobu odżywiania 

i stanu odżywienia różnych grup 

ludności i wskazują               

   co i w jakich ilościach należy 

spożywać, aby zachować zdrowie 



   Na podstawie przeprowadzonych 
badań stwierdzono: Np. nadmierne 
spożycie produktów tłustych, słonych 
przy braku dostatecznej ilości 
warzyw, owoców, mleka może 
prowadzić do powstawania chorób 
cywilizacyjnych jak: niedokrwienna 
choroba serca (prowadząca do 
zawału), cukrzyca, otyłość, niektóre 
nowotwory a także osteoporoza. 



   Warunkiem prawidłowego rozwoju,  

   a także pełnego zdrowia człowieka, 
jest codzienne spożywanie 
żywności dostarczającej 
odpowiedniej ilości energii (kalorii), 
a także niezbędnych różnych 
składników odżywczych  

   (ok. 60). 



   W zależności od funkcji jaką składniki 
odżywcze pełnią w organizmie 
człowieka dzielą się na: 

 energetyczne: głównie węglowodany,  
tłuszcze, 

 budulcowe: białko, składniki 
mineralne, kwasy tłuszczowe 

 Regulujące: witaminy, składniki 
mineralne 



   Tylko urozmaicone pożywienie 

dostarcza wszystkich niezbędnych 

składników odżywczych, albowiem 

brak jest takiego produktu, który 

zawierałby wszystkie niezbędne 

składniki w odpowiednich dla 

organizmu ilościach. 



   Np. Dorosły mężczyzna o małej 

aktywności fizycznej powinien 

spożywać żywność dostarczając 

organizmowi nie więcej niż 2350 

kalorii dziennie, kobieta około 1850 

kalorii. 



   Do planowania codziennego jadłospisu 

wybieramy produkty niskokaloryczne, 

bogate w błonnik witaminy i składniki 

mineralne. 

   Aby zapewnić ich spożycie w odpowiednich 

ilościach, należy w dziennej racji 

pokarmowej uwzględnić produkty 

spożywcze z 5 grup zawartych w piramidzie 

Zdrowia opracowanej w Polsce w Instytucie 

Żywności i Żywienia  





   Żywność pochodzenia roślinnego 

stanowi podstawę tego modelu 

żywienia, natomiast żywność 

pochodzenia zwierzęcego, za 

wyjątkiem mleka i serów odgrywa 

znacznie mniejszą rolę. 



Produkty zbożowe (węglowodanowe) 

    Powinny występować w każdym 
posiłku w ciągu dnia. W jadłospisie 
należy stosować urozmaicone ich 
rodzaje – ciemne pieczywo, kasze, 
płatki zbożowe, makarony.  Produkty z 
tej grupy są dobrym źródłem 
węglowodanów złożonych białka 
roślinnego, ale o niepełnej wartości 
biologicznej (niedobór lizyny i 
tryptofanu), witamin z grupy B (B1, B2, 
B6 i PP), a także błonnika 
pokarmowego regulującego pracę 
przewodu pokarmowego. Zawierają 
one też pewne ilości składników 
mineralnych. 



Warzywa i owoce 

    Powinny być spożywane 3-4 razy dziennie.                   
Są bogatym źródłem witamin, soli mineralnych                     
i błonnika. Witaminy i flawonoidy zawarte w owocach         
i warzywach mają działanie przeciwnowotworowe               
i przeciwmiażdżycowe. Potas występujący w sporych 
ilościach w warzywach obniża ciśnienie krwi. Błonnik w 
nich zawarty nie tylko reguluje prace przewodu 
pokarmowego  i zapobiega zaparciom, ale także obniża 
stężenie cholesterolu w surowicy i poprawia tolerancję 
glukozy. Zapobiega także nowotworom jelita grubego.  



Mleko i przetwory mleczne 

     

    Są źródłem łatwo przyswajalnego wapnia, na 
które zapotrzebowanie w okresie 
intensywnego wzrostu (dojrzewanie) jest u 
nastolatków wysokie i wynosi 800-1200 
mg/dobę. Mleko jest również źródłem 
wysokowartościowego białka i wit. B2, A i D. 
Młodzież, kobiet ciężarne i karmiące matki 
powinny dziennie spożywać 3-4 porcje 
mleka   i jego przetworów. Bardzo korzystne 
jest stosowanie obok mleka 
sfermentowanych napojów mlecznych 
(jogurty i kefiry) i serów twarogowych.  Żółte 
sery należy ograniczać, gdyż zawierają dużo 
tłuszczu i cholesterolu oraz soli. 



Mięso (czerwone, drób, wędliny), ryby, jaja 

   Powinny występować w co najmniej jednym 
posiłku w ciągu dnia, ale nie więcej niż 2-3 porcje. 
Są one produktami bogatymi w łatwo 
przyswajalne żelazo, pełnowartościowe białko i 
witaminy z grupy B. Spożywanie ryb, szczególnie 
morskich 2-3 razy w tygodniu, zamiast mięsa, 
należy do zasad profilaktyki niedokrwiennej 
choroby serca, ze względu na obecność bardzo 
korzystnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych z grupy omega 3. nasiona roślin 
strączkowych, szczególnie soja, są również 
dobrym źródłem białka, mają także znaczenie w 
profilaktyce miażdżycy. 



Woda 

   Jest niezbędnym składnikiem pożywienia 
ze względu na rolę w regulowaniu 
temperatury ciała, transporcie składników 
odżywczych oraz w reakcjach 
biochemicznych w organizmie. Wodę 
przyjmuje się w postaci: różnych płynów 
oraz z żywnością – wiele produktów ją 
zawiera, głównie owoce  i warzywa 
(średnio do 0,7 l/dobę). 

    Zwiększona ilość płynów jest konieczna                       
w czasie upałów oraz podczas chorób 
przebiegających z gorączką, albo 
wymiotami            i biegunką. Również 
przy dużej aktywności fizycznej i poceniu 
się należy uzupełniać wodę w większej 
niż zwykle ilości. 

  



   Ilość zalecanych do spożycia produktów          
z podstawowych grup zależy od płci, wieku, 
masy ciała i aktywności fizycznej. 

 

   Właściwe zbilansowanie spożywania tych 
produktów ze sposobem życia ma na celu 
zmniejszenie ryzyka chorób żywieniowo 
zależnych, do których należą choroby 
układu krążenia, cukrzyca typu 2, otyłość, 
nadciśnienie tętnicze i próchnica zębów. 



Tłuszcze 

   Ponad 50% spożywanego tłuszczu 
stanowi tzw. tłuszcz ukryty, 
występujący w produktach, lecz 
niewidoczny „na pierwszy rzut oka”. 
Natomiast tłuszcze widoczne, to oleje 
roślinne, miękkie margaryny oraz 
masło, smalec, tłuszcz  w mięsie i 
wędlinach. Tłuszcze zwierzęce 
powinny być spożywane w 
umiarkowanych ilościach, ponieważ 
podnoszą one poziom cholesterolu w 
surowicy i zwiększają krzepliwość 
krwi. Oleje roślinne nie wykazują tego 
działania. 



Cukier 

   Można uzupełniać nim produkty              

z pięciu grup, ale należy kontrolować 

jego spożycie. 



Sól                          

   Zwiększona podaż soli kuchennej 

(chlorku sodu- NaCl) zwiększa ryzyko 

rozwoju nadciśnienia, a także 

nowotworu żołądka                                                                                                                                                                                                                                                                           



   Prawidłowe żywienie to nie tylko 
dostarczanie organizmowi wszystkich 
niezbędnych składników 
pokarmowych, ale także regularność 
posiłków – ich liczba i rozłożenie w 
ciągu dnia. Dzieci i młodzież powinny 
spożywać średnio 4-5 posiłków 
dziennie, najlepiej o stałych porach 
dnia. 

   Rzadsze spożywanie posiłków niż 3 w 
ciągu dnia powoduje obniżenie 
stężenia glukozy we krwi 
(hipoglikemię), co wywołuje uczucie 
głodu, zmęczenia, pogarsza 
koncentrację uwagi. Czasem mogą 
wystąpić bóle brzucha i inne 
dolegliwości.  



   Bardzo ważnym posiłkiem w ciągu 

dnia jest śniadanie. Powinno ono 

pokrywać około 20-25% dziennego 

zapotrzebowania na energię i być 

odpowiednio zbilansowane, czyli 

dostarczać czterech spośród pięciu 

podstawowych grup produktów 

tworzących Piramidę Zdrowego 

Żywienia. 



   Wśród nieprawidłowości występujących w 
sposobie żywienia należy wymienić, oprócz 
nieregularności w spożywaniu posiłków, 
niezbilansowane diety – częste podjadanie 
między posiłkami. Żywność, spożywaną 
między posiłkami, określa się mianem 
przekąsek – są to Np. : owoce, niektóre 
produkty mleczne, słodycze, słone 
przekąski, a także napoje. Bez kontroli 
rodzaju spożywanej żywności i jej ilości 
można łatwo doprowadzić do nadmiaru 
energii w organizmie, a w rezultacie 
doprowadzić do nadwagi i otyłości. 



   Zwyczaj podjadania między posiłkami nie 

zawsze musi być uznawany za szkodliwy, 

zwłaszcza wtedy, gdy rozkład zajęć 

uniemożliwia spożycie posiłku o określonej 

porze. 

   Jednak w sytuacji, gdy nie zachowuje się 

zasady różnorodności spożywanych 

przekąsek przy dominacji tylko jednego czy 

dwóch rodzajów produktów o np. Wysokiej 

zawartości tłuszczu, cukru lub soli, należy 

zwyczaj ten uznać jako nieprawidłowy 



   W ostatnich latach pojawiają się inne 

propozycje piramidy zdrowego 

żywienia, polegające na przypisaniu 

niektórym produktom innych miejsc. 

Zupełnie nowym szczeblem piramidy 

zdrowia jest codzienna aktywność 

fizyczna. Została ona uznana za 

nieodzowny element łączący się z 

prawidłowym żywieniem. 



Czerwone mięso, masło – bardzo rzadko 

Biały ryż, białe pieczywo, słodycze – bardzo rzadko, 

Produkty mleczne lub suplementacja wapniem – 1-2 razy 
dziennie, 

Ryby, drób, jajka – 0-2 razy dziennie, 

Orzechy, nasiona roślin strączkowych – 1-3 razy dziennie, 

 Warzywa – bez ograniczeń, 

Owoce – 2-3 razy dziennie, 

Produkty zbożowe z pełnego ziarna – w większości posiłków, 

Tłuszcze roślinne: oliwa z oliwek, olej sojowy, słonecznikowy, 
rzepakowy i inne – w większości posiłków, 

 

    Codzienna aktywność fizyczna, przeciwdziałanie 
nadwadze i otyłości 

  

Jedną z propozycji piramidy jest 

spożywanie produktów 

 



Spożycie energii z podstawowych 

składników odżywczych 

   Pożądany model żywienia, spełniający 

warunki profilaktyki chorób żywieniowo 

– zależnych (otyłości, miażdżycy, 

cukrzycy i nadciśnienia) zalecony przez 

Światową Organizację Zdrowia wygląda 

następująco: 

 



Energia całkowita Granica średniego spożycia dla 

populacji 

Węglowodany całkowite                

(% ogółu energii) w tym: 

55-75 

Węglowodany złożone (% ogółu 

energii) 

50-70 

Wolne cukry (% ogółu energii) 0-10 

Białko (% ogółu energii) 10-15 

Tłuszcz całkowity                            

(% ogółu energii) w tym 2/3 

powinny stanowią tłuszcze 

nienasycone 

15-30 

Cholesterol (mg/dzień) 0-300 

Błonnik pokarmowy (g/dzień) 27-40 

Sól kuchenna (naCl) (g/dzień) Do-6 



Podstawowe składniki odżywcze 

    

   BIAŁKA – to główny składnik budulcowy naszych 
tkanek. W wyniku procesów trawiennych, spożywane 
w codziennej diecie białka, są rozkładane na 
poszczególne aminokwasy wykorzystywane do 
budowy nowych tkanek i syntezy własnego białka 
organizmu.  

    W przeciętnej diecie białko stanowi 10-15% wartości 
energetycznej. Zapotrzebowanie na białko zależy od 
płci, wieku, aktywności fizycznej. Źródłem białka są: 
mięso czerwone wołowina, wieprzowina, baranina 
(najlepiej chude), mięso białe – drób, ryby (bez skóry), 
ser, soja, groch, fasola. 



Węglowodany 

   Stanowią materiał energetyczny dla organizmu 
(powinny dostarczać ok. 55-60% dziennego 
zapotrzebowania kalorycznego. Węglowodany 
dzielą się na: 

 proste – przyswajalne w krótkim czasie po 
spożyciu.  

 Złożone – wchłaniane zdecydowanie wolniej i 
dostarczające energii w dłuższym okresie czasu 

   Dobrym źródłem węglowodanów złożonych są:  
produkty zbożowe – pieczywo (najlepiej 
gruboziarniste), makarony, płatki śniadaniowe, ryż 
(najlepiej pełnoziarnisty – niełuskany), kasze 
(gryczana, jęczmienna). 

    W tej grupie jest także cukier, który jako źródło 
„pustych” kalorii, powinno się ograniczać. 

 



Tłuszcze 

    Są przede wszystkim źródłem energii dla organizmu 
ze względu na najwyższą ze wszystkich grup 
pokarmowych, kaloryczność (dostarczać powinny 
ok.. 30% energii). Ponadto są niezbędne dla 
przyswajania niektórych witamin tzw. witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E, K, a także do 
budowy błon komórkowych. W skład tłuszczów 
wchodzą kwasy tłuszczowe które dzielimy na: 
nasycone i nienasycone. Szczególne znaczenie mają 
kwasy tłuszczowe nienasycone. Występują przede 
wszystkim w olejach roślinnych oraz rybach. 
Powinny stanowić przynajmniej 2/3 wszystkich 
spożywanych tłuszczów. 



Witaminy 

   To substancje, które są składnikami niezbędnymi          
w żywieniu człowieka dla prawidłowego wzrostu           
i rozwoju, przebiegu szeregu procesów               
metabolicznych zachodzących w jego tkankach           
i nie mogą być wytwarzane przez organizm. Z tego 
powodu muszą być dostarczane z pożywieniem. 
Dzielą się na rozpuszczalne w tłuszczach (A, E, D           
i K) i rozpuszczalne w wodzie (witaminy z grupy B          
i wit. C). Najlepszym źródłem witaminy C są surowe 
owoce i warzywa, witamin A, E, D: jaja, mleko, masło, 
ryby morskie, oleje roślinne, witamin z grupy B: 
gruboziarniste produkty zbożowe (ciemne pieczywo, 
naturalne płatki zbożowe, kasze) mleko, mięso, ryby, 
jaja, ciemnozielone rośliny liściaste oraz strączkowe 



Składniki mineralne 

   To pierwiastki chemiczne niezbędne dla 

wielu reakcji zachodzących w tkankach, 

konieczne dla prawidłowego rozwoju 

organizmu. W tej grupie można wyróżnić 

makroelementy, czyli te pierwiastki, 

których dzienne zapotrzebowanie 

przekracza 100 mg Np. wapń, magnez, 

potas oraz mikroelementy, których dzienne 

zapotrzebowanie wynosi nie więcej niż 100 

mg Np. Żelazo, cynk, miedź, jod. 



Wapń 

   Jest niezbędny do prawidłowej 

budowy kości i zębów. Najważniejsze 

jego źródło to mleko i przetwory. 



Magnez 

  Jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania układu nerwowego        

i mięśni. Dobrym jego źródłem są 

gruboziarniste produkty zbożowe, a 

także ciemnozielone warzywa 

liściaste, migdały, orzechy, gorzka 

czekolada. 



Żelazo 

  Jest konieczne do budowy 
czerwonych krwinek. Jego niedobór 
powoduje niedokrwistość (anemię). 
Najważniejsze źródło to czerwone 
mięso, żółtko jaja, (tzw. żelazo 
hemowe). Zielone warzywa Np. Natka 
pietruszki, szpinak zawierają spore 
ilości żelaza, ale w postaci trudno 
przyswajalnej (tzw. żelazo 
niehemowe). 



Jod 

   Jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania tarczycy. Występuje 

w rybach, owocach morza, soli 

jodowanej. 



Zasady zdrowego żywienia 

1. Dbaj o różnorodność spożywanych produktów. 

2. Strzeż się nadwagi i otyłości, bądź aktywny 
ruchowo. 

3. Produkty zbożowe powinny być dla Ciebie 
głównym źródłem kalorii. 

4. Spożywaj codziennie co najmniej 2 duże szklanki 
chudego mleka. 

5.  Mięso spożywaj z umiarem. 

6. Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców. 

7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności 
zwierzęcych, a także produktów zawierających 
cholesterol. 

8. Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy. 

9. Ograniczaj spożycie soli. 

10. Unikaj alkoholu. 

 



Aktywność fizyczna 

   Aktywność ruchowa jest nieodłącznym 
atrybutem życia człowieka. 
Odpowiednio dobrana, duża 
aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi 
organizmu, pomnażaniu i zachowaniu 
zdrowia. Ruch rozwija mięśnie, 
wpływa na prawidłowy wzrost i kształt 
kości, rozwija układ krążeniowo – 
oddechowy, podnosi sprawność i 
wydolność fizyczną. 

    Niewydolność ruchu powoduje, że 
rosnący organizm nie osiąga pełni 
rozwoju: ma mniejszą pojemność płuc, 
mniejsza wydolność fizyczną, słabsze 
mięsnie, gorszy refleks i koordynację 
ruchów. 



 

„ PRZYSZŁOŚĆ NARODÓW ZALEŻY   
OD ICH SPOSOBU ODŻYWIANIA SIĘ” 

 
 

A. Brillat-Savarin 


