
MAM BZIKA NA PUNKCIE 
ZDROWEGO ODŻYWIANIA 

 
 

Projekt edukacyjny realizowany przez Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych. 



Zdrowe odżywianie 

 Sposób odżywiania polegający na 

przyjmowaniu substancji korzystnych dla 

zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy 

zdrowia 

 Prawidłowe żywienie człowieka polega na 

całkowitym pokryciu zapotrzebowania 

organizmu na energię oraz wszystkie 

składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju 

życia i zachowania zdrowia 



Normy żywieniowe 

Wiek (lata) Masa (kg) Kcal/d 

Aktywność fizyczna 

Mała  Umiarkowana  Duża  

Chłopcy 

10-12 38 2050 2400 2750 

13-15 53 2600 3000 3500 

16-18 67 2900 3400 3900 

Dziewczęta 

10-12 37 1800 2100 2400 

13-15 51 2100 2450 2800 

16-18 56 2150 2500 2900 

Wg Instytutu Żywności i 

Żywienia 







PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA 



PODSTAWA- AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA 

Aktywność fizyczna zapobiega i łagodzi przebieg 
większości dzisiejszych chorób cywilizacyjnych, pomaga w 
zachowaniu dobrej kondycji i należnej masy ciała, a także 
polepsza wydolność oddechową i stan układu krążenia. 
 
• Ruch korzystnie wpływa na kondycje fizyczną, 

sprawność umysłową oraz pomaga zachować 
prawidłową sylwetkę; 

• Ruszaj się co najmniej 60 minut dziennie!  
 



PIRAMIDA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA 
MŁODZIEŻY 



1 piętro OWOCE I WARZYWA 
Warzywa możemy jeść bez ograniczeń 
(minimum, to 500 g dziennie). Powinniśmy je 
zjadać do każdego posiłku, możemy także po 
nie sięgać w przypadku napadu głodu. Na 
owoce powinniśmy uważać – zawierają cukier 
prostu (fruktozę) przez co są zdecydowanie 
bardziej kaloryczne od warzyw.  
 
Zarówno warzywa, jak i owoce są źródłem 
witamin, minerałów, antyoksydantów oraz 
błonnika 



WITAMINY W OWOCACH I 
WARZYWACH 

Witaminy dzielimy na dwie podstawowe 
kategorie:  
• rozpuszczalne w wodzie. Witaminy 

rozpuszczalne w wodzie to witamina C, 
witaminy z grupy B (B1, B2,B5, B6, B7, B12) 

• rozpuszczalne w tłuszczach Witaminy 
rozpuszczalne w tłuszczach to: A, D, E, K.  



WITAMINY  

ROZPUSZCZALNE W WODZIE: 

NAZWA POPULARNA NAZWA CHEMICZNA 

Witamina B1 Tiamina 

Witamina C Kwas askorbinowy 

Witamina B2 Ryboflawina 

Witamina B12 Cyjanokobalamina 

Witamina B5 Kwas pantotenowy 

Witamina H, B7 Biotyna 

Witamina B6 Pirydoksyna 

Witamina PP Nikotynamid, niacyna 

Kwas foliowy Folacyna 



  Zmniejszanie szkodliwego działania chemicznych procesów 

utleniających - tzw. Przeciwutleniacz.  
  
 Zwiększanie wydajności układu odpornościowego.  
 
  Przyspieszanie gojenia ran. 
 

WITAMINA C 
 
Najważniejszy wpływ na funkcje organizmu: 

WITAMINY  

ROZPUSZCZALNE W WODZIE: 



WITAMINA B5 
 
 
 
Najważniejszy wpływ na funkcje organizmu: 

 
  Metabolizm tłuszczów, węglowodanów i białek.   
 
  Prawidłowa budowa i funkcjonowanie skóry 

oraz włosów. 
 
  Ochrona przed infekcjami.  

WITAMINY  

ROZPUSZCZALNE W WODZIE: 



WITAMINA B6 
 
Najważniejszy wpływ na funkcje organizmu: 

  Synteza i regulacja ponad 60 białek w organizmie  
(głównie białka związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem układu nerwowego)  
 
  Produkcja czerwonych i białych komórek krwi. 
 

WITAMINY  

ROZPUSZCZALNE W WODZIE: 



WITAMINY  

ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH: 

NAZWA 

POPULARNA 

NAZWA 

CHEMICZNA 

Witamina A 

Prowitamina A 

Retinol 

Beta - Karoten 

Witamina D Cholekalcyferol 

Witamina E Alfa - Tokoferol 

Witamina K Filochinon 



WITAMINA i PROWITAMINA A 
 
Najważniejszy wpływ na funkcje organizmu: 

  Wzrost i ogólny rozwój organizmu.  

 
  Tworzenie kości. 
  
  Produkcja hormonów. 
  
  Widzenie (także nocne). 
  
  Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie skóry. 
  

  Ochrona przed nowotworami i chorobami serca (przeciwutleniacz).  

WITAMINY  

ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH: 



WITAMINA D 
 
Najważniejszy wpływ na funkcje organizmu: 

  Przemiany wapnia i fosforanów. 

 

  Właściwa mineralizacja kości. 
 

WITAMINY  

ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH: 



WITAMINA E 
 
Najważniejszy wpływ na funkcje organizmu: 

  Zapobieganie uszkodzeniu błon komórkowych przez  
procesy utleniania - tzw. Przeciwutleniacz. 
  
  Ochrona przed rozwojem miażdżycy - hamuje utlenianie  
frakcji LDL cholesterolu (tzw. zły cholesterol). 
 

WITAMINY  

ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH: 



WITAMINA K 
 
Najważniejszy wpływ na funkcje organizmu: 

  Regulacja procesów krzepnięcia krwi i zapobieganie krwawieniom. 
  
  Utrzymywanie prawidłowej struktury kości i gojenie złamań. 
 

WITAMINY  

ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH: 



2 piętro PRODUKTY ZBOŻOWE  
Produkty zbożowe są głównym 
źródłem energii dla organizmu; 
Zawierają niezbędne składniki 
mineralne oraz witaminy, a także 
błonnik pokarmowy regulujący 
pracę jelit; 
 
Spośród produktów zbożowych 
wybierajmy pieczywo z pełnego 
ziarna, kaszę gryczana i 
jęczmienną, brązowy ryż oraz 
makaron razowy. 
 
 

 



2 piętro PRODUKTY ZBOŻOWE 
• Do grupy produktów zbożowych zaliczamy: 
  pieczywo jasne (np. kajzerki) 
  pieczywo ciemne (chleb pełnoziarnisty, 

grahamki) 
  kasze (gryczana, jaglana, pęczak) 
  ryż (brązowy, biały) 
  makarony 

  płatki owsiane, musli 
  ziemniaki 
 



3 piętro MLEKO I PRODUKTY MLECZNE 

Produkty te dostarczają 
łatwostrawne białko o 
wysokiej wartości odżywczej, 
dobrze przyswajalne tłuszcze, 
węglowodany, składniki 
mineralne (głównie wapń), 
witaminy rozpuszczalne w 
tłuszczach oraz witaminy z 
grupy B.  
 

 



3 piętro MLEKO I PRODUKTY MLECZNE 

Do produktów mlecznych 
zaliczamy: 
 

•  mleko 

•  jogurty 

•   kefiry 

•  maślanki 
•  sery żółte i twarogi 

 



4 piętro MIĘSO, RYBY, JAJA 

• Produkty te stanowią dobre źródło 
pełnowartościowego białka, żelaza, cynku 
oraz witamin z grupy B; 

• Ważne, aby z mięs wybierać te o 
mniejszym udziale tłuszczu, np. drób (bez 
kaczki), cielęcinę, chudą wołowinę.  

 



5 piętro ORZECZY, „DOBRE 
TŁUSZCZE” I OLEJE 

• Do smażenia najlepiej 
wybierz oliwę z oliwek lub 
olej rzepakowy; 

• Unikaj produktów o dużej 
zawartości cholesterolu i 
izomerów trans kwasów 
tłuszczowych; 

• W diecie ucznia tłuszcze 
należy ograniczyć do 25 
gramów dziennie. 

 



PODSTAWOWE SKŁADNIKI 
ODŻYWCZE 

Składniki odżywcze są substancjami 
niezbędnymi dla życia. Dzięki nim możliwe jest 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego 
odpowiedni wzrost i rozwój. 



WĘGLOWODANY 
Węglowodany stanowią główne źródło energii dla 

organizmu człowieka.  
Dzielą się na:  
• proste (tzw. wolne cukry) - wchłaniane w krótkim czasie 

po spożyciu i dające szybki, krótkotrwały „zastrzyk” 
energii 

•  złożone - wchłaniane zdecydowanie wolniej i 
dostarczające energii w dłuższym okresie czasu. 

 

 



BIAŁKA 

Są najważniejszych składnikiem budowy 
organizmu i stanowią około 20% 
masy ciała człowieka zajmując drugie 
miejsce po wodzie. W skład białek 
zwierzęcych wchodzi 20 
aminokwasów.  

Dobrym źródłem białka są: jaja, mleko i 
jego przetwory, sery oraz mięso 
czerwone - wołowina , wieprzowina, 
baranina (najlepiej chude), mięso 
białe - drób, ryby, soja, groch i fasola.
  

 



TŁUSZCZE 
Tłuszcze dostarczają ponad dwukrotnie 
więcej energii niż białka i węglowodany, 
są nośnikiem witamin 

rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K) 
 
W skład tłuszczów wchodzą kwasy 
tłuszczowe, które dzielimy na: 

•  nasycone 

•  nienasycone 

• jednonienasycone 

• typu trans 
 

 



SKŁADNIKI MINERALNE 

Składniki mineralne to pierwiastki chemiczne 
spełniające w ustroju różnorodne funkcje. 
Stanowią główny materiał konstrukcyjny kości 
i zębów oraz służą do utrzymywania 
równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. 

 



SKŁADNIKI MINERALNE 
Wapń jest podstawowym składnikiem kości i zębów. Źródłem 

łatwo przyswajalnego wapnia jest przede wszystkim mleko i 
jego przetwory. 

 
Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 

głównie układu nerwowego  i mięśni. Najważniejszym jego 
źródłem są gruboziarniste produkty zbożowe, a także 
ciemnozielone warzywa liściaste i gorzka czekolada.  

 



SKŁADNIKI MINERALNE 

Żelazo jest niezbędne do budowy czerwonych 
krwinek. Niedobór powoduje niedokrwistość 
(anemię).               

Jod jest potrzebny do prawidłowego 
funkcjonowania tarczycy. Występuje w rybach 
morskich, owocach morza, soli jodowanej. 

 



Czego unikać? 

Fast- foody  Źródło tłuszczu i soli 

 Wzbogacone 

konserwantami, sztucznymi 

barwnikami i polepszaczami 

smaku 

 Podrażnienie układu 

pokarmowego, nadwaga, 

alergie, nadciśnienie, 

miażdżyca, zaparcia, 

cukrzyca, depresja, trądzik  



Czego unikać? 

Chipsy   Podczas smażenia 

wytwarza się akrylamid- 

substancja toksyczna dla 

układu nerwowego, może 

być czynnikiem 

rakotwórczym 

 Zawierają duże ilości 

tłuszczów, soli i 

polepszaczy smaku oraz 

konserwantów 



Czego unikać? 

Napoje gazowane  Skład: woda, cukier i 

sztuczne dodatki, 

kofeina 

 Zawierają fosfor, który 

wypłukuje wapń z 

organizmu 

 Powodują 

podrażnienia błony 

śluzowej żołądka, bóle 

brzucha, otyłość, 

choroby zębów i 

dziąseł, osteoporoza 



Czego unikać? 

Słodycze  
 Zawierają cukry proste i 

tłuszcze 

 Przyczyna otyłości, 

negatywny wpływ na pracę 

serca, układu trawiennego, 

, próchnica,  

 Tłuszcze przyczyniają się 

do podnoszenia poziomu 

cholesterolu, powodują 

miażdżycę i inne choroby 

serca 

 Poza walorami smakowymi 

nie posiadają żadnych 

wartości odżywczych- 

„puste kalorie” 



Czego unikać? 

Sól   Znana powszechnie 

jako „biała śmierć” 

 Powoduje 

zatrzymanie wody w 

organizmie- przyczyna 

wzdęć i obrzęków 

 Nadmiar powoduje 

nadciśnienie tętnicze i 

choroby serca, kamicę 

nerkową, raka żołądka 



Czego unikać? 

Tłuszcze zwierzęce 

 Bogate w nasycone 

kwasy tłuszczowe 

 Podnoszą poziom 

cholesterolu we krwi i 

zwiększają jej 

krzepliwość 

 Zbyt wysoki poziom 

powoduje choroby układu 

krążenia, jest przyczyną 

otyłości 



Cholesterol- dobry czy zły? 



Dodatki do żywności 
Są to substancje stosowane podczas 

przygotowywania żywności w różnych celach np. 

konserwowanie, barwienie, słodzenie itd..  

Substancja, która w normalnych warunkach nie jest 

spożywana sama jako żywność 



Dodatki do żywności 



Dodatki do żywności 

Acetylowany adypinian 

diskrobiowy 
 

- naturalny zagęszczacz i 

stabilizator 

- zamiennik tłuszczu  

- związek nieszkodliwy 



Dodatki do żywności 

Kwas askorbinowy (witamina 

C) 
 

- nie jest toksyczny 

- w zwiększonych ilościach 

powoduje problemy ze strony 

układu pokarmowego, 

nudności, wymioty, biegunka, 

wysypka skórna 

- trudny do przedawkowania 



Dodatki do żywności 

Azotyny sodu 
 

- używane do peklowania 

mięs 

- spożywany w dużych 

ilościach blokuje transport 

tlenu przez krew 

- podczas peklowania w 

wysokiej temperaturze 

wytwarzają się rakotwórcze 

nikrozoaminy 



Dodatki do żywności 

Glutaminian sodu 
 

- występuje w koncentratach 

spożywczych, daniach w 

proszku 

- może nasilać problemy 

astmatyczne, powodować 

bóle głowy, przyspieszone 

bicie serca, pogorszenie 

wzroku, nudności, 

bezsenność, osłabienie, 

otyłość 



Dodatki do żywności 

Karagen 
 

- występuje w dżemach, 

galaretkach, mleku w 

proszku 

- powoduje owrzodzenia 

układu pokarmowego, 

zmniejszenie wchłaniania 

składników mineralnych, 

działanie przeczyszczające 



Dodatki do żywności 

Difosforany 
 

- występuje w przetworach 

mięsnych, owocach 

kandozowanych, chipsach, 

zupach w proszku 

- może zmniejszać 

przyswajalność żelaza, 

magnezu i wapnia, pogłębia 

osteoporozę, pogarsza 

metabolizm 



Na co zamienić?  

Śniadania 
 Kanapka z tłustą wędliną/ 

kiełbasą, boczkiem, żółtym 

serem 

 Jajecznica z boczkiem 

 Parówki z ketchupem 

 Jaja z majonezem 

 Płatki czekoladowe z 

mlekiem 

 Kanapka ze świeżymi 

warzywami i wędliną 

drobiową, twarożkiem 

 Jajecznica z pomidorem i 

szczypiorkiem 

 Serek wiejski z warzywami 

 Tosty pełnoziarniste z 

warzywami 

 Owsianka z owocami i  

orzechami 

 Jogurt naturalny z musli 



Na co zamienić? 

Przekąski 
 Chipsy 

 Słone paliszki 

 Ciastka, herbatniki 

 Batoniki czekoladowe 

 Cukierki i landrynki 

 Ciasta z kremami 

 Lody 

 Pączki 

 Jogurty owocowe 

 Owoce w syropach 

 Domowe chipsy warzywne 

 Nachosy razowe 

 Owsiane ciasteczka 

 Gorzka czekolada 

 Ciasta razowe z owocami 

 Desery na bazie jogurtu, 

serka, mleka i owoców 

 Jogurt naturalny z owocami 

 Sałatki owocowe  

 Owocowe koktajle 



Na co zamienić? 

Obiady  
 Zupy zaprawiane śmietaną 

 Ryż biały 

 Frytki 

 Kotlet schabowy 

(panierowany, smażony) 

 Bigos 

 Pierogi z mięsem 
 

 Zupy zaprawiane mąką 

pełnoziarnistą, jogurtem, 

mlekiem 

 Ryż naturalny, makaron 

razowy 

 Puree ziemniaczane z 

jogurtem naturalnym 

 Kurczak, indyk (pieczone) 

 Kotlet warzywny 

 Gulasz warzywny 

 Pierogi pełnoziarniste z 

warzywami 



Na co zamienić?  

Fast- foody 
 Pizza 

 Hamburger 

 Hot- dog 

 zapiekanka 

 Domowa pizza razowa z 

chudą szynką, dużą ilością 

warzyw 

 Domowy hamburger z bułki 

pełnoziarnistej, kotletem 

drobiowym i dużą ilością 

warzyw 

 Domowy hot- dog z  

pełnoziarnistej bagietki, 

dobrej jakości parówki 

drobiowej i warzywami 

 Domowa zapiekanka z 

pełnoziarnistej bułki 



Na co zamienić? 

Napoje  
 Słodkie napoje 

gazowane 

 Napoje i soki 

owocowe 

 Smakowa woda 

mineralna 

 Woda mineralna 

 Herbata 



Dziękujemy za uwagę 


