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Mamo, tato, przeczytaj, proszę! 
 

Naukowcy przekonują, że każdy z nas może żyć sto lat. Na tyle jesteśmy 

zaprogramowani przez naturę. Wystarczy tylko  przestrzegać kilku zasad. Jedna z 

nich to zdrowe odżywianie, druga – aktywność fizyczna.  

 

Ponad 30 lat temu naukowcy kanadyjscy opracowali zasady prawidłowego 

odżywiania w formie piramidy. Chcieli w ten sposób pokazać społeczeństwu, ile 

porcji różnych grup produktów powinno się zjeść w ciągu dnia, by dostarczyć 

organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Dotąd dokonano w niej wiele 

zmian, uwzględniających wyniki aktualnych badań nad wpływem diety na 

samopoczucie i zdrowie. Jednak w gruncie rzeczy przez wiele lat 

obowiązywała piramida zdrowia modyfikowana tylko w niewielkim stopniu, którą 

poznał niemal cały świat. Wbijano nam do głowy, że wszelki tłuszcz jest naszym 

wrogiem, a jeść powinniśmy głównie potrawy z mąki. Sięgaliśmy często po mięso, a 

dla urozmaicenia czasem po ryby. Dopóki naukowcy z Uniwersytetu Harvarda w USA 

nie przewrócili wszystkiego do góry nogami. 

 

Nowa piramida, nazywana piramidą zdrowego żywienia, przypomina propagowaną 

w ostatnich latach dietę śródziemnomorską. Niektórym produktom wyznaczono w niej 

odrębne miejsce, inne przesunięto z podstawy na szczyt albo na niższą półkę. Ale 

największą nowością jest pojawienie się u podstawy nowego szczebla – aktywności 

fizycznej. Skąd ten pomysł? Rozwój cywilizacji i chroniczny brak czasu sprawiły, że 

większość z nas prowadzi siedzący styl życia. Brak czasu i ochoty na sport, a do 

tego niezdrowa dieta przynoszą przerażające skutki. Coraz więcej z nas i w coraz 

młodszym wieku zapada na choroby serca, układu krążenia, nadwagę, cukrzycę. 

Tylko zmiana przyzwyczajeń zapewni nam zdrowsze i dłuższe życie. 

 

Wydawać by się mogło, że to, co najzdrowsze, znajduje się na wierzchołku piramidy. 

Nic podobnego! Aby sięgnąć po coś ze szczytu, najpierw trzeba zaspokoić głód 

produktami znajdującymi się na wszystkich niższych szczeblach, zaczynając od 

podstawy i nie pomĳając żadnego. Wtedy okaże się, że na to, co jest na samej górze, 

zostanie już niewiele miejsca. Pamiętajmy, że piramida zawiera tylko ogólne 

wskazówki dotyczące zdrowej diety, dlatego nie musimy się jej kurczowo trzymać. 
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Chodzi o to, by uzmysłowić nam, jak dobierać produkty w codziennym jadłospisie i 

których unikać. Prawidłowe menu musi uwzględniać potrzeby organizmu, a zależą 

one od wielu czynników – płci, wieku, pracy, aktywności fizycznej, wagi, przemiany 

materii, stanu zdrowia.  

Korzystajmy więc z piramidy, ale z głową! 

 

Piramida zdrowego żywienia  (wg Instytutu Żywności i Żywienia) 
 

 

Aby zapewnić spożycie produktów spożywczych w odpowiedniej ilości, należy 

uwzględnić w dziennej racji pokarmowej produkty z każdej z grup:  

- produkty zbożowe (węglowodanowe) powinny występować w każdym posiłku w 

ciągu dnia. W jadłospisie należy stosować urozmaicone ich rodzaje – ciemne 

pieczywo, kasze, płatki zbożowe, musli, 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 – głównie B1, B2, B6 i PP, 

a także błonnika 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 (zwłaszcza witaminy C oraz beta-karotenu i innych karotenoidów), soli 

mineralnych i błonnika. Witaminy i flawonoidy zawarte w warzywach i owocach mają 

działanie przeciwnowotworowe i przeciwmiażdżycowe. Potas, występujący w sporych 

ilościach w warzywach, obniża ciśnienie krwi. Błonnik w nich zawarty nie tylko 

reguluje pracę przewodu pokarmowego i zapobiega zaparciom, ale także obniża 
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stężenie cholesterolu w surowicy i poprawia tolerancję glukozy. Zapobiega również 

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, kobiety ciężarne i karmiące 

matki powinni spożywać 3-4 porcje mleka i jego przetworów. Bardzo korzystne jest 

stosowanie obok mleka sfermentowanych napojów mlecznych (jogurty, kefiry) i 

serów twarogowych. Żółte sery należy natomiast 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 

– głównie wit. B12, B6, PP. Należy wybierać chude gatunki mięs i spożywać je z 

umiarem.  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, będące 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 

(zalecana ilość to ok. 1,5 l/dobę) oraz wraz 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 chorób  przebiegających z 

gorączką, albo wymiotami lub 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. W poniższej tabeli przedstawiono 

przykłady jednej porcji poszczególnych produktów z Piramidy Zdrowego 

Żywienia oraz zalecaną liczbę porcji spożywanych w ciągu dnia:  
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Produkty z Piramidy Zdrowego Żywienia Przykłady jednej porcji  
różnych produktów (zamiennie)  

Mięso i jego zamienniki  
1 - 3 porcje dziennie 

• 50-100g chudego mięsa  
• 2/3 szklanki fasoli  
• 1-2 jajka  
  

Mleko i jego przetwory: 
dzieci 9-13 lat 2 - 3  
młodzież 14-18 lat 3 - 4  
dorośli 2 - 3 porcje dziennie  

 • 1 szklanka mleka  
• 1 kubeczek jogurtu  
• ½ szklanki twarogu  
  

Warzywa i owoce 
 5 - 10 porcji dziennie 

 • 1 ziemniak  
• ½ szklanki szpinaku  
• 1 jabłko  
  

Produkty zbożowe  
5 - 12  porcji dziennie 

 • 1 kromka chleba  
• 1 rogalik lub kajzerka  
• 1 szklanka makaronu  (po ugotowaniu)  
  

 

INNE PRODUKTY NIEUWZGLĘDNIONE W PIRAMIDZIE ZDROWEGO ŻYWIENIA  

 

Poza produktami niezbędnymi, w żywieniu dzieci i młodzieży należy pamiętać o tzw. 

produktach dozwolonych,  

ale w ograniczonych ilościach, do których zalicza się tłuszcze, cukier oraz sól. 

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 (zalecane do spożycia) 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 

takiego działania. Najczęściej poleca się ich spożywanie w ilości 2 łyżek dziennie, a 

wśród olejów roślinnych najkorzystniejsza jest oliwa z oliwek lub olej rzepakowy 

bezerukowy*.  

- cukier – można uzupełnić nim produkty z pięciu grup, ale należy kontrolować jego 

spożycie.  
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- sól – zwiększona podaż soli kuchennej (chlorku sodu – NaCl) zwiększa ryzyko 

rozwoju nadciśnienia, a także nowotworu żołądka. Aby zmniejszyć ilość soli (zgodnie 

z zaleceniami WHO nie więcej niż 6g dziennie), należy jak najrzadziej kupować 

potrawy solone i konserwowane, nie dodawać soli do potraw, zastępować ją np. 

ziołami. Nie powinno się podawać podczas posiłku solniczki na stół. Należy również 

pamiętać, że dużo soli znajduje się w wędlinach.   

*  olej rzepakowy bezerukowy - najprawdopodobniej najzdrowszy olej na świecie, 

zawiera najmniej nasyconych kwasów tłuszczowych, które są niezdrowe, zawiera 

najwięcej oleju linolenowego. jest zdrowszy od oliwy z oliwek, jest bogatym źródłem 

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach takich jak: A,E,D3 i K, ułatwia przyswajanie 

witamin: witamina K, beta-karoten obecne w warzywach, witamina A, D z ryb i 

podrobów nie zostaną wchłonięte i przyswojone przez organizm jeżeli nie znajdą się 

w towarzystwie tłuszczu. Nawet niewielka ilość oleju usprawni wchłanianie witamin 

przez organizm. doskonale przeciwdziała chorobom układu krążenia, przede 

wszystkim miażdżycy, zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby mięśnia sercowego. 

Jak większość olejów tłoczonych "na zimno" skutecznie obniża poziom cholesterolu 

w organizmie nasilając wydalanie złego cholesterolu (LDL). Reguluje przemianę 

materii. Badania wykazały, że łagodzi objawy choroby zapalnej stawów. 

                         

Zasady zdrowego żywienia: 

 

  1.  Dbaj o różnorodność spożywanych produktów. 

  2.  Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej. 

  3.  Produkty zbożowe powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii (kalorii). 

  4.  Spożywaj codziennie co najmniej dwie duże szklanki mleka. Mleko można 

zastąpić jogurtem, kefirem, a częściowo także serem. 

  5. Mięso spożywaj z umiarem. 

  6. Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców. 

http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#a#a
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#a#a
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#1#1
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#2#2
http://www.izz.waw.pl/images/stories/PDF/piramida%20zdrowego%20ywienia%20i.pdf
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#4#4
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#4#4
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#5#5
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#6#6
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  7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych, a także produktów 

zawierających dużo cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów 

tłuszczowych. 

  8 .Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy. 

  9. Ograniczaj spożycie soli. 

10.  Pij wystarczającą ilość wody. 

11.  Nie pij alkoholu.   

 
(na podstawie źródeł internetowych opracowała Elwira Skólska) 

  

 

http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#7#7
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#7#7
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#7#7
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#7#7
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#8#8
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#9#9
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#y#y
http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite#10#10

