
PODSTAWOWE ZASADY ZDROWEGO 

               ŻYWIENIA 
 

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA 

      
 

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 

SZKOLNYM* 
1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.  

2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową 

sylwetkę.  

3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie 

(na dole) piramidy.  

4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3–4 porcje mleka lub produktów mlecznych, takich jak 

jogurty, kefiry, maślanka, sery.  

5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona 

roślin strączkowych.  

6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.  

7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.  

8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.  

9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.  

10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody.  

* wg Instytutu Żywności i Żywienia, 2009 

  

Zasada 1. zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zwraca uwagę na 

urozmaicenie diety w produkty z różnych grup. Każda grupa produktów spożywczych jest źródłem 

innych, cennych dla zdrowia składników odżywczych. Na przykład produkty mleczne dostarczają 

wapń i białko, ale nie zawierają witaminy C, którą mają m.in. owoce i warzywa. Dlatego też należy 

wybierać i spożywać najbardziej wartościowe artykuły spożywcze z różnych grup żywności. 

Zasada 2. przypomina o potrzebie codziennej aktywności fizycznej (zaleca się co najmniej 60 

minut dziennie), dlatego u podstawy piramidy znajduje się aktywność fizyczna. Codzienny ruch 

korzystnie wpływa na kondycję fizyczną i sprawność umysłową oraz prawidłową sylwetkę. 
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Zasada 3. dotyczy spożywania produktów zbożowych. Prawidłowo zaplanowany codzienny 

jadłospis powinien zawierać co najmniej 5 porcji produktów zbożowych, które są przede wszystkim 

głównym źródłem energii dla organizmu, zawierają wiele składników mineralnych i witamin, są 

także bogate w błonnik regulujący pracę jelit. Z grupy tej należy wybierać artykuły z tzw. grubego 

przemiału, są bowiem bogatsze w składniki odżywcze, zawierają więcej witamin, szczególnie 

witamin z grupy B (tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas foliowy), składników mineralnych 

(magnez, cynk), oraz błonnika. Oprócz pieczywa pełnoziarnistego (ciemnego – razowego, typu 

graham), poleca się także ryż pełnoziarnisty niełuskany (brązowy), kaszę gryczaną i jęczmienną 

oraz razowy makaron. 

Zasada 4. dotyczy grupy: mleko i przetwory mleczne, najważniejszego źródła wapnia w diecie, 

który jest niezbędny do budowy zdrowych kości i zębów. W żadnym produkcie spożywczym nie 

ma tak dużo, jak w mleku i jego przetworach, dobrze przyswajalnego wapnia. Mleko zawiera 

również witaminy (A, D, B2)i jest źródłem najwyższej jakości białka. Uczniowie zatem powinni 

albo wypijać 3–4 szklanki mleka dziennie albo część mleka zastępować przetworami mlecznymi 

(jogurty, kefiry, maślanka lub serami twarogowymi, podpuszczkowymi żółtymi). 

Zasada 5. dotyczy grupy: mięso, ryby, jaja i nasiona roślin strączkowych, orzechy. Mięso, ryby, jaja 

i ich przetwory są w diecie źródłem pełnowartościowego białka, żelaza, cynku i witamin z grupy B. 

Ponieważ nasiona roślin strączkowych i orzechy są również źródłem wartościowego białka i wielu 

cennych składników mineralnych i witamin, włączone są do grupy produktów mięsnych. Z 

produktów mięsnych należy wybierać gatunki o małej zawartości tłuszczu (drób, wołowina, 

cielęcina). Ryby morskie (jak makrela, śledź i sardynka), warto spożywać ze względu na zawartość 

w nich korzystnych dla zdrowia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy n-3 i witaminy 

D. 

Zasada 6: warzywa i owoce powinny być spożywane kilka razy dziennie w ramach głównych 

posiłków i pojadania (co najmniej 5 porcji dziennie). W diecie powinno się uwzględniać 

różnorodne warzywa (m.in. zielone: np. sałata, brokuł, szpinak, czy warzywa pomarańczowe: np. 

marchew, pomidor, dynia). Dietę należy też wzbogacać w owoce, zarówno świeże, jak i mrożone 

lub suszone oraz w mniejszej ilości w soki. Warzywa i owoce dostarczają składników mineralnych, 

witamin i flawonoidów. Są głównym źródłem witamin antyoksydacyjnych (C, E, karotenów), które 

mają działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe. Ponadto są źródłem błonnika 

regulującego czynności przewodu pokarmowego. Warto jednak wiedzieć, że owoce i soki owocowe 

oprócz wartościowych witamin i błonnika, dostarczają dużych ilości cukrów prostych, których 

spożycie powinno być jednak ograniczane. Dlatego też należy spożywać więcej warzyw niż 

owoców, a wśród soków wybierać raczej warzywne lub owocowo-warzywne. 

Zasada 7. dotyczy tłuszczów. Większość tłuszczów w diecie powinna pochodzić z ryb, orzechów i 

tłuszczów roślinnych (np. olej rzepakowy, sojowy, słonecznikowy, oliwa z oliwek). Tłuszcze 

powinny stanowić jedynie dodatek do potraw. Do smażenia poleca się stosowanie oliwy z oliwek 

lub oleju rzepakowego bogatego w zdrowe jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Należy również 

ograniczyć produkty zawierające dużo cholesterolu (głównie podroby) i izomery trans 

nienasyconych kwasów tłuszczowych (wyroby ciastkarskie, cukiernicze, margaryny twarde, dania 

typu fast food). 

Dzieci i młodzież mogą zmniejszyć spożycie tłuszczów, ograniczając spożycie produktów typu fast 

food (frytki, hamburgery, cheesburgery, pizza) oraz chipsów, ponieważ mają bardzo dużą zawartość 

tłuszczów (33–48%). 

Zasada 8: należy ograniczać słodycze ze względu na to, że cukier nie dostarcza żadnych witamin i 

składników mineralnych, a jego nadmiar prowadzi do odkładania się tkanki tłuszczowej. 

Zasada 9 zaleca ograniczanie spożycia soli kuchennej, czyli chlorku sodowego (NaCl) do 5 

gramów dziennie (ilość ta obejmuje łącznie sól z produktów rynkowych i z dosalania potraw). W 

przybliżeniu odpowiada to płaskiej łyżeczce do herbaty. Sól w potrawach należy zastępować 



aromatycznymi ziołami, jak majeranek, bazylia, oregano, czosnek, tymianek itp. Ograniczać należy 

również spożywanie słonych przekąsek (chipsy, słone paluszki itp.). Duże ilości soli znajdują się 

także w gotowych daniach w puszkach, zupach i sosach w proszku. 

Zasada 10 zwraca uwagę na ogromną rolę odpowiedniej podaży płynów. Dzieci i młodzież 

powinny pić codziennie co najmniej 6 szklanek wody. W przypadku dni o intensywniejszym 

wysiłku fizycznym (zajęcia WF czy inne zajęcia sportowe) podaż płynów powinna być znacznie 

większa. Zaleca się picie wody, herbatek owocowych niesłodzonych, soków warzywnych i 

owocowo-warzywnych i soków owocowych, ale w mniejszej ilości ze względu na zawartość 

cukrów.  

  

ŹRÓDŁO: www.zachowajrownowage.pl 

 

ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ Z PASCALEM 

http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/zachowaj-rownowage-z-pascalem 

 

Podstawowe składniki żywności 

BIAŁKA 

   

   

Białka są to zasadnicze elementy budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz wielu 

związków takich jak: enzymy, hormony, przeciwciała. Białka regulują procesy przemiany materii i 

wiele funkcji ustroju, zapewniając prawidłowy stan i funkcjonowanie naszego organizmu. 

Odpowiednie ilości  białek decydują o normalnym wzroście i rozwoju człowieka, regeneracji 

wydalanych lub uszkodzonych tkanek. Białka są to związki wielkocząsteczkowe zbudowane są         

z aminokwasów.  

Funkcje 

 są niezbędnym materiałem do budowy nowych i odbudowy zużytych tkanek. Zajmują 

pierwsze miejsce wśród stałych składników ciała - stanowią 75% suchej masy tkanek 

miękkich ciała, 

 białka nie wykorzystane do anabolicznych są źródłem energii, przy spalaniu 1 g białka 

powstają 4 kcal energii, 

 są podstawowym składnikiem płynów ustrojowych: krwi, płynu śródtkankowego, mleka, 

 organizm tworzy z nich białkowe części enzymów trawiennych i tkankowych. Niedobory 

białkowe w diecie po kilku dniach odbijają się w ilościach i aktywności enzymów, 



 białka są materiałem do biosyntezy hormonów białkowych, 

 są materiałem do biosyntezy ciał odpornościowych, 

 biorą udział w odtruwaniu organizmu. 

 

 

Zapotrzebowanie 

Białka powinny dostarczać 10-14% wartości energetycznej dziennej racji pokarmowej dorosłego 

człowieka. Powinno to być białko pełnowartościowe zawierające 8 niezbędnych aminokwasów. 

Dzienny poziom zalecanego spożycia białka dla różnych grup ludności* przy założeniu wartości 

odżywczej białka 90% 

 

 

 

 

Grupy ludności 

Białko 

Ogółem [g] 
[%] energii z 

białka 

Dzieci 1-3 lat 45 14 

Dzieci 4-6 lat 55 13 

Dzieci 7-9 lat 65 13 

Chłopcy 10-12 lat 75 12 

Dziewczęta 10-12 lat 75 13 

Młodzież męska 13-15 lat 95 12-13 

Młodzież męska 16-20 lat 100 11-13 

Młodzież żeńska 13-15 lat 85 12-13 

Młodzież żeńska 16-20 lat 80 12-13 

Mężczyźni 21-64 lat praca lekka 75 11-12 

Mężczyźni 21-64 lat praca 

umiarkowana 
85 11-12 

Mężczyźni 21-64 lat praca ciężka 95 10-11 

Mężczyźni 21-64 lat praca bardzo 

ciężka 
100 9-10 

Kobiety 21-59 lat praca lekka 70 12-13 

Kobiety 21-59 lat praca umiarkowana 80 11-13 

Kobiety 21-59 lat praca ciężka 90 11-12 

Kobiety ciężarne (II połowa ciąży) 95 14 

Kobiety karmiące 110 13 

Mężczyźni 65-75 lat 70 12 

Mężczyźni powyżej 75 lat 65 12 

Kobiety 60-75 lat 70 13 

Kobiety powyżej 75 lat 65 13 

*(według Szczygieł A. i inni: Normy żywienia IŻŻ, zaktualizowane w 1980 r. Żyw. Człow. i 

Metab., 10, 2, 143, 1983.) 

Ciekawostki 

 wysokie spożycie białka prowadzi do większych strat wapnia, 

 warzywa zawierają dużo wody, w konsekwencji zajmują dużo miejsca w przewodzie 



pokarmowym. Przy relatywnie niskiej zawartości białka nie są znaczącym źródłem 

aminokwasów, 

 niska zawartość białka w diecie prowadzi do niedożywienia; stanu, które hamuje proces 

rozwoju organizmu, wzrostu mięśni, gromadzenia rezerw energii, zaburzenia w pracy jelit 

(upośledzenie wchłaniania) oraz wzrost ryzyka chorób infekcyjnych i niekiedy alergii, 

 zboża są relatywnie ubogie w białko (8-14%) w porównaniu do innych produktów z naszej 

diety. Są bogate w bardzo cenne aminokwasy siarkowe (w których skład wchodzi siarka), 

ale za to ubogie w lizynę - aminokwas niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju 

niemowląt i dzieci. Jednak, z uwagi na wysoki poziom konsumpcji produktów zbożowych, 

ich udział w zalecanym spożyciu białka jest bardzo ważny, 

 połączenie produktów zbożowych ze strączkowymi lub produktami mlecznymi jednym 

posiłku, może pokryć zapotrzebowanie na niezbędne aminokwasy. Jest to bardzo ważne, 

ponieważ takie połączenia produktów są zalecane jako wzór w krajach rozwiniętych (np. 

płatki zbożowe + mleko) i w krajach rozwijających się (soja + ryż, soja + kukurydza, 

fasola + pszenica), 

 gdy organizm człowieka straci więcej niż 14% całkowitej ilości białka w organizmie, 

prowadzi to do poważnych schorzeń, co uświadamia nam wagę tego składnika w diecie. 

Tylko woda jest bardziej istotna dla naszego życia od białka (już strata 8% wody może 

okazać się fatalna w skutkach). Przeciwieństwem takich strat i konsekwencji dla zdrowia 

człowieka jest tłuszcz, albowiem utrata nawet do 90% tkanki tłuszczowej może mieć tylko 

nieznaczny wpływ na nasze zdrowie, 

 źródła białka zwierzęcego występują w produktach zawsze w połączeniu z tłuszczem 

zwierzęcym (np. mięsa, sery) i z tego powodu, ten rodzaj białka pokarmowego ma 

tendencje do podnoszenia we krwi poziomu cholesterolu i wzrost produkcji cholesterolu 

przez organizm. Przyczyną tego stanu są tłuszcze bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, 

które odpowiedzialne są m.in. za produkcję złego cholesterolu, 

 produkty bogate w białko zwierzęce często są nośnikami różnych składników mineralnych 

np. a wapnia w mleku, żelaza i cynku w czerwonym mięsie, 

 nasiona roślin strączkowych są bogate w białko (25-40%), ale jego skład aminokwasowy 

nie jest tak dobry jak w białku zwierzęcym (zawierają mało aminokwasów tzw. 

siarkowych). Wyjątek stanowi soja. Jednakże połączenie nasion roślin strączkowych i 

zbożowych w diecie może dostarczyć odpowiedniej ilości wszystkich aminokwasów 

niezbędnych do prawidłowego wzrostu organizmu i utrzymania zdrowia, 

 orzechy zawierają dużo białka, są spożywane w zbyt małych ilościach i dlatego nie są 

postrzegane jako jego ważne źródła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WĘGLOWODANY 

    
Węglowodany - (inaczej sacharydy lub potocznie cukry) to związki organiczne - 

wielowodorotlenowe alkohole składające się z węgla, wodoru i tlenu, w których stosunek wodoru 

do tlenu jest taki sam jak w wodzie (H2O), czyli 2:1. Znajdują się we wszystkich powszechnie 

występujących roślinach: zbożach, ziemniakach, roślinach strączkowych, owocach, a także w 

organizmach zwierzęcych. 

Funkcje 
 są głównym, najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem energii, służącej przede 

wszystkim do utrzymywania stałej ciepłoty ciała, pracy narządów wewnętrznych oraz do 

wykonywania pracy fizycznej. Z 1 g węglowodanów wyzwalają się 4 kcal, 

 glukoza jest prawie wyłącznym źródłem energii dla mózgu i mięśni, 

 węglowodany pozwalają na oszczędną gospodarkę białkami i tłuszczami, 

 węglowodany dostarczane w pożywieniu lub syntetyzowane w ustroju, stanowią materiał 

budulcowy dla wytwarzania elementów strukturalnych komórek lub substancji 

biologicznie czynnych (galaktoza, ryboza, kwas galakturonowy, amonocukry, acetylowane 

cukry, itd.), 

 węglowodany nie przetworzone (całościowe) odgrywają dużą rolę w gospodarce wodno-

mineralnej, zmniejszając wydalanie tych składników, 

 biorą udział w budowie błon komórkowych, 

 niektóre wielocukrowce (błonnik) choć nie są przez organizm człowieka trawione i 

przyswajane, to jednak odgrywają dużą rolę w regulowaniu perystaltyki przewodu 

pokarmowego. 

Zapotrzebowanie 

Węglowodany powinny dostarczać 55-60% wartości energetycznej dziennej racji pokarmowej 

dorosłego człowieka. Powinny to być węglowodany złożone, nieoczyszczone, nierozgotowane. 

 

Dzienny poziom zalecanego spożycia Węglowodanów dla różnych grup ludności* 

 

 

 

 

Grupy ludności Węglowodany 



Ogółem [g] 

[%] energii z 

węglo- 

wodanów 

Dzieci 1-3 lat 165 51 

Dzieci 4-6 lat 235 55 

Dzieci 7-9 lat 290 55 

Chłopcy 10-12 lat 370 57 

Dziewczęta 10-12 lat 320 56 

Młodzież męska 13-15 lat 420-470 56-57 

Młodzież męska 16-20 lat 450-545 56-59 

Młodzież żeńska 13-15 lat 365-400 56-57 

Młodzież żeńska 16-20 lat 355-390 57-58 

Mężczyźni 21-64 lat praca lekka 345-385 58-59 

Mężczyźni 21-64 lat praca 

umiarkowana 
400-480 57-60 

Mężczyźni 21-64 lat praca ciężka 500-600 57-60 

Mężczyźni 21-64 lat praca bardzo 

ciężka 
575-605 57-60 

Kobiety 21-59 lat praca lekka 300-335 57-58 

Kobiety 21-59 lat praca umiarkowana 330-405 55-58 

Kobiety 21-59 lat praca ciężka 400-460 55-57 

Kobiety ciężarne (II połowa ciąży) 400 57 

Kobiety karmiące 490 58 

Mężczyźni 65-75 lat 335 58 

Mężczyźni powyżej 75 lat 315 60 

Kobiety 60-75 lat 320 58 

Kobiety powyżej 75 lat 300 60 

*(według Szczygieł A. i inni: Normy żywienia IŻŻ, zaktualizowane w 1980 r. Żyw. Człow. i 

Metab., 10, 2, 143, 1983.) 

 

TŁUSZCZE  

   

   

Tłuszcze (Lipidy) należą do dużej grupy naturalnych związków organicznych, nierozpuszczalnych 

w wodzie, natomiast rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych takich jak eter etylowy, 

eter naftowy, chloroform, benzen, aceton itd. Do lipidów zalicza się też pochodne lipidów 

naturalnych i pokrewne im związki, które zachowują cechy lipidów. Lipidy występują we 

wszystkich żywych organizmach. W roślinach są one obecne przede wszystkim w nasionach i w 

miąższu owoców, a w organizmach zwierząt w różnych narządach lub jako wyodrębniona tkanka 



tłuszczowa. 

 

Funkcje 

 są najbardziej skoncentrowanym źródłem energii, z 1 g tłuszczów wyzwalają się 9 kcal, 

 są wygodnym i głównym źródłem materiału zapasowego (umożliwiają robienie przerw 

między posiłkami, podczas pracy, umożliwiają funkcjonowanie organizmu poza strefą 

neutralności cieplnej - utrzymywanie temperatury ciała), 

 nagromadzony w tkance tłuszcz chroni przed nadmiernym wydzieleniem ciepła, pozwala 

na adoptowanie się w niskiej temperaturze, wewnątrz organizmu utrzymuje narządy w 

stałym położeniu, zapobiega ich przemieszczaniu się, 

 odłożone w organizmie lipidy są magazynem wody, 30-50% tkanki tłuszczowej stanowi 

woda, spalenie 100 g tkanki tłuszczowej wyzwala 107 g wody, 

 mieszane tłuszcze pożywienia są źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E, 

K i Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (witamina F), 

 tłuszcze w pożywieniu oszczędzają gospodarkę białkami i witaminami z grupy B, 

 mają dużą wartość sytną - hamują wydzielanie soku żołądkowego, podnoszą smak potraw, 

 pełnią funkcję budulcową, są składnikiem błon komórkowych oraz stanowią ważny 

element wchodzący w skład wielu hormonów, cholesterolu oraz ważnych substancji 

wewnątrzkomórkowych. 

 

Zapotrzebowanie 

Tłuszcze powinny dostarczać 25-30% wartości energetycznej dziennej racji pokarmowej 

dorosłego człowieka. Powinny to być tłuszcze nienasycone, nie utwardzane chemicznie, 

pozbawione izomerów trans. 

 

Dzienny poziom zalecanego spożycia Tłuszcze dla różnych grup ludności* 

 

Grupy ludności 

Tłuszcze 

Ogółem [g] 
[%] energii z 

tłuszczów 

Dzieci 1-3 lat 50 35 

Dzieci 4-6 lat 60 32 

Dzieci 7-9 lat 75 32 

Chłopcy 10-12 lat 90 31 

Dziewczęta 10-12 lat 80 31 

Młodzież męska 13-15 lat 105-115 31 

Młodzież męska 16-20 lat 110-125 30-31 

Młodzież żeńska 13-15 lat 90-95 30-31 

Młodzież żeńska 16-20 lat 85-90 30-31 

Mężczyźni 21-64 lat praca lekka 80-85 29-30 

Mężczyźni 21-64 lat praca 

umiarkowana 
95-10 29-30 

Mężczyźni 21-64 lat praca ciężka 125-135 30-32 

Mężczyźni 21-64 lat praca bardzo 

ciężka 
145-150 30-33 



Kobiety 21-59 lat praca lekka 70-75 29-30 

Kobiety 21-59 lat praca umiarkowana 85-95 30-32 

Kobiety 21-59 lat praca ciężka 105-110 31-33 

Kobiety ciężarne (II połowa ciąży) 90 29 

Kobiety karmiące 110 29 

Mężczyźni 65-75 lat 75 29 

Mężczyźni powyżej 75 lat 65 28 

Kobiety 60-75 lat 70 29 

Kobiety powyżej 75 lat 60 27 

*(według Szczygieł A. i inni: Normy żywienia IŻŻ, zaktualizowane w 1980 r. Żyw. Człow. i 

Metab., 10, 2, 143, 1983.) 

 

WODA 

    
Woda (tlenek wodoru - H2O), jest szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie związkiem 

chemicznym. Średnia zawartość wody w ciele dorosłego człowieka wynosi około 60%. Oznacza to, 

że przeciętny, 72 kilogramowy mężczyzna składa się z około 45 litrów wody. U kobiet, z powodu 

większej ilości tłuszczu w ciele, udział procentowy wody jest nieco mniejszy. Ciało 

nowonarodzonego dziecka zawiera 75%, a embrion ludzki prawie 98% wody.  

 

Funkcje 

 woda jest niezbędna do zachowania odpowiedniej objętości i ciśnienia krwi w naszym 

ciele, 

 jako główny składnik krwi, woda transportuje niezbędne składniki odżywcze i tlen do 

wszystkich komórek ciała, 

 odgrywa ważną rolę w oczyszczaniu organizmu ze szkodliwych produktów przemiany 

materii (mocz i pot), 

 bierze udział w regulacji temperatury ciała - w wyniku pocenia organizm pozbywa się 

nadmiaru ciepła, 

 woda współpracuje z enzymami trawiennymi w procesie trawienia i pozwala na lepsze 

przyswojenie składników odżywczych przez organizm, 

 woda nawilża stawy, gałki oczne, ułatwia przełykanie kęsów pożywienia, jest 

amortyzatorem dla układu nerwowego oraz uczestniczy w przenoszeniu dźwięku przez 

ucho środkowe, 



 utrzymując ciągłe odpowiednie nawilżenie płuc, woda pozwala nam również oddychać. 

Zapotrzebowanie 

Średnio tracimy około 2,6 litra wody każdego dnia, poprzez układ moczowy, z kałem, potem i w 

procesie oddychania. Ilość ta jest większa w gorące, w suche i wietrzne dni, lub po energicznych 

ćwiczeniach. Woda wchłaniana jest głównie z jelita cienkiego, w mniejszej ilości z jelita grubego i 

bardzo nieznacznie z żołądka. Każdy ubytek wody musi być na bieżąco uzupełniany, dlatego też 

ogólnie zaleca się dorosłym spożywanie około 1,5-2 litrów płynów każdego dnia, a łącznie z 

wodą zawartą w żywności około 3-3,5 litra dziennie. 

Generalnie, dorośli w przybliżeniu potrzebują 1 ml wody na 1 kcal spożytej energii, chociaż ilość 

ta się zmienia i w zależności od intensywności pocenia, może sięgać do 1,5 ml/kcal. Straty wody 

w organizmie zwiększają się także podczas długotrwałej choroby, torsji, przy biegunkach, 

gorączce i poparzeniach, dlatego ważne jest abyśmy w tych przypadkach pili dużo wody. Co 

ciekawe, tak zwane "stałe" pożywienie dostarcza nam znaczących ilości wody: w przybliżeniu S 

płynów jakie przyjmujemy. Warzywa zawierają prawie 95% wody a biały chleb około 37%. Woda 

jest również wytwarzana w naszym organizmie jako produkt przemiany materii, średnio ~250 ml 

na dzień. 

 

Dzienny poziom zalecanego spożycia Wody (łącznie płyny + woda z żywności) dla różnych grup 

ludności* 

 

Grupy ludności 

Woda 

Zalecane normy 

dietetyczne  

[l / dzień] 

Dzieci 1-3 lat 1,3 

Dzieci 4-8 lat 1,7 

Chłopcy 9-13 lat 2,4 

Młodzież męska 14-18 lat 3,3 

Mężczyźni 19-30 lat 3,7 

Mężczyźni 31-50 lat 3,7 

Mężczyźni 50-70 lat 3,7 

Mężczyźni powyżej 70 lat 3,7 

Dziewczęta 9-13 lat 2,1 

Młodzież żeńska 14-18 lat 2,3 

Kobiety 19-30 lat 2,7 

Kobiety 31-50 lat 2,7 

Kobiety 50-70 lat 2,7 

Kobiety powyżej 70 lat 2,7 

Kobiety ciężarne do 18 lat 3,0 

Kobiety ciężarne 19-50 lat 3,0 

Kobiety karmiące do 18 lat 3,8 

Kobiety karmiące 19-50 lat 3,8 

*(według Dietary Reference Intakes ustalone przez National Academy of Sciences, Food and 

Nutrition Board, USA) 

Ciekawostki 

 niektóre leki zwane diuretykami powodują utratę wody wraz w moczem. Alkohol, herbata 

i kawa mają również łagodne działanie diuretyczne, i zbyt duże ich spożycie może 

przyczyniać się do odwodnienia organizmu, 



 wielbłądy mogą tak długo wędrować przez pustynię bez picia wody dzięki zapasom 

tłuszczu zmagazynowanym w ich garbach. Gdy tłuszcz ten jest wykorzystywany przez 

organizm jako źródło energii, powstaje znaczna ilość wody jako produkt uboczny 

metabolizmu tłuszczu, 

 każdego dnia tylko z wydychanym powietrzem tracimy od 400 do 500 ml wody, a w 

trakcie upałów nawet więcej, 

 jest możliwe spożycie zbyt dużej ilości wody. Wydajność naszych nerek wynosi około 0,6-

1,5 l moczu na godzinę. Więc jeśli pije się więcej niż te ilości, lub z przyczyn 

chorobowych nie możemy pozbyć się odpowiednio szybko wody z naszego organizmu, 

może wystąpić zjawisko przewodnienia organizmu. Symptomy przewodnienia to m.in. 

nudności, torsje, duszność, obrzęki, narastające zaburzenia świadomości, skurcze mięśni, 

drgawki a nawet w skrajnych przypadkach śpiączka, 

 są dowody na to, że twarda woda może być zdrowsza od wody miękkiej, ponieważ na 

terenach gdzie ona występuje zaobserwowano niższą zapadalność na choroby układu 

krążenia, 

 woda, która nie spełnia standardów higienicznych bywa przyczyną rozwoju epidemii, 

 woda mineralna w porównaniu z wodą kranową jest dużo bardziej czystsza pod względem 

chemicznym, a ponadto dostarcza dodatkowe ilości składników mineralnych, np. wapnia. 

Jest także bezpieczniejsza dla zdrowia i ma lepszy smak, 

 ośrodki nerwowe w mózgu kontrolują uczucie pragnienia oraz ilość moczu jaką wytwarza 

nasz organizm. Niektórzy eksperci uważają, że w chwili gdy odczuwamy pragnienie, nasz 

organizm jest już w stanie nieznacznego odwodnienia. Jeśli zignorujemy te sygnały, mózg 

wyśle informację do nerek aby zwiększyły wchłanianie zwrotne wody i zredukowały 

produkcję moczu. Dlatego też, aby napić się wody, nie powinniśmy czekać dotąd aż 

poczujemy pragnienie, 

 im więcej w twoim ciele znajduje się tłuszczu tym zawiera ono mniejszy % wody. Ciało 

kobiety składa się w około 60% z wody a mężczyzny w około 65%, ponieważ z natury 

organizm kobiety zawiera więcej tłuszczu. Udział wody w organizmie może z wiekiem 

spaść nawet do 50%, 

 woda z niektórych rejonów ma wysoki poziom fluoru. Nadmiar tego pierwiastka, 

szczególnie u dzieci, może spowodować pojawienie się charakterystycznych plam na 

zębach. Woda o bardzo niskiej zawartości fluoru może natomiast sprzyjać rozwojowi 

próchnicy zębów. 

 

 

Źródło: www. odzywianie.info.pl 

 

 

 

 

 

 

Węglowodany tuczą! Prawda czy fałsz?

Karolina Łąkowska, dietetyk www.vitalia.pl



Węglowodany szkodzą figurze. Tak wiele diet je postrzega. Wystrzegamy się ich jak możemy a i 

tak kilogramy nie spadają mimo zmniejszania porcji jedzenia. Czy są potrzebne w codziennym 

menu? 

Pieczywo, musli, płatki, makarony, kasze, ryże, kluski, owoce świeże i suszone, cukier, słodycze, 

słodzone napoje kolorowe, napoje typu cola, fast-foody są źródłem węglowodanów. Jednak każdy z 

tych produktów ma inny typu cukrów. Jeden - to "dobre węglowodany", czyli złożone, drugi to z 

kolei węglowodany proste, czyli te, których spożycie powinniśmy ograniczać. 

 

Jedz złożone  
 

Choć wszyscy ostrzegają przed węglowodanami, nie eliminujmy ich z diety. Należy tylko zwracać 

uwagę na ich rodzaj. Wybierajmy produkty, które bogate są w złożone ich formy. Najczęściej 

znajdują się w produktach nieprzetworzonych lub o niskim stopniu przetworzenia. Pochodzą 

głównie ze źródeł roślinnych, czyli zbóż. Im mąka mniej oczyszczona, tym ma więcej okrywy, 

łusek, a tym samym tych najcenniejszych elementów dla zdrowia. 

 

Gdzie błonnik tam złożone  
 

Węglowodany złożone najczęściej występują razem z błonnikiem pokarmowym. Im jego więcej w 

produkcie czy potrawie, tym zdolność wchłaniania składników jest wolniejsza. Dłużej czujemy się 

syci. Dzięki temu łatwiej wytrzymać do kolejnego posiłku bez odczucia ssania w żołądku. A jego 

zawartość w diecie szczególnie osób odchudzających się, może świetnie wspomagać utratę 

kilogramów. 

Ciemne znaczy złożone?  
 

Podpowiedzią w wyborze węglowodanów złożonych może być nie tylko niski stopień 

przetworzenia, ale i barwa produktu. W przypadku mąki, pieczywa, rzadziej płatków najczęściej 

lepsze węglowodany znajdują się w ich ciemnych odmianach. Jednak trzeba być czujnym, bo 

producenci dobrze wiedzą jaki jest trend w zdrowym odżywianiu. Trochę więc pomagają nam w 

wyborach, choć nie zawsze dobrych. Zdarza się, że kolor ciemnego pieczywa jest wynikiem 

dodania do niego karmelu i nie ma nic wspólnego z pełnoziarnistą mąką. Podobnie brązowy cukier 

nie jest wcale zdrowszy od białego, bo jego wartość kaloryczna jest dokładnie taka sama jak cukru 

białego. 

 

Ograniczaj proste  
 

Najwięcej szkód podczas odżywiania wyrządzają węglowodany proste. Należą do nich: cukier, 

słodycze, napoje kolorowe, ciastka, lody itp. Bardzo szybko wchłaniają się w organizmie, 

podnosząc ekspresowo poziom cukru we krwi. Po kilku chwilach zostają wykorzystane lub 

zmagazynowane i organizm znów domaga się zjedzenia kolejnej porcji posiłku. A my odczuwamy 

głód i musimy coś zjeść ponownie. W efekcie nie dajemy rady wytrzymać paru godzin do 

kolejnego posiłku i podjadamy nadprogramowe przekąski. To wszystko długofalowo sprzyja tyciu, 

a w dalszej perspektywie również chorobom powiązanym: cukrzycy, miażdżycy itp. 

 

Zero węglowodanów - wolniejsze odchudzanie  
 

Jeśli odchudzasz się, to całkowita redukcja węglowodanów z diety tylko spowolni proces utraty 

masy ciała. Aby tłuszcz ulegał spalaniu potrzebuje węglowodanów! Diety pozbawione tych 

"dobrych" wbrew powszechnej opinii nie będą sprzyjały chudnięciu i utrzymywaniu efektu. 

Włączajmy więc węglowodany do jadłospisu. Zrównoważone odżywianie, czyli takie w którym 

znajdą się białka, tłuszcze ale i węglowodany, sprzyja dobremu samopoczuciu, prawidłowej masie 



ciała oraz utracie kilogramów, a potem utrzymaniu efektu. 

 

Tuczą "złe"  
 

Węglowodany nie są więc zawsze złe. Jeśli wybieramy "dobre" cukry to nie będziemy odczuwać 

głodu, a także utrzymamy świetną formę i ładną sylwetkę. Gdy w naszej diecie będę przeważały 

"złe" cukry, to ryzyko, że będziemy tyć jest znacznie większe. W konsekwencji dorobimy się o 

wiele za dużo kilogramów, złego samopoczucia a także chorób powiązanych z otyłością. 

 

 

 

 


