
WIEM CO JEM ! 



Zbilansowana dieta – co to takiego ? 

Regularne spożywanie takich pokarmów, które dostarczają 

organizmowi optymalnych ilości energii i zalecanych 

składników odżywczych, we właściwych proporcjach                

i z odpowiednią częstotliwością. 
 

 



ZBILANSOWANA DIETA  zawiera urozmaicone menu,          

w którym powinny znaleźć się wszystkie składniki 

pokarmowe.  

Podstawowa zasada prawidłowego odżywiania brzmi: 

jedz mniej, ale częściej i sięgaj po produkty z różnych 

poziomów piramidy, aby dostarczyć organizmowi 

wszystkich składników, potrzebnych do wytworzenia 

energii. 



dostarcza energii buduje i regeneruje 

poprawia samopoczucie 
zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie 

Co nam daje zbilansowana dieta ? 



Zbilansowana dieta ma za zadanie dostarczyć organizmowi 

wszystkich potrzebnych mu składników odżywczych i witamin. 

Dlatego tak ważne jest wybieranie w ciągu dnia produktów 

pokarmowych ze wszystkich grup: węglowodanów, owoców, 

warzywa, mleka i jego przetworów, mięsa, ryb i produktów 

zawierających cukry. Należy pamiętać, że różne rodzaje 

produktów zawierają inne ilości składników odżywczych i nie 

istnieją takie, które samodzielnie mogłyby w pełni zaspokoić 

zapotrzebowanie organizmu na witaminy i składniki 

mineralne. 

http://mamzdrowie.pl/zbilansowana-dieta-zasady/zdjecie/14289/


ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA 

 
Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak 

największej ilości. 

Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste. 

Pij co najmniej 3–4 szklanki mleka dziennie (możesz je 

zastąpić jogurtem naturalnym, kefirem i – częściowo – serem). 

Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych 

oraz wybieraj tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych. 

Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je 

owocami i orzechami). 

Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów 

typu fast-food. 

Bądź codziennie aktywny fizycznie co najmniej godzinę 

dziennie (ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie z komputera 

i innych urządzeń elektronicznych do 2 godz.). 

Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć. 
 



SKŁADNIKI ODŻYWCZE 

 

Pod pojęciem „składniki odżywcze” rozumie się wszystkie te 

substancje zawarte w pożywieniu, które muszą być dostarczone 

organizmowi, aby mógł on prawidłowo funkcjonować.  

Zalicza się do nich białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, a także 

składniki mineralne (w tym mikro- i makroelementy). 

Uważa się, że udział tych składników w pokrywaniu dziennego 

zapotrzebowania energetycznego powinien być następujący: 

węglowodany – ok. 55-60%, białka – ok. 20%, tłuszcze – ok. 30%. 



FUNKCJE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH  
 

 

 Funkcja budulcowa (białko, składniki mineralne) – 

dostarczają budulca do tworzenia, odbudowy lub utrzymania 

tkanek; 

 

 Funkcja energetyczna (węglowodany, tłuszcze) – służą 

jako "paliwo" dostarczające energii; 

 

 Funkcja regulująca (witaminy, składniki mineralne) – 

pomagają regulować procesy zachodzące w ciele. 



PIRAMIDA ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI 

FIZYCZNEJ – co to takiego ? 



 

Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej to najprostsze 

i jak najkrótsze ogólne przedstawienie kompleksowej idei żywienia, 

której realizacja daje szanse na zdrowe długie życie oraz zachowanie 

sprawności intelektualnej i fizycznej do późnych lat życia. 

Piramida to graficzny opis odpowiednich proporcji różnych, 

niezbędnych w codziennej diecie, grup produktów spożywczych.             

Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza ilość i częstość 

spożywanych produktów z danej grupy żywności. 

Piramida kierowana jest do osób zdrowych w celu zachowania 

dobrego stanu zdrowia. 

Piramida żywieniowa to optymalny model odżywiania, który można 

stosować przez całe życie. Obrazuje jakie produkty należy jadać 

codziennie, jakie kilka razy w tygodniu, a jakie kilka razy w miesiącu. 

 

PIRAMIDA ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 





ZMIANY W PIRAMIDZIE ŻYWIENIA  





Aktywność fizyczna u podstawy piramidy była ujęta już        

w wersji z 2009 roku, jednak teraz przypisuje się jej dużo 

większe znaczenie. Możemy wnioskować, że bez 

codziennej umiarkowanej dawki ruchu, nie da się pozostać 

w dobrym zdrowiu na długo.  

Zaleca się do 30-45 minut aktywności fizycznej dziennie. 

Nie musi to być wysiłkowy trening. Na początku wystarczy 

spacer.  

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 



WODA 

 

Podstawowy napój w piramidzie 

zdrowego żywienia to woda. 

Warto zwrócić również uwagę na 

symbole znajdujące się wokół 

piramidy zdrowego żywienia.  

Przy samej podstawie, obok 

warzyw, umieszczony został 

dzbanek z wodą. Woda powinna 

być podstawowym napojem w 

ciągu dnia. Należy wypijać jej co 

najmniej 1,5 litra dziennie, 

regularnie przez cały dzień. W 

diecie powinna ona zastąpić soki 

w kartonach oraz słodkie napoje 

gazowane. 



OWOCE I WARZYWA  

 
Najbardziej istotna zmiana w piramidzie zdrowego 

żywienia to przesunięcie warzyw na jej najniższe piętro, 

czyli nadanie im rangi najważniejszych produktów 

spożywczych w codziennym jadłospisie. Warzywa i owoce 

zastąpiły produkty zbożowe, których ilość obecnie jest 

nieco ograniczona - z podstawy przesunięto je piętro 

wyżej. 

 

 

 

 

 

Warzywa i owoce powinny stanowić przynajmniej 

połowę naszego codziennego pożywienia, z 

czego ¾ wypełniamy warzywami, a ¼ owocami. 

Warzywa można jeść bez ograniczeń, natomiast 

ilość owoców powinna podlegać kontroli ze względu 

na zawartość cukrów prostych. 



PRODUKTY ZBOŻOWE  

 
 Nadal zalecane jest spożywanie produktów zbożowych, 

jednak w mniejszych ilościach. Ważny jest rodzaj spożywanych 

produktów zbożowych. Polecane są makarony i pieczywo z pełnego 

ziarna, kasze i brązowy ryż.  

Wszystkie te pokarmy - tak jak warzywa i owoce - są 

źródłem błonnika, niezwykle istotnego w prawidłowej pracy układu 

trawiennego i ochronie jelita grubego przed nowotworami. 

co istotne: rekomenduje się spożycie produktów pełnoziarnistych, bo 

to one są zdrowszym wariantem. 

 

https://poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/blonnik-wlasciwosci-produkty-bogate-w-blonnik_37734.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/jelito-grube-budowa-i-rola-aa-aiSk-f7JR-FcAK.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/jelito-grube-budowa-i-rola-aa-aiSk-f7JR-FcAK.html


PRODUKTY MLECZNE 

Mleko i jego przetwory powinny być stałym elementem 

codziennej. 
 

Dorośli powinni spożywać co najmniej dwie duże 

szklanki mleka. Mleko można zastąpić jogurtem, 

kefirem, a częściowo także serem. 

  

Uczniowie powinni wypijać 3-4 szklanki mleka dziennie 

lub część mleka zastępować produktami mlecznymi: 

jogurtem, kefirem, maślanką, serami twarogowymi lub 

podpuszczkowymi. 

 



 RYBY, MIĘSO, JAJA, NASIONA ROŚLIN 

STRĄCZKOWYCH 

 

To kolejny fragment piramidy zdrowego żywienia, który nie 

uległ zmianie. Specjaliści Instytutu Żywności i Żywienia 

zalecają ograniczenie spożycia mięsa, zwłaszcza 

czerwonego, do 0,5 kg na tydzień.  

Warto aby zamiast czerwonego mięsa, które powinniśmy 

jeść sporadycznie – pojawiały się w diecie nasiona roślin 

strączkowych, ryby, jaja, chude mięso. Ma to znaczenie 

szczególnie w unikaniu spożycia dużej ilości nasyconych 

kwasów tłuszczowych. 
 



TŁUSZCZE ROŚLINNE 

 

 

Na szczycie piramidy 

zdrowego żywienia znalazły 

się zdrowe tłuszcze Warto 

zwrócić uwagę na to jakie 

tłuszcze wybieramy – raczej 

odradza się spożywanie dużej 

ilości tłuszczów zwierzęcych. 

Warto zastępować je 

tłuszczami roślinnymi – np. 

olej rzepakowy, oliwa z 

oliwek. 
 

 

 

 

 



Oprócz symbolicznego oleju z piramidy z 2009 roku w nowej 

wersji z 2019 znajdują się również orzechy.  

Orzechy to świetne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, 

które przyczyniają się do obniżania cholesterolu, działają 

przeciwzakrzepowo i przeciwmiażdżycowo.  

W zależności od odmiany, spożywanie orzechów niesie ze sobą 

wiele różnych korzyści zdrowotnych. Ich umieszczenie w 

piramidzie bezpośrednio wskazuje, że to żywność 

wartościowa dla zdrowia, mimo że wysokokaloryczna. 

Jednocześnie naukowcy zalecają ograniczenie tłuszczów 

zwierzęcych, jak masło i smalec. 



MNIEJ CUKRU I SOLI, WIĘCEJ ZIÓŁ 
 

Wyraźnie podkreślono konieczność ograniczenia cukru i soli, 

dosładzania i dosalania potraw. Symbolizują to przekreślone kostki 

cukru przy kawie i herbacie oraz solniczka. Cukier dodany do 

napojów i potraw to powszechny problem. Zawiera go mnóstwo 

gotowych produktów spożywczych, często nieoczywistych, dlatego 

należy czytać etykiety.  

Dla utrzymania dobrego zdrowia koniecznie należy ograniczyć 

spożycie cukru. Wyłączone z diety słodycze zastąpić owocami i 

orzechami. 



Nowością w piramidzie zdrowego żywienia jest 

umieszczenie alternatywy dla soli, czyli ziół. Doprawianie 

potraw większą ilością ziół świetnie podkreśla smak 

jedzenia, a przy tym ułatwia ograniczenie dosalania.  

Zioła niosą ze sobą jednak nie tylko walor 

smakowy. Świeże i suszone to źródło cennych składników 

prozdrowotnych. Zioła mogą: przyspieszać trawienie, 

poprawiać metabolizm, 

wspomagać oczyszczanie wątroby, 

działać na komórki ciała ochronnie i przeciwnowotworowo. 
 

 



SEN 
  

Odpowiednia ilość i jakość snu mają znaczenie dla fizycznego, 

psychicznego i społecznego funkcjonowania młodego człowieka.  

 Zbyt mała ilość snu wpływa negatywnie na zdrowie fizyczne, 

zdolności poznawcze oraz nastrój. Wykazano, że zbyt krótki sen 

zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernej masy ciała. 

Jedna z nowych zasad towarzyszących zaktualizowanej 

piramidzie mówi „Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć”. 

 

 W komentarzu do tej zasady podkreślono, że dzieci w wieku 6-12 lat 

powinny spać przynajmniej 10 godzin na dobę. Na podstawie badań 

naukowych określono bardziej szczegółowe zakresy określając, że 

zalecana ilość snu dla dzieci w wieku przedszkolnym to 10-13 

godzin/dobę, dla dzieci w wieku szkolnym (6-13 lat) – 9-11 

godzin/dobę, zaś u 14-17-latków – 8-10 godzin/dobę.  



SEN A URZĄDZENIA 

ELEKTRONICZNE 

 

 
Ważnym zaleceniem w aspekcie 

snu jest unikanie oglądania 

telewizora, korzystania 

z komputera, smartfona, czy 

innych urządzeń ekranowych 

przed snem oraz zadbanie o to, 

żeby kłaść się spać regularnie, 

o podobnej porze każdego dnia. 
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