
Zdrowa 
żywność



Jeżeli nie jesteś zadowolony ze 
swojej sylwetki , twoje włosy nie są
jak w reklamie Pantene, paznokcie 
się łamią a stan twojej cery 
pozostawia wiele do życzenia ta 
prezentacja jest właśnie dla ciebie. 



Żywienie (odżywianie) - jest to proces polegający 
na dostarczaniu każdej żywej komórce pokarmów 
pobieranych w stanie naturalnym lub po 
przetworzeniu na różnorodne potrawy i napoje w 
celu utrzymania podstawowych funkcji życiowych, 
właściwego rozwoju i stanu zdrowia. Odżywiona 
musi zostać każda komórka naszego ciała. Ze 
strawionego pokarmu substancje organiczne w 
postaci prostych substancji odżywczych są
rozprowadzane za pomocą krwi po całym ciele.

Odżywianie ma podstawowe znaczenie 
życiowe dla każdego organizmu. Warunkuje 
również utrzymanie dobrego zdrowia. Zbyt 
ubogie pożywienie lub jego złe wchłanianie 
czy trawienie powoduje niedożywienie i 
niedowagę. Natomiast zbyt częste odżywianie, 
bądź spożywanie nieodpowiednich pokarmów 
powodować może nadwagę bądź otyłość. 
Właściwe (zdrowe) odżywianie wymaga więc 
spożywania odpowiednich ilości dobrze 
przygotowanego pokarmu.



Współczesny człowiek popełnia wiele
błędów w systemie żywieniowym. Je niezdrowo, szybko, często w biegu. Żywność
kupowana w większości sklepów przesycona jest chemią, sztucznymi nawozami, 
ulepszaczami. Powodują one wiele chorób, takich jak: zaparcia, zgaga, zespół jelita 
nadpobudliwego ,niestrawność ,uchyłkowatość jelita grubego ,choroba wrzodowa 
,kamica nerkowa i żółciowa, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zakrzepy i zatory 
krwionośne ,rak żołądka, trzustki, jelita grubego .przewlekłe choroby wątroby, otyłość, 
cukrzyca .



Jedzenie jest nieodłącznym elementem naszego życia. Dlatego 
powinniśmy zadbać o to aby jeść zdrowo, a przede wszystkim 
smacznie.

Zdrowe odżywianie bardzo często kojarzy nam 
się głównie z warzywami , z ograniczeniem dużej 
ilości produktów i ogólnie trzeba porzucić
wszystko co smaczne. Aczkolwiek zdrowe nie 
musi oznaczać niedobre.

Marchew ze względu na liczne właściwości 
zdrowotne i lecznicze oraz niską cenę powinna 
być stałym elementem naszej diety. Witamina A 
chroni przed skutkami opalania, przyśpiesza 
leczenie poparzeń słonecznych, stymuluje 
różnicowanie keratynocytów i regenerację
naskórka oraz poprawia wygląd skóry 
trądzikowej .



Cytryna zwiera błonnik, który wspiera 
odchudzanie. Poza tym ma właściwości 
oczyszczające organizm. Sok z cytryny 
przyspiesza metabolizm, więc warto go pić
wspomagająco podczas diety. Jeśli cytrynę doda 
się zaraz po zalaniu herbaty wrzątkiem, powstały 
napar może być szkodliwy dla zdrowia. 

Brzoskwinie składają się z 90% z wody. Dzięki 
temu działają moczopędnie i oczyszczają
organizm z toksyn. Ma to pozytywny wpływ na 
funkcjonowanie układu moczowego oraz nerek. 
Posiadają również zbawienny wpływ na skórę, 
dlatego wykorzystywane są w przemyśle 
kosmetycznym. 

Nasiona chia po połączeniu z wodą działają
podobnie jak siemię lniane - pęcznieją. W związku 
z tym wypełniają żołądek, a przez to na długo 
dają uczucie sytości. W konsekwencji -
teoretycznie - powinno się jeść mniej i stracić na 
wadze kilka kilogramów.



Zdrowe jedzenie wpływa na stan zdrowia. Zapobiega niektórym chorobom, a także 
pozwala kontrolować te, które już występują. 

Czym zatem jest zdrowe żywienie? Przede wszystkim powinno się opierać na 
następujących zasadach:

•Pięć regularnych posiłków – śniadanie, obiad, kolacja oraz dwie zdrowe przekąski 
dostarczane do organizmu w równych odstępach czasowych.
•Odpowiednia kaloryczność posiłków oparta na indywidualnych potrzebach – płci, 
wieku, stanu zdrowia, aktywności fizycznej.
•Posiłki opierające się następujących grupach pokarmów: owoce, warzywa, produkty 
zbożowe, mleko i jego przetwory, mięso, ryby, jaja, tłuszcze roślinne.
•Unikanie posiłków przetworzonych oraz słodyczy.
•Odpowiednia ilość płynów.

Wprowadzenie tych podstawowych zasad pomoże rozpocząć zdrowe odżywianie. 
Lepsze samopoczucie widoczne jest już po kilku dniach.
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Zasady zdrowego odżywiania ustanawiane są przez Instytut Żywności i Żywienia. Na ich 
podstawie powstała piramida zdrowego żywienia, która opiera się na następujących 
założeniach:
•Podstawą zdrowego odżywiania jest ruch. Zalecane jest minimum 30 minut dziennie. 
Każdy powinien podejmować aktywność fizyczną dostosowaną do indywidualnych 
możliwości. Może to być spacer, bieganie, jazda na rowerze czy ćwiczenia na siłowni. 
Odpowiednia ilość ruchu wspomaga metabolizm i spalanie kalorii, poprawia krążenie oraz 
obniża ciśnienie.
•Kolejnym poziomem piramidy są owoce i warzywa, które dostarczają największą ilość
witamin i składników mineralnych. Powinny być zawarte w każdym posiłku i stanowić jego 
podstawę. Należy pamiętać, że warzyw powinno być więcej niż owoców – ¾ warzyw i ¼
owoców. Najlepiej gdy są surowe lub przygotowane na parze.
•Na trzecim miejscu uplasowały się produkty zbożowe takie jak: makarony, kasze ryże 
oraz pieczywo. Najlepiej wybierać pełnoziarniste, gdyż mają więcej wartości odżywczych i 
są źródłem błonnika, który wspomaga trawienie.
•Na czwartym miejscu jest mleko. Zalecane jest wypicie 2 szklanek dziennie lub 
zastąpienie go innym przetworem mlecznym. To źródło wapnia, które zapewnia mocne 
kości.
•Piątym elementem piramidy jest mięso, które obecnie jest nadużywane. Należy wybierać
chude mięso oraz ryby.
•Na samym szczycie usytuowano tłuszcze zwierzęce. Należy bezwzględnie 
unikać tłuszczy nienasyconych i zastępować je tłuszczami roślinnymi.



Dodatkowo piramida informuje o tym, że woda powinna być
podstawowym płynem, a kawę i herbatę należy ograniczać. 
Jeśli jednak się na nią decydujemy najlepiej zrezygnować z 
cukru. Ważne jest również unikanie soli. Niedozwolona jest 
żywność wysoko przetworzona oraz alkohol.



Zdrowe posiłki powinny być przyrządzane na 
podstawie wyżej opisanej piramidy żywieniowej. W 
każdym z nich powinny być warzywa i owoce.

•Zdrowe śniadanie – to najważniejszy posiłek dnia. 
Zapewnia energię na cały poranek, dlatego stanowi 
około 25% dziennego zapotrzebowania 
kalorycznego. Należy je zjeść około pół godziny po 
przebudzeniu. Powinno zawierać węglowodany o 
niskim indeksie glikemicznym, witaminy, minerały 
oraz proteiny.
•Zdrowe obiady – należy pamiętać o dużej ilości 
warzyw oraz produktów pełnoziarnistych takich jak 
kasze, czy makarony. Niezbędne jest ograniczenie 
ilości spożywanego mięsa – warto zastępować je 
rybami.
•Zdrowa kolacja – powinna być lekkostrawna, więc 
warzywa strączkowe i cebulowe lepiej zostawić na 
obiad. Należy ją zjeść na dwie godziny przed snem, 
aby zapewnić odpowiednią ilość energii dla 
organizmu na całą noc.
•Zdrowe przekąski – pomiędzy głównymi posiłkami 
należy spożywać zdrowe przekąski. Warto wybierać
np. suszone warzywa i owoce. Są doskonałą
alternatywną dla słonych i słodkich przekąsek, które 
są szkodliwe dla zdrowia.



Wyeliminowanie żywności przetworzonej, która 
jest dla nas wręcz zabójcza powinno być na 
pierwszym miejscu. Napoje gazowane to 
najlepszy przykład pustych kalorii. Nic te 
napoje nie robią dla organizmu, a jedynie 
dostarczają cukier i dodatkowe kilogramy. 
Łatwo zapomnieć o napojach w zbilansowanej, 
zdrowej diecie. Przeciętna puszka napoju 
gazowanego to 138 kalorii. Najlepiej zastąpić je 
wodą, która jest wszędzie. Jeżeli nie lubimy pić
zwykłej wody nie dodawajmy do niej żadnych 
syropów. Najlepszym rozwiązaniem jest dodanie 
świeżych owoców, warzyw czy mięty. 
Dobre jest jak najmniejsze spożywanie cukrów , 
błędem jest zastępowanie ich słodzikami. 
Sztuczne słodziki mają mniejszą ilość kalorii niż
zwykły cukier i mogłoby się wydawać, że są
przepustką do szczupłej sylwetki i zdrowego 
stylu życia. Niestety, mogą one powodować
choroby serca i cukrzycę. Najlepszą alternatywą
dla cukru jest miód, syrop klonowy czy np. 
syrop z agawy.



Zdrowa żywność, jest nazywana także żywnością ekologiczną.
Ekologiczne metody produkcji żywności mają zapewniać ochronę
zdrowia społeczeństwa i środowiska. Producenci i przetwórcy 
żywności ekologicznej mają obowiązek oznaczenia swoich produktów 
certyfikatami.

Ekologiczna żywność wytwarzana jest 
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, 
bez użycia szkodliwych, sztucznych nawozów 
i środków chemicznych stosowanych do 
ochrony roślin. Dopuszczalne są tylko 
naturalne sposoby użyźniania ziemi.
Gwarancją, że są to zdrowe produkty jest 
znak tzw. euroliścia oraz numer jednostki 
certyfikującej.

Przede wszystkim należy zwracać uwagę na 
składy. To że produkt ma napisane na 
opakowaniu Bio, Eko itp. nie oznacza że jest on 
zdrowy. Najlepiej unikać produktów z 
obszernym składem. Im mniej tym lepiej. 



Zdrowe odżywianie to tak naprawdę wyeliminowanie 
potraw zawierających dużo substancji groźnych dla 
zdrowia, a więc przede wszystkim tłuszczów, a także tych 
produktów, które na etykiecie mają spis wielu dodatków o 
nieznanych nazwach. Zatem, jeśli kupujemy jajka, to warto 
sprawdzić, z jakiej pochodzą hodowli. Jeśli kupujesz ser, 
sprawdź, czy ser żółty powstał z mleka, czy jest to tylko 
produkt seropodobny, składający się z niezdrowych, 
utwardzonych tłuszczów. Sprawdzanie etykiet może na 
początku wydawać się męczące, ale szybko wchodzi w 
nawyk i daje dużo satysfakcji.



„Twoje pożywienie powinno być lekarstwem,
a Twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.” –
Hipokrates
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