
„Zdrowy tryb życia –

zdrowe odżywianie się”.



Co wpływa na zdrowy tryb życia?

*aktywność fizyczna,

*prawidłowe nastawienie,

*prawidłowe odżywianie,

*brak używek.



Piramida zdrowego żywienia
To praktyczne zalecenia zestawienia porcji żywieniowych 

produktów spożywczych w codziennej, zrównoważonej 

diecie. Zestawienie przedstawiane jest w postaci graficznej 

piramidy, której poziomy określają grupy produktów i ich 

ilości. 



PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA



Zasady zdrowego żywienia:
* Dbaj o różnorodność spożywanych produktów.

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

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

* Spożywaj codziennie co najmniej dwie duże szklanki 
mleka. Mleko można zastąpić jogurtem, kefirem, 
a częściowo także serem.

*Mięso spożywaj z umiarem.

* Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców.

*Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności 
zwierzęcych, a także produktów zawierających dużo 
cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów 
tłuszczowych.

* Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy.

*Ograniczaj spożycie soli.

* Pij wystarczającą ilość wody.

*Nie pij alkoholu.



Należy spożywać produkty z różnych grup 

żywności (dbać o urozmaicenie posiłków)

W skład produktów spożywczych wchodzą niezbędne 

składniki odżywcze zawarte w różnych ilościach 

i proporcjach. Nie ma produktu żywnościowego, który 

dostarczałby wszystkich składników pokarmowych 

w odpowiednich ilościach. W codziennym jadłospisie

należy uwzględnić produkty ze wszystkich grup.



Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

należnej masy ciała)

Nadwaga i otyłość to nie tylko problem estetyczny, 

ale choroba, będąca przyczyną innych chorób takich jak: 

cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia 

i wiele innych. Aby zachować prawidłową masę ciała 

należy odżywiać się zgodnie z zasadami zdrowego 

żywienia.



* WOLISZ WYGLĄDAĆ TAK:



* CZY TAK:



Produkty zbożowe powinny być głównym 

źródłem energii.

Produkty zbożowe powinny stanowić podstawowe źródło 

energii w diecie człowieka. Produkty te dostarczają 

węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego, białka 

roślinnego, witamin z grupy B oraz składników mineralnych.



Mleko i produkty mleczne powinny być stałym 

elementem codziennej diety.

Mleko i przetwory mleczne są nie tylko głównym źródłem 

wapnia w diecie, ale dostarczają również białka o wysokiej 

wartości biologicznej oraz witamin z grupy B, a także A i D.



Mięso spożywaj z umiarem, zastępuj je rybami

i roślinami strączkowymi.

Mięso jest dobrym źródłem pełnowartościowego białka, a 

także witamin z grupy B, szczególnie B1,B12, PP oraz łatwo 

przyswajalnego żelaza. Należy wybierać chude gatunki 

mięs, a także zastępować je roślinami strączkowymi i 

rybami.



Spożywaj codziennie warzywa i owoce.
Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład 

codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, 
zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Dostarczają

także kwasu foliowego. Zawierają również znaczne
ilości składników.



Ograniczaj spożycie tłuszczów, zwłaszcza 

zwierzęcych.

Zaleca się obniżenie spożycia tłuszczów ogółem poniżej 

30% dziennego zapotrzebowania na energię. Ograniczenie 

spożycia tłuszczów zwłaszcza zwierzęcych

i produktów obfitujących w cholesterol jest nieodzownym 

warunkiem profilaktyki chorób układu krążenia.



Unikaj cukru i słodyczy.

Cukier nie dostarcza żadnych niezbędnych składników 

odżywczych, jest natomiast źródłem "pustych" kalorii. 

Produkty dostarczające "pustych" kalorii należy rozumieć 

jako produkty, nie wzbogacające organizmu w jakiekolwiek 

składniki odżywcze, a dostarczające jedynie kalorii.



Ograniczaj spożycie soli.

Sód zawarty w soli odgrywa ważną rolę w procesach 

metabolicznych zachodzących w organizmie. Jednak jego 

zbyt wysoki poziom w diecie może przyczyniać się do 

wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Dzienne spożycie soli nie 

powinno przekraczać 5 - 6g (1 płaska łyżeczka do herbaty). 



Pij wystarczającą ilość wody.

Woda dostarczana jest organizmowi w postaci napojów oraz 

razem ze spożywanymi produktami i potrawami. Zaleca się, 

aby wypijać co najmniej 2 l napojów dziennie.



Nie pij alkoholu.

Alkohol jest produktem bardzo kalorycznym, nie zawiera 
żadnych niezbędnych składników pokarmowych,

a u osób 
z podwyższonym stężeniem triglicerydów sprzyja ich

dalszemu wzrostowi.
W nadmiarze podnosi także ciśnienie krwi.

Częste spożywanie nawet umiarkowanych ilości
może prowadzić do uzależnienia



NIE ZAPOMNIJ O RUCHU !!!



Koniec


