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PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA

 Pierwszą podstawą do lepszego zrozumienia zasad zdrowego 

żywienia jest piramida żywieniowa. Dzięki niej jesteśmy w stanie 

częściej wybierać zdrowsze produkty. Najważniejsze rzeczy 

znajdują się na dole piramidy a te najmniej ważne na samym 

szczycie.



DLACZEGO WARTO SPOŻYWAĆ WARZYWA?

 Warzywa mają wiele właściwości oraz liczne wartości odżywcze. Mają niski indeks glikemiczny jak i 

obniżają nasz cholesterol. Pomagają nam również utrzymać stabilną wagę, są nisko kaloryczne. Zawierają
białko, które daje nam uczucie sytości i jest niezwykle ważne w naszej diecie.



JAK ŁATWO WŁĄCZYĆ WARZYWA DO NASZEJ DIETY?

 Warzywa mogą być świetnym 

dodatkiem do zup, kanapek, 

jajecznic, sałatek a nawet 

można z nich zrobić pyszny 

koktajl. Można je również
przemycić w różnych 

pastach, plackach czy 

kotletach. Bardzo popularne 

są pieczone oraz grillowane 

warzywa, które stanowią
dodatek do wielu dań w 

gastronomii. 



AKRYLAMID

 Akrylamid jest substancją zupełnie naturalną, powstającą samoistnie w żywności, jednak jest on zaliczany 

do związków ,,prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi”. Dlatego też powinniśmy spożywać go w 

umiarkowanej ilości. Akrylamid znajduję się przeważnie w produktach ziemniaczanych jak i zbożowych.



BŁONNIK POKARMOWY

 Błonnikiem pokarmowym nazywamy substancję pochodzenia roślinnego, które nie ulegają trawieniu ani 

wchłanianiu w przewodzie pokarmowym. Zalecenia WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że 

dzienne spożycie błonnika powinno wynosić około 20–40 gramów. Aby dostarczać organizmowi błonnik, 

dieta powinna być bogata w owoce (porzeczki, maliny) i warzywa, ale również produkty zbożowe (pieczywo 

razowe, płatki wielozbożowe). Ponadto błonnik znajdziemy także w nasionach słonecznika, pestkach dyni, 

a także suszonych owocach, na przykład figach, śliwkach i morelach. Jeżeli do tej pory dieta nie była 

bogata błonnik, należy stopniowo wprowadzać produkty, które go zawierają. 



SÓL W NASZEJ DIECIE

 Długotrwałe spożywanie nadmiernych ilości sodu może powodować występowanie wielu poważnych chorób-

jak więc ograniczyć spożywanie soli?



CUKIER W NASZEJ DIECIE
 Cukry w ujęciu chemicznym to inna nazwa węglowodanów. Wchodzą więc w skład nie tylko produktów słodkich, 

ale i makaronów czy ryżu. Nadmiar cukru czeka na nas w napojach gazowanych, słodyczach, gotowych, 
pakowanych daniach, sosach itp. Nadmiar cukru prowadzi do otyłości, cukrzycy i miażdżycy. Jak ograniczyć
spożywanie cukru?

 zastąp słodzony jogurt jogurtem naturalnym z owocami,

 postaw na soki owocowe rozcieńczone z wodą, zamiast napojów gazowanych albo przygotuj wodę
aromatyzowaną jagodami i ziołami,

 kupuj dżemy z naturalnymi substancjami żelującymi (agar-agar, sago czy mączka chleba świętojańskiego) i o 
odpowiednio obniżonej zawartości cukru,

 stosując przyprawy takie jak cynamon, kardamon czy kolendra możesz poprawić smak potraw na bardziej 
słodki, 

 chęć na coś słodkiego można również zaspokoić, jedząc słodkie warzywa takie jak słodkie ziemniaki 
czy dynia,

 zastąp słodycze owocami i unikaj batoników itp.

 gotowe muesli zawiera dużo cukru, lepiej zmieszać je samodzielnie – dodać płatki owsiane, kilka rodzynek lub 
suszonych jagód, siemię lniane, orzechy.

https://www.mrssporty.pl/blog-ekspertow/read/dynia-kolorowy-symbol-jesieni/


OLEJ PALMOWY – DLACZEGO WARTO GO UNIKAĆ?

 Olej palmowy jest tani, łatwo dostępny, ma długi okres trwałości i można przechowywać go w 

temperaturze pokojowej – dlatego jest atrakcyjny dla firm spożywczych. Szacuje się, że z 1 hektara 

plantacji palm można otrzymać 10 razy więcej oleju, niż z upraw innych roślin oleistych. 

 Olej palmowy to źródło tłuszczy nasyconych – 2 łyżeczki popularnego masła czekoladowego 

zawierają 22 gramy tłuszczów nasyconych. Dla porównania w 2 łyżeczkach masła jest 14 gramów 

tłuszczów nasyconych. Większość ekspertów zgadza się, że tłuszcze nasycone podnoszą poziom „złego 

cholesterolu” LDL we krwi. Jest to szkodliwe dla serca i tętnic, może wywołać stan zapalny, w najgorszym 

wypadku doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu.

 Olej palmowy szkodzi środowisku – proces zbioru oleju palmowego ma znaczący wpływ na 

zniszczenia lasów deszczowych w Indonezji i Malezji, co bezpośrednio zagraża mieszkającym tam 

zwierzętom. Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, jeśli utrzyma się
obecne tempo produkcji oleju palmowego to w 2022 roku zostanie zniszczonych 98 proc. lasów Sumatry 

i Borneo.



JAKIE WIĘC OLEJE POWINNIŚMY STOSOWAĆ W NASZEJ DIECIE?

 Jak najbardziej powinniśmy stosować oleje roślinne. Oleje 
roślinne zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), 
które chronią przed chorobami układu krwionośnego i 
nowotworami, są bogate w witaminy jak i obniżają cholesterol.

 Do olei roślinnych  możemy zaliczyć: 

 olej rzepakowy,

 olej słonecznikowy,

 olej z pestek winogron,

 olej z orzechów włoskich,

 oliwa z oliwek,

 olej z awokado,

 olej kokosowy,

 olej lniany.



JAK DBAĆ O NASZE JELITA?

 Regularnie spożywaj posiłki, nie jedz w pośpiechu,

 Regularnie kładź się do łóżka, aby twój organizm dobrze wypoczął,

 Jedz kolacje przynajmniej trzy godziny przed snem,

 Dbaj o rytm dobowy, odstaw urządzenia emitujące światło niebieskie na 2-3 godziny przed snem. Korzystanie z 
urządzeń emitujących światło niebieskie przed snem podnosi poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu a obniża 
poziom melatoniny.,

 Upewnij się, że twoja dieta zawiera wszystkie potrzebne witaminy i składniki odżywcze. Nasze jelita są osłabione 
kiedy w naszym organizmie pojawia się niedobór witamin.

 Bądź aktywny fizycznie,

 Uwzględnij w swojej diecie błonnik, 

 Pamiętaj o piciu co najmniej 2 litrów wody dziennie.

Dobre nawodnienie organizmu to podstawa!



JAK WIĘCEJ SIĘ RUSZAĆ W CIĄGU DNIA?

 Dzień rozpocznij od rozciągania,

 Używaj schodów zamiast windy,

 Chodź pieszo zamiast jeździć samochodem,

 Spaceruj podczas rozmów telefonicznych.

Warto również znaleźć sobie sport, który się nam podoba zamiast zmuszać
się do ćwiczeń. Ze sportu powinniśmy czerpać przyjemność. Aktywność
fizyczna jest dla naszego organizmu bardzo ważna. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Prezentacje przygotowała Aleksandra Jakóbowska z klasy 2 cg.

Źródła informacji: sklepiguana.pl, korzystamyznatury.pl, napudelkach.pl, 

mrssporty.pl, 4slim.pl, Akademia Dietetyki, eat- lancet comission, 

medonet.pl, dziecisawazne.pl, wylecz.to, 

czytajsklad.com, makehappyday.com, doz.pl.


