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WPROWADZENIE

Specjalista  w  dziedzinie  żywienia posiada  wiedzę  z  zakresu

wartości i właściwości produktów spożywczych oraz rzetelnej oceny

ich jakości. Opracowuje również spersonalizowane diety, analizuje

proces przygotowywania potraw i skład produktów żywnościowych.

Konsultant  ds.  żywienia  –  dietetyk  -   pomaga  zyskać  zdrowy  i

piękny wygląd, propagując jednocześnie wiedzę na temat zdrowego

odżywiania. 

Miejsca potencjalnego zatrudnienia

Konsultant  żywieniowy to praca dla  pasjonatów zdrowego

stylu  życia  i  zasad  racjonalnego  odżywiania. Z  racji  profilu

zawodu, dietetyk powinien z łatwością nawiązywać kontakt z innymi

ludźmi,  być  otwarty,  potrafić  słuchać  drugiej  osoby.  Bez  tych

umiejętności  nawet  ogromna  wiedza  z  zakresu  zasad  zdrowego

odżywiania staje się nieprzydatna. 

Optymalnym  rozwiązaniem  gwarantującym  sukces

zawodowy jest uzupełnienie odpowiedniego przygotowania

merytorycznego  pożądanymi  predyspozycjami  z  zakresu

psychologii.

Ekspert w zakresie żywienia posiada odpowiednie kompetencje do

opracowywania  jadłospisów  i  diet  dla  żywienia  zbiorowego,  z

uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia,  prowadzonego trybu życia.
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Zobowiązany  jest  także  do  przewidywania  reakcji  organizmu  na

określone grupy pokarmów.

Do obowiązków dietetyków należy nie  tylko  zaplanowanie

jadłospisu,  ale  także  koordynowanie  całego  procesu

żywieniowego oraz nadzór nad właściwym wprowadzeniem

go w życie.

NORMY ŻYWIENIA 

Normy żywienia  wyznaczają optymalne ilości  energii  i  składników

odżywczych zaspokajających potrzeby żywieniowe zdrowych osób w

określonej  populacji.  Stanowią m.in.  podstawę do opracowywania

zaleceń  żywieniowych,  programów  edukacji  żywieniowej,

standardów  znakowania  żywności,  a  także  tworzenia  nowych

produktów  spożywczych  (np.  specjalnego  przeznaczenia

żywieniowego).

Normy żywienia:
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Zasady opracowywania i rodzaje norm żywieniowych

Opracowywaniem  norm  żywienia  na  skalę  światową  zajmuje  się

m.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejski Urząd

ds.  Bezpieczeństwa  Żywności  (EFSA),  które  współpracują  z

amerykańskim Instytutem Medycyny. 

Podstawowe metody określania zapotrzebowania na energię

i składniki odżywcze

Ponieważ  indywidualne  zapotrzebowanie  osób  w  obrębie  danej

grupy jest zróżnicowane, to możliwe jest wyznaczenie wartości

średniej  jedynie w zakresie  energii i  ewentualnie  składników

odżywczych pokrywających zapotrzebowanie około połowy osób z

danej grupy (tzw. średnie zapotrzebowanie grupy). 

W oparciu o  średnie wartości zapotrzebowania grupy, określa

się normy na poziomie adekwatnego pokrycia zapotrzebowania na

składniki  odżywcze przeważającej większości (ok. 97,5%) osób w

grupie.

Rodzaje (poziomy) norm żywienia

Instytut  Medycyny  ze  Stanów  Zjednoczonych  uwzględnia

jedynie  dwa  rodzaje  norm: średnie  zapotrzebowanie

(Estimated  Average  Requirement  –  EAR)  -  mediana

zapotrzebowania  osób  w  danej  grupie  oraz  zalecane  spożycie

(Recommended Dietary Allowance – RDA) - zapotrzebowanie
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pokrywające potrzeby prawie wszystkich (97,5%) zdrowych osób w

grupie.

Normy na energię ustala się  na poziomie średniego,  a nie

zalecanego zapotrzebowania grupy i definiuje, jako ilość energii

zawartej  w  pożywieniu,  koniecznej  do  zbilansowania  wydatku

energetycznego  przeznaczonego  na:  wzrost  i  rozwój  organizmu,

utrzymanie  masy  i  składu  ciała,  wszelką  aktywność  fizyczną,

umożliwiającą zachowanie dobrego stanu zdrowia. 

Całkowity wydatek energetyczny

Całkowity  wydatek  energetyczny  -  Total  Energy  Expediture,  TEE

dotyczy dobowego zapotrzebowania organizmu.

Składowe całkowitego wydatku energetycznego

Dobowe zapotrzebowanie danej grupy na energię  to średnie

zapotrzebowanie na energię, które jest dostarczane z pożywieniem

w  ciągu  doby,  u  osób  zdrowych  i  prawidłowo  odżywionych,
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zachowujących prawidłową masę ciała i  podejmujących określoną

aktywność fizyczną. 

Bilans energetyczny

Bilans  energetyczny  polega  na  zestawieniu  ilości  energii

dostarczanej  do  organizmu  z  wszelkimi  jej  wydatkami.

Optymalnym  stanem  jest  równowaga  energetyczna,  która  nie

zmienia masy ciała.   

Zakłócenia bilansu energetycznego

Zakłócenia  bilansu

energetycznego  skutkują

otyłością  lub

niedożywieniem,  które

wiążą  się  z  różnego  typu

zaburzeniami metabolizmu i

chorobami. Źródła energii

Główne  źródła  energii  to  tłuszcze  i  węglowodany,

ewentualnie  białka,  a  alternatywne  to  błonnik  i  alkohol.

Zbilansowana  dieta  powinna  dostarczać  optymalne  proporcje

wszystkich tych składników, by zapewni

 zgodne  z  normami  pokrycie  zapotrzebowania  na  energię.

Uwzględnić należy ubytek energii z moczem i kałem, jaki utrzymuje

się na poziomie 5–10%.

Bez  względu  na  rodzaj  źródła  energii,  dieta  powinna  zaspokajać

zapotrzebowanie  zgodnie  z  przyjętymi  normami.  Normy  na

energię opracowuje się  stosując  dwie metody:  bazując na
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danych  o  spożyciu  wartości  energetycznej  diety  w  danej

populacji  lub  z  uwzględnieniem  całkowitego  wydatku

energetycznego.

Normy na energię wyraża się w dwóch jednostkach: w kilokaloriach

(kcal) i w megadżulach (MJ), stosując przelicznik energii wyrażony

współczynnikiem: 

Normy  na  energię  z  reguły  ustala  się  na  poziomie  średniego

zapotrzebowania  grupy  (EER),  co  nie  oznacza,  że  wartość

energetyczna  musi  być  taka  sama  każdego  dnia,  wystarczy

bilansować ją na przestrzeni kilku dni.

BIAŁKO W DIECIE

Białka to wielocząsteczkowe związki azotowe, składające się

z  aminokwasów,  spojonych  wiązaniami  peptydowym. Są

podstawowym  makroskładnikiem  diety  człowieka,  zawierającym

tlen,  azot,  węgiel,

wodór,  siarkę  i

fosfor. 

W  zależności  od

ich  struktury

pełnią  różne

funkcje oraz dzielą

się na białka proste i złożone.
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Funkcje i źródła białek

Białka, jako kluczowy składnik diety, podlegają stałym interakcjom

z  innymi  składnikami  odżywczymi  i  przemianom  metabolicznym,

których  specyficzną  cechą  jest  tzw.  obrót  białka.  Obrót  białka

wynika z procesów syntezy i rozpadu białek ciała. 

Charakterystyczne funkcje białek

Źródła białka

Wskazane  jest  spożywanie  białek  zarówno  pełno-  jak  i

niepełnowartościowych. 

Zwykle posiłki dostarczają

mieszaniny aminokwasów z

przeróżnych produktów

białkowych, co umożliwia ich

uzupełnianie oraz dodatkowo

urozmaicenie i

optymalizowanie wartości

odżywczej przyjmowanych

białek i składników

odżywczych.
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Czynniki regulujące zapotrzebowanie na białko

Ustalenie  zapotrzebowania  na  białko  jest  skomplikowanym

procesem,  z  racji  metabolicznych  interakcji  białka  z  innymi

składnikami  odżywczymi  i  przemianami  energii.  Oprócz  ogólnego

zapotrzebowania  na  białko  uwzględnić  należy  żywieniową

klasyfikację  aminokwasów,  szczególnie  egzogennych,  których

organizm człowieka nie potrafi syntetyzować.

Na  poziom  zapotrzebowania  organizmu  na  białka  wpływ

mają następujące czynniki

Ustalenie wartości odżywczej białka jest konieczne, bowiem

to  jego  jakość  znacząco  wpływa  na  kształtowanie

ilościowych  norm  zapotrzebowania. Jeżeli  zachwiana  zostaje

gospodarka  energetyczna  organizmu  lub  zmienia  się  stan

fizjologiczny  (ciąża),  to  pociąga  to  za  sobą  zmiany  w  sposobie

wykorzystania białka.  

Przebyte  choroby,  wzrost  i  rozwój  organizmu  oraz

zwiększona aktywność fizyczna intensyfikują syntezę białka

- organizm wypełnia i uzupełnia ubytki beztłuszczowej masy ciała

oraz  wykorzystuje  białko  do  naprawy  uszkodzonych  wysiłkiem

mięśni. 

Normy  zapotrzebowania  na  białko  i  konsekwencje  ich

odchyleń

Grupa (płeć,
wiek/lata)

Masa ciała
(kg)

Średnie zapotrzebowanie (EAR) Z
a
l
e
c
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a
n
e
s
p
o
ż
y
c
i
e
(
R
D
A
)

Białko krajowej racji
pokarmowej

B
i
a
ł
k
o
k
r
a
j
o
w
e
j
r
a
c
ji
p
o
k
a
r
m
o
w
e
j

g/kg; m.c./
dobę

g/os/ dobę g/kg; m.c./
dobę

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

6,0
9
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Dzieci
1–3
4–6
7–9

12
19
27

0,97
0,84
0,84

12
16
23

1,17
1,10
1,10

Chłopcy
10–12
13–15
16–18

38
54
67

0,84
0,84
0,81

32
45
54

1,10
1,10
0,95

Mężczyźni
≥ 19 55–85 0,73 40–62 0,90

Dziewczęta
10–12
13–15
16–18

38
51
56

0,84
0,84
0,79

32
43
44

1,10
1,10
0,95

Kobiety
≥ 19
ciąża 

laktacja

45–75
45–75
45–75

0,73
0,98
1,17

33–55
44–74
53–88

0,90
1,20
1,45

Dla wszystkich osób dorosłych, zarówno kobiet i mężczyzn powyżej

19 roku życia,  jako  średnie  zapotrzebowanie  na białko  przyjęto

0,73 g/kg masy ciała/dobę, a RDA ustalono na poziomie 0,90. 

Spożycie białka dla niemowląt i dzieci musi zapewnić im właściwy

wzrost  i  rozwój.  Bardzo  znaczący  wzrost  zapotrzebowania

obserwuje się w czasie pierwszych 2 lat życia. Po tym czasie

niemowlę zmienia dietę z mleka matki na dietę rodzinną, z poziomu

5 % na 15 % energii z białka. 

W Polsce nie obserwuje się drastycznych niedoborów białka

w  diecie,  niemniej  stosunkowo  częste  są  sytuacje,  w  których

zawartość białek w organizmie człowieka jest zmniejszona,

np. wskutek:
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Przy  niedostatecznym  dopływie  energii  z  tłuszczów  i

węglowodanów  organizm  wykorzystuje  białka  jako  źródła

energii,  co  skutkować  może  chorobami, dlatego  oprócz

zapotrzebowania na białka określa się również normy udziału białka

w pokryciu zapotrzebowania na energię. 

Niedożywienie białkowe może być zróżnicowane, przybierać formy

łagodne do skrajnych i  zazwyczaj  towarzyszy  mu niedobór  wielu

innych  składników  odżywczych.  Najgroźniejsze  choroby

związane z niedoborem białka lub niewłaściwą gospodarką

białkowo – energetyczną to marasmus i kwashiorkor. 

Nadmierne  spożycie  białek  skutkuje  zwiększonym

metabolizmem i  wykorzystaniem tego  składnika  jako  materiału

energetycznego. Towarzyszyć temu mogą: 

 hiperkalciuria sprzyjająca osteoporozie, 

 kwasica, 

 odkładanie się kamieni w nerkach.

LIPIDY I CHOLESTEROL W DIECIE

Lipidy  obejmują  wszystkie  tłuszcze  zawarte  w  tkankach  roślin  i

zwierząt, które są spożywane jako żywność.  Naturalne tłuszcze

są w większości triglicerydami (jedna cząsteczka glicerolu i

trzy  cząsteczki  kwasów  tłuszczowych). Lipidami  są  również

wolne  kwasy  tłuszczowe  (nieestryfikowane  kwasy  tłuszczowe),

fosfolipidy, glikolipidy i steroidy. 
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Klasyfikacja i funkcje kwasów tłuszczowych

Kwasy tłuszczowe stanowią do 95% tłuszczu i  decydują o

jego  fizykochemicznych  cechach  i  pełnionych  funkcjach.

Tłuszcze nasycone, które zwierają więcej niż 10 atomów węgla mają

konsystencję  stałą,  a  te  z  dużą  ilością  kwasów  tłuszczowych

nienasyconych (oleje roślinne) są płynne. 

Rodzaje kwasów tłuszczowych

Głównym zadaniem lipidów jest dostarczanie energii niezbędnej do

prawidłowego rozwoju i  funkcjonowania organizmu.  Jeden gram

tłuszczu  dostarcza  ok.  9  kcal  -  dwukrotnie  więcej  niż  ta

sama  ilość  węglowodanów  czy  białka. Tłuszcz  zapasowy  u

dorosłej  osoby  stanowi  od  kilku  do  kilkunastu  kilogramów  masy

ciała i zapewnia energię 110 000 kcal, umożliwiającą 3 miesięczne

funkcjonowanie bez pokarmów stałych.

Tłuszcz jest bardzo ważnym składnikiem układu nerwowego

-  mózgowia, stanowiąc 50–60% jego masy i to mózg poza

tkanką  tłuszczową  gromadzi  najwięcej  lipidów. Kwasy

tłuszczowe istotnie wpływają na pracę neuronów (rozwój umysłowy)

i  dojrzewanie  siatkówki,  jako  początkowej  części  nerwu

wzrokowego, odpowiedzialnego za ostroś

 widzenia. 
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Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)

Nasycone  kwasy  tłuszczowe  są  syntetyzowane  w

organizmie,  a  bogatym  ich  źródłem  są  produkty  pochodzenia

zwierzęcego i tłuszcz zwierzęcy. W produktach roślinnych dużą ich

ilość zawiera:

 olej kokosowy (ponad 80%) 

 olej palmowy (ponad 40%).

Kwas  palmitynowy to  najbardziej  znany  nasycony  kwas

tłuszczowy,  który  podnosi  poziom  cholesterolu  całkowitego  oraz

LDL-  cholesterolu  w  surowicy  (tzw.  „złego  cholesterolu”),

zwiększając  tym  samym  ryzyko  powstawania  i  rozwoju  chorób

sercowo - naczyniowych. 
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Średniołańcuchowe  kwasy  tłuszczowe  (główne  źródło  olej

kokosowy)  łatwo  się  przyswajają –  są  wchłaniane  z  jelit

bezpośrednio  do  krążenia  wrotnego,  a  do  ich  trawienia  nie  są

konieczne  lipazy.  W  mniejszym  stopniu  odkładają  się  w  postaci

tkanki tłuszczowej – niemal

w całości zużywane przez

organizm  do  procesów

energetycznych,  czego

efektem  końcowym  jest

zmniejszenie  masy  ciała.

Ponadto  olej  kokosowy  nie

podnosi  poziomu

całkowitego  cholesterolu  i  jego  frakcji  LDL  w  surowicy,  ale  też

neutralnie wpływa na poziom frakcji HDL.

Średniołańcuchowe  kwasy  tłuszczowe  wzbogacają  również

preparaty do żywienia wcześniaków.

Dodatkowym  argumentem  przemawiającym  za  ograniczeniem

spożycia jest wysoki poziom zanieczyszczenia m.in. estrami, które

są efektem rafinacji oleju palmowego, a zaliczane są do związków

„przypuszczalnie  rakotwórczych”.  Olej  palmowy zawierają głównie

wyroby przemysłu cukierniczego i margaryny.

Zapotrzebowanie na nasycone kwasy tłuszczowe

Wiek Zapotrzebowanie w g na 1 osobę
na dobę
Dzieci

1–3 lat 11,1
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4–6 lat 15,6

7–9 lat 20,2

Dziewczęta Chł
opc
y

10–12 lat 11,8–14,1 13,
1–
15,
8

13–15 lat 13,6–16,3 16,
8–
20,
1

16–18 lat 13,9–16,7 19,
3–
23,
1

Kobiety Mę
żcz
yźn

i
19–30 lat 14,5–17,3 18,

3–
22,
0

31–50 lat 14,0–16,8 17,
6–
21,
1

51–65 lat 13,4–16,1 16,
5–
19,
8

66–75 lat 12,0–14,4 14,
0–
16,
8

> 75 lat 11,5–13,8 13,
3–
16,
0
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Zapotrzebowanie  na  nasycone  kwasy  tłuszczowe  powinno

być tak niskie, jak to jest możliwe do osiągnięcia w diecie

zapewniającej właściwą wartość żywieniową.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

Najważniejsze wielonienasycone kwasy tłuszczowe, to tzw. kwasy

omega - 3, omega - 6 i omega – 9.

Organizm człowieka  nie  posiada  układów enzymatycznych

zdolnych  do  syntetyzowania  podwójnych  wiązań  łańcucha

węglowego, dlatego składniki te trzeba dostarczać w diecie.

Dostarczone  z  dietą  ALA  i  LA  ulegają  licznym  przemianom

enzymatycznym, podobnie jak kwas omega – 9.

Bardzo istotne jest  właściwe zbilansowanie kwasów omega – 3 i

omega – 6, ponieważ przewaga LA (n - 6) hamuje syntezę EPA i

DHA (n - 3), a niedobór LA (n - 6)  i ALA (n - 3) uaktywnia katalizę

kwasu oleinowego (n - 9).

Funkcje wielonienasyconych kwasów tłuszczowych

Zawartość  wielonienasyconych  kwasów  tłuszczowych  w

wybranych produktach spożywczych

Nazwa produktu Zawartość DhA w g/100 g
produktu

Łosoś 2,15

Pstrąg tęczowy 1,76

Makrela 1,12
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Tuńczyk 0,68

Śledź 0,62

Węgorz 0,57

Halibut biały 0,37

Morszczuk 0,32

Pstrąg strumieniowy 0,29

Nazwa produktu Zawartość ALA w g/100 g
produktu

Olej lniany 59,20

Olej rzepakowy tłoczony na zimno 9,91

Olej rzepakowy 8,07

Olej sojowy 6,79

Olej z zarodków pszennych 5,45

Margaryny 1,16 - 2,50

Nasiona lnu 16,60

Soja (nasiona suche) 1,49

Orzechy włoskie 6,57

Szczypiorek 0,35

Soczewica czerwona (nasiona
suche)

0,27

Jednym  z  niewielu  olejów  roślinnych  o  najbardziej  korzystnym

stosunku  kwasów  omega  –  6  /  omega  -  3  (ok.  2:1)  jest  olej

rzepakowy.

Zalecane spożycie kwasów omega dla dzieci

Grupa/Wiek LC-PuFA n-3 LC-PuFA n-6

Niemowlęta i małe dzieci
0–6 miesięcy

ALA 0,5% E
LA 4% E

ARA 140 mg/dobę
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DHA 100 mg/dobę6–12 miesięcy
LA 4% E12–24 miesiące

24–36 miesięcy ALA 0,5% E
DHA + EPA: 250

mg/dobę
Dzieci i młodzież

Grupa ALA 0,5% E
DHA + EPA: 2 porcje
ryb/tydzień, w tym
raz ryby tłuste lub

250 mg/dobę

LA 4% E

Zalecane spożycie kwasów omega dla dorosłych

LC-PuFA n-3 LC-PuFA n-6

Osoby dorosłe
ALA 0,5% E

DHA + EPA: 250 mg/dobę,
najlepiej w postaci 2 porcji
ryb/tydzień, w tym raz ryby

tłuste
LA 4% E

Kobiety w ciąży
DHA + EPA 250 mg/dobę,
najlepiej w postaci 2 porcji
ryb/tydzień, w tym raz ryby

tłuste
+ 100–200 mg DHA/dobę

Matki karmiące
piersią

DHA + EPA 250 mg/dobę,
najlepiej w postaci 2 porcji
ryb/tydzień, w tym raz ryby

tłuste
+ 100–200 mg DHA/dobę

Wielkość zapotrzebowania organizmu na LC-PUFA n-3 uzależniona

jest przede wszystkim od: 

Dieta  powinna  dostarczać  optymalną  ilość

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 i n-

6  (razem), ponieważ do przemian metabolicznych potrzebują one
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tych samych enzymów. Maksymalne ilości DHA występują w rybach

morskich,  np.  w  śledziach,  makrelach,  tuńczykach  i  w  rybach

słodkowodnych  np.  w  pstrągach.  Bogatym  źródłem  kwasów

tłuszczowych są również wszelkie oleje rybne i owoce morza. 

Największą popularnością cieszą się ryby morskie, tj.: śledź,

makrela, mintaj, dorsz. 

Rekomendacje dotyczące gatunków ryb dopuszczalnych,

zalecanych i niezalecanych do spożycia

Niedobór LC-PUFA n-3, zwłaszcza DHA i EPA, upośledza czynności

fizjologiczne wielu narządów, gruczołów dokrewnych, prowadzi  do

niedoboru  płytek  krwi,  stanów  zapalnych,  niszczenia  komórek

nerwowych  (głównie  u  dzieci  w okresie  płodowym i  do  drugiego

roku życia), chorób alergicznych.

Kwasy  wielonienasycone  wchodzą  w  interakcje  z  lekami

przeciwzakrzepowymi,  np.  z  kwasem  acetylosalicylowym,

warfaryną,  ale  nawet  długotrwała  suplementacja  kwasami  EPA  i

DHA nie zwiększa ryzyka wystąpienia powikłań krwotocznych.
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Izomery trans kwasów tłuszczowych

Izomery  trans  (TFA)  są

ubocznym,  negatywnym  w

skutkach  efektem  procesów

utwardzania (uwodorniania)

olejów  roślinnych  i  rybnych

oraz  procesów  ich

dezodoryzacji (odwaniania). 

Naturalne izomery trans są zawarte w 1–6 % tłuszczu mięsa i mleka

zwierząt  przeżuwających.  Zawartość  izomerów  trans  pochodzenia

przemysłowego w produktach spożywczych, jest proporcjonalna do

ilości tłuszczu częściowo utwardzonego zastosowanego w procesie

produkcyjnym. 

Specyficzną  grupę  izomerów  kwasów  tłuszczowych  stanowią

skoniugowane dieny kwasu linolowego CLA, w którego cząsteczkach

są  wiązania  podwójne  nierozdzielone  wiązaniem  pojedynczym.

Wykazują  one  działanie:  antycukrzycowe,  antynowotworowe,

antymiażdżycowe. 

Zapotrzebowanie organizmu na tłuszcz

Należy  podkreślić,  że  organizm  sam  wytwarza  tłuszcz  z

węglowodanów dostarczonych w diecie.

Dzienne dawki zapotrzebowanie na energię z tłuszczy

Dzieci i młodzież
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Tłuszcz całkowity > 6–12 m.ż.: 40% energii

1–3 lata: 35–40% energii
Dorośli

Tłuszcz całkowity 20-35% energii

Niedobór  tłuszczu  w  diecie wpływa  na  poziom  witamin

rozpuszczalnych  w  tym  makroskładników,  a  zbyt  mała  ilość

niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych zwiększa ryzyko

wadliwego funkcjonowania organizmu (m.in. w pracy mózgu).

Wytyczne  i  zalecenia  dotyczące  tłuszczów  w  diecie  w

kontekście zapobiegania chorobom serca:

Cholesterol

Cholesterol  to  sterol  występujący  wyłącznie  w  tkankach

zwierzęcych,  który  służy  komórkom  do  syntezy  błon  i

kwasów  żółciowych. Jest  również  prekursorem  hormonów

sterydowych w korze nadnerczy i w gonadach oraz witaminy D w

skórze. Od 60 do 80 % cholesterolu w organizmie uzyskuje się z

syntezy endogennej w dystalnej części jelita cienkiego i wątrobie.

Brakującą  część  cholesterolu  dostarcza  dieta,  aczkolwiek  ta

pochodząca z syntezy endogennej zaspokaja potrzeby fizjologiczne. 

Zawartość  cholesterolu  w  wybranych  produktach

spożywczych

PRODUKT CHOLESTEROL W MG NA 100 G
PRODUKTU
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Mleko spożywcze 3,5% 14

Śmietanka kremowa 30% 106

Ser Edamski 71

Ser twarogowy chudy 0,5

Lody śmietankowe 34

Jaja całe kurze 360

Żółtko jaja kurzego 1062

Szynka wieprzowa surowa 60

Pasztet pieczony 370

Masło Extra 248

Smalec 95

Zewnętrzne  zwiększenie  spożycia  cholesterolu  hamuje  częściowo

syntezę  endogenną  –  zwiększenie  jego  spożycia  o  100  mg/dobę

powoduje wzrost stężenia cholesterolu w surowicy krwi od 0,05 do

0,51 mmol/l (2–20 mg/dobę). 

Źródłem cholesterolu w pożywieniu są przede wszystkim:

 jaja, 

 podroby, 

 tłuszcze mleczne, 

 wędliny podrobowe.

Zaobserwowano szczególnie niekorzystny wpływ spożycia większych

ilości  jaj  przez chorych na cukrzycę typu 2, u których nasila się
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ryzyko wystąpienia  chorób sercowo-naczyniowych i  zgonu z  tego

powodu. U osób zdrowych badany związek spożycia cholesterolu z

ryzykiem choroby wieńcowej lub udaru mózgu jest nieznamienny.

Przyjęcie takich założeń ma na celu propagowanie zdrowego

żywienia i profilaktyki choroby niedokrwiennej serca.

WĘGLOWODANY

Węglowodany (sacharydy, cukrowce) to związki organiczne

węgla, tlenu, wodoru, w większości pochodzenia roślinnego.

Sacharydy  to  grupa  polihydroksyaldehydów  lub

polihydroksyketonów oraz ich pochodnych, które różnią się między

sobą: 

Podział węglowodanów

Monosacharydy  (m.in.  glukoza,  mannoza,  ryboza,  galaktoza)  nie

ulegają  hydrolizie  do  prostszych  cząsteczek,  natomiast  cukry

złożone ulegają hydrolizie do monosacharydów. 
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Terminologia i funkcje węglowodanów 

Ze względu na zróżnicowane właściwości fizykochemiczne i budowę

węglowodanów,  terminologia  z  nimi  związana  wymaga

usystematyzowania.

Cukry dodane, czyli tzw. added sugars – terminem tym określa

się grupę monosacharydów i disacharydów pod postacią:

 fruktozy, 

 sacharozy, 

 glukozy, 

 hydrolizatów skrobi 

i grupę cukrów wyizolowanych dodawanych do żywności w procesie

produkcji i wytwarzania.

Węglowodany  w  dużym  stopniu  wpływają  na  zdrowie  i  życie

człowieka, a pełniona przez nie rola zależy od ich przyswajalności,

czyli  stopnia  podatności  na  działanie  enzymów  trawiennych

przewodu pokarmowego człowieka. 

Funkcje węglowodanów
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Źródła węglowodanów 

Węglowodany  w  żywności  występują  naturalnie  lub  w  postaci

przetworzonej  (rafinowanej).  Najczęściej  spotykane

monosacharydy to: glukoza, fruktoza i galaktoza. 

Do węglowodanów  złożonych  z  grupy  disacharydów zalicza  się

m.in. laktozę, sacharozę i maltozę.  Laktoza - cukier mleczny -

naturalnie występuje w mleku i  innych produktach zawierających

mleko w składzie. Maltoza składa się z dwóch cząsteczek glukozy i

stosowana  jest  w  przemyśle  piwnym  (słód  jęczmienny)  oraz  w

produkcji środków specjalnego przemysłu żywieniowego.

Skrobia to polisacharyd roślinny intensywnie kształtujący teksturę

produktów  żywnościowych,  wpływając  na  ich  lepkość  i

konsystencję. Głównym jej źródłem są: 

 jęczmień,  pszenica,  żyto,  ryż  oraz  wszelkie  ich  przetwory  

i produkty zawierające te komponenty,

 nasiona  roślin  strączkowych  (fasola,  soja,  ciecierzyca,  bób,

soczewica), 

 suszone owoce, 

 bulwy, kiełki, kłącza,

 korzenie roślin typu: ziemniaki, maniok jadalny, bataty,

 warzywa dyniowe.

Około  70–80%  przeciętnej  diety  człowieka  stanowią

produkty skrobiowe.
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Zapotrzebowanie  organizmu  na  węglowodany  i

konsekwencje naruszenia norm żywieniowych

Węglowodany jako główne źródło pokrywają 40 - 80% dziennego

zapotrzebowania energetycznego i chociaż mogą być syntetyzowane

ze źródeł innych niż cukry (typu aminokwasy, mleczany), to trzeba

je codziennie dostarcza

 z żywnością w odpowiednich ilościach. 

Zapotrzebowanie  organizmu  na  węglowodany  regulują

głównie  potrzeby  energetyczne  mózgu,  dla  którego

metabolizmu niezbędna jest glukoza. 

Niedostateczne spożycie cukrów prowadzi do hipoglikemii, w

której  organizm zaczyna przekształcać białka do glukozy i

zamiast wykorzystywać je jako budulec, zużywa na potrzeby

energetyczne ustroju. 

Dieta,  która  nie  pokrywa  zapotrzebowania  organizmu  na

węglowodany prowadzi do:

Długotrwała  dieta  z  bardzo  niskim  poziomem  węglowodanów

przyczynie się do powstawania i  rozwoju chorób: serca, wątroby,

dróg żółciowych i osteoporozy.

Spożywanie nadmiernej ilości cukrów to główna przyczyna:
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 nadwagi i otyłości,

 insulinooporności  i

cukrzycy,

 zespołu metabolicznego,

 nowotworów, 

 próchnicy,

 stłuszczenia  wątroby  o

charakterze

niealkoholowym. 

Tzw. choroby cywilizacyjne to efekt nadmiernej  podaży sacharozy i

cukrów  prostych,  dostarczanych  wraz  ze  słodyczami,  napojami

słodzonymi,  fruktozą  i  żywnością  wysoko  przetworzoną,  przy

jednoczesnym ograniczeniu spożycia błonnika pokarmowego. 

Indeks i ładunek glikemiczny 

Każdy  produkt  spożywczy  ma  indeks  glikemiczny  i  ładunek

glikemiczny,  które  klasyfikują  żywność  w  zależności  od  tempa

wchłaniania  cukru  we  krwi.  Indeks  glikemiczny  produktu

odzwierciedla procentowy wzrost stężenia glukozy we krwi

po  spożyciu  50  g  węglowodanów  przyswajalnych  w

odniesieniu do 50 g czystej glukozy. 

Indeks  glikemiczny,  chociaż  obrazuje  tempo  wchłaniania

węglowodanów,  to  nie  do  końca  odzwierciedla  stopień  absorpcji

cukrów  z  pożywienia.  Większą  wartość  pod  tym  względem

prezentuje ładunek glikemiczny.
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Produkty o identycznym lub zbliżonym indeksie mogą mieć

różne  ładunki  glikemiczne.  Dieta  bogata  w  węglowodany  o

wysokim  indeksie  glikemicznym,  zwiększa  stężenie  leptyny,  co

również  przyczynia  się  do  przyrostu  tkanki  tłuszczowej,  zaś

długotrwałe spożywanie produktów o wysokim indeksie i  ładunku

glikemicznym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej

serca,  cukrzycy  typu  2,  dny  moczanowej,  niealkoholowego

stłuszczenia, nowotworów. 

Indeksy i ładunki glikemiczne wybranych produktów

Niski IG 

< 55

Sredni IG 

56 - 69

Wysoki  IG 

> 70
Niski ŁG

<10

Soki Warzywne
Pieczywo:

jęczmienne,
gryczane, żytnie
Płatki zbożowe

naturalne
Owoce: jabłka,

kiwi, winogrona,
brzoskwinie,

gruszki, truskawki,
niedojrzałe banany

Mleko i jego
przetwory
Warzywa

strączkowe
Orzechy

Mango
Ananasy

Kukurydza
Lody

Morele

Pieczywo razowe
Popcorn
Arbuz

Średni ŁG

11 - 19

Kasza jęczmienna
Kasza gryczana
Soki owocowe

Ziemniaki
Dojrzałe banany

Płatki Cheerios

Wysoki

ŁG > 20

Makaron Biały ryż
Batony czekoladowe

Białe pieczywo
Frytki

Napoje gazowane
Płatki kukurydziane
Pieczone ziemniaki
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BŁONNIK POKARMOWY 

Błonnik,  inaczej  włókno  pokarmowe,  to  wszelkie  pozostałości

komórek  roślinnych  opornych  na  działanie  enzymów trawiennych

człowieka,  które  przechodząc  przez  jelito  kręte  są  częściowo

hydrolizowane  przez  bakterie  okrężnicy.  Kodeks  Żywnościowy

ujmuje  błonnik  pokarmowy  jako  włókna  pokarmowe,  za

które mogą być uznane: 

Skład i funkcje błonnika pokarmowego

Włókno pokarmowe stanowią:

W składzie błonnika można wyodrębnić frakcję nierozpuszczalną,

tworzoną  przez:  ligninę,  celulozę,  hemicelulozę  i  frakcję

rozpuszczalną z  beta-glukanami,  skrobią  oporną,  pektynami,

fruktooligosacharydami,  gumami  i  śluzami  roślinnymi  oraz

niektórymi hemicelulozami.

By daną substancję uznać za błonnik pokarmowy, musi ona

spełniać  przynajmniej  jedną  z  czterech  podstawowych

funkcji: 

Istotną  funkcją  błonnika  pokarmowego  jest  ochrona  i

przeciwdziałanie otyłości. Jak wykazują badania, istnieje odwrotnie

proporcjonalna zależność między spożyciem włókna pokarmowego a

występowaniem otyłości. Błonnik skutecznie:

http://kar-group.elk.pl                                                                                                                  32 |
S t r o n a

http://kar-group.elk.pl/


ROUP DIETETYKA SPORTOWA

Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny

Część włókien pokarmowych może rozpuszczać się w wodzie

i wówczas wytwarzają lepkie, podobne do żelu substancje,

które:

 działają ochronnie na ściany przewodu pokarmowego,

 stymulują  różnicowanie  i  proliferację  komórek  nabłonka

jelitowego.

Frakcje  rozpuszczalne  błonnika  pokarmowego  skutecznie

spowalniają  procesy  trawienia  przytrzymując  pokarm  w  żołądku.

Daje to uczucie sytości  i  odwleka pasaż treści  pokarmowej przez

jelita.  W  jelicie  grubym  następuje  fermentacja  błonnika

rozpuszczalnego,  w  efekcie  czego  powstają

krótkołańcuchowe  kwasy  tłuszczowe (octowy,  propionowy,

masłowy). Kwasy te mają działanie obniżające poziom pH w świetle

jelita grubego,  co sprzyja rozwojowi  pałeczek kwasu mlekowego,

ten  zaś  jest  niezbędny  do  zachowania  odpowiedniej  proporcji

pomiędzy bakteriami probiotycznymi a gnilnymi. 

Błonnik  nierozpuszczalny  adsorbuje  substancje  szkodliwe

(toksyny  i  metale  ciężkie),  wspomagając  proces

oczyszczania organizmu. 

Obecny w pożywieniu błonnik zmniejsza wartość energetyczną diety

i  daje  uczucie  sytości.  Stanowi  skuteczną  ochronę  przed

uchyłkowatością  jelit,  żylakami  odbytu,  polipami,  chorobami

nowotworowymi zwłaszcza w obrębie jelit. 
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Źródła błonnika w pożywieniu i zalecane normy spożycia

Włókno pokarmowe naturalne występuje w produktach roślinnych i

pochodzenia roślinnego: warzywach, owocach, zbożach. Nie są to

zbyt duże ilości, dlatego istotne jest, by dostarczać go z różnych

produktów.

Zawartość błonnika pokarmowego w wybranych produktach

i potrawach

Produkty Błonnik w
g/100g

produktu

Potrawy Błonnik w
g/100g
potrawy

Otręby pszenne 42,0 Ziemniaki

gotowane

1,5

Płatki jęczmienne 9,6 Dorsz po grecku 1,2
Chleb żytni

pełnoziarnisty

9,1 Zabielona zupa

jarzynowa

1,1

Płatki owsiane 6,9 Gotowany biały ryż 1,1
Płatki

kukurydziane

6,6 Gotowany makaron

dwujajeczny

0,7

Kasza gryczana,

sucha

5,9 Pierogi z

twarogiem

0,3

Ryż biały, suchy 2,4 Mizeria ze śmietaną 0,4
Herbatniki 1,3 Gotowa brukselka 4,6

Migdały 12,9 Surówka z marchwi

i jabłka

3,8

Morele suszone 10,3 Fasola po

bretońsku

3,6

Śliwki suszone 9,4 Gotowana kasza

gryczana

2,1

Słonecznik,

nasiona

6,0 Kurczak gotowany

w warzywach

1,1

Bogatym źródłem błonnika są produkty zbożowe, przede wszystkim

pieczywo żytnie razowe, pieczywo mieszane ziarniste, płatki i otręby

http://kar-group.elk.pl                                                                                                                  34 |
S t r o n a

http://kar-group.elk.pl/


ROUP DIETETYKA SPORTOWA

oraz  suszone  owoce  i  orzechy.  W  warzywach  zawartość  tego

składnika  pokarmowego  waha  się  od  0,5  g  do  5,8  g/100  g

produktu, a w owocach ok. 2 g/100 g jadalnej części produktu. 

Produkty  roślinne  zawierają  błonnik  rozpuszczalny  

i nierozpuszczalny, zróżnicowany pod względem ilościowym 

i proporcjonalnym.

Błonnik w postaci celulozy, pektyn i polisacharydów jest składnikiem

wielu produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, głównie

dla osób dążących do redukcji masy ciała. 

W  Polsce  głównym  źródłem

włókna  pokarmowego  są

przetwory  zbożowe  (ich

spożycie  utrzymuje  się  na

poziomie  54%)  oraz

warzywa  i  ziemniaki,

stanowiące  33%

dostarczanego błonnika.

W  przypadku  błonnika  pokarmowego  nie  określa  się

zapotrzebowania  a  jedynie  wskazuje  poziom  zalecanego

dziennego spożycia, który różnicuje się w zależności od wieku,

kraju,  stanu  fizjologicznego.  Dla  osób  dorosłych  wartości

zalecane wahają się od 18 do 38 g/dobę. 
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Dane  te  dotyczą  błonnika  całkowitego,  w  przypadku  błonnika

rozpuszczalnego  nie  ma  konkretnych  ustaleń,  chociaż

sugeruje  się  spożycie  minimum  5  -  10  g  dziennie,  a  w

przypadku wysokiego poziomu cholesterolu LDL spożycie powinno

wzrosnąć nawet do 25 g/dobę. 

Zalecane dzienne spożycie błonnika całkowitego

Grupa (płeć/wiek) lata Wystarczające spożycie

błonnika w g/dobę

Dzieci
1–3
4–6
7–9

10
14
16

Chłopcy i dziewczęta
10–15
16–18

19
21

Mężczyźni
19–65
66–75
> 75

25
202
202

Kobiety
19–65
66–75
> 75

25
202
202

Osoby w podeszłym wieku powinny konsultować zarówno ilość, jak 

i rodzaj spożywanego błonnika, adekwatnie do potrzeb organizmu 

i  stanu  zdrowia  (np.  podwyższony  cholesterol,  skłonności  do

zaparć).

 

Niestety informacje na ten temat są ograniczone, a różnorodność

substancji  wchodzących  w  skład  samego  błonnika  oraz  produktu

uniemożliwia całkowite jego oznaczenie.
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Włókna  pokarmowe  –  kryteria  stosowane  do  oświadczeń

zdrowotnych i żywieniowych

Określenie Wymogi

Włókno
pokarmowe

Źródło 3 g/100 g lub 1,5 g/100 kcal
Wysoka zawartość 6 g/100 g lub 3 g/100 kcal

Beta-
glukany

Beta-glukany sprzyjają
utrzymaniu prawidłowego
poziomu cholesterolu we

krwi

Oświadczenie tego typu można
stosować wyłącznie w odniesieniu

do żywności, która zawiera
minimum 1 g beta-glukanów

pochodzących z owsa, jęczmienia,
otrębów owsianych czy

jęczmiennych lub mieszanek tych
źródeł przypadającą na określoną

ilościowo porcję

Spożycie beta-glukanów
pochodzących z owsa lub

jęczmienia w trakcie
posiłku pomaga

ograniczyć wzrost
poziomu glukozy we krwi

po jego spożyciu

Oświadczenie może być stosowane
wyłącznie w odniesieniu do

żywności zawierającej minimum 4
g beta-glukanów pochodzących z

owsa lub jęczmienia a
przypadających na każde 30 g

węglowodanów przyswajalnych w
określonej ilościowo porcji w

ramach posiłku

Skutki niedoboru i nadmiaru błonnika w diecie

Choroby wywoływane niedoborem błonnika pokarmowego w diecie 
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Włókna  pokarmowe  w  diecie  są  niezbędne  i  służą  zachowaniu

zdrowia,  ale  nadmierne  spożycia  tego  składnika  pokarmowego

niesie  ze  sobą  negatywne  konsekwencje.  Zbyt  duże  ilości

błonnika  pokarmowego  utrudniają  wchłanianie  tłuszczów

oraz  witamin  rozpuszczalnych  w tłuszczach  (A,  D,  E  i  K).

Ponieważ  trudno  jest  odizolować  nietrawione  polisacharydy  od

innych  substancji  znajdujących  się  w  roślinach,  to  trudno

jednoznacznie  stwierdzić,  które  substancje  jak  oddziałują  na

organizm.

Włókna pokarmowe obniżają wartoś

 energetyczną  diety 

i  jednocześnie  istotnie  wpływają  na  wykorzystanie  składników

odżywczych, dlatego są szczególnie niewskazane w dietach:

Dzieci nie powinny spożywać otrąb ani suplementów błonnika, za to

wskazane jest, by osoby dorosły i starsze, zwłaszcza narażone na

otyłość i zaburzenia przewodu pokarmowego, spożywały regularnie

włókna pokarmowe zgodnie z zaleceniami lekarza bądź dietetyka.

WITAMINY W DIECIE

Witaminy  to  zróżnicowane  w  budowie  związki  organiczne

powszechnie  występujące  w  żywności  pochodzenia  zarówno

zwierzęcego, jak i roślinnego. Nie są elementem strukturalnym

tkanek, ani nie dostarczają energii,  niemniej  są niezbędne
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do  prawidłowego  wzrostu  i  rozwoju  człowieka. Organizm

ludzki  nie  potrzebuje  ich  w  dużych  ilościach,  ale  zdecydowaną

większość musi pobrać z pożywieniem. Niektóre witaminy mogą

być  syntetyzowane  w  organizmie,  np.  witamina  D,  która

wytwarza  się  w  procesie  fotosyntezy  skórnej  albo  niacyna

powstająca z tryptofanu.

Bardzo istotne jest, by dostarczać wszystkich witamin, adekwatnie

do  zapotrzebowania  organizmu,  ponieważ  ich  niedobory

(hipowitaminozy)  prowadzą  do  różnych  nieprawidłowości  w

funkcjonowaniu organizmu. Długotrwały i intensywny niedobór,

podobnie jak nadmiar określonych witamin, wywołuje różne

zaburzenia i stany chorobowe.

Witamina A

Do wielkości spożycia witaminy A wlicza się ilość skonsumowanego

retinolu i ilość witaminy A powstałej z dostarczonych karotenoidów,

które  wyraża  się  w  równoważnikach  retinolu,  wykorzystując

przyjęte współczynniki przeliczeniowe.

Witamina  A jest  składnikiem  rodopsyny  (11-cis-retinal),  białka

znajdującego  się  w  siatkówce  oka,  które  uczestniczy  w  procesie

widzenia. Ponadto witamina ta: 
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Źródła  witaminy  A:

marchew,  szpinak,  natka

pietruszki,  brokuły,  jarmuż,

morele,  brzoskwinie,  jaja,

mleko i jego przetwory, sery

dojrzewające,  wątroba,

masło,  niektóre gatunki  ryb

morskich.

Średnie (EAR), zalecane (RDA) i wystarczające spożycie

witaminy A

Grupa płeć, wiek (lata) µg
równoważnik

a
retinolu/osob

ę/dobę
EAR RDA

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1
Dzieci

1–3
4–6
7–9

280
300
350

400
450
500

Chłopcy
10–12
13–15
16–18

450
630
630

600
900
900

Dziewczęta
10–12
13–15
16–18

430
490
490

600
700
700

Mężczyźni
≥19 630 900

http://kar-group.elk.pl                                                                                                                  40 |
S t r o n a

http://kar-group.elk.pl/


ROUP DIETETYKA SPORTOWA

Kobiety
 ≥19 
ciąża
< 19
≥ 19

laktacja
< 19
≥ 19

500

530
530

880
900

700

750
770

1200
1300

Dawki  przewyższające  2000  µg/dobę,  spożywane

długotrwale,  prowadzą  do  obniżenia  gęstości  mineralnej

kości, zwiększając  ryzyko  osteoporozy.  W okresie  prenatalnym  

i  wczesnodziecięcym  niedobór  i  nadmiar  witaminy  A  mogą

doprowadzić  do  wrodzonych  wad  narządów  i  tkanek  (centralny

układ nerwowy, szczęka, twarzoczaszka, zęby).

Witamina D

Witamina D3 – cholekalcyferol znajduje się w żywności pochodzenia

zwierzęcego,  zaś  witamina  D2  –  ergokalcyferol  jest  składnikiem

drożdży, grzybów i tkanek roślin. 

Prawie 80% witaminy D pochodzi z endogennej syntezy, a

tylko niewielka część z żywności. Bogatym jej źródłem są oleje

rybne i tłuste ryby oraz jaja, grzyby, drożdże. Z diety pochodzi 100

- 200 IU/dobę czyli blisko 10–20% dobowego zapotrzebowania.

Główne funkcje witaminy D

W okresie od kwietnia do września, w godzinach 10-15, ze

względu  na  syntezę  skórną  witaminy  D,  zalecana  jest  15
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minutowa ekspozycja na światło słoneczne bez stosowania

filtrów, z przynajmniej 18% powierzchnią odkrytego ciała. 

Na przebieg i skuteczność syntezy skórnej witaminy D wpływ mają

przede wszystkim: 

 szerokość geograficzna, 

 zawartość melatoniny w skórze,  wpływająca na pigmentację

skóry, 

 powierzchnia  odkrytego  ciała  eksponowanego  na  promienie

słoneczne, 

 wskaźnik BMI, 

 wiek, 

 rodzaj stosowanego filtra przeciwsłonecznego.

Wystarczające zapotrzebowanie na witaminę D

Grupa płeć, wiek
(lata)

µg cholekalcyferolu/
osobę/dobę

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

10
10

Dzieci
1–9 15

Chłopcy
10–18 15

Dziewczęta
10–18 15

Mężczyźni
≥ 19 15
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Kobiety
≥ 19 
ciąża

laktacja

15
15
15

Niedobory  witaminy  D mogą  wynikać  z  niewystarczającej

fotosyntezy  skórnej  lub  zaburzeń  wchłaniania  i  u  małych  dzieci

wywoływać krzywicę, a rozmiękczenie oraz zrzeszotnienie kości u

dorosłych. 

Nadmierne dawki  witaminy D, wykazują toksyczne działanie przy

stężeniu 25(OH)D3 powyżej 100 ng/ml i wywołują hiperkalcemię.

Witamina E

Witamina E to związki  organiczne tokoferoli  i  tokotrienoli,

które  rozpuszczają  się  w  tłuszczach. Związki  te  wykazują

zróżnicowaną  aktywność  biologiczną,  dlatego  zawartość  w  nich

witaminy E wyraża się w równoważnikach α-tokoferolu przyjmując,

że:

Źródłem witaminy A są: tłuszcze roślinne (olej słonecznikowy, z

zarodków pszenicy, krokoszowy),  warzywa, produkty zbożowe,

orzechy, produkty mleczne i mięso. Główne funkcje witaminy E:

Witamina  E,  jako  rozpuszczalna  w  tłuszczach,  do  skutecznej

absorpcji  α-tokoferolu  wymaga  obecności  tego  składnika

pokarmowego. Średnia absorbcja α-tokoferolu z codziennej diety to

blisko  75%  dostarczanej  ilości.  Zapotrzebowanie  na  witaminę  E

kształtuje  się  różnie,  w  zależności  od:  płci,  wieku,  stanu

fizjologicznego,  stanu przewodu pokarmowego i  wątroby,  rodzaju
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spożywanej  żywności  (innych  witamin  przeciwutleniających,

tłuszczu).

Zapotrzebowanie  na  witaminę  E,  na  poziomie

wystarczającego spożycia

Grupa płeć, wiek
(lata)

mg równoważnika α-
tokoferolu/osobę/dobę

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

4
5

Dzieci
1–3
4–6
7–9

6
6
7

Chłopcy
10–12
13–15
16–18

10
10
10

Dziewczęta
10–12
13–15
16–18

8
8
8

Mężczyźni
≥ 19 10

Kobiety
≥ 19
ciąża

laktacja

8
10
11

Niedobory  witaminy  E u  zdrowych  osób  dorosłych  występują

bardzo  rzadko,  stosunkowo  częściej  spotykane  są  u  niemowląt  i

ewentualnie  dorosłych  z  zaburzeniami  procesów  trawienia  i

wchłaniania. 

Nadmiar  witaminy  E  najczęściej  wynika  z  niewłaściwego

stosowania  suplementów  diety. Niekorzystne  działanie
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obserwuje się w przypadku długotrwałego zażywania (przynajmniej

rocznego) ilości około 270 mg równoważnika α-tokoferolu na dobę. 

Witamina K

Witamina  K  jest  rozpuszczalna  w  tłuszczach  i  w  postaci

naturalnej  występuje  jako  filochinony  (witamina  K1)  i

menachinony  (witamina  K2,  MK). Aktywność  biologiczną

witaminy  K  wykazują  pochodne  2-metylo-1,4-naftochinonu.  W

przypadku menachinony, w jej zapisie podaje się symbol K2 łącznie

z podaną w nawiasie liczbą atomów węgla w łańcuchu bocznym np.

K2 (6) lub symbol MK z ilością jednostek izoprenoidowych np. MK-7.

Witamina  K  magazynowana  jest  przede  wszystkim  w

wątrobie. 

Jej spożycie jest skorelowane ze zmianami równowagi wapniowej w

organizmie  i  dlatego  pozytywnie  wpływa  na  wzrost  zawartości

wapnia  w kościach.  Wraz  z

aktywną  postacią  witaminy

D3  -  kalcytriolem

uczestniczy  w  syntezie

osteokalcyny  w

osteoblastach.  Ponadto

szlaki  metaboliczne

witaminy K pokrywają się z

charakterystycznymi  dla

witaminy  E,  m.in.  w  procesach  transportu  krwi,  procesach
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katabolicznych oraz wydalaniu żółci. Witamina K jest niezbędna w

procesie krzepnięcia krwi.

Zapotrzebowanie na witaminę K uzależnione jest m.in. od:

 wieku, 

 płci,

 stanu fizjologicznego. 

U niemowląt karmionych mlekiem matki występuje wyższe ryzyko

choroby  krwotocznej  noworodków niż  u  noworodków karmionych

mlekiem  początkowym.  Małe  organizmy  mają  nie  w  pełni

wykształconą florę bakteryjną, co uniemożliwia syntezę, a witamina

K w mleku kobiecym zawarta jest w znikomych ilościach. 

Zapotrzebowanie  na  witaminę  K  na  poziomie

wystarczającym

Grupa płeć, wiek
(lata)

µg witaminy K
(filochinon)/osobę/dobę

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

5
8,5

Dzieci
1–3
4–6
7–9

15
20
25

Chłopcy
10–12
13–15
16–18

40
50
65

Dziewczęta
10–12
13–15

40
50
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16–18 55

Mężczyźni
19 i więcej 65
Kobiety

19 i więcej
ciąża

laktacja

55
55
55

Duże  dawki  witaminy  K  metabolizują  nawet  noworodki,

dlatego podawanie im 5 µg/dobę witaminy K nie wywołuje

efektów  niepożądanych. U  osób  dorosłych  dowiedziono,  że

stosowanie przez miesiąc dawki nawet 10 mg witaminy K na dobę

nie wywołuje skutków ubocznych.

 Witamina C 

Witamina  C  to  mieszanina  kwasów  L-askorbiowego  i  L-

hydroaskorbinowego,  a  każdy  przemysłowo  wytwarzany  kwas,

powstaje zawsze w biologicznie aktywnej formie L. Bardzo rzadko

występującą postacią witaminy C jest kwas D-askorbinowy, który

nie wykazuje specyficznych właściwości.
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Główne funkcje witaminy C

Witamina  C  ma  przypuszczalne  działanie  przeciwnowotworowe,

związane z indukcją genów naprawy DNA, ale nie potwierdziły tego

żadne  dotychczasowe  badania. To  również  jedna  z  najbardziej

labilnych  witamin –  jest  podatna  na  działanie  podwyższonej

temperatury,  tlenu,  enzymów  typu  reduktaz  i  niektórych  jonów

metali (żelaza, miedzi).

Źródła witaminy C

Człowiek  nie  posiada  enzymu  oksydazy  L-gulonolaktonowej,

niezbędnego  do  syntezy  kwasu  L-askorbinowego  w  organizmie,

dlatego  witamina  C  musi  być  dostarczana  z  pożywieniem.  Kwas

askorbinowy  jest  wchłaniany  w  dwunastnicy  i  jelicie  cienkim  na

poziomie 70–80% u osób niepalących. Osoby palące, by uzyskać

porównywalny  poziom  kwasu  askorbinowego  w  osoczu,

muszą przyjąć około 40% większą dawkę witaminy.

Zapotrzebowanie  na  witaminę  C  na  poziomie  średniego

(EAR), zalecanego (RDA) i wystarczającego (AI) spożycia

Grupa płeć, wiek (lata) mg
witaminy

C/osobę/d
obę

EAR
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Niemowlęta
0–0,5
0,5–1
Dzieci

1–3
4–9

30
40

40
50

Chłopcy
10–12
13–18

40
65

50
75

Dziewczęta
10–12
13–18

40
55

50
65

Mężczyźni
19 i więcej 75 90
Kobiety

19 i więcej
ciąża
< 19
≥ 19

laktacja
< 19
≥ 19

60

65
70

95
100

75

80
85

115
120

Hipowitaminoza  C objawia  się  osłabieniem  organizmu  i

zwiększoną  podatnością  na  infekcje.  Efektem  tego  jest  uczucie

zmęczenia, zmniejszenie wydolności fizycznej, trudności w gojeniu

się ran, krwawienie z dziąseł, zaburzenia w syntezie kolagenu. 

Poza jednym wyjątkiem (dla ok. 10% mężczyzn spoza terytorium

Polski)  witamina  C  nie  ma  działania  toksycznego,  chociaż

wysokie dawki kwasu askorbinowego mogą być szkodliwe dla osób z

anemią sierpowatą. 
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Tiamina 

 Tiamina  to  witamina

rozpuszczalna w wodzie,  która występuje w tkankach ludzkich w

postaci:  monofosforanu  tiaminy,  difosforanu  tiaminy (nazywanym

także  pirofosforanem  tiaminy),  trifosforanu  tiaminy  i  w  postaci

wolnej  jako tiamina.  Inną postacią  jest  adenozynotrifosfotiamina.

Znaczne stężenia tiaminy znajdują się w mózgu, wątrobie, sercu,

nerkach i mięśniach szkieletowych.

 Skorupiaki  i  niektóre  gatunki  ryb  (np.  makrela)  zawierają

tiaminazy  -  enzymy  rozkładające  tiaminę,  a  ich  regularne

spożywanie może doprowadzić do niedoborów tiaminy. 

 Tiamina  jest  bardzo  wrażliwa  na  działanie  wysokiej

temperatury,  ulega  rozkładowi  w  środowisku

zasadowym  i  pod  wpływem  promieni  jonizujących.

Straty  tiaminy  podczas  obróbki  technologicznej  i  kulinarnej

żywności sięgają 20–30%.

 Zapotrzebowanie  na  tiaminę jest  zróżnicowane,  zależy

m.in.  od  wieku  i  jest  zwiększone  u  osób  spożywających

alkohol w dużych ilościach. Istnieje również związek między
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zapotrzebowaniem  na  energię  a  zapotrzebowaniem  na

tiaminę.

Grupa płeć, wiek (lata) mg
tiami
ny/o
sobę
/dob

ę
EAR RDA

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1
Dzieci

1–3
4–6
7–9

0,4
0,5
0,7

0,5
0,6
0,9

Chłopcy
10–12
13–18

0,9
1,0

1,0
1,2

Dziewczęta
10–12
13–18

0,8
0,9

1,0
1,1

Mężczyźni
19 i więcej 1,1 1,3
Kobiety

19 i więcej 
ciąża 

laktacja

0,9
1,2
1,3

1,1
1,4
1,5

Główne  objawy  niedoboru  tiaminy to:  obwodowe  zapalenie

nerwów, niewydolnoś

 serca, obrzęki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcia, zaburzenia

koncentracji,  zmęczenie.  Długotrwały  niedobór  tiaminy  prowadzi

do: 
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Ze  względu  na  ograniczoną  absorbcję  tiaminy  z  przewodu

pokarmowego i wydalanie jej nadmiaru z moczem, nie stwierdzono

przypadków przedawkowania.  

Ryboflawina 

Ryboflawina rozpuszcza się w wodzie i występuje w trzech formach:

ryboflawiny  w  wolnej  postaci,  dinukleotydu  flawinoadeninowego

(FAD) i mononukleotydu falwinowego. 

Jest nośnikiem elektronów w reakcjach utleniania i redukcji,

ma  wpływ  na  patogenezę  powstawania  stresu

oksydacyjnego  w  organizmie,  współuczestniczy  w

metabolizmie niacyny oraz witaminy B6. 

Zapotrzebowanie na ryboflawinę

Grupa płeć, wiek (lata) mg
rybofla

winy/os
obę/do

bę

EAR RDA

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1
Dzieci

1–3
4–6
7–9

0,4
0,5
0,8

0,5
0,6
0,9

Chłopcy
10–12
13–18

0,9
1,1

1,0
1,3

Dziewczęta
10–12
13–18

0,8
0,9

1,0
1,1
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Mężczyźni
19 i więcej 1,1 1,3
Kobiety

19 i więcej 
ciąża

 laktacja

0,9
1,2
1,3

1,1
1,4
1,6

Niedobór ryboflawiny obserwuje się przy stosowaniu niektórych

leków,  np.  chloropromazyny,  u  osób  spożywających  nadmierne

ilości  alkoholu,  osób  starszych. Charakterystyczne  objawy

niedoborów:

Nadmiar  ryboflawiny jest  wydalany  głównie  z  moczem,  a

organizm  ludzki  nie  jest  w  stanie  wchłonąć  z  przewodu

pokarmowego jednorazowo większej dawki ryboflawiny niż 27 mg,

dlatego  nie  stwierdzono  przypadków  przedawkowania  tej

witaminy.

Niacyna 

Niacyna  (witamina  PP)  to  nazwa  zarezerwowana  dla  kwasu

nikotynowego  oraz  nikotynamidu,  rozpuszcza  się  w wodzie,  przy

czym  nikotynamid  wykazuje  większą  rozpuszczalność.  Może

powstawać w organizmie ludzkim z tryptofanu, a konwersja zależy

od spożycia białka. Stosunek konwersji tryptofanu wynosi 1:60.

1 mg niacyny = 1 mg równoważnika niacyny = 60 mg

tryptofanu

Niacyna pełni funkcje:

Główne źródła witaminy PP: 
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 Niacyna  jest  odporna  na  wysoką  temperaturę,  dobrze

rozpuszcza  się  w  wodzie,  ale  znaczne  jej  ubytki  następują

przy procesach technologicznych. 

 Do  syntezy  kwasu  nikotynowego  niezbędne  są:

witamina  B6,  ryboflawina,  żelazo. Zbyt  duże  dawki

witaminy  PP  mogą  powodować  wzrost  poziomu glukozy  we

krwi i obniżać ciśnienie krwi. 

 Zapotrzebowanie  na  witaminę  PP  znacząco  wzrasta  u  osób

nadużywających alkoholu. 

 Konsekwencją  długotrwałego  niedoboru  niacyny  jest

pelagra, której  towarzyszą  wymioty,  biegunka,  zmiany

skórne,  światłowrażliwe  zapalenie  skóry,  bolesność  ust  i

języka, a nawet depresja i demencja. 

Średnie (EAR), zalecane (RDA) i wystarczające

zapotrzebowanie na niacynę

Grupa płeć, wiek (lata) mg
równow
ażnika
niacyny
/osobę
/dobę

EAR RDA

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1
Dzieci

1–3
4–6
7–9

5
6
9

6
8
12
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Chłopcy
10–12
13–18

9
12

12
16

Dziewczęta
10–12
13–18

9
11

12
14

Mężczyźni
≥ 19 12 16

Kobiety
≥ 19 
ciąża 

laktacja

11
14
13

14
18
17

 Witamina B6

Witamina  B6 jest  rozpuszczalna  w wodzie  i  może przyjąć

jedną  z  sześciu  postaci. Są  to:  pirydoksyna,  pirydoksal,

pirydoksamina  i  formy  estrowe  tych  związków  z  kwasem

fosforanowym.  Wszystkie  one wykazują  aktywność  biologiczną,  a

najpowszechniejszą jej  formą w żywności  pochodzenia roślinnego

jest glukozyd pirydoksyny.

Każda  forma  witaminy  B6  występuje  w  pożywieniu

naturalnie. Jej źródłem są: 
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Procesy  obróbki  mięsa,  tj.  peklowanie,  gotowanie,  smażenie

prowadzi  do  utraty  30-50% witaminy  B6.  Przyswajanie  jej  ze

źródeł  roślinnych  jest  o  połowę  niższe  niż  z  produktów

pochodzenia zwierzęcego. 

Zapotrzebowanie na witaminę B6 jest wyższe u ludzi po 50. roku

życia, ciężarnych i karmiących, palaczy, nadużywających alkohol i

przyjmujących leki (np. doustne środki antykoncepcyjne).

Zróżnicowane zapotrzebowanie na witaminę B6

Grupa płeć, wiek (lata) mg
witaminy
B6/osobę

/dobę
EAR

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1
Dzieci

1–3
4–6
7–9

0,4
0,5
0,8

0,5
0,6
1,0

Chłopcy
10–12
13–18

1,0
1,1

1,2
1,3

Dziewczęta
10–18 1,0 1,2

Mężczyźni
19–50

powyżej 50
1,1
1,4

1,3
1,7

Kobiety
19–50

powyżej 50
ciąża 

laktacja

1,1
1,3
1,6
1,7

1,3
1,5
1,9
2,0
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Niedobory witaminy B6 są rzadkie i mogą prowadzić do zaburzeń

przemiany tryptofanu i metioniny oraz rozwoju hormonozależnego

raka  piersi,  macicy,  prostaty.  Objawy  hipowitaminozy  B6:

zajady,  egzema,  łojotokowe  zapalenie  skóry,  zapalenie  języka  i

jamy  ustnej,  niedokrwistość  mikrocytarna,  zaburzenia

neurologiczne. Nadmiar witaminy B6 i spożywanie jej w dawkach

500 mg na dobę przez dłuższy okres czasu prowadzi do neuropatii i

ataksji sensorycznych, które mogą być nieodwracalne. 

Foliany 

Foliany to związki rozpuszczalne w wodzie, które zawierają

resztę  (lub  reszty)  aktywnego  biologicznie  kwasu

glutaminowego,  jakościowo równe aktywności  biologicznej

kwasu foliowego. 

W żywności występują w postaci poliglutaminianowych koniugatów,

które ulegają rozkładowi w jelicie cienkim. 

Czysty kwas foliowy jest

formą  syntetyczną.

Foliany  biorą  udział  w

procesach  krwiotwórczych

syntezie  fosfolipidów,

metylacji  i  syntezie  białek

oraz  DNA,  syntezie

nukleotydów.

http://kar-group.elk.pl                                                                                                                  57 |
S t r o n a

http://kar-group.elk.pl/


ROUP DIETETYKA SPORTOWA

Foliany są bardzo labilne i  rozkładają się pod wpływem wysokiej

temperatury, działania tlenu i promieni słonecznych, w obojętnym i

kwaśnym pH.

Zapotrzebowanie na foliany, na poziomie średniego (EAR),

zalecanego (RDA) i wystarczającego spożycia (AI)

Grupa płeć, wiek (lata) µg
równo
ważni

ka
folinó
w/oso
bę/do

bę
EAR RDA

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1
Dzieci

1–3
4–6
7–9

120
160
250

150
200
300

Chłopcy
10–12
13–18

250
330

250
330

Dziewczęta
10–12
13–18

250
330

300
400

Mężczyźni
≥ 19 320 400

Kobiety
≥ 19
ciąża

laktacja

320
520
450

400
600
500

Niedobór folianów, zwłaszcza u kobiet ciężarnych, powoduje:
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 wady  cewy  nerwowej  i  zaburzenia  w  całym  układzie

nerwowym,

 wrodzone wady serca,

 niską masą urodzeniową noworodków. 

Hipowitaminoza  folianowa  przyczynia  się  do:  niedokrwistości

megaloblastycznej,  miażdżycy,  zaburzeń  neuropsychiatrycznych  i

prawdopodobnie przyczynia się do rozwoju nowotworów, np. raka

jelita grubego, sutka, macicy, jajników, płuc. Z kolei  duże dawki

folianów mają  działanie  rakotwórcze i  mogą  również

przyspieszać  rozwój  nowotworów jelita  grubego,  krtani,  prostaty,

zmian neurologicznych. 

Kobalamina 

Witamina B12 należy do
witamin rozpuszczalnych
w wodzie  i  są  to  grupy
związków  –  korynoidów
posiadających aktywność
biologiczną  witaminy
B12.  Jest  nośnikiem
grup  metylowych  w
organizmie.

Kobalamina zawarta w pożywieniu jest trudnoprzyswajalna i

wymaga  wykorzystania  trzech  rodzajów  białek:  haptokoryny

(inaczej trans- kobalamina I), czynnika wewnętrznego IF (Intrinsic

Factor),  czyli  czynnika  Castle’a,  który  ułatwia  jej  wchłanianie  i

transkobalaminy II.
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Zapotrzebowanie  na  witaminę  B12  jest  zróżnicowane,  a  średnia

zawartość kobalamin w organizmie dorosłego człowieka wynosi 2–3

mg. Niedoborem kobalaminy zagrożone są: 

Prawie 50% witaminy B12 jest magazynowane w wątrobie 

i dopiero po dwóch latach jej niespożywania pojawiają się

objawy  hipowitaminozy. Są  nimi:  anemia  megaloblastyczna  

i  dysfunkcje neurologiczne (np. neuropatie,  zaburzenia o podłożu

neuropsychiatrycznym,  atrofia  nerwu  wzrokowego).  Nadmiar

kobalaminy  jest  wydalany  z  moczem,  dlatego  nie  można  jej

przedawkować. 

Zapotrzebowanie  na  kobalaminę  na  poziomie  średniego

(EAR), zalecanego (RDA) i wystarczającego spożycia (AI)

Grupa płeć, wiek (lata) µg
kobalam
iny/oso
bę/dobę

EAR RDA

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1
Dzieci

1–3
4–6
7–9

0,7
1,0
1,5

0,9
1,2
1,8

Chłopcy
10–12
13–18

1,5
2,0

1,8
2,4

Dziewczęta
10–12
13–18

1,5
2,0

1,8
2,4
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Mężczyźni
≥ 19 2,0 2,4

Kobiety
≥ 19 
ciąża 

laktacja

2,0
2,2
2,4

2,4
2,6
2,8

Biotyna 

Biotyna należy do witamin grupy B i składa się z dwóch połączonych

ze  sobą  pierścieni  tiofenowego  i  imidazolowego  oraz  kwasu

walerianowego.  Powszechnie  występuje  w  przyrodzie  i

wytwarzana jest  wyłącznie  przez bakterie,  niektóre glony,

grzyby i rośliny wyższe.

Funkcje biotyny: 

 uczestniczy  w  reakcjach  enzymatycznych  i  metabolizmie

leucyny, 

 bierze udział w syntezie kwasów tłuszczowych, 

 odgrywa istotną rolę w procesie glukoneogenezy, 

 wpływa na prawidłowy wzrost, rozwój organizmu i stan skóry.

Źródła witaminy:

Zapotrzebowanie na biotynę na poziomie wystarczającego

spożycia (AI)

Grupa płeć, wiek (lata) µg/osobę/dobę

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

5
6

Dzieci
1–3
4–6
7–9

8
12
20

Chłopcy
10–18 25
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Dziewczęta
10–18 25

Mężczyźni
19 i wiecej 30
Kobiety

19 i więcej 
ciąża

laktacja

30
30
35

Kwas pantotenowy

W  przyrodzie  występuje  jako  kwas  D-pantotenowy.  Bierze

udział  w  przemianach  związanych  z  gospodarką  energetyczną  w

organizmie,  syntezie  cholesterolu,  witamin  A  i  D,  hormonów

sterydowych,  neuroprzekaźników,  acylowaniu  sulfonoamidów  w

wątrobie oraz choliny w tkankach mózgu.

Główne źródła kwasu pantotenowego:

Zapotrzebowanie  na  kwas  pantotenowy  na  poziomie

wystarczającego spożycia (AI)

Grupa płeć, wiek (lata) mg/osobę/dobę

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

2
3

Dzieci
1–9 4

Chłopcy

10–12
13–18

4
5

Dziewczęta
10–12
13–18

4
5

Mężczyźni
19 i więcej 5
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Kobiety
19 i więcej 

ciąża 
laktacja

5
6
7

Niedobory tej witaminy są mało prawdopodobne, zdarzają się u

osób:

 ogólnie  niedożywionych,  u  których  występuje  równocześnie

deficyt innych witamin grupy B, 

 alkoholików,

 osób chorych na gruźlicę. 

Na  podstawie  doświadczeń  przeprowadzonych  na  zwierzętach,

przyjmuje  się,  że  niedobory  kwasu  pantotenowego  u  ludzi

mogą skutkować m.in.: 

SKŁADNIKI MINERALNE

Definicja i funkcje składników mineralnych

Składniki  mineralne to  pierwiastki,  które  pozostały  po

mineralizacji  tkanek,  tj.  po  procesie  usunięcia  z  nich  substancji

organicznych  czy  też  wody.  Tylko  niektóre  ze  składników

mineralnych występujących w ludzkim organizmie są tak naprawdę

niezbędne do tego, by móc prawidłowo funkcjonować.

Funkcje fizjologiczne, jakie spełniają składniki mineralne w

organizmie  są  różne,  możemy  wymienić  podstawowe,  do

których zalicza się:

WAPŃ – FUNKCJE, ŹRÓDŁO, ZAPOTRZEBOWANIE
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Jest  to  podstawowy  budulec  zębów  i  kości,  które  są  swoistym

magazynem  tego  składnika  mineralnego,  krążącego  w  płynie

pozakomórkowym. 

Pozostałe funkcje:

Źródło wapnia w żywności oraz normy spożycia

Najbogatszym źródłem przyswajalnego wapnia są: mleko i wszelkie

przetwory mleczne. Bogatym źródłem wapnia są także:

 rybne konserwy zawierające ości,

 produkty  roślinne  –  jarmuż,  szpinak,  suche  nasiona  fasoli,

natka pietruszki  – choć są one znacznie gorzej przyswajane

przez  organizm  ze  względu  na  występowanie  kwasu

szczawiowego czy fitynowego.

Wchłanianie  wapnia mogą  utrudniać  nierozpuszczalne  frakcje

błonnika pokarmowego czy tłuszczu, a także za wysoka zawartość

fosforu w pożywieniu. W zależności od składu diety wapń może się

przyswajać z diety w ok. 25% - średnio pomiędzy 10%, a 40%.

Czynniki sprzyjające wchłanianiu się wapnia to:

Niewielkie ilości wapnia mogą zostać wchłonięte z wody mineralnej

czy innych suplementów diety.

Normy żywienia dla populacji polskiej - wapń

Grupa płeć/wiek (lata) Wapń (mg)

EAR – Średnie
zapotrzebowanie dla grupy

RDA-
Zalec
ane

spoży
cie
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Niemowlęta
0−0,5
0,5−1

200 (AI – wystarczające spożycie)
260 (AI)

Dzieci
1−3
4−6
7−9

500
800
800

700
1000
1000

Chłopcy
10−12
13−15
16−18

1100
1100
1100

1300
1300
1300

Mężczyźni
19−30
31−50
51−65
66−75
> 75

800
800
800

1000
1000

1000
1000
1000
1200
1200

Dziewczęta
10−12
13−15
16−18

1100
1100
1100

1300
1300
1300

Kobiety
19−30
31−50
51−65
66−75
> 75
ciąża
< 19
> 19

laktacja
< 19
> 19

800
800

1000
1000
1000

1100
800

1100
800

1000
1000
1200
1200
1200

1300
1000

1300
1000

Zapotrzebowanie organizmu na wapń

Ustalenie  prawidłowego  zapotrzebowania  na  wapń  polega  na

określeniu ilości wapnia w diecie niezbędnego do pokrycia potrzeb

organizmu.  Zapotrzebowanie  różnić  się  będzie  w  zależności  od

okresów życia i wiąże się ono z:

Wpływ  niedoboru  lub  nadmiaru  wapnia  w  organizmie

człowieka
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Przewlekły niedobór wapnia prowadzi do:

Nadmierne spożycie wapnia prowadzi do:

FOSFOR – FUNKCJE, ŹRÓDŁO, ZAPOTRZEBOWANIE

Podstawowym zadaniem fosforu  jest  udział  w  mineralizacji  kości

oraz  zębów,  a  także  jest  on  niezbędny  do  budowania  błon

komórkowych,  tkanek  miękkich.  Fosfor  jest  składnikiem  kwasów

nukleinowych, bierze udział w przewodzeniu bodźców nerwowych,

procesach  metabolicznych,  przemianie  energetycznej,

utrzymywaniu równowagi zasadowej i kwasowej w ciele człowieka.

Źródło fosforu w żywności oraz normy spożycia

Produkty bogate w fosfor to:

Przyswajanie  fosforu  z  produktów  spożywczych  wynosi  aż  55  –

80%.

 

Normy żywienia dla populacji polskiej - fosfor

Grupa płeć/wiek (lata) Fosfor (mg)

EAR – Średnie
zapotrzebowanie dla grupy

RDA-
Zalec
ane

spoży
cie

Niemowlęta
0−0,5
0,5−1

150 (AI)
300 (AI)
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Dzieci
1−3
4−6
7−9

380
410
500

460
500
600

Chłopcy
10−12
13−15
16−18

1050
1050
1050

1250
1250
1250

Mężczyźni
19−30
31−50
51−65
66−75
> 75

580
580
580
580
580

700
700
700
700
700

Dziewczęta
10−12
13−15
16−18

1050
1050
1050

1250
1250
1250

Kobiety
19−30
31−50
51−65
66−75
> 75
ciąża
< 19
> 19

laktacja
< 19
> 19

580
580
580
580
580

1050
580

1050
580

700
700
700
700
700

1250
700

1250
700

Zapotrzebowanie organizmu na fosfor

Fosfor  u  dzieci  konieczny  jest  do  prawidłowej  budowy  tkanek,

mięśni  i  kości.  W  okresie  dojrzewania  wzrasta  zapotrzebowanie

organizmu  na  ten  składnik  mineralny.  U  osób  dorosłych  fosfor

niezbędny  jest  do  tego,  by  kości  właściwie  się  przebudowywały,

konieczne jest także jego właściwe stężenie we krwi. 

Wpływ  niedoboru  lub  nadmiaru  fosforu  w  organizmie

człowieka
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Niepożądane reakcje organizmu na przyjęte zbyt duże dawki fosforu

to wymioty, biegunka i nudności.

MAGNEZ – FUNKCJE, ŹRÓDŁO, ZAPOTRZEBOWANIE

Magnez aktywuje ponad 300 enzymów i  jest jednym z głównych

kationów wewnątrzkomórkowych. 

Źródło magnezu w żywności oraz normy spożycia

Do produktów spożywczych bogatych w magnez zalicza się:

Magnez przyswaja się z diety nawet w 50%. Jego wchłanianie może

zwiększyć fermentacja rozpuszczalnych frakcji błonnika, a utrudnia

kwas fitynowy i fosforany.

Normy żywienia dla populacji polskiej - magnez

Grupa płeć/wiek (lata) Magnez (mg)

EAR

Niemowlęta
0−0,5
0,5−1

30 (AI)
70 (AI)

Dzieci
1−3
4−6
7−9

65
110
110

Chłopcy
10−12
13−15
16−18

200
340
340
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Mężczyźni
19−30
31−50
51−65
66−75
> 75

330
350
350
350
350

Dziewczęta
10−12
13−15
16−18

200
300
300

Kobiety
19−30
31−50
51−65
66−75
> 75
ciąża
< 19
> 19

laktacja
< 19
> 19

255
265
265
265
265

335
300

300
265
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Zapotrzebowanie organizmu na magnez

3,2 mg – średni dzienny przyrost magnezu u osób od 1 do 20 roku

życia.  Wzrost  wagi  powoduje  zwiększenie  zapotrzebowania  na

magnez.  Na każdy kg ciała  potrzebne jest  300 mg magnezu.  W

czasie ciąży wzrasta zapotrzebowanie na magnez. 

Wpływ  niedoboru  lub  nadmiaru  magnezu  w  organizmie

człowieka

ŻELAZO – FUNKCJE, ŹRÓDŁO, ZAPOTRZEBOWANIE

Żelazo w ludzkim organizmie znajduje się w:

Żelazo  odpowiada  za  procesy  oddychania  tkankowego.  Bierze

udział  w  procesie  powstawania  czerwonych  krwinek  (w  szpiku

kostnym).  Pozostałe  funkcje żelaza  to:  uczestniczenie  w syntezie

DNA, zwalczanie wirusów oraz bakterii,  detoksykacja szkodliwych

substancji, wsparcie metabolizmu cholesterolu. 

Źródło żelaza w żywności oraz normy spożycia

Doskonałym źródłem żelaza są:
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Żelazo z diety wchłania się w 10 – 15%, wraz z jego niedoborem

w organizmie wzrasta także jego wchłanianie. Na wchłanianie się

żelaza z posiłku pozytywnie wpływa witamina C oraz mięso.

Normy żywienia dla populacji polskiej - żelazo

Grupa płeć/wiek (lata) Żelazo (mg)

EAR R
D
A

Niemowlęta
0−0,5
0,5−1

0,3 (AI)
7          11

Dzieci
1−3
4−6
7−9

3
4
4

7
1
0
1
0

Chłopcy
10−12
13−15
16−18

7
8
8

1
0
1
2
1
2

Mężczyźni
19−30
31−50
51−65
66−75
> 75

6
6
6
6
6

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Dziewczęta
10−12
13−15
16−18

7 (8)*
8
8

1
0
 
(
1
5
)
*
1
5
1
5
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Kobiety
19−30
31−50
51−65
66−75
> 75
ciąża
< 19
> 19

laktacja
< 19
> 19

8
8
6
6
6

23
23

7
7

1
8
1
8
1
0
1
0
1
0

2
7
2
7

1
0
1
0

* 
Przed wystąpieniem miesiączki (po wystąpieniu miesiączki)

Wpływ  niedoboru  lub  nadmiaru  żelaza  w  organizmie

człowieka

U większości osób można odnotować niedobór żelaza w organizmie,

który  spowodowany  jest  niską  przyswajalnością  i  problemami  z

wchłanianiem  tego  pierwiastka.  Wysoki  poziom  niedoboru  żelaza

może być spowodowany:

Zbyt mała ilość żelaza w organizmie skutkuje:

 pojawieniem  się  anemii,  której  objawami  są  –  łamliwość

włosów,  paznokci,  zajady,  bladość  spojówek,  śluzówek,

szorstka skóra

 obniżeniem zdolności  koncentracji,  sprawności  fizycznej oraz

odporności

 zaburzeniami pamięci

 obniżeniem lub podwyższeniem rytmu pracy serca
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 zwiększenia stężenia ołowiu i kadmu we krwi

 w  ciąży  (w  1  i  2  trymestrze)  zwiększa  ryzyko  wczesnego

porodu oraz urodzenia dziecka o niskiej masie ciała

Przedawkowanie żelaza objawia się:

 w początkowej fazie – biegunką, nudnościami, wymiotami

 w kolejnej  fazie  pojawiają  się  problemy  i  zaburzenia  pracy

serca i układu krwionośnego, nerek, wątroby

 zbyt duża podaż żelaza może skutkować także pojawieniem

się choroby nowotworowej czy wieńcowej

 długotrwały,  zwiększony  poziom  ferrytyny  we  krwi  może

prowadzić do zawałów serca.

WODA, ELEKTROLITY

Znaczenie i funkcje wody w diecie

Woda jest niezbędne do przeżycia. U osób dorosłych woda stanowi

ok. 60% masy całego ciała. Jest niezbędna do tego, by utrzymać

stałą temperaturę ciała, a także odpowiada za prawidłowy przebieg

wszelkich procesów życiowych. Woda uczestniczy m.in. w takich

procesach jak:

Źródło wody z pożywienia 

Napoje i produkty spożywcze są źródłem wody w diecie. Najwięcej

wody zawierają następujące produkty spożywcze:
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 Zapotrzebowanie na wodę

Zapotrzebowanie  organizmu

na  wodę  uzależnione  jest  od

wielu aspektów. Zalicza się do

nich  skład  diety,  klimat,

temperaturę  otoczenia,

aktywność fizyczną. 

Zmiana zapotrzebowania na wodę

Wpływ niedoboru bądź nadmiaru wody w organizmie 

Ludzki organizm nie jest w stanie magazynować dużej ilości wody,

stąd  konieczne  jest,  by  dostarczać  mu  jej,  by  mógł  prawidłowo

funkcjonować. 

Zbyt  mała  ilość  spożywanych  płynów  może  prowadzić  do

szybkiego odwodnienia organizmu, które z kolei wpływa na

pogorszenie się stanu zdrowia.

Konsekwencje zdrowotne odwodnienia to:
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 Niedobór  wody,  płynów  jest  szczególnie  zauważalny  u

niemowląt, które w ciągu dnia mogą utracić do 15% całkowitej

masy  ciała!  Może  on  wynikać  z  nieprawidłowego  żywienia,

długotrwałego  przetrzymywania  dziecka  w  podwyższonej

temperaturze  otoczenia  bądź  w  przypadku  nieleczonej

biegunki. U dzieci nawet utrata wody wynosząca 1-2% masy

całego ciała może doprowadzić do poważnych skutków. 

 Także osoby starsze narażone są na odwodnienie, ponieważ

występuje  u  nich  odczuwanie  mniejszego  pragnienia  niż  w

rzeczywistości  potrzebują,  prowadzi  to  automatycznie  do

zmniejszenia  ilości  spożywanej  wody,  a  także  do  jej

wchłaniania.

 Osoby, które zmagają się z biegunką, wymiotami, gorączką,

infekcją  lub  innymi  chorobami  przewlekłymi  są  szczególnie

narażone  na  odwodnienie,  które  jest  szczególnie

niebezpieczne dla zdrowia i może wymagać hospitalizacji. 

 Przewlekłe odwodnienie,  które nie jest zauważalne prowadzi

bardzo  często  do  licznych  konsekwencji  zdrowotnych  –
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suchości skóry, zakażeń, infekcji układu moczowego, kamicy

nerkowej, zaparć, zaburzeń w pracy układu krążenia.

 Małe  spożycie  płynów,  wody  może  przyczynić  się  do

pojawienia się raka pęcherza moczowego czy jelita grubego.

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

W  organizmie  człowieka  woda  występuje  wraz  z  elektrolitami,

dlatego jej nadmiar lub niedobór może skutkować zaburzeniami w

pracy gospodarki wodno-elektrolitowej. To z kolei może prowadzić

do zmian objętościowych przestrzeni wodnych w komórkach i poza

nimi, a także wpływać na ciśnienie osmotyczne.

 

Wydalanie  wody  oraz  elektrolitów  powinno  być

zrównoważone  przez  właściwą  ich  podaż  –  dzięki  temu

możliwe jest zachowanie równowagi wodno-elektrolitowej.

Normy spożycia wody 

Grupa/wiek (lata) Woda* (ml/dobę)

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

700–1000
800–1000

Dzieci
1–3
4–6
7–9

1250
1600
1750

Chłopcy
10–12
13–15
16–18

2100
2350
2500

Dziewczęta
10–12
13–15
16–18

1900
1950
2000
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Mężczyźni
19–30
31–50
51–65
66–75
> 75

2500
2500
2500
2500
2500

Kobiety
19–30
31–50
51–65
66–75
> 75
ciąża 

laktacja

2000
2000
2000
2000
2000
2300
2700

*Woda pochodząca z napojów i pożywienia.

Zapotrzebowanie na wodę pokrywane jest ze spożycia:

Podane  w  tabeli  dane  dotyczą  osób  z  konkretnych  grup,  które

przebywają  w klimacie  umiarkowanym,  a  ich  poziom aktywności

fizycznej można określić także mianem umiarkowanym.

Sód

Na – sód – metal alkaliczny, który w czystej postaci jest srebrny i

dość miękki, jest powszechnym składnikiem minerałów. 

Fizjologiczne funkcje sodu

Źródła sodu w żywności oraz zalecane spożycia

Grupa/wiek (lata) Sód (mg/dobę)
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Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

120
370

Dzieci
1–3
4–6
7–9

750
1000
1200

Chłopcy
10–12
13–15
16–18

1300
1500
1500

Dziewczęta
10–12
13–15
16–18

1300
1500
1500

Mężczyźni
19–30
31–50
51–65
66–75
> 75

1500
1500
1400
1300
1200

Kobiety
19–30
31–50
51–65
66–75
> 75
ciąża 

laktacja

1500
1500
1400
1300
1200
1500
1500

 Zapotrzebowanie na sód uzależnione jest od wieku danej

osoby,  jej  aktywności  fizycznej  oraz  klimatu  (głównie

temperatury otoczenia). Należy wziąć pod uwagę fakt, że do

utraty sodu dochodzi na skutek pocenia się czy wydalania. 

 Wraz  ze  wzrostem  aktywności  fizycznej,  czy  podwyższonej

temperaturze powietrza dochodzi  do większej  utraty  sodu z

potem, przez co konieczne jest jego uzupełnienie. 

Wpływ  niedoboru  lub  nadmiaru  sodu  w  organizmie

człowieka

Nawet  małe  spożycie  sodu  nie  doprowadzi  do  wystąpienia

niedoborów tego elektrolitu w organizmie. 
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Jednak  długotrwały  obniżony

poziom  stężenia  sodu  w  osoczu

prowadzi  do  pojawienia  się

następujących objawów:

 Szczególnie u osób dorosłych należy zwrócić uwagę na

poziom sodu we krwi, ponieważ w tym wieku zmienia się

gospodarka sodowa, co może prowadzić do zaburzeń retencji

tego składnika. Dieta niskosodowa u osób starszych prowadzi

do  wydalania  przez  nerki  większej  ilości  sodu  niż  u  osób

młodych.  Dodatkowo zwiększa  się  ilość  czasu  potrzebna  do

adaptacji  zmian  zawartości  sodu  w  diecie.  Osoby  starsze

powinny unikać gwałtownego ograniczenia zawartości sodu w

diecie.

Potas

K  –  potas  –  jest  bardzo  miękkim,  srebrzystobiałym  metalem

alkalicznym. 

Fizjologiczne funkcje potasu:

Źródła potasu w żywności oraz zalecane spożycia

Potas  możemy  znaleźć  właściwie  we  wszystkich  produktach

spożywczych. Jednak najwięcej potasu znajdziemy w:
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Zalecane normy spożycia

Grupa/wiek (lata) Potas (mg/dobę)

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

400
750

Dzieci
1–3
4–6
7–9

800
1100
1800

Chłopcy
10–12
13–15
16–18

2400
3000
3500

Dziewczęta
10–12
13–15
16–18

2400
3000
3500

Mężczyźni
19–30
31–50
51–65
66–75
> 75

3500
3500
3500
3500
3500

Kobiety
19–30
31–50
51–65
66–75
> 75
ciąża 

laktacja

3500
3500
3500
3500
3500
3500
4000

 Zapotrzebowanie  na  potas  określa  się  na  podstawie  jego

stężenia w surowicy i zawartości w organizmie.

 Zapotrzebowanie na potas u osób dorosłych powinno być na

poziomie  pozwalającym na  zmniejszenie  ryzyka  wystąpienia
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takich  chorób  jak

nadciśnienie,  udar  czy

choroba  niedokrwienna

serca.

 U  dzieci  i  młodzieży przy

ustalaniu  norm  spożycia

powinno  wziąć  się  pod  uwagę  ich  masę  ciała,  poziom

zapotrzebowania  energetycznego  oraz  etap  wzrostu

organizmu.

Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania organizmu

na potas:

Wpływ  niedoboru  lub  nadmiaru  potasu  w  organizmie

człowieka

Konsekwencje spożywania zbyt małych ilości potasu w diecie:

Potas,  spożyty  w  nadmiernej  ilości,  jest  wydalany  przez  nerki.

Jednak zbyt wysokie stężenie potasu we krwi (głównie pochodzące

z suplementacji) może mieć niekorzystne skutki zdrowotne.

Chlor

Cl – chlor - żółtozielony gaz, który pełni następujące funkcje

fizjologiczne  w  ludzkim  organizmie: reguluje  gospodarkę

wodno-elektrolitową  oraz  wpływa  na  zachowanie  równowagi

kwasowo-zasadowej organizmu. 

Źródło chloru w żywności oraz zalecane spożycia
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Głównym źródłem chloru, podobnie jak w przypadku sodu, jest sól

kuchenna oraz wszelkie produkty spożywcze, które ją zawierają.

Normy zapotrzebowanie organizmu na chlor

Grupa/wiek (lata) Chlor (mg/dobę)

Niemowlęta
0–0,5
0,5–1

300
570

Dzieci
1–3
4–6
7–9

1150
1550
1850

Chłopcy
10–12
13–15
16–18

2000
2300
2300

Dziewczęta
10–12
13–15
16–18

2000
2300
2300

Mężczyźni
19–30
31–50
51–65
66–75
> 75

2300
2300
2150
2000
1850

Kobiety
19–30
31–50
51–65
66–75
> 75
ciąża 

laktacja

2300
2300
2150
2000
1850
2300
2300

Wpływ  niedoboru  lub  nadmiaru  chloru  w  organizmie

człowieka

O niedoborze chloru mówimy, gdy jego poziom w surowicy krwi

wynosi  mniej  niż  95  mmol/l.  Najczęstszą  przyczyną  tak niskiego

poziomu chloru jest jego utrata poprzez przewód pokarmowy, skórę

http://kar-group.elk.pl                                                                                                                  82 |
S t r o n a

http://kar-group.elk.pl/


ROUP DIETETYKA SPORTOWA

i nerki przy hiperproteinemii oraz przy spożywaniu nadmiernej ilości

płynów bezelektrolitowych. 

O nadmiarze chloru w organizmie mówimy jeśli poziom stężenia

w  surowicy  krwi  wynosi  więcej  niż  105  mmol/l.  Może  być  on

wynikiem podawania chlorków,  utraty  węglowodanów przez  nerki

lub przewód pokarmowy, zagęszczenia krwi, hipoproteinemii.

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA ORAZ

ZALECENIA DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Stosowanie  się  do  zasad  prawidłowego  żywienia  należy  do

najważniejszych czynników mających wpływ na rozwój i zdrowie

człowieka.  Szczególnie  istotne  jest  w  przypadku  dzieci  i

młodzieży. 

Na  etapie  wzrostu  i  rozwoju  organizmu  dziecka

odżywianie wpływa na:

Prawidłowe  nawyki  żywieniowe  mające  wpływ  na  zdrowie

kształtują  się  już  w  najmłodszych  latach  życia.  Prawidłowy

rozwój nie jest możliwy bez aktywności fizycznej. Wpływa

ona na samopoczucie, rozwój i wzrost, a także wyniki w nauce

dziecka,  czy  młodego  człowieka.  Integralnym  elementem

Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i

Młodzieży są zasady prawidłowego żywienia.
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Piramida  Zdrowego  Żywienia  i

Aktywności  Fizycznej  Dzieci  i

Młodzieży

Grupa ekspertów z Instytutu Żywności i

Żywienia  opracowała  aktualnie

obowiązującą  Piramidę  Zdrowego

Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży.

Aktualna wersja – z 2019 roku:

Opis  zasad  zdrowego  żywienia  dla  dzieci  i  młodzieży  w

oparciu o piramidę

1. Jedz regularnie 5 posiłków, pij często wodę i myj zęby po

jedzeniu

2. Jedz często różne owoce i warzywa

 3. Spożywaj pełnoziarniste produkty zbożowe

 4. Pij w ciągu dnia 3 – 4 szklanki mleka (możesz je zstąpić

kefirem, jogurtem naturalnym lub częściowo serem)

5.  Spożywaj  chude  mięso,  ryby,  jaja,  nasiona  roślin

strączkowych i tłuszcze roślinne 
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6. Nie pij słodzonych napojów i unikaj słodyczy (zastąp je

orzechami lub owocami)

7.  Nie  dosalaj  potraw,  nie  jedz  fast  foodów,  słonych

przekąsek

8.  Codziennie  wykonuj  aktywność  fizyczną  przez  co  najmniej  1

godzinę – ogranicz do 2 godzin dziennie oglądanie tv, korzystanie z

komputera czy innych urządzeń elektronicznych

9. Śpij, by mózg mógł odpocząć

10. Regularnie sprawdzaj masę ciała

 systematyczny pomiar wysokości i wagi ciała ułatwia kontrolę

stanu zdrowia

 pomiary  pozwalają  na  diagnozę,  czy  prawidłowo  się

rozwijamy, jak na swój wiek i swoją płeć

 powtarzanie  pomiarów  pomaga  zbadać  tempo  wzrostu,

umożliwia wykrycie odchyleń od norm i przeciwdziała trwałym
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upośledzeniom rozwojowym i  zdrowotnym ciała,  pozwala na

stosowanie profilaktyki
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Proponowane  dzienne  racje  pokarmowe  dla  dzieci  i  młodzieży

wyrażone w produktach (g/dzień)
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ZASADY PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA DLA OSÓB

DOROSŁYCH

Piramida  żywienia  dla  osób  dorosłych  dedykowana  jest  osobom

zdrowym.  Mając  do  czynienia  z  chorobami  cywilizacyjnymi  typu

cukrzyca,  otyłość,  nadciśnienie,  choroba niedokrwienna serca czy

osteoporoza istnieje konieczność modyfikacji zaleceń żywieniowych

przez  lekarza  czy  dietetyka.  Jednak  wiele  zasad  w  piramidzie  z

pewnością  może  być  stosowanych  przez  osoby  z  wyżej

wymienionymi  problemami  zdrowotnymi  oraz  przyczynić  się  do

zahamowania rozwoju chorób w momencie ich pojawienia się.
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Piramida zdrowego żywienia dla osób dorosłych – zasady

-  2-  Warzywa  i  owoce
powinny  stanowić  co
najmniej  połowę,  tego
co  się  zjadło  w  ciągu
dnia.
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-5-  Zastąp  mięso  (głównie  czerwone)  i  produkty  mięsne

rybami, jajami i nasionami roślin strączkowych.

-6- Ogranicz do minimum spożywanie tłuszczy zwierzęcych

-8-

 Ogranicz  spożywanie  soli  i  produktów,  które  zawierają  jej  duże

ilości.

 Sól z powodzeniem można zastąpić ziołami, które poprawią smak. 

 Spożywanie zbyt dużej ilości soli prowadzi do nadciśnienia, zawałów

serca czy udarów mózgu.

 Zalecane spożywanie soli w ciągu dnia wynosi 5 mg.
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 Zioła,  którymi  zastępujemy  sól,  są  doskonałym  źródłem

antyoksydantów,  zmniejszają  stany  zapalne,  poprawiają

metabolizm, mają właściwości bakteriobójcze. 

 Unikaj kupowania gotowych mieszanek przypraw, gdyż one bardzo

często zawierają sól. 

 Dołącz do swojej diety takie przyprawy i zioła jak: oregano, bazylia,

rozmaryn, tymianek, czosnek, kurkuma, imbir, cynamon.

 Poza  stosowaniem  wszelkich  zasad  zdrowego

odżywiania należy  pamiętać  o  codziennej  aktywności

fizycznej – minimum 30-45 minut w ciągu dnia.

 Korzystne są regularnie wykonywane umiarkowane aktywności

aerobowe,  do których zalicza  się  spacer,  jazdę na rowerze,

pływanie, nordic walking czy chodzenie po schodach.

 Połączenie  zbilansowanej  diety  z  aktywnością  ruchową

pozwala  zachować  zdrowie  i  zmniejsza  ryzyko  wystąpienia

chorób cywilizacyjnych.
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ZASADY  PRAWIDŁOWEGO  ODŻYWIANIA  OSÓB

STARSZYCH

Wraz  z  upływem  lat  oraz  zachodzącymi  w  organizmie

zmianami  konieczne  jest  wprowadzenie  nowych  zasad

dotyczących żywienia. 

Osoby powyżej 65 roku życia są szczególnie narażone na choroby

serca,  krążenia,  nowotworowe,  zwyrodnieniowe  stawów.  Mogą

występować  niedobory  witamin  C,  D,  B,  wapnia,  cynku  i  kwasu

foliowego.  Osoby  starsze  mogą  borykać  się  z  problemami  typu

zaburzenie łaknienia, złe uzębienie, źle dopasowana proteza, bądź

chorobami układu pokarmowego. W efekcie, by uniknąć przykrych

dolegliwości,  rezygnują  one  ze  spożywania  produktów

pełnoziarnistych,  surowych  warzyw  i  owoców,  nasion,  czy

produktów  mlecznych.  Zastępują  je  wysoko  przetworzoną

żywnością, co z kolei prowadzi do niedoborów witamin i składników

odżywczych. 
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Zmniejszona aktywność fizyczna w połączeniu z wiekiem, spadkiem
masy mięśniowej, problemami
z  nabywaniem  żywności  i
gotowaniem powodują często,
że  osoby  starsze  mają
problemy  z  właściwym
odżywianiem się. 
Trzeba  pamiętać,  że  proces
starzenia  przebiega  bardzo
indywidualnie.  Tworząc
jadłospis  osoby  starszej
należy  wziąć  pod  uwagę
tempo  zmian,  jakie
zachodzą w jej organizmie,
choroby,  przyjmowane
leki,  poziom  aktywności
fizycznej,  dotychczasowy

sposób żywienia. 
Niezależnie  od  powyższych  czynników  najważniejszym  zadaniem
dietetyka  jest  ustalenie  takiej  diety,  która  dostarczy  organizmowi
niezbędnych składników odżywczych, spowoduje opóźnienie procesu
starzenia, zmniejszy dolegliwości chorobowe.
Ogólne zalecenia żywieniowe osób starszych
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UKŁADANIE JADŁOSPISÓW

Każda  przygotowywana  dieta  powinna  być  zbilansowana  i

uwzględniać produkty z każdej grupy żywności. Jeśli znamy skład

i  wartość  odżywczą  danego  produktu  możemy  z

powodzeniem  zmienić  go  na  jakiś  inny.  Ważne  jest,  by

zmiana dokonywana była w tej samie grupie produktów, np.:

Natomiast nie wolno zastępować np. mleka warzywami czy mięsem.

Tak  samo  produkty  zbożowe  nie  powinny  być  zastępowane

warzywami, ziemniaki – makaronem, czy kaszą.

Najważniejsze jest, by pamiętać, że zastosowany zamiennik

nie może naruszać wartości odżywczej danego posiłku. 

Praktyczne wskazówki dotyczące układania jadłospisów

Prawidłowe  układanie  jadłospisu  wymaga  od  konsultanta

żywieniowego umiejętności wyboru właściwych produktów,

czyli  tych  najbardziej  wartościowych  odżywczo,  z

uwzględnieniem  możliwości  finansowych  klienta,  jego

upodobań i dostępnych produktów.

 Prawidłowo  skomponowane  posiłki  dostarczą  organizmowi

wszelkich, niezbędnych wartości odżywczych. 
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 Jadłospis  powinien  być  planowany  na  dłuższy  czas,

ponieważ  może  się  zdarzyć,  że  produkty  skonsumowane  w

danym  dniu  nie  dostarczą  niezbędnych  składników,  stąd

konieczne jest ich dostarczenie w kolejnym dniu diety.

Wcześniej zaplanowany jadłospis ułatwia:

Jadłospis  musi  zawierać  wszelkie  produkty  spożywcze  we

właściwych proporcjach.

Zanim rozpocznie  się  opracowywanie  jadłospisu  konieczne

jest zaplanowanie ilości posiłków, jakie będą spożywane w

ciągu dnia. 

Prawidłowe  rozłożenie  energii  uzależnione  od  liczby

spożywanych w ciągu dnia posiłków

% energii przypadającej na 1
posiłek

posiłek 5 posiłków w ciągu dnia
śniadanie 20-25

II śniadanie 15-20
obiad 35-40
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podwieczorek 5-10
kolacja 10-15

 Urozmaicenie  posiłków  jest  tak  samo  ważne  jak  ich

regularne  spożywanie. Ma  ono  na  celu  nie  tylko

dostarczenie  niezbędnych  składników,  ale  również  posiada

aspekt psychologiczny. Zbyt monotonna dieta staje się szybko

nudna  i  zniechęca  do  przygotowywania  posiłków,  wpływa

niekorzystnie na apetyt. Nawet najsmaczniejsze dania główne

nie powinny być zbyt często powtarzane. Po pewnym czasie i

one mogą się znudzić.

 Jadłospis  musi  uwzględniać  produkty  z  każdej  grupy.

Te, które są spożywane stosunkowo rzadko, jak np. nasiona,

orzechy czy rośliny strączkowe, powinny znaleźć się w menu,

co kilka dni, we właściwych (zwiększonych) ilościach. 

 Doskonałym  rozwiązaniem  jest  wykorzystywanie

dostępnych produktów sezonowych, zwłaszcza warzyw

i owoców. W sezonie warto wprowadzać ich jak najwięcej do

codziennego  menu,  nie  zapominając  o  ich  urozmaiconym

podaniu.

 Planując potrawy jakie będą wchodzić w skład posiłku

warto zadać o ich smak – im bardziej  zróżnicowany tym

lepiej.  Np.  po  kwaśnej  zupie  nie  podaje  się  też  kwaśnego

drugiego dania.

 Nie  bez  znaczenia  jest  także  barwa posiłku. Właściwie

zestawione posiłki powinny być kolorowe – dzięki temu będą
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pobudzać apetyt, co np. jest szczególnie ważne przy układaniu

dziecięcego menu.

 Planując  jadłospis  warto  wziąć  pod  uwagę  produkty,

dania, które dana osoba lubi. 

 Jeśli istnieją jakieś potrawy czy produkty, których ktoś

nie lubi, nie ma sensu na siłę wprowadzać je do menu.

Warto zaproponować jakieś nowe dania, by przekonać kogoś

do danego produktu.

 Kolejnym  ważnym  aspektem,  jaki  należy  wziąć  pod

uwagę  opracowując  jadłospis  jest  pracochłonność

przygotowywania posiłków. Warto skupić się na daniach,

które są szybkie i proste w przygotowaniu. Szczególnie jeśli

ktoś nie ma czasu gotować, powinniśmy zadbać o to, by w

menu znalazły się dania, jak najmniej pracochłonne. 

 Nie  bez  znaczenia  jest  także  miejsce  spożywanych

posiłków. Te posiłki na wynos – do pracy czy szkoły – muszą

bazować na produktach, które w prosty sposób można zabrać

ze  sobą.  Nie  powinny  przy  przechowywaniu  zmieniać  też

walorów smakowych czy żywieniowych.
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 Jeśli jeden z posiłków ma być spożywany w barze czy

stołówce  powinien  być  także  uwzględniony  w

jadłospisie. Taki posiłek powinien również być spożyty w

określonej porze, z zachowaniem odpowiedniej przerwy. Nie

może to być dodatkowy posiłek, który zaburzy spożytą w

ciągu dnia ilość kalorii. 

 Układając  menu  warto  wziąć  pod  uwagę  aspekt

ekonomiczny. Dobrze  jest  oszacować  koszt  jadłospisu.

Przy  ograniczaniu  wydatków  należy  szukać  tańszych

zamienników produktów, które będą jednocześnie spełniały

wymóg  wartości  odżywczej.  Nie  zawsze  droższy  produkt

okazuje się być tym lepszym. 

Pierwsze śniadanie

Jako pierwszy posiłek spożywany w ciągu dnia musi zawierać:
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Drugie śniadanie

Obiad

Główny posiłek dnia, który powinien obejmować 2-3 dania:

Podwieczorek

 Z  reguły  jest  to  lekki  posiłek  węglowodanowy  –  słodki,

może składać się z:

Kolacja

Jest to ostatni posiłek spożywany w ciągu dnia, dlatego nie

powinna być ciężkostrawna czy zbyt obfita.

TABELA KALORYCZNOŚCI PRODUKTÓW

Nazwa produktu kcal
w

100g

białka tłuszcze węglowodany
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Agrest 41,0 0,8 0,2 11,8
Amarantus, nasiona 400,0 14,5 6,5 66,2
Ananas 54,0 0,4 0,2 13,6
Ananas w syropie 84,0 0,4 0,1 21,0
Anyż 337,0 17,6 16,0 50,0
Arbuz 36,0 0,6 0,1 8,4
Awokado 160,0 2,0 15,3 7,4
Bakłażan 21,0 1,1 0,1 6,3
Baleron 244,0 15,1 20,2 0,9
Banan 95,0 1,0 0,3 23,5
Banany suszone 360,0 3,8 1,1 88,8
Bazylia suszona 251,0 14,3 4,0 61,0
Bazylia świeża 23,0 3,2 0,64 2,7
Biała rzodkiew 14,0 1,0 0,0 3,0
Białko jajka kurzego 49,0 10,9 0,2 0,7
Bób 66,0 7,1 0,4 14,0
Boćwina 17,0 2,1 0,5 5,5
Boczek wędzony 477,0 13,0 47,0 0,0
Botwinka 17,0 2,1 0,5 5,5
Brokuły 27,0 3,0 0,4 5,2
Brukselka 37,0 4,7 0,5 8,7
Brzoskwinia 46,0 1,0 0,2 11,9
Brzoskwinia w syropie 73,0 0,4 0,1 18,2
Bułka owsiana 304,0 9,3 4,5 58,4
Bułka pszenna zwykła 273,0 8,1 1,5 57,7
Bułka sojowa 315,0 10,1 4,0 61,1
Bułka tarta 347,0 9,7 1,9 77,6
Bułka wrocławskia 294,0 8,0 4,4 56,6
Burak 38,0 1,8 0,1 9,5
Cebula 30,0 1,4 0,4 6,9
Cebula czerwona 30,0 1,4 0,4 6,9
Cebula konserwowa 52,0 0,7 0,2 12,4
Cebulka dymka 30,0 1,4 0,4 6,9
Chili 40,0 0,4 0,1 1,8
Chleb chrupki 353,0 8,7 2,4 78,9
Chleb pszenny 257,0 8,5 1,4 54,3
Chleb zwykły 248,0 6,1 1,3 56,3
Chleb żytni 225,0 6,8 1,8 53,8
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pełnoziarnisty
Chleb żytni razowy 213,0 5,9 1,7 51,2
Chrzan 67,0 4,5 0,6 18,1
Ciecierzyca konserwowa 127,0 6,0 3,0 18,0
Cieciorka 364,0 19,3 6,0 60,6
Cielęcina łopatka 106,0 19,9 2,8 0,0
Cielęcina sznyclówka 105,0 20,5 2,4 0,0
Cielęcina udziec 108,0 19,9 3,1 0,0
Cukier 405,0 0,0 0,0 99,8
Cukier brązowy 380,0 0,12 0,0 98,0
Cukier puder 387,0 0,0 0,0 100,0
Cukinia 15,0 1,2 0,1 3,2
Curry 325,0 13,0 14,0 58,0
Ćwikła 40,0 1,6 0,1 10,2
Cykoria 21,0 1,7 0,2 4,1
Cynamon 247,0 4,0 1,2 81,0
Cytryna 36,0 0,8 0,3 9,5
Czekolada gorzka 554,0 6,7 34,3 56,6
Czereśnie 61,0 1,0 0,3 14,6
Czerwona fasola 
konserwowa 

87,0 8,1 0,6 12,3

Czosnek 146,0 6,4 0,5 32,6
Czosnek granulowany 331,0 17,0 0,73 73,0
Daktyle suszone 277,0 2,0 0,4 74,0
Dorsz filety bez skóry 70,0 16,5 0,3 0,0
Dynia 28,0 1,3 0,3 7,7
Dżem jagodowy 
niskosłodzony

153,0 0,3 0,2 38,2

Dżem śliwkowy 
niskosłodzony

153,0 0,3 0,1 37,9

Dżem truskawkowy 
niskosłodzony

153,0 0,3 0,2 37,8

Dżem wiśniowy 
niskosłodzony

154,0 0,4 0,2 37,5

Ekstrakt z wanilii 288,0 0,03 0,0 14,0
Estragon 295,0 23,0 7,2 50,0
Fasola biała suche 
nasiona

288,0 21,4 1,6 61,6
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Fasola cięta, 
konserwowa, bez 
zalewy

16,0 1,5 0,2 4,5

Fasola szparagowa 27,0 2,4 0,2 7,6
Fasolka szparagowa, 
mrożonka

24,0 2,2 0,2 6,8

Figi suszone 290,0 3,6 1,2 78,0
Filet z makreli w sosie 
pomidorowym

150,0 13,1 9,0 4,0

Flądra świeża 83,0 16,5 1,8 0,0
Gałka muszkatołowa 475,0 6,7 32,0 50,0
Goździk 323,0 6,0 20,0 61,0
Grahamka 252,0 9,0 1,7 56,1
Granat 83,0 1,7 1,2 18,7
Grejpfrut 36,0 0,6 0,2 9,8
Grejpfrut czerwony 42,0 0,8 0,1 10,7
Grejpfrut zielony 36,0 0,6 0,2 9,8
Groch suche nasiona 293,0 23,8 1,4 60,2
Groszek ptysiowy 476,0 14,9 30,2 37,6
Groszek zielony 75,0 6,7 0,4 17,0
Groszek zielony 
konserwowy

63,0 4,9 0,2 15,8

Gruszka 54,0 0,6 0,2 14,4
Grzyby suszone 284,0 9,3 0,7 73,0
Halibut świeży 98,0 20,1 1,9 0,0
Herbata bez cukru 0,0 0,1 0,0 0,0
Imbir 347,0 9,1 6,0 71,0
Jabłka suszone 238,0 2,1 2,1 62,3
Jabłko 46,0 0,4 0,4 12,1
Jagody 45,0 0,8 0,6 12,2
Jajko kurze 139,0 12,5 9,7 0,6
Jajko przepiórcze 158,0 13,0 11,0 0,4
Jarmuż 29,0 3,3 0,7 6,1
Jogurt naturalny 2% 60,0 4,3 2,0 6,2
Kabanos 326,0 27,4 24,3 0,0
Kabanos z kurczaka 247,0 22,8 17,4 0,1
Kajzerka 296,0 8,4 3,6 58,6
Kakao w proszku 16% 448,0 18,2 21,7 50,6
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Kalafior 22,0 2,4 0,2 5,0
Kalarepa 29,0 2,2 0,3 6,5
Kapary 23,0 2,4 0,9 4,9
Kapusta biała 29,0 1,7 0,2 7,4
Kapusta czerwona 27,0 1,9 0,2 6,7
Kapusta kwaszona 12,0 1,1 0,2 3,4
Kapusta pekińska 12,0 1,2 0,2 3,2
Kapusta włoska 38,0 3,3 0,4 7,8
Kardamon 311,0 11,0 6,7 68,0
Karp świeży 110,0 18,0 4,2 0,0
Kasza gryczana 336,0 12,6 3,1 69,3
Kasza jaglana 346,0 10,5 2,9 71,6
Kasza jęczmienna 
pęczak

334,0 8,4 2,0 74,9

Kasza jęczmienna 
perłowa

327,0 6,9 2,2 75,0

Kasza kukurydziana 337,0 8,0 1,7 72,0
Kasza manna 348,0 8,7 1,3 76,7
Kaszanka jęczmienna 195,0 8,5 12,6 13,0
Kawa bez cukru 2,0 0,2 0,0 0,3
Keczup 93,0 1,8 1,0 22,2
Kefir 2% 51,0 3,4 2,0 4,7
Kefir 2% z wapniem 51,0 3,4 2,0 4,7
Kiełbasa delikatesowa z 
kurczaka

109,0 19,6 3,3 0,1

Kiełbasa domowa 320,0 14,7 29,2 0,5
Kiełbasa jałowcowa z 
kurczaka

236,0 19,0 17,9 0,1

Kiełbasa kanapkowa z 
kurczaka

179,0 11,8 13,5 3,0

Kiełbasa lubuska 249,0 17,5 18,0 4,8
Kiełbasa parówkowa 323,0 11,0 31,5 0,0
Kiełbasa podlaska z 
kurczaka

232,0 20,7 16,7 0,1

Kiełbasa podsuszana z 
kurczaka

162,0 21,7 8,4 0,0

Kiełbasa podwawelska 247,0 17,3 19,6 0,9
Kiełbasa rzeszowska 203,0 20,9 13,4 0,0
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Kiełbasa śląska 210,0 18,4 15,3 0,0
Kiełbasa sucha 
krakowska

323,0 25,6 24,8 0,0

Kiełbasa sucha 
myśliwska

291,0 27,8 20,1 0,0

Kiełbasa szynkowa z 
kurczaka

110,0 16,2 5,0 0,0

Kiełbasa toruńska 263,0 20,9 20,1 0,0
Kiełbasa zwyczajna 209,0 17,6 15,6 0,0
Kiełbasa żywiecka 315,0 20,3 26,3 0,0
Kiełbaski bawarskie 308,0 15,5 27,7 0,1
Kiełki bambusa 20,0 1,1 0,6 2,0
Kiełki brokuła 57,0 5,0 0,0 6,8
Kiełki buraka 37,0 1,6 0,2 9,6
Kiełki fasoli mung 29,0 3,0 0,4 6,2
Kiełki lucerny 23,0 4,0 0,7 2,1
Kiełki rzodkiewki 43,0 3,8 2,5 3,6
Kiełki słonecznika 31,0 3,4 0,7 4,0
Kiełki soczewicy 119,0 9,0 0,6 22,1
Kiełki soi 141,0 13,1 6,7 9,6
Kiwi 56,0 0,9 0,5 13,9
Kminek 333,0 20,0 15,0 50,0
Kolendra 279,0 22,0 4,8 52,0
Komosa ryżowa - 
quinoa

334,0 14,8 5,0 58,5

Komosa ryżowa - 
Quinoa

334,0 15,0 5,0 58,0

Koncentrat pomidorowy
30%

92,0 5,6 1,5 16,7

Koperek 26,0 2,8 0,4 6,1
Kostka rosołowa Rosół z
kury z pietruszką i 
lubczykiem 

300,0 10,0 20,0 10,0

Krewetka tygrysia 92,0 22,0 0,0 1,0
Kukurydza kolba 110,0 3,7 1,5 23,4
Kukurydza konserwowa 102,0 2,9 1,2 23,6
Kumin (kmin rzymski) 429,0 17,0 22,0 34,0
Kurki 32,0 1,49 0,53 6,86
Kurkuma 354,0 7,8 9,9 65,0
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Len mielony 253,0 40,0 9,0 3,0
Len w nasionach 500,0 24,5 31,0 35,0
Limonka 30,0 0,7 0,2 10,5
Liście mięty 77,0 3,8 0,94 15,0
Liść laurowy 313,0 7,6 8,4 75,0
Łosoś smażony 380,0 21,2 31,4 4,0
Łosoś świeży 201,0 19,9 13,6 0,0
Łosoś wędzony 162,0 21,5 8,4 0,0
Magii 17,0 2,7 0,0 1,5
Majeranek 271,0 13,0 7,0 61,0
Majonez 714,0 1,3 79,0 2,6
Mak 478,0 20,1 42,9 24,7
Mąka kukurydziana 337,0 5,9 3,0 78,0
Mąka pszenna typ 1850 309,0 11,9 2,3 70,0
Mąka pszenna typ 500 343,0 10,1 1,2 74,0
Mąka pszenna typ 550 344,0 10,5 1,6 73,0
Mąka pszenna typ 750 341,0 11,6 1,8 71,3
Makaron bezjajeczny 364,0 11,0 1,6 77,6
Makaron czterojajeczny 391,0 13,2 3,4 78,3
Makaron dwujajeczny 373,0 12,0 2,6 76,8
Makaron farfalline 
pełnoziarnisty z 5 zbóż

351,0 14,4 2,5 63,8

Makaron penne 
pełnoziarnisty

345,0 15,2 1,3 68,0

Makaron rurki (z 
pszenicy Durum)

350,0 12,0 1,5 72,1

Makaron ryżowy 356,0 6,8 0,7 83,0
Makaron spaghetti 
razowy

354,0 13,0 2,5 66,5

Mąka ryżowa 348,0 7,2 0,7 79,2
Mąka żytnia typ 1400 310,0 7,1 2,2 75,3
Mąka żytnia typ 2000 301,0 8,1 2,2 74,0
Mąka żytnia typ 580 330,0 5,1 1,5 78,5
Mąka żytnia typ 720 327,0 5,9 1,7 77,4
Makrela świeża 181,0 18,7 11,9 0,0
Makrela wędzona 221,0 20,7 15,5 0,0
Maliny 29,0 1,3 0,3 12,0
Mandarynki 42,0 0,6 0,2 11,2
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Mango 67,0 0,5 0,3 17,0
Marchewka 27,0 1,0 0,2 8,7
Marchewka z 
groszkiem, mrożonka

39,0 2,6 0,3 10,4

Marchewki mini 41,0 1,0 0,0 9,0
Maślanka 0,5 % 37,0 3,4 0,5 4,7
Masło ekstra 735,0 0,7 82,5 0,7
Masło klarowane 883,0 0,0 99,0 0,0
Masło orzechowe 634,0 26,6 53,0 8,5
Masło śmietankowe 659,0 1,1 73,5 1,1
Melon 36,0 0,9 0,3 8,4
Mieszanka mąk 
gryczanej, ryżowej lub 
owsianej

351,0 11,7 2,7 70,7

Mieszanka warzywna z 
kurczakiem, ryżem i 
grzybami chińskimi, 
mrożonka

87,0 4,3 2,4 13,3

Mieszanka ziół 1,0 0,0 0,1 0,0
Mięta pieprzowa 77,0 3,8 0,94 15,0
Migdały 572,0 20,0 52,0 20,5
Miks ulubionych warzwy 38,0 1,9 0,3 8,8
Mintaj świeży 73,0 16,6 0,6 0,0
Miód pszczeli 324,0 0,3 0,0 79,5
Mleko kokosowe w 
puszce 

203,0 2,1 18,0 8,1

Mleko kozie 2% 68,0 3,2 4,1 4,5
Mleko owcze 107,0 6,0 7,0 5,1
Mleko sojowe 41,0 6,0 1,4 4,3
Mleko spożywcze 2,0% 51,0 3,4 2,0 4,9
Mleko w proszku pełne 479,0 27,0 24,0 38,7
Mleko zagęszczone 
niesłodzone

131,0 6,6 7,5 9,4

Mleko zagęszczone 
słodzone

326,0 7,5 8,0 55,3

Młody jęczmień proszek 320,0 52,0 2,0 21,0
Morele 47,0 0,9 0,2 11,9
Morele suszone 284,0 5,4 1,2 72,2
Morszczuk świeży 89,0 17,2 2,2 0,0
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Mus jabłkowy 124,0 2,2 0,2 28,7
Musli z orzechami i 
rodzynkami

375,0 11,5 12,7 62,9

Musli z suszonymi 
owocami

325,0 8,4 3,4 72,2

Musztarda 162,0 5,7 6,4 22,0
Napój kokosowy w 
kartonie

30,0 0,1 2,0 3,5

Nasiona Chia 490,0 16,0 31,0 44,0
Natka pietruszki 41,0 4,4 0,4 9,0
Nektarynka 48,0 0,9 0,2 11,8
Ocet balsamiczny 116,0 0,0 0,0 0,7
Ocet jabłkowy 24,0 0,0 0,0 6,0
Ocet winny 20,0 0,0 0,0 5,0
Ogórek 13,0 0,7 0,1 2,9
Ogórek kiszony 11,0 1,0 0,1 1,9
Ogórek konserwowy 23,0 0,4 0,1 4,9
Ogórek kwaszony 11,0 1,0 0,1 1,9
Ogórki konserwowe 24,0 0,3 0,1 5,6
Olej kokosowy 900,0 0,0 100,0 0,0
Olej rzepakowy 884,0 0,0 100,0 0,0
Olej słonecznikowy 884,0 0,0 100,0 0,0
Oliwa z oliwek 882,0 0,0 99,6 0,2
Oliwki czarne 125,0 1,4 12,7 4,1
Oliwki zielone 
marynowane

125,0 1,4 12,7 4,1

Oregano 265,0 9,0 4,3 69,0
Orzechy arachidowe 560,0 25,7 46,1 19,2
Orzechy brazylijskie 656,0 14,0 66,0 4,0
Orzechy laskowe 640,0 14,4 63,0 14,9
Orzechy piniowe 673,0 16,7 68,4 13,0
Orzechy pistacjowe 589,0 20,5 48,5 25,0
Orzechy włoskie 645,0 16,0 60,3 18,0
Orzechy ziemne 603,0 26,0 50,0 14,0
Ostra papryka 0,4 0,02 0,0 0,09
Otręby pszenne 185,0 16,0 4,6 61,9
Paluszek krabowy 113,0 6,5 2,2 16,8
Papaja 41,0 0,6 0,1 11,1
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Papryka czerwona 28,0 1,3 0,5 6,6
Papryka czerwona 
konserwowa

30,0 0,8 1,5 5,0

Papryka sucha 289,0 15,0 13,0 56,0
Papryka zielona 18,0 1,1 0,3 4,6
Pasternak 57,0 1,6 0,6 15,5
Pasztet pieczony 390,0 17,0 31,2 13,5
Pasztet podlaski z 
kurczaka

228,0 6,7 21,1 3,6

Pasztet z kurczaka 214,0 14,4 14,3 7,5
Pestki dyni 556,0 24,5 45,8 18,0
Pestki słonecznika 561,0 24,4 43,7 24,6
Pesto 340,0 3,7 34,6 6,3
Pieczarki 17,0 2,7 0,4 2,6
Pieczarki marynowane 
konserwowe

19,0 2,3 0,4 4,3

Pieczeń wołowa 117,0 20,9 3,6 0,0
Pieczona polędwica 
wołowa

168,0 19,7 9,9 0,0

Pieczywo tostowe 305,0 8,1 4,7 58,8
Pieczywo tostowe 
grahamowe

273,0 7,5 4,2 53,8

Pieczywo Wasa 370,0 10,0 3,0 70,0
Pieprz biały 296,0 10,0 2,1 69,0
Pieprz czarny 318,0 11,0 3,3 65,0
Pieprz czerwony 318,0 12,0 17,0 57,0
Pierś indyka bez skóry 84,0 19,2 0,7 0,0
Pierś indyka ze skórą 100,0 18,7 2,7 0,0
Pierś kurczaka bez 
skóry

99,0 21,5 1,3 0,0

Pietruszka 38,0 2,6 0,5 10,5
Pikle konserwowe 62,0 1,3 0,2 15,5
Płatki jaglane 361,0 10,0 4,0 69,0
Płatki jęczmienne 355,0 9,8 3,6 79,4
Płatki kukurydziane 363,0 6,9 2,5 83,6
Płatki migdałowe 581,0 22,0 51,0 10,0
Płatki owsiane 366,0 11,9 7,2 69,3
Płatki pszenne 351,0 9,0 3,0 81,0
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Płatki ryżowe 344,0 6,7 0,7 78,9
Płatki żytnie 343,0 6,4 3,2 82,6
Podudzie indyka bez 
skóry

100,0 16,6 3,7 0,0

Polędwica łososiowa 106,0 20,0 2,0 2,0
Polędwica luksusowa 177,0 19,5 10,0 2,4
Polędwica sopocka 165,0 19,9 9,1 0,9
Polędwica wołowa 113,0 20,1 3,5 0,0
Polędwica z indyka 105,0 15,8 4,6 0,1
Polędwica z piersi 
kurczaka

93,0 20,4 1,2 0,0

Pomarańcza 44,0 0,9 0,2 11,3
Pomidor 15,0 0,9 0,2 3,6
Pomidory koktajlowe 15,0 0,9 0,2 3,6
Pomidory z puszki 23,0 1,3 0,2 4,0
Por 24,0 2,2 0,3 5,7
Porzeczki białe 33,0 1,0 0,2 13,1
Porzeczki czarne 35,0 1,3 0,2 14,9
Porzeczki czerwone 31,0 1,1 0,2 13,8
Powidła śliwkowe 214,0 1,0 0,2 53,0
Poziomki 33,0 0,8 0,5 8,3
Proszek do pieczenia 97,0 0,1 0,4 47,0
Przecier pomidorowy 25,0 1,2 0,1 4,5
Przyprawa do drobiu 307,0 9,6 7,5 66,0
Przyprawa do ryb 307,0 9,6 7,5 66,0
Przyprawa "Jarzynka" 90,0 1,9 0,4 23,3
Pstrąg strumieniowy 
świeży

97,0 19,2 2,1 0,0

Pstrąg tęczowy świeży 160,0 18,6 9,6 0,0
Pstrąg wędzony 117,0 19,4 4,4 0,2
Pumpernikiel 240,0 5,9 2,0 58,2
Rabarbar 9,0 0,5 0,1 4,6
Rodzynki suszone 277,0 2,3 0,5 71,2
Rostbef wołowy 152,0 21,5 7,3 0,0
Rozmaryn 331,0 4,9 15,0 64,0
Rukola 25,0 2,6 0,7 3,7
Ryż biały 344,0 6,7 0,7 78,9
Ryż brązowy 322,0 7,1 1,9 76,8

http://kar-group.elk.pl                                                                                                                  112 |
S t r o n a

http://kar-group.elk.pl/


ROUP DIETETYKA SPORTOWA

Rzepa 26,0 1,1 0,3 8,2
Rzeżucha 32,0 2,6 0,7 5,5
Rzodkiewka 14,0 1,0 0,2 4,4
Salami 540,0 21,9 50,6 0,9
Salami popularne 568,0 21,6 53,7 1,4
Salami z pieprzem 405,0 17,0 37,0 1,0
Sałata 14,0 1,4 0,2 2,9
Sałata lodowa 14,0 0,9 0,1 3,0
Sałata rzymska 17,0 1,2 0,0 3,0
Sandacz świeży 84,0 19,2 0,7 0,0
Sardynki w oleju 221,0 24,1 13,9 0,0
Sardynki w pomidorach 162,0 17,0 9,9 1,4
Schab pieczony 291,0 30,4 18,7 0,7
Seler konserwowy 17,0 0,7 0,1 5,4
Seler korzeniowy 21,0 1,6 0,3 7,7
Seler naciowy 13,0 1,0 0,2 3,6
Ser Brie pełnotłusty 329,0 19,8 28,0 0,2
Ser Camembert 
pełnotłusty

291,0 21,4 23,0 0,2

Ser Cheddar pełnotłusty 391,0 27,1 31,7 0,1
Ser Edamski pełnotłusty 313,0 26,1 23,4 0,1
Serek homogenizowany 161,0 12,7 11,0 3,0
Serek homogenizowany 
waniliowy

159,0 16,8 4,2 13,3

Serek twarogowy 
ziarnisty

101,0 12,3 4,3 3,3

Serek typu "Fromage" 
naturalny

379,0 10,2 37,1 2,4

Ser Ementaler 
pełnotłusty

380,0 28,8 29,7 0,1

Ser Gouda pełnotłusty 316,0 27,9 22,9 0,1
Ser kozi 388,0 21,4 33,9 0,0
Ser kozi, twarożek 168,0 8,7 14,0 4,0
Ser Mascarpone 394,0 3,5 40,0 5,1
Ser mozzarella 254,0 24,0 16,0 3,0
Ser mozzarella light 157,0 19,0 8,5 1,0
Ser Parmezan 452,0 41,5 32,0 0,1
Ser Radamer 339,0 26,2 26,0 0,1

http://kar-group.elk.pl                                                                                                                  113 |
S t r o n a

http://kar-group.elk.pl/


ROUP DIETETYKA SPORTOWA

Ser Rokpol pełnotłusty 363,0 22,6 30,6 0,1
Ser Salami pełnotłusty 351,0 25,2 28,1 0,1
Ser topiony 298,0 13,5 27,0 1,2
Ser Trapistów 
pełnotłusty

367,0 23,5 30,7 0,1

Ser Trapistów tłusty 351,0 28,0 26,8 0,1
Ser twarogowy chudy 99,0 19,8 0,5 3,5
Ser twarogowy półtłusty 133,0 18,7 4,7 3,7
Ser twarogowy tłusty 175,0 17,7 10,1 3,5
Ser Tylżycki pełnotłusty 353,0 26,1 27,9 0,1
Ser typu "Feta" 215,0 17,0 16,0 1,0
Sezam 632,0 23,2 59,9 10,0
Siemie lniane 534,0 18,0 42,0 29,0
Skórka cytrynowa 120,0 1,6 0,2 25,0
Skrobia kukurydziana 353,0 0,2 0,0 88,5
Skrobia ziemniaczana 343,0 0,6 0,1 83,9
Śledź solony 217,0 19,8 15,4 0,0
Śledź w oleju 301,0 16,4 26,5 0,0
Śliwka 45,0 0,6 0,2 11,7
Śliwki suszone 267,0 3,5 1,2 68,9
Słodki ziemniak (batat) 86,0 1,6 0,1 20,0
Śmietana, 12% tłuszczu 133,0 2,7 12,0 3,9
Śmietana, 18% tłuszczu 184,0 2,5 18,0 3,6
Śmietanka kremowa 
30%

287,0 2,2 30,0 3,1

Soczewica czerwona 
suche nasiona

327,0 25,4 3,0 57,5

Soja suche nasiona 382,0 34,3 19,6 32,7
Sok ananasowy 48,0 0,3 0,1 11,4
Sok brzoskwiniowo 
pomarańczowy

32,0 0,7 0,1 7,4

Sok buraczany 34,0 0,8 0,2 7,6
Sok cytrynowy 30,0 0,4 0,3 6,4
Sok egzotyczny 57,0 0,8 0,3 12,7
Sok grejpfrutowy 40,0 0,5 0,1 9,2
Sok jabłkowy 42,0 0,1 0,1 10,0
Sok marchwiowo 
brzoskwiniowy

44,0 0,5 0,1 11,3

http://kar-group.elk.pl                                                                                                                  114 |
S t r o n a

http://kar-group.elk.pl/


ROUP DIETETYKA SPORTOWA

Sok marchwiowo 
jabłkowo bananowy

39,0 0,3 0,1 10,2

Sok marchwiowo 
jabłkowo śliwkowy

39,0 0,4 0,2 10,2

Sok marchwiowo 
jabłkowy

44,0 0,5 0,2 12,1

Sok marchwiowo 
pomarańczowy

40,0 0,6 0,1 10,8

Sok marchwiowy 43,0 0,4 0,1 11,3
Sok pomarańczowo 
grejpfrutowy

43,0 0,6 0,1 9,8

Sok pomarańczowy 43,0 0,6 0,1 9,9
Sok pomidorowy 14,0 0,8 0,2 3,3
Sok wieloowocowy 45,0 0,2 0,1 10,9
Sok wielowarzywny 25,0 1,0 0,3 5,7
Sól 0,0 0,0 0,0 0,0
Sola świeża 83,0 17,5 1,4 0,0
Sól czosnkowa 9,0 4,3 1,2 1,9
Sos sojowy 0,0 0,6 0,0 0,3
Starta skórka z 
pomarańczy

120,0 1,6 0,2 25,0

Suszone pomidory 215,0 5,0 14,0 23,0
Syrop klonowy 265,0 0,1 0,1 63,0
Szafran 310,0 11,0 5,9 65,0
Szałwia 315,0 11,0 13,0 61,0
Szczaw 21,0 1,1 0,8 4,9
Szczupak świeży 82,0 18,4 0,8 0,0
Szczypiorek 29,0 4,1 0,8 3,9
Szparagi 18,0 1,9 0,2 3,7
Szpinak 16,0 2,6 0,4 3,0
Szpinak, mrożonka 15,0 2,3 0,4 2,7
Szponder wołowy 217,0 19,3 15,7 0,0
Szprotka wędzona 243,0 19,3 18,3 0,0
Szynka delikatesowa z 
kurczaka

123,0 18,2 5,6 0,0

Szynka kanapkowa 102,0 14,2 4,4 1,4
Szynka parmeńska 135,0 26,0 3,0 1,0
Szynka wiejska 253,0 17,1 20,3 0,9
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Szynka wieprzowa 
gotowana

233,0 16,4 18,3 1,0

Szynka wołowa 
gotowana

107,0 20,9 2,0 1,1

Szynka z indyka 84,0 17,1 1,6 0,1
Szynka z piersi 
kurczaka

98,0 21,2 1,2 0,2

Szynka z udźca 
kurczaka

117,0 17,2 5,3 0,0

Szynkówka wieprzowa 191,0 13,6 14,7 1,4
Szynkówka wołowa 85,0 16,2 1,5 1,4
Tofu 112,0 12,0 6,0 3,0
Truskawki 28,0 0,7 0,4 7,2
Tuńczyk w oleju 190,0 27,1 9,0 0,0
Tuńczyk w sosie 
własnym

96,0 21,0 1,2 0,0

Tymianek 276,0 9,1 7,4 64,0
Udko kurczaka bez 
skóry

125,0 17,8 6,0 0,0

Udko kurczaka ze skórą 158,0 16,8 10,2 0,0
Udziec indyka bez skóry 104,0 19,4 2,8 0,0
Udziec indyka ze skórą 131,0 18,4 6,4 0,0
Wafle ryżowe 390,0 8,0 3,0 81,0
Wątróbka kurczaka 136,0 19,1 6,3 0,6
Wędzona pierś z 
kurczaka

107,0 23,0 0,5 0,0

Wędzonka wołowa 
gotowana

102,0 17,8 3,1 0,5

Wieprzowina karkówka 267,0 16,1 22,8 0,0
Wieprzowina łopatka 257,0 16,0 21,7 0,0
Wieprzowina schab 
surowy

174,0 21,0 10,0 0,0

Wieprzowina żeberka 321,0 15,2 29,3 0,0
Wino białe półwytrawne 81,0 0,0 0,0 3,7
Wino białe słodkie 95,0 0,2 0,0 5,9
Wino białe wytrawne 66,0 0,1 0,0 0,6
Wino czerwone 68,0 0,1 0,0 0,2
Winogrona 69,0 0,5 0,2 17,6
Wiórki kokosowe 606,0 5,6 63,2 27,0
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Wiśnie 47,0 0,9 0,4 10,9
Włoszczyzna krojona w 
paski

25,0 1,4 0,3 7,9

Woda 0,0 0,0 0,0 0,0
Zarodki pszenne 323,0 27,5 9,4 45,5
Żelatyna 343,0 84,2 0,1 0,0
Ziele angielskie 263,0 6,1 8,7 72,0
Ziemniaki 77,0 1,9 0,1 18,3
Ziemniaki młode 69,0 1,8 0,1 16,3
Zioła prowansalskie 1,0 0,0 0,1 0,0
Żółtko jajka kurzego 314,0 15,5 28,2 0,3
Żurawina niskosłodzona
do mięs

161,0 0,2 0,7 38,8

Żurawina suszona 320,0 0,1 1,4 82,4

Zakończenie 

Przedstawiony materiał jest wystarczający do zaliczenia

egzaminu wewnętrznego.

 Spodobało Ci się nasze szkolenie? Jesteś gotowa/y na
kolejną  dawkę  wiedzy?  Zapraszamy  Cię  już  dziś  na
naszą  stronę  internetową!  Kliknij  w  link  poniżej,  by
zapoznać  się  z  naszą  aktualną  ofertą  szkoleń,  jakie
specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy: 
www.kar-group.elk.pl/darmowe-kursy

 Lubisz być na bieżąco ze wszystkim? Chcesz pierwsza/y
wiedzieć, jaki kurs przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie?
Polub  nasz  profil  na  FB  i  ciesz  się  zdobytą  wiedzą:
https://web.facebook.com/kar.group.elk/

Zaproś  swoich  znajomych  do  polubienia  naszego  profilu!
Podziel  się  z  nami  swoją  opinią,  byśmy mogli  stawać  się
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jeszcze lepsi  – dla Ciebie!  Jesteśmy do Twojej  dyspozycji!
Pozdrawiamy! 
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