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Wstęp

Pra wi dło we od ży wia nie sta ło się ostat nio bar dzo mod ne i miej my na dzie -
ję, że ta ki trend bę dzie się dłu go utrzy my wał. Pod wa run kiem jed nak, że bę -
dzie my pod cho dzi li do spra wy świa do mie i nie za gu bi my się w sprzecz nych
in for ma cjach po da wa nych wciąż przez me dia. Szcze gól nie istot ne jest to
w przy pad ku se nio rów, po nie waż od po wied nią die tą mo gą nie tyl ko po pra -
wiać sa mo po czu cie, ale przede wszyst kim stan swo je go zdro wia, ja ko że od -
po wied nim ży wie niem mo gą bez po śred nio wpły wać na le cze nie lub
zła go dze nie ob ja wów wie lu cho rób wie ku po de szłe go. Nie ste ty ma ło jest ak -
cji ma ją cych na ce lu edu ka cję tej gru py wie ko wej. W związ ku z tym, że
rok 2012 bę dzie Ro kiem Ak tyw no ści Osób Star szych i So li dar no ści Mię dzy po ko -
le nio wej, Bank Żyw no ści SOS w War sza wie po sta no wił za jąć się tą spra wą
i prze pro wa dzić pro jekt „Edu ka cji ży wie nio wej se nio rów”.

Pro jekt „Edu ka cja ży wie nio wa se nio rów” był re ali zo wa ny przez Bank Żyw -
no ści SOS w War sza wie w II po ło wie 2011 ro ku. Je go ce lem by ło prze ka za nie
in for ma cji o za sa dach zdro we go ży wie nia osób star szych, oraz zwró ce nie uwa -
gi na spe cy ficz ne po trze by ży wie nio we tej gru py. W pro jek cie wzię ło udział 8
pla có wek ta kich jak Związ ki Eme ry tów oraz Klu by Se nio ra dzia ła ją ce na te re -
nie War sza wy. Za ję cia pro wa dzo ne by ły przez 18 Wo lon ta riu szy – stu den tów
oraz ab sol wen tów kie run ków die te tycz nych. W for mie pre zen ta cji mul ti me -
dial nych, po ga da nek i za jęć prak tycz nych prze ka za li za sa dy pra wi dło we go od -
ży wia nia i je go aspek ty szcze gól nie istot ne dla osób star szych, a tak że
in for ma cje do ty czą ce pro fi lak ty ki i le cze nia die te tycz ne go wie lu cho rób.

Pra gnie my po dzię ko wać wszyst kim oso bom, któ re wzię ły udział w pro jek -
cie „Edu ka cja ży wie nio wa se nio rów” i przy czy ni ły się do je go suk ce su. Dzię -
ku je my Wo lon ta riu szom za po świę co ny czas, ener gię oraz rze tel ną i wy so ką
ja kość współ pra cy. Pla ców kom przyj mu ją cym wo lon ta riu szy dzię ku je my
za życz li wość i mi łą at mos fe rę pod czas za jęć. Ma my na dzie ję, że in for ma cje
na te mat za sad zdro we go ży wie nia prze ka za ne pod czas za jęć edu ka cyj nych
or ga ni zo wa nych w ra mach pro jek tu przy czy nią się do lep sze go zro zu mie nia
pro ble ma ty ki zwią za nej z ży wie niem osób star szych i po pra wy na wy ków ży -
wie nio wych w tej gru pie osób. 

Ko or dy na tor ki:
Ur szu la Bie niek
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Czemu tak ważne jest prawidłowe żywienie?

Organizm ludzki dla prawidłowego funkcjonowania musi regularnie
otrzymywać odpowiednie składniki odżywcze we właściwych proporcjach.
Codzienna dieta ma więc ogromny wpływ na nasze samopoczucie, wygląd
i zdrowie. Dotyczy to każdego etapu życia, a wiek podeszły jest takim
momentem, kiedy prawidłowym żywieniem możemy sobie znacznie poprawić
jakość życia, ponieważ łagodzimy w ten sposób objawy wielu chorób i pomagamy
w ich leczeniu. A przecież według badań z 2010 roku, najważniejsza wartość dla
Polaków to zdrowie (za istotne uważało je aż 97% przebadanych osób).

Die ta se nio ra nie róż ni się w istot ny spo sób od die ty oso by do ro słej, mu si jed -
nak uwzględ nić zmia ny, ja kie za cho dzą w or ga ni zmie wraz z wie kiem. Naj prost -
sze za sa dy zwy kle są naj sku tecz niej sze, po dob nie jest w sztu ce pra wi dło we go
od ży wia nia się. Prze czy taj więc tę bro szu rę, zdo bądź wie dzę i wy ko rzy staj ją
w ży ciu od za raz!

Urozmaicenie posiłków

Nie będziemy nawet próbowali wymienić Państwu wszystkich związków,
które dostarczamy organizmowi wraz z pożywieniem. Są to składniki mineralne,
witaminy, flawonoidy, enzymy i setki innych. Niestety, zwykle mamy kilka
ulubionych dań oraz produktów i trudno nam przekonać się do jakichś zmian.
Jest to kwestia smaku, braku umiejętności przygotowania nowych dań,
finansów, pory roku, ale przede wszystkim PRZYZWYCZAJEŃ. Tym sposobem
ograniczamy liczbę przyswajanych składników odżywczych.

Od dzi siaj za cznij:
● uwzględ niać wszyst kie gru py pro duk tów (zbo żo we, wa rzyw no–owo co we,

mlecz ne, wy so ko biał ko we, tłusz czo we), ja ko że każ da z nich do star cza cze -
goś waż ne go Two je mu or ga ni zmo wi i żad na nie mo że być za stą pio na in ną,

● uwzględ niać wszyst kie pro duk ty z każ dej z tych grup (nie na le ży np. re zy -
gno wać z róż nych ro dza jów mięs na rzecz sa me go kur cza ka, bo mo że się
to skoń czyć ane mią),

Pro ble my wie ku star sze go,
w któ rych od po wied nia die ta bę dzie bar dzo po moc na:
– miaż dży ca, nad ci śnie nie, hi per li pi de mie, oty łość, cu krzy ca, oste -
opo ro za, cho ro ba re fluk so wa, cho ro ba wrzo do wa, za pa le nia je lit,
uchył ko wa tość, za par cia, za pa le nie trzust ki, nie do wa ga, nie wy dol -
ność ne rek, cho ro by no wo two ro we i in ne.

● czę sto zmie niać mar ki pro duk tów spo żyw czych (róż ne ro dza je pro ce sów
tech no lo gicz nych, in ny skład to spo sób na in ny smak oraz zróż ni co wa nie
skład ni ków od żyw czych),

● da wać szan sę pro duk tom do tąd omi ja nym (znajdź ja kieś cie ka we prze pi sy,
czę ściej się gaj po coś nie zna ne go u przy ja ciół lub w skle pie, gdzie czę sto oso -
by ku pu ją ce są czymś czę sto wa ne).

Regularność

Nie od dziś wia do mo, że or ga nizm naj le piej pra cu je w pew nym, po wta rzal -
nym sche ma cie. Po trze bu je my np. sta łych go dzin  za sy pia nia nia i wsta wa nia, nie
lu bi my spać kró cej niż zwy kle. Po dob nie jest w spra wach zwią za nych z od ży -
wia niem. Ure gu lo wa ne po ry po sił ków w cią gu dnia prze ło żą się  na sta ły po ziom
cu kru we krwi, co po mo że Ci utrzy mać ma sę  cia ła i uchro ni przed po ja wia niem
się gło du np. w no cy. Re gu lar ne po sił ki, to sta ły do stęp or ga ni zmu do na pły wa -
ją cych sys te ma tycz nie skład ni ków od żyw czych i ka lo rii. Jest to ab so lut nie ko -
niecz ne przy wie lu cho ro bach, np. cu krzy cy i bar dzo po moc ne na wet je śli
na nic nie cho ru jesz.

Pierw szy po si łek zjedz naj da lej w cią gu go dzi ny od wsta nia z łóż ka i to tyl -
ko je śli przez tę go dzi nę pozostajesz w do mu. Dłuż sza zwło ka lub wyj ście z do -
mu bez śnia da nia jest bar dzo nie ko rzyst ne dla or ga ni zmu – prze cież nie miał
żad nych do staw pa li wa przez kil ka/kil ka na ście go dzin snu. Jedz 3 kon kret ne
po sił ki w cią gu dnia (śnia da nie, obiad i ko la cja), a po mię dzy nie wpleć 1 lub 2
ma łe prze ką ski – mo że być to owoc, su rów ka, pro dukt mlecz ny. W ten spo sób
od stę py po mię dzy ko lej ny mi po sił ka mi nie bę dą  dłuż sze niż 3–4 go dzi ny. Pa -
mię tasz przy sło wie „śnia da nie zjedz sam, obia dem się po dziel z przy ja cie lem,
ko la cję od daj wro go wi”? Nie jest tak do koń ca – każ dy z tych po sił ków na le -
ży zjeść, na wet ko la cję, z któ rej ko lo ro we pi sma ra dzą zre zy gno wać lub zja -
dać naj póź niej o go dzi nie 18. To nie praw da. Po ra ostat nie go po sił ku
uza leż nio na jest od cza su u da wa nia się na po czy nek – zjedz ją na 3 go dzi ny
przed snem.

Jak po wi nien wy glą dać ide al ny po si łek? Za sta nów się, na ile Two je po sił ki
przy po mi na ją te opty mal ne, opi sa ne w ta be li. Przy kła dem per fek cyj ne go śnia -
da nia bę dzie peł no ziar ni ste pie czy wo po sma ro wa ne mar ga ry ną, pa sta z jaj ka
ze szczy pior kiem i po mi do rem, a do te go szklan ka mle ka.

Pamiętaj o prostej zasadzie:
im więcej kolorów na talerzu, tym zdrowiej!
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ŚNIADANIE

● Produkt zbożowy (płatki, kasza, pieczywo, makaron, ryż)
● Tłuszczowy (margaryna, olej)
● Wysokobiałkowy (jaja, mięso, strączki, ser)
● Mleczny
● Warzywno-owocowy
● Napój

DRUGIE ŚNIADANIE, PODWIECZOREK

● Produkt zbożowy
● Wysokobiałkowy lub mleczny
● Warzywno-owocowy

OBIAD

● Produkt zbożowy lub ziemniaki
● Wysokobiałkowy
● Warzywno-owocowy
● Napój
● Zupa

KOLACJA

● Produkt zbożowy
● Tłuszczowy
● Wysokobiałkowy
● Warzywno-owocowy
● Napój

Umiarkowanie w jedzeniu i piciu

Głów nie ze wzglę du na mniej szą ak tyw ność fi zycz ną oraz spa da ją ce za po -
trze bo wa nie ener ge tycz ne przy zwy kle po dob nym jak kie dyś spo so bie ży wie -
nia, znacz ny od se tek osób w wie ku eme ry tal nym jest za gro żo ny
nad wa gą/oty ło ścią  lub już ma nad miar ki lo gra mów. Oprócz umie jęt no ści wy -
bo ru war to ścio wych pro duk tów, trze ba rów nież wie dzieć, jak wy glą da ją od -
po wied nie por cje po szcze gól nych skład ni ków.

Dzięki tzw. metodzie dłoni jest to bardzo proste:
● Pro duk ty ta kie jak ma ka ron, ka sze, ryż i ziem nia ki po win ny sta no wić ob ję -

to ścio wo roz miar dwóch pię ści,
● Owo ce – por cją bę dzie ob ję tość jed nej pię ści,

● Mię so i je go za mien ni ki (su che na sio na ro ślin strącz ko wych, ry by) wiel kość
po dob na do wnę trza dło ni, a je go gru bo ść nie mo że prze kra czać gru bo ści ma -
łe go pal ca,

● Wa rzy wa (prócz su chych na sion ro ślin strącz ko wych oraz ziem nia ków) – ty -
le ile na bra ła byś/nabrałbyś w dwie dło nie,

● Tłuszcz – ma lut ko, bo jak ko niu szek kciu ka.

War to rów nież wy obra zić so bie nie wiel ki ta lerz, na któ rym po ło wa to wa rzy wa,
na ¼ le ży mię so, a ko lej na ćwiart ka ta le rza to pro dukt zbo żo wy lub ziem nia ki.

Uni kaj:
● Nad mia ru ka lo rii – je śli za uwa żysz wzrost ma sy cia ła, nie się gaj po ko lo -

ro we pi smo z ko lej ną die tą. W pierw szej ko lej no ści prze myśl, jak wie le zja -
dasz sło dy czy w cią gu ty go dnia, ile so ków i kom po tów wy pi jasz, czy
ostat nio nie jesz wię cej lub bar dziej tłu sto niż  zwy kle. Za cznij eli mi no wać
nie po trzeb ne pro duk ty, ta kie jak wspo mnia ne już sło dy cze i cze kaj na efek -
ty, po tem prze myśl wi zy tę u die te ty ka lub le ka rza. Je śli na to miast za uwa -
żasz, że bez sta rań chud niesz – zgłoś  się ko niecz nie do le ka rza, mo że masz
np. pro blem z cu krzy cą. Pa mię taj, że or ga nizm nie lu bi czę stych i du żych
wa hań ma sy cia ła.

● Nad mia ru tłusz czu, głów nie ze wzglę du na za gro że nie miaż dży cą, ale rów nież
in ny mi cho ro ba mi i oty ło ścią. Suk ce syw nie eli mi nuj z die ty sma lec, ma sło, tłu -
ste mię sa i wę dli ny, cia sta i cia stecz ka, żyw ność ty pu fast fo od.

● Pro duk tów prze two rzo nych, go to wych pro duk tów gar ma że ryj nych, zup
i so sów ty pu in stant. Za wie ra ją one nad miar so du i fos fo ra nów (skład ni ki
bar dzo nie ko rzyst ne, bo wpły wa ją ce ne ga tyw nie na ci śnie nie krwi), ogrom
środ ków kon ser wu ją cych i in nych środ ków do dat ko wych, tłusz czu i ka lo rii.

[Zimbabwe hand jive, Can J Diabetes. 2003; 27 (suppl 2): S130]
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Nie wie my rów nież  ja kich skład ni ków uży to w pro duk cji, np. mię so w py zach.
● Pro duk tów cięż ko straw nych i dłu go za le ga ją cych w żo łąd ku; bę dą to sma żo -

ne mię sa i ry by, po tra wy z ka pu sty, ham bur ge ry, fryt ki, tłu ste so sy.
● Nad mia ru al ko ho lu – pod wyż sza on ry zy ko cho rób wą tro by, ostre go za pa le nia

trzust ki, nad ci śnie nia tęt ni cze go, uda ru mó zgu, cho ro by Al zhe ime ra i no wo -
two rów. Na le ży uwa żać na spo ży cie al ko ho lu przy stwier dzo nej cu krzy cy.

Pamiętaj o białku

W za leż no ści od ma sy cia ła, ilość biał ka w or ga ni zmie do cho dzi na wet
do 14 kg. Biał ka to skład ni ki o szcze gól nym zna cze niu ze wzglę du na ogrom funk -
cji, ja kie speł nia ją, po cząw szy od bu do wy i cią głej od bu do wy tka nek. Dla te go
też  ko niecz ne jest uwzględ nie nie w die cie pro duk tów wy so ko biał ko wych, co czę -
sto jest pro ble mem dla se nio rów ze wzglę dów na fi nan se, po trzebę go to wa nia,
czy zmia ny sma ku.

Źró dłem biał ka bę dą dla nas pro duk ty mię sne, mlecz ne, ta kie jak se ry oraz
ja ja. Nie na le ży za po mi nać o biał ku o tro chę niż szej war to ści, ale wciąż cen -
nym – biał ku ro ślin nym. Ze wzglę du na za war tość tłusz czu za le ca się wy bie ra -
nie chu dych ga tun ków mię sa (kur czak, in dyk spo ży wa ne bez skó ry, po nie waż tam
gro ma dzi się tłuszcz, chu da wo ło wi na i rza dziej chu da wie przo wi na).

Dwa ra zy w ty go dniu za miast mię sa zjedz go to wa ną lub pie czo ną ry bę. Wy -
bie raj al bo ga tun ki chu de, ta kie jak dorsz, pstrąg czy szczu pak al bo tłu ste ry -
by mor skie (ma kre le, śledź  pol ski, ło soś). Ry by mor skie do star czą nie zbęd nych
nie na sy co nych kwa sów tłusz czo wych, któ re zwięk sza ją  po ziom do bre go cho le -
ste ro lu, zmniej sza ją krze pli wość krwi oraz za po bie ga ją miaż dży cy i cho ro bom
ser ca. Do te go za wie ra ją spo ro wi ta mi ny D.

Po ja ja się gaj nie czę ściej ni ż 2–3 ra zy w ty go dniu, a to ze wzglę du na du żą
za war tość cho le ste ro lu w żółt ku.

Raz w ty go dniu wy bierz da nie obia do we bez mię sne, przy go to wa ne na ba zie
wa rzyw strącz ko wych – fa so li, soi, gro chu. W świe cie ro ślin nym za wie ra ją one
naj wię cej biał ka przy jed no cze snej mniej szej za war toś ci tłusz czu i bra ku cho -
le ste ro lu. Zmniej sza ją ry zy ko za cho ro wa nia na miaż dży cę, ob ni ża ją bo wiem po -
ziom „złe go” cho le ste ro lu frak cji LDL, za po bie ga jąc two rze niu się płyt ki
miaż dży co wej. Jest to efekt za war to ści prze ciw u tle nia czy, błon ni ka i le cy ty ny,
czy li skład ni ków któ rych w mię sie nie znaj dzie my oraz wie lo nie na sy co nych
kwa sów tłusz czo wych, któ rych w pro duk tach mię snych jest bar dzo ma ło. Strącz -
ki to tak że fi to estro ge ny, któ re ła go dzą  do le gli wo ści to wa rzy szą ce me no pau zie
i związ ki waż ne dla cu krzy ków, bo ob ni ża ją ce stę że nie cu kru we krwi. Po my sł

na po si łek ze strącz ków to fa sol ka po bre toń sku, wę gier skie le czo z do dat kiem
na sion strącz ko wych, na le śni ki mek sy kań skie (fa so la, ku ku ry dza, ce bu la, sos po -
mi do ro wy, mo że być z do dat kiem chu de go mię sa), pa sta strącz ko wa (np. zmik -
so wa ne ziar na so cze wi cy z do dat kiem do wol nych przy praw, pa sta grosz ko wa) lub
bar dziej wy myśl ne ta kie jak np. pie ro gi z bo bem, ko tle ty z gro chu. Czer wo nej
so cze wi cy, któ ra bar dzo szyb ko się roz go to wu je, mo żesz uży ć ja ko za gęst ni ka
do zu py wa rzyw nej.

W Twojej diecie musi znaleźć się również nabiał – nie tylko jako źródło
białka, ale przede wszystkim wapnia, który wzmacnia kości i zęby. Jeśli
po wypiciu mleka cierpisz na wzdęcia i bóle brzucha, wystarczy że zaczniesz
spożywać produkty mleczne fermentowane, takie jak kefir, mleko acidofilne,
maślanka. Wybieraj produkty niedosładzane, najlepiej o smaku naturalnym, aby
spożyć mniej chemii i zbędnych dodatków.

Cen ne zbo ża

Pod sta wą na szej die ty po win ny być pro duk ty zbo żo we, ta kie jak pie czy -
wo, ma ka ro ny i ka sze. Po cho dzą one od róż nych zbóż – w Pol sce głów nie psze -
ni cy i ży ta, rza dziej jęcz mie nia, owsa oraz gry ki. Jest to waż na gru pa,
po nie waż ce chu je się  wy so ką za war to ścią wę glo wo da nów (40–80%), w tym
błon ni ka. Pro duk ty zbo żo we to rów nież wspa nia łe źró dło skład ni ków mi ne ral -
nych oraz wi ta min, jed nak tyl ko w przy pad ku ciem ne go pie czy wa i gru bych
kasz, czy li pro duk tów peł no ziar ni stych. Po la cy spo ży wa ją zwy kle tzw. bia łą mą -
kę, czy li oczysz czo ne, we wnętrz ne czę ści ziar na, któ re są źró dłem je dy nie wę -
glo wo da nów i biał ka. Ca łe do bro dziej stwo róż no rod no ści zo sta je zdar te
w sze re gu ope ra cji prze mia łu i roz drab nia nia. Tra ci my wte dy m.in. część biał -
ka, wie lo nie na sy co ne kwa sy tłusz czo we, wapń, że la zo, po tas, fos for, wi ta mi -
ny z gru py B oraz róż ne fi to skład ni ki. Czę ste spo ży wa nie pro duk tów
z oczysz czo nej mą ki przy czy nia się do wie lu scho rzeń die to za leż nych, ta kich
jak cu krzy ca, in su li no opor ność, oty łość,  czy cho ro by krąże nia.

Spo ży waj pro duk ty peł no ziar ni ste, po nie waż nie tyl ko do star czysz or ga ni zmo -
wi wi ta min i skład ni ków mi ne ral nych, ale też dłu żej za cho wasz uczu cie sy to ści,

Po nie waż wa rzy wa strącz ko we na le żą do cięż ko straw nych, pa mię -
taj o ich od po wied niej ob rób ce. Su che na sio na mo żesz na mo czyć,
tak by wy płu kać z nich związ ki ga zo twór cze, a pod czas przy go to -
wy wa nia pa mię tać o przy pra wach ta kich jak ma je ra nek, któ re po -
mo gą nam w lep szym tra wie niu. 
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ure gu lu jesz po ziom cu kru we krwi (waż ne dla cu krzy ków!), uspraw nisz pra cę
prze wo du po kar mo we go i za po bie gniesz za par ciom. A wszyst ko to dzię ki za war -
to ści błon ni ka.

Się gaj po:
● Pie czy wo peł no ziar ni ste. Ale uwa ga na „ciem ny” chleb – pro du cen ci nie -

ste ty zbyt czę sto do da ją do pie czy wa sub stan cji za bar wia ją cych np. kar -
melu. Praw dzi wy chleb ra zo wy po znasz po ko lo rze – nie jest bar dzo
ciem ny, a ra czej sza ro brą zo wy, do te go ta kie pie czy wo jest cięż sze i do -
syć wil got ne.

● Peł no ziar ni stą mą kę – mo żesz uży wać jej np. pół na pół z ja sną pod czas pie -
cze nia ciast, do da wać do omle tów czy na le śni ków. Ku puj mą kę gra ham ozna -
cza ną  nu me rem 1850 lub ra zo wą – 2000.

● Peł no ziar ni ste ma ka ro ny i brą zo wy ryż – pa mię taj, że na le ży je dłu żej go to wać.
● Gru be ka sze: gry cza ną ca łą, pę czak, per ło wą ma zur ską, pa mię taj o go to wa -

niu w nie wiel kiej ilo ści wo dy, naj le piej sta ra me to dą – aż do wchło nię cia ca -
łe go pły nu.

● Otrę by oraz płat ki owsia ne, żyt nie i pszen ne – ja da ne z mle kiem, jo gur tem
czy owo ca mi bę dą świet nym po my słem na śnia da nie. Otrę ba mi mo żesz po -
sy pać wa rzy wa, do dać do sa ła tek czy twa ro gu. Re kla mo wa ne peł no ziar ni ste
płat ki śnia da nio we nie bę dą do brym wy bo rem – za wie ra ją znacz ne ilo ści
zbęd ne go cu kru.

● Pro duk ty za wie ra ją ce w skła dzie: mą kę ra zo wą, mą kę gra ham, mą kę ty -
pu 1850, 2000, otrę by, ryż brą zo wy, psze ni cę ty pu du rum, se mo li nę.

Owoce i warzywa

Ko rzy ści wy ni ka ją ce ze spo ży wa nia owo ców i wa rzyw są już  chy ba oczy wi -
ste dla każ de go. Jed nak za rzad ko my śli my o tym, czy wa rzy wo, po któ re się -
ga my fak tycz nie do star czy nam ja kichś war to ści od żyw czych. Prze cho wy wa nie
pro duk tu, ob rób ka tech no lo gicz na po cząw szy od zwy kłe go kro je nia, a koń cząc
na go to wa niu to ogrom ne stra ty te go, co w wa rzy wach i owo cach cen ne.

Jak więc po stę po wać pod czas przy rzą dza nia po traw z owo ców i wa rzyw,
by chro ni ć wi ta mi ny?

● przy go tuj w pierw szej ko lej no ści pro duk ty nie bę dą ce wa rzy wa mi i owo ca mi,
● usu waj skór kę i in ne czę ści nie ja dal ne naj cie niej jak to moż li we (to tu taj

znaj dziesz naj wię cej wi ta min, więc je śli to tyl ko moż li we, zja daj pro dukt
wraz ze skór ką, np. jabł ko),

● nie krój wa rzyw i owo ców na zbyt drob ne czę ści, zwłasz cza w przy pad ku go -
to wa nia wa rzyw,

● uży waj nie rdzew nych na rzę dzi ku chen nych,

● bądź  szyb ki: spraw nie obie raj i krój pro duk ty,
● ni gdy nie obie raj ziem nia ków po przed nie go dnia lub ra no,
● je śli mu sisz zo sta wić su rów kę „na póź niej”, prze cho wuj ją ko niecz nie

w lo dów ce,
● do da waj do su ró wek so sy, jo gur ty, za le wy (np. sok z cy try ny),
● go tuj w jak naj mniej szej ilo ści wo dy, wy jąt kiem są  tyl ko wa rzy wa zie lo ne,
● wa rzy wa ko niecz nie wrzu caj do wrzą cej już wo dy! (wy jąt kiem są  su che wa -

rzy wa strącz ko we oraz bu ra ki prze zna czo ne na barszcz) – skró cisz czas go -
to wa nia i ochro nisz skład ni ki od żyw cze,

● go tuj pod przy kry ciem, wy jąt kiem są tyl ko wa rzy wa zie lo ne i ka pust ne,
● nie roz go to wuj wa rzyw, po win ny być one lek ko chru pią ce (ma my ten den cję

do prze go to wy wa nia),
● po ugo to wa niu schłó dź jak naj szyb ciej po tra wy, sta wia jąc je na pa ra pe cie

w zi mie, czy wsta wia jąc za mknię te na czy nie pod stru mień zim nej, bie żą cej
wo dy,

● i naj waż niej sze: za wsze sta raj się je ść  su ro we wa rzy wa i owo ce. Ob ra ne i po -
kro jo ne tuż przed spo ży ciem bę dą  skarb ni cą wi ta min.

Bądź świa do mym kon su men tem!

Aby do ko ny wać do brych wy bo rów przy szu ka niu war to ścio wych pro duk tów
(ja kie to są pro duk ty już wiesz), mu si my umieć je od na leź ć w śród dzie sią tek po -
dob nych na skle po wych pół kach. Jak to zro bić? Czy ta jąc do kład nie in for ma cje
za war te na opa ko wa niu. Cho ciaż czę sto są one ma ło zro zu mia łe, na pi sa ne
drob ną czcion ką i ma ją chy ba na ce lu znie che ce nie nas do czy ta nia. Nie pod -
da waj my się jed nak!

Cze go się mo że my do wie dzieć z opa ko wa nia? Naj waż niej sza kwe stia to
skład da ne go pro duk tu. Wy kaz ten po da wa ny jest za wsze w ko lej no ści ma le ją -
cej, co jest nie zwy kle istot ne. Mo żesz do wie dzieć się, czy np. w ku po wa nym
do tej po ry pasz te cie jest wię cej mię sa, czy wo dy lub też czy jo gurt tru skaw -
ko wy za wie ra sam tyl ko aro mat tru skaw ki, czy mo że 3% tru ska wek. Pro du cent
jest rów nież  zo bli go wa ny do po da nia wy ka zu skład ni ków aler gen nych za war tych
w pro duk cie.

Na opa ko wa niu mo żesz zo ba czyć te ż in for ma cje do ty czą ce war to ści od żyw -
czej – war to cza sem zer k nąć, ile w pro duk cie znaj du je się  so li czy kwa sów tłusz -
czo wych. Nie ste ty czę sto pro du cen ci prze sa dza ją z sza tą  gra ficz ną i mogą
wpro wa dzać tym w błąd – je śli wi dzisz na ser ku na ry so wa ną pa nią na ro we rze,
pro dukt ko ja rzy Ci się np. z mniej ka lo rycz nym, a to wca le nie mu si być praw -
dą. Wszel kie okre śle nia „zdro wy pro dukt” to też na ogół prze sa da.
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Przy za ku pie bę dzie tez waż ne roz róż nie nie okre śle nia „na le ży spo żyć do”
(uży wa ne w przy pad ku środ ków spo żyw czych nie trwa łych i ła two psu ją cych się
ta kich jak pro duk ty mlecz ne, świe ży chleb, mię so, któ re po tej da cie nie mo gą
być  spo ży wa ne) oraz „naj le piej spo żyć  przed” (pro duk ty syp kie, sło dy cze i in -
ne, któ re po prze kro cze niu da ty bę dą jesz cze przez pe wien czas zdat ne do zje -
dze nia, mo gą tyl ko nie za cho wać wszyst kich wła ści wo ści – zmie ni się smak,
znik nie za pach itd.).

Ogra nicz my słod ko ści
Słod ki smak ce ni my od za wsze – tru ją ce ro śli ny i ja go dy ce cho wa ły się bo -

wiem go ry czą. Po ciąg do słod kie go ma my więc w pew nym stop niu za pi sa ny
w ge nach. Jed nak w cza sach pre hi sto rycz nych źró dłem sło dy czy by ły owo ce,
jesz cze 20 lat te mu nie mie li śmy tak nie ogra ni czo ne go do stę pu do wy ro bów
prze my słu cu kier ni cze go, a cu kier nie był do da wa ny do tak wie lu pro duk tów.
Skut kiem zwięk sze nia spo ży cia cu kru jest ogrom na ilość osób z pro ble ma mi
nad wa gi i oty ło ści oraz cho ro ba mi ta ki mi jak cu krzy ca – scho rze nie nie zwy kle
groź ne. Na sa mą tyl ko cu krzy cę ty pu II cho ru je 2 mi lio ny Po la ków, a ok. 750
ty się cy osób nie po dej mu je le cze nia, bo o cho ro bie nie wie.

Dla cze go na le ży uni kać cu kru? Od po wiedź jest bar dzo pro sta i krót ka: dla -
te go, że to pu ste ka lo rie. Pro duk ty bo ga te w sa cha ro zę są  pro duk ta mi o ni skiej
gę sto ści od żyw czej, tzn. oprócz ka lo rii ra czej nie do star czą nam ani wi ta min
ani skład ni ków mi ne ral nych. Ce chu je je wy so ki in deks gli ke micz ny, a to zna -
czy, że szyb ko pod no szą po ziom cu kru we krwi, któ ry jed nak rów nie szyb ko
opa da, da jąc zno wu uczu cie gło du. Pa mię taj też, że bar dzo czę sto wraz z cu -
krem idzie w pa rze tłuszcz, two rząc ist ną bom bę ka lo rycz ną (przy kła dem są
ba to ny, droż dżów ki, lo dy czy ciast ka).

Kie dy więc masz ocho tę na prze ką sze nie cze goś słod kie go, świet nym roz -
wią za niem bę dzie się ga nie po owo ce. Nie bę dą  za wie ra ły tak du żo cu kru i ka -
lo rii, za to do star czą wi ta min, wo dy i błon ni ka. Jo gurt owo co wy, na le śni ki
po da wa ne z owo ca mi i np. do dat kiem bia łe go se ra czy płat ki śnia da nio we z su -
szo ny mi mo re la mi będą i de al nym roz wią za niem, je śli masz ocho tę na słod ki
po si łek. Umów się ze so bą, że np. ciast ko do przed po łu dnio wej ka wy ja dasz
raz w ty go dniu, przy oka zji wi zy ty wnu ków czy przy ja ciół.

Problem: NAD CI ŚNIE NIE

Nad ci śnie nie tęt ni cze to prze wle kła cho ro ba ce chu ją ca się sta le pod wyż szo -
nym ci śnie niem krwi. Jest szcze gól nie groź ne, po nie waż zwy kle nie da je ob ja -
wów, od kry wa ne jest przy pad kiem, a w do dat ku czę sto by wa lek ce wa żo ne.

Do pro wa dza ono do uszko dzeń ser ca i na czyń  kr wio no śnych, jak rów nież jest
przy czy ną  u da ru mó zgu i nie wy dol no ści ser ca, zwięk sza też ry zy ko wy stą pie nia
za wa łu mię śnia ser co we go i nie wy dol no ści ne rek.

Le cze nie nad ci śnie nia opie ra się na me to dach nie far ma ko lo gicz nych i – je -
śli le karz stwier dzi, że to ko niecz ne – rów nież far ma ko lo gicz nych (le ki ob niża -
ją ce ci śnie nie). Szcze gól nie waż ne jest wdra ża nie wszyst kich za sad zdro we go
sty lu ży cia, po nie waż przy no szą na praw dę znacz ne efek ty. 

Pa mię taj więc o:
1. Dba niu o pra wi dło wą ma sę cia ła

– jak wy ka za ły ba da nia ist nie je bez po śred nia za leż no ść  mię dzy ma są cia ła
a ci śnie niem krwi. Zrzu ce nie 10 zbęd nych ki lo gra mów to ob ni że nie ci śnie -
nia na wet o 20 mmHg.

2. Ak tyw no ści fi zycz nej
– przy naj mniej 2 ra zy w ty go dniu mi ni mum 45 mi nut. Je śli nie przy wy kłeś  do
spor tu, a wy si łek spra wia, że czu jesz jak by mia ło Ci za raz „wy sko czyć ser ce”
– pa mię taj, że wy star czą na wet re gu lar ne spa ce ry. Mu sisz przy zwy cza ić or ga -
nizm do spor tu, nie po dej muj dłu gie go i cięż kie go wy sił ku od ra zu.

3. Ogra ni cze niu al ko ho lu,
po nie waż on też wpły wa na ci śnie nie krwi. Por cja 10–20 g czy ste go al ko ho -
lu dla ko bie ty oraz 20–30 gram dla męż czy zny to sta now czo mak si mum (10 g
to kie li szek wi na, ma ła szklan ka pi wa lub 25g wód ki).

4. Die cie o zmniej szo nej za war to ści so du przy zwięk szo nej ilo ści potasu.

Die ta ko niecz na przy nad ci śnie niu po win na opie rać się na świe żych, nie prze -
two rzo nych pro duk tach, po nie waż te za wie ra ją naj mniej sze ilo ści so li. Na po -
czą tek zre zy gnuj zu peł nie z pro duk tów, któ re zo sta ły pod kre ślo ne w le wej
czę ści ta be li po ni żej – te są naj mniej war to ścio we. Za le ca ne w die cie owo ce
i wa rzy wa ma ją ni ską  za war tość so du i wy so ką po ta su, co jest bar dzo ko rzyst -
ne. Czte ry do pię ciu por cji wa rzyw dzien nie to nie zbęd ny ele ment Two jej die -
ty. Osią gniesz to po przez po rząd ną  por cję ja rzyn do obia du, sa łat kę  na ko la cję,
wa rzy wo do śnia da nio wych ka na pek oraz owoc na pod wie czo rek lub dru gie śnia -
da nie. Po moc ne bę dą rów nież peł no ziar ni ste pro duk ty zbo żo we, ta kie jak ka -
sza gry cza na. Na ci śnie nie ne ga tyw nie wpły wa biał ko zwie rzę ce, dla te go też
przy naj mniej dwa po sił ki obia do we w ty go dniu po win ny być bez mię sne. Tech -
no lo gie pro duk cji żyw no ści opar te o wę dze nie i kon ser wo wa nie wią żą się nie ste -
ty z uży ciem so li, na le ży więc tak przy go to wy wa ne pro duk ty wy klu czyć. Pa mię taj

Wg różnych badań nawet co trzeci Polak ma problem w postaci
podwyższonego ciśnienia krwi tzn. powyżej 120/80 mmHg.
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o omó wio nych już pod sta wo wych za sa dach pra wi dło we go od ży wia nia się (umiar -
ko wa nie, re gu lar ność, uroz ma ice nie), te rów nież bę dą  bar dzo po moc ne.

Główne źródła sodu to: Główne źródła potasu to:

dosalane na talerzu potrawy suche nasiona roślin strączkowych
(np. fasola, soja)

mieszanki przypraw, takie jak
Vegeta i Maggi otręby, kasza gryczana

tzw. gorące kubki i zupki chińskie orzechy niesolone, suszone owoce

kupne gotowe dania ziemniaki

słone przekąski typu paluszki,
krakersy, orzechy solone, chipsy awokado

wędliny różnego typu,
konserwy,  sery żółte, pleśniowe

i dojrzewające, solone ryby
typu śledź

pomidory i przetwory
pomidorowe

płatki śniadaniowe i pieczywo banany

oliwki w zalewie inne owoce i warzywa

kiszona kapusta i ogórki

Taki zestaw obiadowy… …zamień na taki

Zupa z „torebki” Zupa ze świeżych lub mrożonych
warzyw

Paluszki rybne w panierce Filet z dorsza pieczony

Puree gotowe 4 ziemniaki pieczone

Kupiona surówka z majonezem Surówka z pomidorów i cebuli

Jak taka dieta wygląda w praktyce?

I ostat nia uwa ga – do ro sły czło wiek mo że w cią gu dnia spo żyć MAK SY MAL -
NIE 1 ły żecz kę  so li. Ty le znaj dzie my w pro duk tach spo żyw czych, któ re je my
na co dzień, na wet je śli wy klu czy my chip sy, Ve ge tę czy zup ki chiń skie. Wnio -
sek jest ta ki, że naj le piej cał ko wi cie zre zy gno wać z do sa la nia po traw na ta -
le rzu. W przy pad ku osób z nad ci śnie niem jest to wręcz ko niecz ne.

Jak więc cie szyć się sma kiem die ty?
● Aby nie by ło zbyt mo no ton nie, sto suj róż ne go ro dza ju przy pra wy i zio ła

(ma je ra nek, roz ma ryn, na tka pie trusz ki, ba zy lia, czo snek, ore ga no, czą -
ber, es tra gon, itp.).

● Je śli cięż ko Ci bez sma ku mag gi – do bra wia do mość! Imi tu je go lub czyk.
● Kup sól po ta so wą, w któ rej część so du za stą pio no po ta sem, ale też uży waj

jej z roz sąd kiem.

Problem: OSTEOPOROZA

Oste opo ro za to cho ro ba po le ga ją ca na osła bie niu ukła du kost ne go czło wie -
ka i więk szej po dat no ści na zła ma nia. Bar dzo sil ny wpływ na za cho ro wal ność
na oste opo ro zę mają pre dys po zy cje ro dzin ne, sto so wa nie nie któ rych le ków
(prze ciw pa dacz ko wych, ste ry do wych, zo bo jęt nia ją cych sok żo łąd ko wy), nie któ -
re cho ro by, jak rów nież  ni ski wzrost oraz nie wiel ka ma sa cia ła. Do po wsta nia
oste opo ro zy przy czy nia się rów nież nie pra wi dło wy styl ży cia, szcze gól nie:

● pa le nie ty to niu,
● nad uży wa nie al ko ho lu, ko fe iny, 
● nie do sta tecz ne spo ży cie wap nia, wi ta mi ny D, ma gne zu (zwłasz cza przed 25

ro kiem ży cia),
● sie dzą cy tryb ży cia.

Pra wi dło wa die ta przy pro fi lak ty ce oste opo ro zy lub jej le cze niu opie ra się
na dwóch naj waż niej szych skład ni kach, czy li wap niu oraz wi ta mi nie D. Wapń
jest nie zbęd ny ze wzglę du na bu do wa nie kość ca, na to miast wi ta mi na D od po -
wia da za pra wi dło we za rzą dza nie wap niem prze or ga nizm. Źró dłem wi ta mi ny D
są ta kie pro duk ty jak se ry, mar ga ry ny oraz ma sło, nie któ re mle ka wzbo ga ca -
ne, ry by, wzbo ga ca ne płat ki zbo żo we. Nie zbęd ne jest rów nież prze by wa nie
na słoń cu! Ko lej ny ar gu ment na rzecz spa ce rów w cią gu ca łe go ro ku, a szcze -
gól nie zi mą.

We dług ba dań wy star czy je dy nie przez 48 go dzin spo ży wać po tra -
wy o ma łej za war to ści so li, aby od zwy cza ić się od do sa la nia.
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Wapń ko ja rzy się z mle kiem i słusz nie, gdyż jest naj le piej wchła nia ny wła śnie
z pro duk tów mlecz nych. Nie zna czy to jed nak, że ro ślin ne źró dła wap nia są mniej
waż ne. War to zwró cić uwa gę zwłasz cza na orze chy (mig da ły, orze chy la sko we),
su che na sio na ro ślin strącz ko wych (fa so la, so ja, groch) oraz zie lo ne wa rzy wa li -
ścia ste ta kie jak szpi nak, jar muż, bro ku ły. Na le ży wy bie rać pro duk ty mlecz ne
o ob ni żo nej za war to ści tłusz czu (do 2%), peł no tłu ste są bo wiem źró dłem na sy -
co nych kwa sów tłusz czo wych. Po dob nie jest w przy pad ku wy bo ru po mię dzy se -
ra mi – se ry żół te za wie ra ją na wet do 10 ra zy wię cej wap nia niż bia ły ser
twa ro go wy, jed nak na le ży ja dać je w ogra ni czo nych ilo ściach (po wód to duża ka -
lo rycz ność i wy so ka za war tość tłusz czu). Dwa pla ster ki se ra żół te go dzien nie sta -
now czo wy star czą. Resz tę wap nia na le ży do star czyć z in nych źró deł. 

Najlepszy wybór:
● mleko do 2% tłuszczu
● jogurt, kefir, maślanka, mleko acidofilne
● sery twarogowe i podpuszczkowe
● małe ryby spożywane wraz z ośćmi
● zielone warzywa liściaste
● orzechy
● desery mleczne, lody

Co je śli spo ży cie mle ka jest trud ne ze wzglę du na nie chęć do je go sma -
ku? Prze my caj je:

● wpro wa dzaj po cząt ko wo ma łe ilo ści pro duk tu,
● łącz pro duk ty mlecz ne z in ny mi pro duk ta mi sta ły mi,
● do daj mle ko do ka wy zbo żo wej,
● uży waj mle ka w prosz ku,
● za gęsz czaj zu py mle kiem i jo gur tem
● uży waj jo gur tu do sa ła tek,
● mik suj jo gurt, ma ślan kę, ke fir czy mle ko z owo ca mi,
● pij ka kao, jedz do mo we mro żo ne jo gur ty, bu dy nie na mle ku,
● przy go to wuj pu ree z do dat kiem jo gur tu lub mle ka.

Uważasz, że spożywasz odpowiednio dużo wapnia?
Przeciętna dieta Polaka dostarcza około 400 mg tego składnika,
podczas gdy zalecana ilość wapnia w diecie  młodzieży i osób
dorosłych to od 1000 do 1300 mg/dobę. Aby dostarczyć 1000 mg
musisz spożyć 3 szklanki mleka LUB 2 szklanki mleka i 2 plasterki
sera żółtego LUB 1 szklankę jogurtu naturalnego, 200 g sera
twarogowego i 200 g sardynek.

Oso by z nie to le ran cją lak to zy (uczu cie dys kom for tu po spo ży ciu mle ka,
bie gun ki, wzdę cia) po win ny za stę po wać m le ko mlecz ny mi na po ja mi fer men to -
wa ny mi (jo gurt, ke fir i zsia dłe mle ko). Po ich spo ży ciu ob ja wy zwy kle nie wy -
stę pu ją. Je śli cier pisz na aler gię na biał ko mle ka kro wie go, wyj ściem jest
spo ży wa nie pro duk tów mlecz nych ko zich.

Pa mię taj my rów nież, że nie któ re wa rzy wa ta kie jak szpi nak, szczaw, ra -
bar bar, bu ra ki i rzod kiew ka oraz używ ki w po sta ci her ba ty i ka wy są bo ga te
w szcza wia ny, któ re wią żą w prze wo dzie po kar mo wym wapń po wo du jąc
zmniej szo ne wchła nia nie. Po dob nie spo ży wa nie nad mia ru so li, moc nej ka wy
i her ba ty (ry zy ko zła mań  ro śnie już przy 2 fi li żan kach ka wy lub 4 szklan kach
her ba ty dzien nie) oraz co ca co li, czy żyw no ści ty pu fast fo od ne ga tyw nie wpły -
wa na po ziom wap nia w or ga ni zmie.

Problem: CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA,
w szczególności miażdżyca
i hipercholesterolemia

Cho ro by ukła du krą że nia, to gru pa cho rób stwa rza ją ca chy ba naj więk sze pro -
ble my, ze wzglę du na ogrom ne roz po wszech nie nie. Sta ty sty ki w Pol sce są alar mu -
ją ce i cią gle ro sną, wciąż do ty czą co raz młod szych osób i po mi mo, iż na uka czy ni
po stę py i umie ral ność na np. za wa ły ser ca nie jest tak wy so ka jak kie dyś, to jed -
nak wciąż wła śnie za wa ły ser ca i uda ry mó zgu przo du ją w „za bi ja niu” Po la ków.

Naj smut niej sze jest to, że więk szość pro ble mów ser co wo–na czy nio wych po -
wią za nych jest z nie pra wi dło wym sty lem ży cia ma ją cym czę sto swo je ko rze -
nie w dzie ciń stwie (nie pra wi dło we od ży wia nie się, pa le nie ty to niu oraz ma ła
ak tyw ność fi zycz na, stres). To wła śnie te czyn ni ki ma ją ogrom ny wpływ na od -
kła da nie się zło gów w tęt ni cach, co po wo du je brak ela stycz no ści, tward nie -
nie, zmniej sze nie śred ni cy tęt ni cy – na zy wa my to miaż dży cą i bo imy się jej,
po nie waż pro wa dzi do uda rów i za wa łów. Cho ro ba miaż dży co wa jest jed ną
z le piej prze ba da nych, ma my więc ogrom ną wie dzę do ty czą ca jej za po bie ga -
nia i le cze nia. Po ni żej znaj du ją się  prak tycz ne wska zów ki, jak uczy nić  ta ką die -
tę ła twą i sku tecz ną. Sto suj ją pro fi lak tycz nie oraz w le cze niu miaż dży cy
i hi per cho le ste ro le mii (pod wyż szo nym stę że niu cho le ste ro lu), któ ra do cho rób
ser co wo–na czy nio wych pro wa dzi.

W przypadku osteoporozy niesamowicie ważna jest profilaktyka
– upewnij się, że Twój wnuk będzie miałzdrowe kości!
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Wróg nr 1 – na sy co ne kwa sy tłusz czo we 

Bar dzo zwięk sza ją za war tość cho le ste ro lu we krwi. Na sy co ne kwa sy
tłusz czo we (NKT) znaj du ją się  głów nie w:

● tłu stym mię sie oraz wę dli nach, skór ce dro biu, po dro bach,
● peł no tłu stych pro duk tach mlecz nych, se rach to pio nych, żół tych, ple śniowych
● tłusz czach zwie rzę cych (sło ni na, sma lec, ma sło) i ro ślin nych utwar dza nych

(mar ga ry ny twar de, nie -kub ko we) oraz mik sach tłusz czo wych,
● w wy ro bach cu kier ni czych (droż dżów kach, ciast kach i cia stecz kach np. kru -

chych, cze ko la dzie),
● pro duk tach ty pu fast -fo od,
● sło nych prze ką skach ty pu chip sy i kra ker sy.

Dla cze go wszyst kie pro duk ty po le ca ne w tej die cie są chu de? Przy kła do wo:
do ro sła ko bie ta wa żą ca 60 kg, bę dzie mo gła spo żyć 15 g na sy co nych kwa sów
tłusz czo wych w cią gu dnia. Róż ni ce po mię dzy chu dy mi a peł no tłu sty mi pro duk -
ta mi są ogrom ne – spójrz w po niż szą  ta be lę. Każ da zmia na jest na wa gę  zło ta,
a każ de uchy bie nie to znacz ny wzrost NKT w die cie.

W diecie Polaka znajduje się prawie dwa razy tyle cholesterolu, ile
powinien wynosić maksymalny poziom tego składnika w Twojej
diecie.

Produkt pełnotłusty,
zwyczajowy…

☹

…zamień na produkt
chudy…

☺

...i spójrz ile
nasyconych kwasów

tłuszczowych
wyeliminowałeś!

szklanka mleka 3,2% szklanka mleka 0,5% około 4 mg

100 g sera białego
pełnotłustego

100 g sera białego
chudego prawie 6 mg

100 g sera
pleśniowego

100 g sera białego
chudego ponad 13 mg

100 g parówek 100 g szynki z indyka ponad 12 mg

100 g piersi kurczęcej
ze skórą 

100 g piersi kurczęcej
bez skóry około 2,5 mg

100 g żeberek 100 g chudej
wieprzowiny ponad 16 mg

łyżeczka masła łyżeczka margaryny prawie 2 mg

Wróg nr 2 – izomery kwasów trans

Nie tyl ko pod wyż sza ją po ziom cho le ste ro lu frak cji LDL (czy li po pu lar nie zwa -
ne go „złe go cho le ste ro lu”), ale tak że ob ni ża ją  po ziom cho le ste ro lu HDL (któ ra
ma ochron ny wpływ na nasz układ krwio no śny). Na le ży ogra ni czać ich za war tość
w die cie każ dej oso by  bez wzglę du na wiek, stan tęt nic, czy ser ca. Dla cze go?
Udo wod nio no bo wiem, że spo ży cie już nie wiel kiej ilo ści izo me rów trans zwięk -
sza ry zy ko cho rób ser co wo–na czy nio wych o 1/4!

Co eli mi no wać? Naj wię cej te go skład ni ka za wie ra ją:
utwar dza ne tłusz cze ro ślin ne (mar ga ry ny twar de, tłusz cze słu żą ce do sma -

że nia i pie cze nia w cu kier niach, ba rach szyb kiej ob słu gi),- pro duk ty, któ re wy -
twa rza się z udzia łem po wyż szych skład ni ków, a więc cia sta i cia stecz ka,
pie czy wo słod kie cu kier ni cze, chip sy, żyw ność ty pu fast -fo od (zwłasz cza fryt ki),
pa nier ka od pa lusz ków ryb nych, nu get sów, ham bur ge rów.

Te pro duk ty ab so lut nie na le ży z die ty wy klu czyć.

Co jesz cze war to wie dzieć:
● Istot ny jest nie tyl ko do bór pro duk tów, ale rów nież tech nik ku li nar nych. Go -

tuj na pa rze lub w wo dzie, duś, piecz w fo lii lub rę ka wie. Ko rzy sta jąc z pa -
tel ni upew nij się, czy da się na niej sma żyć bez tłusz czu (na nie po ry so wa nym
te flo nie).

● W cią gu dnia mo żesz spo żyć 2 ły żecz ki mar ga ry ny mięk kiej, kub ko wej oraz 2
– 3 łyż ki ole jów. Olej wy ko rzy staj do su rów ki lub ewen tu al ne go pod sma że -
nia po tra wy (do te go ce lu naj le piej użyć ole ju rze pa ko we go!).

● Bar dzo po moc nym w wal ce z pod wyż szo nym po zio mem cho le ste ro lu we krwi
jest błon nik po kar mo wy. Wią że on cho le ste rol w prze wo dzie po kar mo wym
i zwięk sza wy da la nie tłusz czów ze stol cem. Ta ki błon nik znaj dziesz w wa -
rzy wach (zwłasz cza w su chych na sio nach ro ślin strącz ko wych, mar chwi, bu -
ra kach, dy ni) i owo cach (po rzecz kach, jabł kach, grusz kach, aro nii,
ma li nach) oraz płat kach owsia nych. Por cja 30 g płat ków to świet ny po mysł
na śnia da nie. Jedz je z mle kiem (oczy wi ście nie peł no tłu stym) i np. owo -
ca mi su szo ny mi.

● Przy naj mniej 2 ra zy w ty go dniu za stąp obia do wą por cję mię sa świe żą lub
mro żo ną ry bą (wy bie raj śle dzia, ma kre lę, ło so sia, sar dyn ki), a jed no da nie
w ty go dniu niech bę dzie we ge ta riań skie (np. fa sol ka po bre toń sku bez do -
dat ku kieł ba sy, czy ko tle ty so jo we).

● Wszyst kie wa rzy wa i owo ce bę dą nie zmier nie cen ne, po nie waż za war te
w nich an ty ok sy dan ty bę dą neu tra li zo wać związ ki uszka dza ją ce ścia ny na -
czyń. 750 g wa rzyw i owo ców nie jest prze sa dą! Zwra caj szcze gól ną uwa gę
na spo ży wa nie bo ga tych we fla wo no idy owo ców ja go do wych czy w pek ty ny
– grejp fru tów. Spraw dzi się ce bu la i czo snek o dzia ła niu prze ciw krze pli wym
krwi oraz ob ni ża ją cym cho le ste rol i ci śnie nie. 



23Wskazówki dla liderów wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie
Edukacja żywieniowa seniorów22 Wskazówki dla liderów wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie

Edukacja żywieniowa seniorów

Spójrz, jak wie le zmian moż na do ko nać nie tra cąc przy tym przy jem no -
ści z je dze nia!

Jadłospis nieprawidłowy Jadłospis prawidłowy

Śniadanie:
trzy kromki pieczywa białego
z serem żółtym i boczkiem,
masłem i pomidorem

II śniadanie:
kawa ze śmietanką, ptyś

Obiad:
porcja frytek, kotlet z piersi
kurczaka, salaterka surówki
greckiej z fetą

Kolacja:
jajecznica z 3 jajek smażona
na smalcu, z kiełbasą, grzybki
marynowane, 2 kromki pieczywa
z masłem

Śniadanie:
trzy kromki grahama
z serkiem wiejskim
i chudą wędliną, pomidorem
oraz kilkoma rzodkiewkami.

II śniadanie:
kawa  z niskotłuszczowym 
mlekiem, kubeczek jogurtu 
owocowego ze zbożami

Obiad:
2 średnie ziemniaki gotowane, 
porcja mięsa duszonego 
drobiowego, spora salaterka 
surówki warzywnej

Kolacja:
jajecznica z 2 jajek smażona 
bez  tłuszczu, ze szczypiorkiem,
sałata, ogórek, grzybki, 2 kromki
pieczywa razowego z margaryną
ze sterolami roślinnymi

Razem:

tłuszcz: 178 g
cholesterol: 829 mg

nasycone kwasy tłuszczowe: 58,8
błonnik:12,5 g

tłuszcz: 168 g
cholesterol: 322 mg

nasycone kwasy tłuszczowe:16,5g
błonnik: 22,6 g

Problem: CHO RO BA RE FLUK SO WA

Re fluks żo łąd ko wy, to nic in ne go jak co fa nie się  kwa śnej tre ści żo łąd ka
do prze ły ku. Każ de ta kie „za rzu ce nie” da je uczu cie pa le nia lub pie cze nia w doł -
ku pod ser co wym, czy li zga gę. Czę sto to wa rzy szy te mu po smak spo ży te go wcze -
śniej je dze nia, by wa, że po ja wia ją się  nud no ści. Cza sem sil na zga ga mo że być
po my lo na z bó lem po ja wia ją cym się przy za wa le ser ca. Cho ro ba re fluk so wa jest

nie przy jem na, prze szka dza w co dzien nym ży ciu, ale mo że rów nież nieść ze so bą
kon se kwen cje w po sta ci utrud nio ne go po ły ka nia, krwa wień, czy na wet no wo two -
ru prze ły ku.

Jak moż na so bie po móc? Za nim się gniesz po le ki zmniej sza ją ce kwa so wo ść -
żo łąd ka, war to przyj rzeć się  swo jej die cie, po nie waż ma ona du ży wpływ na zga -
gę, a błę dy ży wie nio we mo gą na si lać re fluks.

Na co więc zwra cać uwa gę?
1. Eli mi na cja pro duk tów, któ re m.in. po przez sty mu lo wa nie żo łąd ka do wy dzie -

la nia kwa su sol ne go, na si lać bę dą ob ja wy re fluk su. Są  to:
● ostre przy pra wy,
● owo ce cy tru so we ta kie jak po ma rań cze i gra pe fru ity,
● ka wa,
● cze ko la da i pro duk ty cze ko la do we,
● pro duk ty o du żej za war to ści tłusz czu (se ry żół te i pod puszcz ko we, se ry

to pio ne, tłu ste mię sa, smal ce, ciast ka kru che i fran cu skie),
● al ko hol. 

2. Re gu lar ność – spo ży wa nie 5–6 po sił ków dzien nie w rów nych od stę pach cza -
su da je nam pew ność, że żo łą dek nie bę dzie nad mier nie roz cią ga ny, a po -
karm nie bę dzie się co fał.

3. Ła two straw ność – na le ży wy klu czyć pro duk ty sma żo ne, po dob nie jak cięż -
ko straw ne, dłu go za le ga ją ce w żo łąd ku tłu ste mię sa i wę dli ny, od sma ża ne
ziem nia ki, gro chów ka, fa so la po bre toń sku, bi gos itp.

4. Pra wi dło wa ma sa cia ła – po nie waż oty łość na si la ob ja wy re fluk su.
5. Drzem ki po obied nie – przez oko ło go dzi nę po po sił ku nie na le ży przyj mo wać

po zy cji le żą cej, a ko la cję zja dać naj póź niej na 3 go dzi ny przed po ło że niem
się. Z dru giej stro ny ak tyw ność fi zycz na po po sił ku rów nież nie jest wska za -
na. Spraw dzi się tak że spa nie z gło wą unie sio ną wy so ko na po dusz kach (unie -
sie nie ma te ra ca o 20 cm po wo du je cof nię cie się ob ja wów u 20% cho rych).

6. Od po wied nie ubra nia – no sze nie szer szych spodni, re zy gna cja z pa sków na -
praw dę da je efek ty.

7. Prze stań pa lić! U pa la czy ła twiej o cof nię cie kwa śnej tre ści do prze ły ku.
Do dat ko wo ma ją  o ni pro ble my z wy dzie la niem śli ny, któ ra neu tra li zu je sok
żo łąd ko wy.

Problem: NIE DO BÓR PŁY NÓW W DIE CIE

Wciąż mó wi się, że Po la cy pi ją za ma ło pły nów. Jest to nie po ko ją ce zja wi sko,
zwłasz cza u osób star szych, po nie waż wraz ze sta rze niem się  zm niej sza się ilość
wo dy w or ga ni zmie, a co za tym idzie – ła twiej o od wod nie nie. Po ja wia ją ce się
pra gnie nie, to znak nie wiel kie go od wod nie nia i nie na le ży na nie cze kać. Du żym
pro ble mem jest fakt, że w wie ku star szym czę sto za ni ka uczu cie pra gnie nia.
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A po trze by or ga ni zmu nie są  ma łe. Wo dę tra ci my m.in. przez skó rę  o raz wraz
z mo czem (szcze gól nie du żo, je śli w wy ni ku cho rób ukła du krą że nia sto su je my
le ki mo czo pęd ne). Oso bom star szym za le ca się  spo ży wa nie 8 szkla nek pły nów
w cią gu dnia. Do dat ko we ilo ści ko niecz ne są w cza sie upa łów, bie gu nek oraz
w trak cie i po wy sił ku fi zycz nym. A co wy brać? Naj le piej wo dy źró dla ne oraz mi -
ne ral ne, sła be na pa ry her ba ty zie lo nej lub czar nej, zio ła, her bat ki owo co we
i sma ko we. Ko lo ro we na po je ga zo wa ne sprzy ja ją nad wa dze (za wie ra ją du żo cu -
krów pro stych, a co za tym idzie – du żo ka lo rii), pro wa dzą  do próch ni cy i mu -
szą być sta now czo uni ka ne przez cu krzy ków. Na po je ty pu Co la czy Fan ta
za wie ra ją  bar dzo du żo fos fo ra nów, co pro wa dzi do gor sze go wchła nia nia wap -
nia z po kar mów i wy płu ki wa nia te go pier wiast ka z ko ści, szcze gól nie więc uni -
kaj my ta kich na po jów przy pro ble mach z oste opo ro zą. W przy pad ku so ków
pa mię taj, że ni gdy nie do rów na on zje dze niu ca łe go owo cu (któ ry nie tyl ko do -
star czy błon ni ka, ale i ła twiej za peł ni żo łą dek), a na ryn ku pol skim wciąż wię -
cej jest do sła dza nych na po jów owo co wych i nek ta rów niż so ków, któ re zresz tą
na le żą do dro gich pro duk tów. Naj le piej spraw dzą się so ki wy ci śnię te w do mu,
a jesz cze lep szym roz wią za niem jest kok tajl – zmik so wa ne mle ko czy jo gurt
z owo ca mi to świet ny prze pis na peł ny po si łek, np. owo co wy pod wie czo rek. Sta -
raj my się rów nież pa mię tać o mniej lu bia nych so kach wa rzyw nych. Bę dą  o ne
świet nym źró dłem po ta su nie do star cza jąc przy tym tak wie lu ka lo rii jak soki
owo co we. Her ba ta jest jed nym z naj czę ściej pi ja nych w Pol sce pły nów. I do brze
– spraw dza się zwłasz cza ra no, czy w je sien ne i zim ne dni. Pa mię taj jed nak, że
moc ny na par z czar nej her ba ty mo że spo wo do wać trud no ści w za sy pia niu.
Utrud nia tak że wchła nia nie że la za. Po dob nie jest z moc ną  zie lo ną her ba tą. Naj -
le piej więc szyb ko wy ła wiać ze szklan ki to reb kę  her ba ty. Ka wa oraz moc ne na -
pa ry her ba cia ne ma ją rów nież  dzia ła nie od wad nia ją ce (zwięk sza ją ilość mo czu).
Pa mię taj też, że by żad nym z tych pły nów nie po pi jać le ków! W tym przy pad ku
spraw dzi się tyl ko wo da.

Wo da jest ide al nym wy bo rem bez wzglę du na po go dę, stan zdro wia czy
wiek. Nie tyl ko jest naj le piej przy swa ja na przez nasz or ga nizm, ale rów nież nie
za wie ra ka lo rii.

Ja ką  wo dę  wy brać?
● W przy pad ku cho rób na czy nio wych, nad kwa so ty oraz wrzo dów dwu nast ni -

cy uni kaj my wo dy ga zo wa nej. Bą bel ki nie są wska za ne rów nież przy od chu -
dza niu – w przy pad ku, gdy je ste śmy wraż li wi na roz cią ga nie żo łąd ka, mo że my
po czuć głód. Z dru giej stro ny za war tość dwu tlen ku wę gla da je więk sze orzeź -

Już drob ne bra ki, rzę du 3% na mo gą po wo do wać nie ko rzyst ne zmia -
ny w or ga ni zmie, ta kie jak brak sił, osła bie nie kon cen tra cji, roz -
draż nie nie, utra ta ape ty tu, a 20% to nie chyb na śmierć.

wie nie, draż ni bło nę ślu zo wą żo łąd ka i je lit, przez co przy śpie sza pa saż i mo -
że za po bie gać za par ciom. Bą bel ki bą bel kom „nie rów ne” – na ryn ku ma my
już wo dy np. lek ko ga zo wa ne.

● Uwa żaj my na wo dy sma ko we. Tak re kla mo wa na świe ża cy try na czy ja błusz -
ko, to mnó stwo sztucz nych do dat ków (aro ma ty, re gu la to ry kwa so wo ści,
sub stan cje kon ser wu ją ce) i czę sto spo ra za war tość  cu krów i sztucz nych sub -
stan cji sło dzą cych.

● W przy pad ku cho rób ne rek, nad ci śnie nia czy nie wy dol no ści wą tro by się gaj
po wo dy ni sko so do we (<20 mg so du w li trze), ogra ni czysz ilość so du w die -
cie dzię ki bar dzo ma łej zmia nie przy zwy cza jeń.

● W przy pad ku oste opo ro zy spraw dzą się rów nież wo dy wy so ko wap nio we
(>150 mg Ca/litr) oraz wy so ko ma gne zo we (>70 mg Mg/litr). 

● Za wsze mo żesz się gnąć po prze go to wa ną, ochło dzo ną wo dę kra no wą, ale
tyl ko, je śli w kra ju nie ma su szy. Wo dy oli go ceń skie, po bie ra ne ze spe cjal -
nych stud ni oli go ceń skich np. w War sza wie są rów nież po le ca ne do pi cia,
jed nak ze wzglę du na mi kro or ga ni zmy, któ re się w nich znaj du ją, prze cho -
wuj je mak sy mal nie przez jed ną do bę i pa mię taj o bar dzo czę stym my ciu
po jem ni ków.

Jak pi ć wię cej?
● Wpierw prze ko naj się, ile wo dy wy pi jasz dzien nie – wy star czy, byś przez 3

dni no to wał do kład nie każ dą szklan kę lub na le wał rów no war tość wy pi te go
pły nu do dzban ka. Pod ko niec dnia prze ko nasz się, ile się uzbie ra ło.

● W cza sie oglą da nia te le wi zji po staw na sto le bu tel kę – ma jąc ją pod rę ką bę -
dziesz czę ściej po nią się gać.

● Przy zwy czaj or ga nizm do wy pi cia szklan ki wo dy np. o każ dej peł nej go dzi -
nie – po pa ru dniach sta nie się to na wy kiem.

● Na spa cer z psem, na za ku py, na wy pra wę ro we ro wą... – za wsze za bie raj ze
so bą ma łą bu tel kę wo dy. W ten spo sób nie za po mnisz o pi ciu, a pod wpły -
wem pra gnie nia nie ku pisz słod kie go na po ju.

● Do daj cy try nę, mię tę, kost ki lo du. Je śli nie masz pro ble mów ze zdro wiem,
pró buj wód róż nych firm, by prze ko nać się, któ ra ma naj lep szy smak – spraw,
byś się gał po wo dę z więk szą chę cią.

Jak przekonać się do wody?

● dodać plasterek cytryny lub wycisnąć odrobinę soku z cytryny,
pomarańczy

● dodać listek mięty.
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I DZIEŃ

Śnia da nie: płat ki owsia ne na mle ku, jed na krom ka pie czy wa ra zo we go
z mar ga ry ną i wę dli ną dro bio wą, su rów ka z po mi do ra
i pa pry ki, her ba ta

II śnia da nie: ke fir z gra ham ką, 2 man da ryn ki

Obiad: zu pa ja rzy no wa, pul pe ci ki cie lę ce w wa rzy wach z ry żem,
bu racz ki du szo ne, sok owo co wy 

Pod wie czo rek: jabł ko pie czo ne

Ko la cja: trzy krom ki pie czy wa ra zo we go, ma kre la wę dzo na,
sa ła ta z ole jem, her ba ta

II DZIEŃ

Śnia da nie: dwie krom ki pie czy wa ra zo we go z mar ga ry ną,
2 pla ster ki szyn ki, jaj ko na twar do, sa łat ka wa rzyw na
ze śred niej wiel ko ści po mi do ra, 1/2 ogór ka, 3 łyż ki ku ku ry dzy
kon ser wo wej, ka wa zbo żo wa z mle kiem

II śnia da nie: du ża szklan ka so ku mar chwio wo –po ma rań czo we go

Obiad: ka pu śniak, pierś z in dy ka z rusz tu, dwa śred niej wiel ko ści
ziem nia ki z wo dy, 5 li ści sa ła ty z oli wą, wo da mi ne ral na

Pod wie czo rek: jo gurt na tu ral ny, ba nan

Ko la cja: trzy krom ki pie czy wa ra zo we go z ser kiem to pio nym
z zio ła mi, sa łat ka wa rzyw na z rzod kiew ki, cy ko rii,
szczy pior ku i jed nej łyż ki śmie ta ny 12%

III DZIEŃ

Śnia da nie: zu pa mlecz na (szklan ka mle ka oraz mu sli), jed na krom ka
chle ba ra zo we go z pasz te tem z kur cza ka, pla ste rek
po mi do ra, her ba ta

II śnia da nie: ro ga lik z mar ga ry ną i dże mem, ka wa zbo żo wa

Obiad: zu pa ogór ko wa, schab pie czo ny, dwa śred niej wiel ko ści
ziem nia ki z wo dy, mar chew ka z grosz kiem, wo da mi ne ral na

Pod wie czo rek: ki siel owo co wy

Ko la cja: buł ka gra ham ka z mio dem, sok po rzecz ko wy

Przykładowe jadłospisy: VI DZIEŃ

Śnia da nie: trzy krom ki chle ba ra zo we go, twa ro żek (se rek ziar ni sty,
szczy pio rek, rzod kiew ka), ka wa zbo żo wa z mle kiem

II śnia da nie: jo gurt na tu ral ny ze zmik so wa ny mi owo ca mi (ki wi, jabł ko,
po ma rań cza)

Obiad: zu pa po mi do ro wa z ma ka ro nem ra zo wym, klop si ki mie lo ne
w so sie śmie ta no wym z ry żem, su rów ka z czer wo nej ka pu sty,
wo da mi ne ral na

Pod wie czo rek: bu dyń wa ni lio wy
Ko la cja: ja jecz ni ca ze szczy pior kiem, krom ka pie czy wa ra zo we go,

sa łat ka z po mi do rów, her ba ta

V DZIEŃ

Śnia da nie: buł ka gra ham ka z mar ga ry ną, dwa pla ster ki se ra żół te go, dwa
pla ster ki szyn ki z pier si kur cza ka, sa łat ka wa rzyw na (po mi dor,
ogó rek, sa ła ta), ka wa zbo żo wa z mle kiem

II śnia da nie: jo gurt owo co wy li ght, kaj zer ka
Obiad: ka pu śniak, gu lasz z cie lę ci ny z pie czar ka mi, ka sza gry cza na,

su rów ka z ki szo nej ka pu sty i mar chwi, wo da mi ne ral na
Pod wie czo rek: her bat ni ki z ser kiem ho mo ge ni zo wa nym
Ko la cja: sa łat ka ziem nia cza na, krom ka pie czy wa ra zo we go,

szklan ka so ku mar chwio we go

VI DZIEŃ

Śnia da nie: la ne klu ski na mle ku, her ba ta
II śnia da nie: dwie krom ki pie czy wa ra zo we go z po lę dwi cą, sa ła ta
Obiad: krup nik, pul pe ty z ry by, ziem nia ki z wo dy, su rów ka z ka pu sty

pe kiń skiej, pa pry ki, po mi do rów, kom pot owo co wy
Pod wie czo rek: du ża po ma rań cza
Ko la cja: buł ka gra ham ka, sar dyn ki w po mi do rach, sok po mi do ro wy

VII DZIEŃ

Śnia da nie: trzy krom ki pie czy wa peł no ziar ni ste go z mar ga ry ną,
sa łat ka z tuń czy ka, pa pry ki, szczy pior ku z nie wiel ką ilo ścią
ma jo ne zu, ka wa zbo żo wa z mle kiem

II śnia da nie: ba nan z ser kiem wa ni lio wym
Obiad: zu pa grzy bo wa, jaj ko sa dzo ne na pa rze, ziem nia ki pu ree,

szpi nak, wo da mi ne ral na
Pod wie czo rek: gra ham ka z żół tym se rem i rzod kiew ką
Ko la cja: sa łat ka wa rzyw na z ma ka ro nem (pa pry ka, ku ku ry dza kon ser wo wa,

po mi dor, ogó rek, ma ka ron np. mu szel ki), her ba ta
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