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Wstęp
Prawidłowe odżywianie stało się ostatnio bardzo modne i miejmy nadzieję, że taki trend będzie się długo utrzymywał. Pod warunkiem jednak, że będziemy podchodzili do sprawy świadomie i nie zagubimy się w sprzecznych
informacjach podawanych wciąż przez media. Szczególnie istotne jest to
w przypadku seniorów, ponieważ odpowiednią dietą mogą nie tylko poprawiać samopoczucie, ale przede wszystkim stan swojego zdrowia, jako że odpowiednim żywieniem mogą bezpośrednio wpływać na leczenie lub
złagodzenie objawów wielu chorób wieku podeszłego. Niestety mało jest akcji mających na celu edukację tej grupy wiekowej. W związku z tym, że
rok 2012 będzie Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Bank Żywności SOS w Warszawie postanowił zająć się tą sprawą
i przeprowadzić projekt „Edukacji żywieniowej seniorów”.
Projekt „Edukacja żywieniowa seniorów” był realizowany przez Bank Żywności SOS w Warszawie w II połowie 2011 roku. Jego celem było przekazanie
informacji o zasadach zdrowego żywienia osób starszych, oraz zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby żywieniowe tej grupy. W projekcie wzięło udział 8
placówek takich jak Związki Emerytów oraz Kluby Seniora działające na terenie Warszawy. Zajęcia prowadzone były przez 18 Wolontariuszy – studentów
oraz absolwentów kierunków dietetycznych. W formie prezentacji multimedialnych, pogadanek i zajęć praktycznych przekazali zasady prawidłowego odżywiania i jego aspekty szczególnie istotne dla osób starszych, a także
informacje dotyczące profilaktyki i leczenia dietetycznego wielu chorób.
Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w projekcie „Edukacja żywieniowa seniorów” i przyczyniły się do jego sukcesu. Dziękujemy Wolontariuszom za poświęcony czas, energię oraz rzetelną i wysoką
jakość współpracy. Placówkom przyjmującym wolontariuszy dziękujemy
za życzliwość i miłą atmosferę podczas zajęć. Mamy nadzieję, że informacje
na temat zasad zdrowego żywienia przekazane podczas zajęć edukacyjnych
organizowanych w ramach projektu przyczynią się do lepszego zrozumienia
problematyki związanej z żywieniem osób starszych i poprawy nawyków żywieniowych w tej grupie osób.

Problem: CHOROBA REFLUKSOWA ................................ 20
Problem: NIEDOBÓR PŁYNÓW W DIECIE .......................... 23
Przykładowe jadłospisy ............................................. 26

Koordynatorki:
Urszula Bieniek
Joanna Galek
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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).
Problemy wieku starszego,
w których odpowiednia dieta będzie bardzo pomocna:
– miażdżyca, nadciśnienie, hiperlipidemie, otyłość, cukrzyca, osteoporoza, choroba refluksowa, choroba wrzodowa, zapalenia jelit,
uchyłkowatość, zaparcia, zapalenie trzustki, niedowaga, niewydolność nerek, choroby nowotworowe i inne.
Dieta seniora nie różni się w istotny sposób od diety osoby dorosłej, musi jednak uwzględnić zmiany, jakie zachodzą w organizmie wraz z wiekiem. Najprostsze zasady zwykle są najskuteczniejsze, podobnie jest w sztuce prawidłowego
odżywiania się. Przeczytaj więc tę broszurę, zdobądź wiedzę i wykorzystaj ją
w życiu od zaraz!

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 dzisiaj zacznij:
● uwzględniać wszystkie grupy produktów (zbożowe, warzywno–owocowe,
mleczne, wysokobiałkowe, tłuszczowe), jako że każda z nich dostarcza czegoś ważnego Twojemu organizmowi i żadna nie może być zastąpiona inną,
● uwzględniać wszystkie produkty z każdej z tych grup (nie należy np. rezygnować z różnych rodzajów mięs na rzecz samego kurczaka, bo może się
to skończyć anemią),
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● często zmieniać marki produktów spożywczych (różne rodzaje procesów
technologicznych, inny skład to sposób na inny smak oraz zróżnicowanie
składników odżywczych),
● dawać szansę produktom dotąd omijanym (znajdź jakieś ciekawe przepisy,
częściej sięgaj po coś nieznanego u przyjaciół lub w sklepie, gdzie często osoby kupujące są czymś częstowane).

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

Regularność
Nie od dziś wiadomo, że organizm najlepiej pracuje w pewnym, powtarzalnym schemacie. Potrzebujemy np. stałych godzin zasypianiania i wstawania, nie
lubimy spać krócej niż zwykle. Podobnie jest w sprawach związanych z odżywianiem. Uregulowane pory posiłków w ciągu dnia przełożą się na stały poziom
cukru we krwi, co pomoże Ci utrzymać masę ciała i uchroni przed pojawianiem
się głodu np. w nocy. Regularne posiłki, to stały dostęp organizmu do napływających systematycznie składników odżywczych i kalorii. Jest to absolutnie konieczne przy wielu chorobach, np. cukrzycy i bardzo pomocne nawet jeśli
na nic nie chorujesz.
Pierwszy posiłek zjedz najdalej w ciągu godziny od wstania z łóżka i to tylko jeśli przez tę godzinę pozostajesz w domu. Dłuższa zwłoka lub wyjście z domu bez śniadania jest bardzo niekorzystne dla organizmu – przecież nie miał
żadnych dostaw paliwa przez kilka/kilkanaście godzin snu. Jedz 3 konkretne
posiłki w ciągu dnia (śniadanie, obiad i kolacja), a pomiędzy nie wpleć 1 lub 2
małe przekąski – może być to owoc, surówka, produkt mleczny. W ten sposób
odstępy pomiędzy kolejnymi posiłkami nie będą dłuższe niż 3–4 godziny. Pamiętasz przysłowie „śniadanie zjedz sam, obiadem się podziel z przyjacielem,
kolację oddaj wrogowi”? Nie jest tak do końca – każdy z tych posiłków należy zjeść, nawet kolację, z której kolorowe pisma radzą zrezygnować lub zjadać najpóźniej o godzinie 18. To nieprawda. Pora ostatniego posiłku
uzależniona jest od czasu udawania się na poczynek – zjedz ją na 3 godziny
przed snem.
Jak powinien wyglądać idealny posiłek? Zastanów się, na ile Twoje posiłki
przypominają te optymalne, opisane w tabeli. Przykładem perfekcyjnego śniadania będzie pełnoziarniste pieczywo posmarowane margaryną, pasta z jajka
ze szczypiorkiem i pomidorem, a do tego szklanka mleka.
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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

Wskazówki dla liderów wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie
Edukacja żywieniowa seniorów

● Mięso i jego zamienniki (suche nasiona roślin strączkowych, ryby) wielkość

podobna do wnętrza dłoni, a jego grubośćnie może przekraczać grubości małego palca,
● Warzywa (prócz suchych nasion roślin strączkowych oraz ziemniaków) – tyle ile nabrałabyś/nabrałbyś w dwie dłonie,
● Tłuszcz – malutko, bo jak koniuszek kciuka.
Warto również wyobrazić sobie niewielki talerz, na którym połowa to warzywa,
na ¼ leży mięso, a kolejna ćwiartka talerza to produkt zbożowy lub ziemniaki.

● 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
Głównie ze względu na mniejszą aktywność fizyczną oraz spadające zapotrzebowanie energetyczne przy zwykle podobnym jak kiedyś sposobie żywienia, znaczny odsetek osób w wieku emerytalnym jest zagrożony
nadwagą/otyłością lub już ma nadmiar kilogramów. Oprócz umiejętności wyboru wartościowych produktów, trzeba również wiedzieć, jak wyglądają odpowiednie porcje poszczególnych składników.
Dzięki tzw. metodzie dłoni jest to bardzo proste:
● Produkty takie jak makaron, kasze, ryż i ziemniaki powinny stanowić obję-

tościowo rozmiar dwóch pięści,
● Owoce – porcją będzie objętość jednej pięści,

[Zimbabwe hand jive, Can J Diabetes. 2003; 27 (suppl 2): S130]

Unikaj:
● Nadmiaru kalorii – jeśli zauważysz wzrost masy ciała, nie sięgaj po kolo-

rowe pismo z kolejną dietą. W pierwszej kolejności przemyśl, jak wiele zjadasz słodyczy w ciągu tygodnia, ile soków i kompotów wypijasz, czy
ostatnio nie jesz więcej lub bardziej tłusto niż zwykle. Zacznij eliminować
niepotrzebne produkty, takie jak wspomniane już słodycze i czekaj na efekty, potem przemyśl wizytę u dietetyka lub lekarza. Jeśli natomiast zauważasz, że bez starań chudniesz – zgłoś się koniecznie do lekarza, może masz
np. problem z cukrzycą. Pamiętaj, że organizm nie lubi częstych i dużych
wahań masy ciała.
● Nadmiaru tłuszczu, głównie ze względu na zagrożenie miażdżycą, ale również
innymi chorobami i otyłością. Sukcesywnie eliminuj z diety smalec, masło, tłuste mięsa i wędliny, ciasta i ciasteczka, żywność typu fast food.
● Produktów przetworzonych, gotowych produktów garmażeryjnych, zup
i sosów typu instant. Zawierają one nadmiar sodu i fosforanów (składniki
bardzo niekorzystne, bo wpływające negatywnie na ciśnienie krwi), ogrom
środków konserwujących i innych środków dodatkowych, tłuszczu i kalorii.
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Nie wiemy również jakich składników użyto w produkcji, np. mięso w pyzach.
● Produktów ciężkostrawnych i długo zalegających w żołądku; będą to smażo-

ne mięsa i ryby, potrawy z kapusty, hamburgery, frytki, tłuste sosy.
● Nadmiaru alkoholu – podwyższa on ryzyko chorób wątroby, ostrego zapalenia

trzustki, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, choroby Alzheimera i nowotworów. Należy uważać na spożycie alkoholu przy stwierdzonej cukrzycy.
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na posiłek ze strączków to fasolka po bretońsku, węgierskie leczo z dodatkiem
nasion strączkowych, naleśniki meksykańskie (fasola, kukurydza, cebula, sos pomidorowy, może być z dodatkiem chudego mięsa), pasta strączkowa (np. zmiksowane ziarna soczewicy z dodatkiem dowolnych przypraw, pasta groszkowa) lub
bardziej wymyślne takie jak np. pierogi z bobem, kotlety z grochu. Czerwonej
soczewicy, która bardzo szybko się rozgotowuje, możesz użyć jako zagęstnika
do zupy warzywnej.

Pamiętaj o białku
W zależności od masy ciała, ilość białka w organizmie dochodzi nawet
do 14 kg. Białka to składniki o szczególnym znaczeniu ze względu na ogrom funkcji, jakie spełniają, począwszy od budowy i ciągłej odbudowy tkanek. Dlatego
też konieczne jest uwzględnienie w diecie produktów wysokobiałkowych, co często jest problemem dla seniorów ze względów na finanse, potrzebę gotowania,
czy zmiany smaku.
Źródłem białka będą dla nas produkty mięsne, mleczne, takie jak sery oraz
jaja. Nie należy zapominać o białku o trochę niższej wartości, ale wciąż cennym – białku roślinnym. Ze względu na zawartość tłuszczu zaleca się wybieranie chudych gatunków mięsa (kurczak, indyk spożywane bez skóry, ponieważ tam
gromadzi się tłuszcz, chuda wołowina i rzadziej chuda wieprzowina).
Dwa razy w tygodniu zamiast mięsa zjedz gotowaną lub pieczoną rybę. Wybieraj albo gatunki chude, takie jak dorsz, pstrąg czy szczupak albo tłuste ryby morskie (makrele, śledź polski, łosoś). Ryby morskie dostarczą niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych, które zwiększają poziom dobrego cholesterolu, zmniejszają krzepliwość krwi oraz zapobiegają miażdżycy i chorobom
serca. Do tego zawierają sporo witaminy D.
Po jaja sięgaj nie częściej niż 2–3 razy w tygodniu, a to ze względu na dużą
zawartość cholesterolu w żółtku.
Raz w tygodniu wybierz danie obiadowe bezmięsne, przygotowane na bazie
warzyw strączkowych – fasoli, soi, grochu. W świecie roślinnym zawierają one
najwięcej białka przy jednoczesnej mniejszej zawartości tłuszczu i braku cholesterolu. Zmniejszają ryzyko zachorowania na miażdżycę, obniżają bowiem poziom „złego” cholesterolu frakcji LDL, zapobiegając tworzeniu się płytki
miażdżycowej. Jest to efekt zawartości przeciwutleniaczy, błonnika i lecytyny,
czyli składników których w mięsie nie znajdziemy oraz wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych, których w produktach mięsnych jest bardzo mało. Strączki to także fitoestrogeny, które łagodzą dolegliwości towarzyszące menopauzie
i związki ważne dla cukrzyków, bo obniżające stężenie cukru we krwi. Pomysł

Ponieważ warzywa strączkowe należą do ciężkostrawnych, pamiętaj o ich odpowiedniej obróbce. Suche nasiona możesz namoczyć,
tak by wypłukać z nich związki gazotwórcze, a podczas przygotowywania pamiętać o przyprawach takich jak majeranek, które pomogą nam w lepszym trawieniu.

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.

Cenne zboża
Podstawą naszej diety powinny być produkty zbożowe, takie jak pieczywo, makarony i kasze. Pochodzą one od różnych zbóż – w Polsce głównie pszenicy i żyta, rzadziej jęczmienia, owsa oraz gryki. Jest to ważna grupa,
ponieważ cechuje się wysoką zawartością węglowodanów (40–80%), w tym
błonnika. Produkty zbożowe to również wspaniałe źródło składników mineralnych oraz witamin, jednak tylko w przypadku ciemnego pieczywa i grubych
kasz, czyli produktów pełnoziarnistych. Polacy spożywają zwykle tzw. białą mąkę, czyli oczyszczone, wewnętrzne części ziarna, które są źródłem jedynie węglowodanów i białka. Całe dobrodziejstwo różnorodności zostaje zdarte
w szeregu operacji przemiału i rozdrabniania. Tracimy wtedy m.in. część białka, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, wapń, żelazo, potas, fosfor, witaminy z grupy B oraz różne fitoskładniki. Częste spożywanie produktów
z oczyszczonej mąki przyczynia się do wielu schorzeń dietozależnych, takich
jak cukrzyca, insulinooporność, otyłość, czy choroby krążenia.
Spożywaj produkty pełnoziarniste, ponieważ nie tylko dostarczysz organizmowi witamin i składników mineralnych, ale też dłużej zachowasz uczucie sytości,
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uregulujesz poziom cukru we krwi (ważne dla cukrzyków!), usprawnisz pracę
przewodu pokarmowego i zapobiegniesz zaparciom. A wszystko to dzięki zawartości błonnika.

● bądź szybki: sprawnie obieraj i krój produkty,
● nigdy nie obieraj ziemniaków poprzedniego dnia lub rano,
● jeśli musisz zostawić surówkę „na później”, przechowuj ją koniecznie

Sięgaj po:
Pieczywo pełnoziarniste. Ale uwaga na „ciemny” chleb – producenci niestety zbyt często dodają do pieczywa substancji zabarwiających np. karmelu. Prawdziwy chleb razowy poznasz po kolorze – nie jest bardzo
ciemny, a raczej szarobrązowy, do tego takie pieczywo jest cięższe i dosyć wilgotne.
Pełnoziarnistą mąkę – możesz używać jej np. pół na pół z jasną podczas pieczenia ciast, dodawać do omletów czy naleśników. Kupuj mąkę graham oznaczaną numerem 1850 lub razową – 2000.
Pełnoziarniste makarony i brązowy ryż – pamiętaj, że należy je dłużej gotować.
Grube kasze: gryczaną całą, pęczak, perłową mazurską, pamiętaj o gotowaniu w niewielkiej ilości wody, najlepiej stara metodą – aż do wchłonięcia całego płynu.
Otręby oraz płatki owsiane, żytnie i pszenne – jadane z mlekiem, jogurtem
czy owocami będą świetnym pomysłem na śniadanie. Otrębami możesz posypać warzywa, dodać do sałatek czy twarogu. Reklamowane pełnoziarniste
płatki śniadaniowe nie będą dobrym wyborem – zawierają znaczne ilości
zbędnego cukru.
Produkty zawierające w składzie: mąkę razową, mąkę graham, mąkę typu 1850, 2000, otręby, ryż brązowy, pszenicę typu durum, semolinę.

● dodawaj do surówek sosy, jogurty, zalewy (np. sok z cytryny),
● gotuj w jak najmniejszej ilości wody, wyjątkiem są tylko warzywa zielone,
● warzywa koniecznie wrzucaj do wrzącej już wody! (wyjątkiem są suche wa-

w lodówce,
●

●

●
●

●

●

Owoce i warzywa
Korzyści wynikające ze spożywania owoców i warzyw są już chyba oczywiste dla każdego. Jednak za rzadko myślimy o tym, czy warzywo, po które sięgamy faktycznie dostarczy nam jakichś wartości odżywczych. Przechowywanie
produktu, obróbka technologiczna począwszy od zwykłego krojenia, a kończąc
na gotowaniu to ogromne straty tego, co w warzywach i owocach cenne.

●
●

●
●

Jak więc postępować podczas przyrządzania potraw z owoców i warzyw,
by chronić witaminy?
przygotuj w pierwszej kolejności produkty nie będące warzywami i owocami,
usuwaj skórkę i inne części niejadalne najcieniej jak to możliwe (to tutaj
znajdziesz najwięcej witamin, więc jeśli to tylko możliwe, zjadaj produkt
wraz ze skórką, np. jabłko),
nie krój warzyw i owoców na zbyt drobne części, zwłaszcza w przypadku gotowania warzyw,
używaj nierdzewnych narzędzi kuchennych,

●
●
●

●

rzywa strączkowe oraz buraki przeznaczone na barszcz) – skrócisz czas gotowania i ochronisz składniki odżywcze,
gotuj pod przykryciem, wyjątkiem są tylko warzywa zielone i kapustne,
nie rozgotowuj warzyw, powinny być one lekko chrupiące (mamy tendencję
do przegotowywania),
po ugotowaniu schłódź jak najszybciej potrawy, stawiając je na parapecie
w zimie, czy wstawiając zamknięte naczynie pod strumień zimnej, bieżącej
wody,
i najważniejsze: zawsze staraj się jeść surowe warzywa i owoce. Obrane i pokrojone tuż przed spożyciem będą skarbnicą witamin.

Bądź świadomym konsumentem!
Aby dokonywać dobrych wyborów przy szukaniu wartościowych produktów
(jakie to są produkty już wiesz), musimy umieć je odnaleźć wśród dziesiątek podobnych na sklepowych półkach. Jak to zrobić? Czytając dokładnie informacje
zawarte na opakowaniu. Chociaż często są one mało zrozumiałe, napisane
drobną czcionką i mają chyba na celu zniechecenie nas do czytania. Nie poddawajmy się jednak!
Czego się możemy dowiedzieć z opakowania? Najważniejsza kwestia to
skład danego produktu. Wykaz ten podawany jest zawsze w kolejności malejącej, co jest niezwykle istotne. Możesz dowiedzieć się, czy np. w kupowanym
do tej pory pasztecie jest więcej mięsa, czy wody lub też czy jogurt truskawkowy zawiera sam tylko aromat truskawki, czy może 3% truskawek. Producent
jest również zobligowany do podania wykazu składników alergennych zawartych
w produkcie.
Na opakowaniu możesz zobaczyć też informacje dotyczące wartości odżywczej – warto czasem zerknąć, ile w produkcie znajduje się soli czy kwasów tłuszczowych. Niestety często producenci przesadzają z szatą graficzną i mogą
wprowadzać tym w błąd – jeśli widzisz na serku narysowaną panią na rowerze,
produkt kojarzy Ci się np. z mniej kalorycznym, a to wcale nie musi być prawdą. Wszelkie określenia „zdrowy produkt” to też na ogół przesada.
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Przy zakupie będzie tez ważne rozróżnienie określenia „należy spożyć do”
(używane w przypadku środków spożywczych nietrwałych i łatwo psujących się
takich jak produkty mleczne, świeży chleb, mięso, które po tej dacie nie mogą
być spożywane) oraz „najlepiej spożyć przed” (produkty sypkie, słodycze i inne, które po przekroczeniu daty będą jeszcze przez pewien czas zdatne do zjedzenia, mogą tylko nie zachować wszystkich właściwości – zmieni się smak,
zniknie zapach itd.).

Ograniczmy słodkości
Słodki smak cenimy od zawsze – trujące rośliny i jagody cechowały się bowiem goryczą. Pociąg do słodkiego mamy więc w pewnym stopniu zapisany
w genach. Jednak w czasach prehistorycznych źródłem słodyczy były owoce,
jeszcze 20 lat temu nie mieliśmy tak nieograniczonego dostępu do wyrobów
przemysłu cukierniczego, a cukier nie był dodawany do tak wielu produktów.
Skutkiem zwiększenia spożycia cukru jest ogromna ilość osób z problemami
nadwagi i otyłości oraz chorobami takimi jak cukrzyca – schorzenie niezwykle
groźne. Na samą tylko cukrzycę typu II choruje 2 miliony Polaków, a ok. 750
tysięcy osób nie podejmuje leczenia, bo o chorobie nie wie.
Dlaczego należy unikać cukru? Odpowiedź jest bardzo prosta i krótka: dlatego, że to puste kalorie. Produkty bogate w sacharozę są produktami o niskiej
gęstości odżywczej, tzn. oprócz kalorii raczej nie dostarczą nam ani witamin
ani składników mineralnych. Cechuje je wysoki indeks glikemiczny, a to znaczy, że szybko podnoszą poziom cukru we krwi, który jednak równie szybko
opada, dając znowu uczucie głodu. Pamiętaj też, że bardzo często wraz z cukrem idzie w parze tłuszcz, tworząc istną bombę kaloryczną (przykładem są
batony, drożdżówki, lody czy ciastka).
Kiedy więc masz ochotę na przekąszenie czegoś słodkiego, świetnym rozwiązaniem będzie sięganie po owoce. Nie będą zawierały tak dużo cukru i kalorii, za to dostarczą witamin, wody i błonnika. Jogurt owocowy, naleśniki
podawane z owocami i np. dodatkiem białego sera czy płatki śniadaniowe z suszonymi morelami będą idealnym rozwiązaniem, jeśli masz ochotę na słodki
posiłek. Umów się ze sobą, że np. ciastko do przedpołudniowej kawy jadasz
raz w tygodniu, przy okazji wizyty wnuków czy przyjaciół.

Problem: NADCIŚNIENIE
Nadciśnienie tętnicze to przewlekła choroba cechująca się stale podwyższonym ciśnieniem krwi. Jest szczególnie groźne, ponieważ zwykle nie daje objawów, odkrywane jest przypadkiem, a w dodatku często bywa lekceważone.
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Doprowadza ono do uszkodzeń serca i naczyń krwionośnych, jak również jest
przyczyną udaru mózgu i niewydolności serca, zwiększa też ryzyko wystąpienia
zawału mięśnia sercowego i niewydolności nerek.
Wg różnych badań nawet co trzeci Polak ma problem w postaci
podwyższonego ciśnienia krwi tzn. powyżej 120/80 mmHg.

Leczenie nadciśnienia opiera się na metodach niefarmakologicznych i – jeśli lekarz stwierdzi, że to konieczne – również farmakologicznych (leki obniżające ciśnienie). Szczególnie ważne jest wdrażanie wszystkich zasad zdrowego
stylu życia, ponieważ przynoszą naprawdę znaczne efekty.
Pamiętaj więc o:
1. Dbaniu o prawidłową masę ciała
– jak wykazały badania istnieje bezpośrednia zależność między masą ciała
a ciśnieniem krwi. Zrzucenie 10 zbędnych kilogramów to obniżenie ciśnienia nawet o 20 mmHg.
2. Aktywności fizycznej
– przynajmniej 2 razy w tygodniu minimum 45 minut. Jeśli nie przywykłeś do
sportu, a wysiłek sprawia, że czujesz jakby miało Ci zaraz „wyskoczyć serce”
– pamiętaj, że wystarczą nawet regularne spacery. Musisz przyzwyczaić organizm do sportu, nie podejmuj długiego i ciężkiego wysiłku od razu.
3. Ograniczeniu alkoholu,
ponieważ on też wpływa na ciśnienie krwi. Porcja 10–20 g czystego alkoholu dla kobiety oraz 20–30 gram dla mężczyzny to stanowczo maksimum (10 g
to kieliszek wina, mała szklanka piwa lub 25g wódki).
4. Diecie o zmniejszonej zawartości sodu przy zwiększonej ilości potasu.
Dieta konieczna przy nadciśnieniu powinna opierać się na świeżych, nieprzetworzonych produktach, ponieważ te zawierają najmniejsze ilości soli. Na początek zrezygnuj zupełnie z produktów, które zostały podkreślone w lewej
części tabeli poniżej – te są najmniej wartościowe. Zalecane w diecie owoce
i warzywa mają niską zawartość sodu i wysoką potasu, co jest bardzo korzystne. Cztery do pięciu porcji warzyw dziennie to niezbędny element Twojej diety. Osiągniesz to poprzez porządną porcję jarzyn do obiadu, sałatkę na kolację,
warzywo do śniadaniowych kanapek oraz owoc na podwieczorek lub drugie śniadanie. Pomocne będą również pełnoziarniste produkty zbożowe, takie jak kasza gryczana. Na ciśnienie negatywnie wpływa białko zwierzęce, dlatego też
przynajmniej dwa posiłki obiadowe w tygodniu powinny być bezmięsne. Technologie produkcji żywności oparte o wędzenie i konserwowanie wiążą sięniestety z użyciem soli, należy więc tak przygotowywane produkty wykluczyć. Pamiętaj
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o omówionych już podstawowych zasadach prawidłowego odżywiania się (umiarkowanie, regularność, urozmaicenie), te również będą bardzo pomocne.

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
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Według badań wystarczy jedynie przez 48 godzin spożywać potrawy o małej zawartości soli, aby odzwyczaić się od dosalania.

I ostatnia uwaga – dorosły człowiek może w ciągu dnia spożyć MAKSYMALNIE 1 łyżeczkę soli. Tyle znajdziemy w produktach spożywczych, które jemy
na co dzień, nawet jeśli wykluczymy chipsy, Vegetę czy zupki chińskie. Wniosek jest taki, że najlepiej całkowicie zrezygnować z dosalania potraw na talerzu. W przypadku osób z nadciśnieniem jest to wręcz konieczne.
Jak więc cieszyć się smakiem diety?
● Aby nie było zbyt monotonnie, stosuj różnego rodzaju przyprawy i zioła

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

(majeranek, rozmaryn, natka pietruszki, bazylia, czosnek, oregano, cząber, estragon, itp.).
● Jeśli ciężko Ci bez smaku maggi – dobra wiadomość! Imituje go lubczyk.
● Kup sól potasową, w której część sodu zastąpiono potasem, ale też używaj
jej z rozsądkiem.

Problem: OSTEOPOROZA
Osteoporoza to choroba polegająca na osłabieniu układu kostnego człowieka i większej podatności na złamania. Bardzo silny wpływ na zachorowalność
na osteoporozę mają predyspozycje rodzinne, stosowanie niektórych leków
(przeciwpadaczkowych, sterydowych, zobojętniających sok żołądkowy), niektóre choroby, jak również niski wzrost oraz niewielka masa ciała. Do powstania
osteoporozy przyczynia się również nieprawidłowy styl życia, szczególnie:
● palenie tytoniu,
● nadużywanie alkoholu, kofeiny,
● niedostateczne spożycie wapnia, witaminy D, magnezu (zwłaszcza przed 25

Jak taka dieta wygląda w praktyce?

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

rokiem życia),
● siedzący tryb życia.

Prawidłowa dieta przy profilaktyce osteoporozy lub jej leczeniu opiera się
na dwóch najważniejszych składnikach, czyli wapniu oraz witaminie D. Wapń
jest niezbędny ze względu na budowanie kośćca, natomiast witamina D odpowiada za prawidłowe zarządzanie wapniem prze organizm. Źródłem witaminy D
są takie produkty jak sery, margaryny oraz masło, niektóre mleka wzbogacane, ryby, wzbogacane płatki zbożowe. Niezbędne jest również przebywanie
na słońcu! Kolejny argument na rzecz spacerów w ciągu całego roku, a szczególnie zimą.
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Wapń kojarzy się z mlekiem i słusznie, gdyż jest najlepiej wchłaniany właśnie
z produktów mlecznych. Nie znaczy to jednak, że roślinne źródła wapnia są mniej
ważne. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na orzechy (migdały, orzechy laskowe),
suche nasiona roślin strączkowych (fasola, soja, groch) oraz zielone warzywa liściaste takie jak szpinak, jarmuż, brokuły. Należy wybierać produkty mleczne
o obniżonej zawartości tłuszczu (do 2%), pełnotłuste są bowiem źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych. Podobnie jest w przypadku wyboru pomiędzy serami – sery żółte zawierają nawet do 10 razy więcej wapnia niż biały ser
twarogowy, jednak należy jadać je w ograniczonych ilościach (powód to duża kaloryczność i wysoka zawartość tłuszczu). Dwa plasterki sera żółtego dziennie stanowczo wystarczą. Resztę wapnia należy dostarczyć z innych źródeł.
●
●
●
●
●
●
●

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
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.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Co jeśli spożycie mleka jest trudne ze względu na niechęć do jego smaku? Przemycaj je:
wprowadzaj początkowo małe ilości produktu,
łącz produkty mleczne z innymi produktami stałymi,
dodaj mleko do kawy zbożowej,
używaj mleka w proszku,
zagęszczaj zupy mlekiem i jogurtem
używaj jogurtu do sałatek,
miksuj jogurt, maślankę, kefir czy mleko z owocami,
pij kakao, jedz domowe mrożone jogurty, budynie na mleku,
przygotowuj puree z dodatkiem jogurtu lub mleka.

Wskazówki dla liderów wolontariatu Banku Żywności SOS w Warszawie
Edukacja żywieniowa seniorów

Osoby z nietolerancją laktozy (uczucie dyskomfortu po spożyciu mleka,
biegunki, wzdęcia) powinny zastępować mleko mlecznymi napojami fermentowanymi (jogurt, kefir i zsiadłe mleko). Po ich spożyciu objawy zwykle nie występują. Jeśli cierpisz na alergię na białko mleka krowiego, wyjściem jest
spożywanie produktów mlecznych kozich.
Pamiętajmy również, że niektóre warzywa takie jak szpinak, szczaw, rabarbar, buraki i rzodkiewka oraz używki w postaci herbaty i kawy są bogate
w szczawiany, które wiążą w przewodzie pokarmowym wapń powodując
zmniejszone wchłanianie. Podobnie spożywanie nadmiaru soli, mocnej kawy
i herbaty (ryzyko złamań rośnie już przy 2 filiżankach kawy lub 4 szklankach
herbaty dziennie) oraz coca coli, czy żywności typu fast food negatywnie wpływa na poziom wapnia w organizmie.
W przypadku osteoporozy niesamowicie ważna jest profilaktyka
– upewnij się, że Twój wnuk będzie miałzdrowe kości!

Problem: CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA,
w szczególności miażdżyca
i hipercholesterolemia
Choroby układu krążenia, to grupa chorób stwarzająca chyba największe problemy, ze względu na ogromne rozpowszechnienie. Statystyki w Polsce są alarmujące i ciągle rosną, wciąż dotyczą coraz młodszych osób i pomimo, iż nauka czyni
postępy i umieralność na np. zawały serca nie jest tak wysoka jak kiedyś, to jednak wciąż właśnie zawały serca i udary mózgu przodują w „zabijaniu” Polaków.
Najsmutniejsze jest to, że większość problemów sercowo–naczyniowych powiązanych jest z nieprawidłowym stylem życia mającym często swoje korzenie w dzieciństwie (nieprawidłowe odżywianie się, palenie tytoniu oraz mała
aktywność fizyczna, stres). To właśnie te czynniki mają ogromny wpływ na odkładanie się złogów w tętnicach, co powoduje brak elastyczności, twardnienie, zmniejszenie średnicy tętnicy – nazywamy to miażdżycą i boimy się jej,
ponieważ prowadzi do udarów i zawałów. Choroba miażdżycowa jest jedną
z lepiej przebadanych, mamy więc ogromną wiedzę dotycząca jej zapobiegania i leczenia. Poniżej znajdują się praktyczne wskazówki, jak uczynić taką dietę łatwą i skuteczną. Stosuj ją profilaktycznie oraz w leczeniu miażdżycy
i hipercholesterolemii (podwyższonym stężeniu cholesterolu), która do chorób
sercowo–naczyniowych prowadzi.
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Wróg nr 1 – nasycone kwasy tłuszczowe

●
●
●
●
●
●

Wróg nr 2 – izomery kwasów trans

Bardzo zwiększają zawartość cholesterolu we krwi. Nasycone kwasy
tłuszczowe (NKT) znajdują się głównie w:
tłustym mięsie oraz wędlinach, skórce drobiu, podrobach,
pełnotłustych produktach mlecznych, serach topionych, żółtych, pleśniowych
tłuszczach zwierzęcych (słonina, smalec, masło) i roślinnych utwardzanych
(margaryny twarde, nie-kubkowe) oraz miksach tłuszczowych,
w wyrobach cukierniczych (drożdżówkach, ciastkach i ciasteczkach np. kruchych, czekoladzie),
produktach typu fast-food,
słonych przekąskach typu chipsy i krakersy.
W diecie Polaka znajduje się prawie dwa razy tyle cholesterolu, ile
powinien wynosić maksymalny poziom tego składnika w Twojej
diecie.

Nie tylko podwyższają poziom cholesterolu frakcji LDL (czyli popularnie zwanego „złego cholesterolu”), ale także obniżają poziom cholesterolu HDL (która
ma ochronny wpływ na nasz układ krwionośny). Należy ograniczać ich zawartość
w diecie każdej osoby bez względu na wiek, stan tętnic, czy serca. Dlaczego?
Udowodniono bowiem, że spożycie już niewielkiej ilości izomerów trans zwiększa ryzyko chorób sercowo–naczyniowych o 1/4!
Co eliminować? Najwięcej tego składnika zawierają:
utwardzane tłuszcze roślinne (margaryny twarde, tłuszcze służące do smażenia i pieczenia w cukierniach, barach szybkiej obsługi),- produkty, które wytwarza się z udziałem powyższych składników, a więc ciasta i ciasteczka,
pieczywo słodkie cukiernicze, chipsy, żywność typu fast-food (zwłaszcza frytki),
panierka od paluszków rybnych, nugetsów, hamburgerów.
Te produkty absolutnie należy z diety wykluczyć.
Co jeszcze warto wiedzieć:

Dlaczego wszystkie produkty polecane w tej diecie są chude? Przykładowo:
dorosła kobieta ważąca 60 kg, będzie mogła spożyć 15 g nasyconych kwasów
tłuszczowych w ciągu dnia. Różnice pomiędzy chudymi a pełnotłustymi produktami są ogromne – spójrz w poniższą tabelę. Każda zmiana jest na wagę złota,
a każde uchybienie to znaczny wzrost NKT w 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 100 g piersi kurczęcej
ze skórą
bez skóry

około 2,5 mg

100 g żeberek

100 g chudej
wieprzowiny

ponad 16 mg

łyżeczka masła

łyżeczka margaryny

prawie 2 mg

● Istotny jest nie tylko dobór produktów, ale również technik kulinarnych. Go-

●

●

●

●

tuj na parze lub w wodzie, duś, piecz w folii lub rękawie. Korzystając z patelni upewnij się, czy da się na niej smażyć bez tłuszczu (na nieporysowanym
teflonie).
W ciągu dnia możesz spożyć 2 łyżeczki margaryny miękkiej, kubkowej oraz 2
– 3 łyżki olejów. Olej wykorzystaj do surówki lub ewentualnego podsmażenia potrawy (do tego celu najlepiej użyć oleju rzepakowego!).
Bardzo pomocnym w walce z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi
jest błonnik pokarmowy. Wiąże on cholesterol w przewodzie pokarmowym
i zwiększa wydalanie tłuszczów ze stolcem. Taki błonnik znajdziesz w warzywach (zwłaszcza w suchych nasionach roślin strączkowych, marchwi, burakach, dyni) i owocach (porzeczkach, jabłkach, gruszkach, aronii,
malinach) oraz płatkach owsianych. Porcja 30 g płatków to świetny pomysł
na śniadanie. Jedz je z mlekiem (oczywiście nie pełnotłustym) i np. owocami suszonymi.
Przynajmniej 2 razy w tygodniu zastąp obiadową porcję mięsa świeżą lub
mrożoną rybą (wybieraj śledzia, makrelę, łososia, sardynki), a jedno danie
w tygodniu niech będzie wegetariańskie (np. fasolka po bretońsku bez dodatku kiełbasy, czy kotlety sojowe).
Wszystkie warzywa i owoce będą niezmiernie cenne, ponieważ zawarte
w nich antyoksydanty będą neutralizować związki uszkadzające ściany naczyń. 750 g warzyw i owoców nie jest przesadą! Zwracaj szczególną uwagę
na spożywanie bogatych we flawonoidy owoców jagodowych czy w pektyny
– grejpfrutów. Sprawdzi się cebula i czosnek o działaniu przeciwkrzepliwym
krwi oraz obniżającym cholesterol i ciśnienie.
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Spójrz, jak wiele zmian można dokonać nie tracąc przy tym przyjemności z jedzenia!

Jadłospis nieprawidłowy

Jadłospis prawidłowy

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

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

II śniadanie:
kawa ze śmietanką, ptyś

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

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

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

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

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: CHOROBA REFLUKSOWA
Refluks żołądkowy, to nic innego jak cofanie się kwaśnej treści żołądka
do przełyku. Każde takie „zarzucenie” daje uczucie palenia lub pieczenia w dołku podsercowym, czyli zgagę. Często towarzyszy temu posmak spożytego wcześniej jedzenia, bywa, że pojawiają się nudności. Czasem silna zgaga może być
pomylona z bólem pojawiającym się przy zawale serca. Choroba refluksowa jest
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nieprzyjemna, przeszkadza w codziennym życiu, ale może również nieść ze sobą
konsekwencje w postaci utrudnionego połykania, krwawień, czy nawet nowotworu przełyku.
Jak można sobie pomóc? Zanim sięgniesz po leki zmniejszające kwasowośćżołądka, warto przyjrzeć się swojej diecie, ponieważ ma ona duży wpływ na zgagę, a błędy żywieniowe mogą nasilać refluks.
Na co więc zwracać uwagę?
1. Eliminacja produktów, które m.in. poprzez stymulowanie żołądka do wydzielania kwasu solnego, nasilać będą objawy refluksu. Są to:
● ostre przyprawy,
● owoce cytrusowe takie jak pomarańcze i grapefruity,
● kawa,
● czekolada i produkty czekoladowe,
● produkty o dużej zawartości tłuszczu (sery żółte i podpuszczkowe, sery
topione, tłuste mięsa, smalce, ciastka kruche i francuskie),
● alkohol.
2. Regularność – spożywanie 5–6 posiłków dziennie w równych odstępach czasu daje nam pewność, że żołądek nie będzie nadmiernie rozciągany, a pokarm nie będzie się cofał.
3. Łatwostrawność – należy wykluczyć produkty smażone, podobnie jak ciężkostrawne, długo zalegające w żołądku tłuste mięsa i wędliny, odsmażane
ziemniaki, grochówka, fasola po bretońsku, bigos itp.
4. Prawidłowa masa ciała – ponieważ otyłość nasila objawy refluksu.
5. Drzemki poobiednie – przez około godzinę po posiłku nie należy przyjmować
pozycji leżącej, a kolację zjadać najpóźniej na 3 godziny przed położeniem
się. Z drugiej strony aktywność fizyczna po posiłku również nie jest wskazana. Sprawdzi się także spanie z głową uniesioną wysoko na poduszkach (uniesienie materaca o 20 cm powoduje cofnięcie się objawów u 20% chorych).
6. Odpowiednie ubrania – noszenie szerszych spodni, rezygnacja z pasków naprawdę daje efekty.
7. Przestań palić! U palaczy łatwiej o cofnięcie kwaśnej treści do przełyku.
Dodatkowo mają oni problemy z wydzielaniem śliny, która neutralizuje sok
żołądkowy.

Problem: NIEDOBÓR PŁYNÓW W DIECIE
Wciąż mówi się, że Polacy piją za mało płynów. Jest to niepokojące zjawisko,
zwłaszcza u osób starszych, ponieważ wraz ze starzeniem się zmniejsza się ilość
wody w organizmie, a co za tym idzie – łatwiej o odwodnienie. Pojawiające się
pragnienie, to znak niewielkiego odwodnienia i nie należy na nie czekać. Dużym
problemem jest fakt, że w wieku starszym często zanika uczucie pragnienia.
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Już drobne braki, rzędu 3% namogą powodować niekorzystne zmiany w organizmie, takie jak brak sił, osłabienie koncentracji, rozdrażnienie, utrata apetytu, a 20% to niechybna śmierć.
A potrzeby organizmu nie są małe. Wodę tracimy m.in. przez skórę oraz wraz
z moczem (szczególnie dużo, jeśli w wyniku chorób układu krążenia stosujemy
leki moczopędne). Osobom starszym zaleca się spożywanie 8 szklanek płynów
w ciągu dnia. Dodatkowe ilości konieczne są w czasie upałów, biegunek oraz
w trakcie i po wysiłku fizycznym. A co wybrać? Najlepiej wody źródlane oraz mineralne, słabe napary herbaty zielonej lub czarnej, zioła, herbatki owocowe
i smakowe. Kolorowe napoje gazowane sprzyjają nadwadze (zawierają dużo cukrów prostych, a co za tym idzie – dużo kalorii), prowadzą do próchnicy i muszą być stanowczo unikane przez cukrzyków. Napoje typu Cola czy Fanta
zawierają bardzo dużo fosforanów, co prowadzi do gorszego wchłaniania wapnia z pokarmów i wypłukiwania tego pierwiastka z kości, szczególnie więc unikajmy takich napojów przy problemach z osteoporozą. W przypadku soków
pamiętaj, że nigdy nie dorówna on zjedzeniu całego owocu (który nie tylko dostarczy błonnika, ale i łatwiej zapełni żołądek), a na rynku polskim wciąż więcej jest dosładzanych napojów owocowych i nektarów niż soków, które zresztą
należądo drogich produktów. Najlepiej sprawdzą się soki wyciśnięte w domu,
a jeszcze lepszym rozwiązaniem jest koktajl – zmiksowane mleko czy jogurt
z owocami to świetny przepis na pełny posiłek, np. owocowy podwieczorek. Starajmy się również pamiętać o mniej lubianych sokach warzywnych. Będą one
świetnym źródłem potasu nie dostarczając przy tym tak wielu kalorii jak soki
owocowe. Herbata jest jednym z najczęściej pijanych w Polsce płynów. I dobrze
– sprawdza się zwłaszcza rano, czy w jesienne i zimne dni. Pamiętaj jednak, że
mocny napar z czarnej herbaty może spowodować trudności w zasypianiu.
Utrudnia także wchłanianie żelaza. Podobnie jest z mocną zieloną herbatą. Najlepiej więc szybko wyławiać ze szklanki torebkę herbaty. Kawa oraz mocne napary herbaciane mają również działanie odwadniające (zwiększają ilość moczu).
Pamiętaj też, żeby żadnym z tych płynów nie popijać leków! W tym przypadku
sprawdzi się tylko woda.
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wienie, drażni błonę śluzową żołądka i jelit, przez co przyśpiesza pasaż i może zapobiegać zaparciom. Bąbelki bąbelkom „nierówne” – na rynku mamy
już wody np. lekko gazowane.
Uważajmy na wody smakowe. Tak reklamowana świeża cytryna czy jabłuszko, to mnóstwo sztucznych dodatków (aromaty, regulatory kwasowości,
substancje konserwujące) i często spora zawartość cukrów i sztucznych substancji słodzących.
W przypadku chorób nerek, nadciśnienia czy niewydolności wątroby sięgaj
po wody niskosodowe (<20 mg sodu w litrze), ograniczysz ilość sodu w diecie dzięki bardzo małej zmianie przyzwyczajeń.
W przypadku osteoporozy sprawdzą się również wody wysokowapniowe
(>150 mg Ca/litr) oraz wysokomagnezowe (>70 mg Mg/litr).
Zawsze możesz sięgnąć po przegotowaną, ochłodzoną wodę kranową, ale
tylko, jeśli w kraju nie ma suszy. Wody oligoceńskie, pobierane ze specjalnych studni oligoceńskich np. w Warszawie są również polecane do picia,
jednak ze względu na mikroorganizmy, które się w nich znajdują, przechowuj je maksymalnie przez jedną dobę i pamiętaj o bardzo częstym myciu
pojemników.
Jak pić więcej?

● Wpierw przekonaj się, ile wody wypijasz dziennie – wystarczy, byś przez 3

●
●
●

●

dni notował dokładnie każdą szklankę lub nalewał równowartość wypitego
płynu do dzbanka. Pod koniec dnia przekonasz się, ile się uzbierało.
W czasie oglądania telewizji postaw na stole butelkę – mając ją pod ręką będziesz częściej po nią sięgać.
Przyzwyczaj organizm do wypicia szklanki wody np. o każdej pełnej godzinie – po paru dniach stanie się to nawykiem.
Na spacer z psem, na zakupy, na wyprawę rowerową... – zawsze zabieraj ze
sobą małą butelkę wody. W ten sposób nie zapomnisz o piciu, a pod wpływem pragnienia nie kupisz słodkiego napoju.
Dodaj cytrynę, miętę, kostki lodu. Jeśli nie masz problemów ze zdrowiem,
próbuj wód różnych firm, by przekonać się, która ma najlepszy smak – spraw,
byś sięgał po wodę z większą chęcią.

Woda jest idealnym wyborem bez względu na pogodę, stan zdrowia czy
wiek. Nie tylko jest najlepiej przyswajana przez nasz organizm, ale również nie
zawiera kalorii.

Jak przekonać się do wody?

Jaką wodę wybrać?
● W przypadku chorób naczyniowych, nadkwasoty oraz wrzodów dwunastnicy unikajmy wody gazowanej. Bąbelki nie są wskazane również przy odchudzaniu – w przypadku, gdy jesteśmy wrażliwi na rozciąganie żołądka, możemy
poczuć głód. Z drugiej strony zawartość dwutlenku węgla daje większe orzeź-

● dodać listek mięty.

● dodać plasterek cytryny lub wycisnąć odrobinę soku z cytryny,

pomarańczy
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Przykładowe jadłospisy:

VI DZIEŃ
Śniadanie:

I DZIEŃ
Śniadanie:

płatki owsiane na mleku, jedna kromka pieczywa razowego
z margaryną i wędliną drobiową, surówka z pomidora
i papryki, herbata

II śniadanie:

kefir z grahamką, 2 mandarynki

Obiad:

zupa jarzynowa, pulpeciki cielęce w warzywach z ryżem,
buraczki duszone, sok owocowy

Podwieczorek:

jabłko pieczone

Kolacja:

trzy kromki pieczywa razowego, makrela wędzona,
sałata z olejem, herbata

II śniadanie:
Obiad:

Podwieczorek:
Kolacja:

V DZIEŃ
Śniadanie:

II DZIEŃ
Śniadanie:

dwie kromki pieczywa razowego z margaryną,
2 plasterki szynki, jajko na twardo, sałatka warzywna
ze średniej wielkości pomidora, 1/2 ogórka, 3 łyżki kukurydzy
konserwowej, kawa zbożowa z mlekiem

II śniadanie:

duża szklanka soku marchwiowo–pomarańczowego

Obiad:

kapuśniak, pierś z indyka z rusztu, dwa średniej wielkości
ziemniaki z wody, 5 liści sałaty z oliwą, woda mineralna

Podwieczorek:

jogurt naturalny, banan

Kolacja:

trzy kromki pieczywa razowego z serkiem topionym
z ziołami, sałatka warzywna z rzodkiewki, cykorii,
szczypiorku i jednej łyżki śmietany 12%

III DZIEŃ
Śniadanie:

zupa mleczna (szklanka mleka oraz musli), jedna kromka
chleba razowego z pasztetem z kurczaka, plasterek
pomidora, herbata

II śniadanie:

rogalik z margaryną i dżemem, kawa zbożowa

Obiad:

zupa ogórkowa, schab pieczony, dwa średniej wielkości
ziemniaki z wody, marchewka z groszkiem, woda mineralna

Podwieczorek:

kisiel owocowy

Kolacja:

bułka grahamka z miodem, sok porzeczkowy

trzy kromki chleba razowego, twarożek (serek ziarnisty,
szczypiorek, rzodkiewka), kawa zbożowa z mlekiem
jogurt naturalny ze zmiksowanymi owocami (kiwi, jabłko,
pomarańcza)
zupa pomidorowa z makaronem razowym, klopsiki mielone
w sosie śmietanowym z ryżem, surówka z czerwonej kapusty,
woda mineralna
budyń waniliowy
jajecznica ze szczypiorkiem, kromka pieczywa razowego,
sałatka z pomidorów, herbata

II śniadanie:
Obiad:
Podwieczorek:
Kolacja:

bułka grahamka z margaryną, dwa plasterki sera żółtego, dwa
plasterki szynki z piersi kurczaka, sałatka warzywna (pomidor,
ogórek, sałata), kawa zbożowa z mlekiem
jogurt owocowy light, kajzerka
kapuśniak, gulasz z cielęciny z pieczarkami, kasza gryczana,
surówka z kiszonej kapusty i marchwi, woda mineralna
herbatniki z serkiem homogenizowanym
sałatka ziemniaczana, kromka pieczywa razowego,
szklanka soku marchwiowego

VI DZIEŃ
Śniadanie:
II śniadanie:
Obiad:
Podwieczorek:
Kolacja:

lane kluski na mleku, herbata
dwie kromki pieczywa razowego z polędwicą, sałata
krupnik, pulpety z ryby, ziemniaki z wody, surówka z kapusty
pekińskiej, papryki, pomidorów, kompot owocowy
duża pomarańcza
bułka grahamka, sardynki w pomidorach, sok pomidorowy

VII DZIEŃ
Śniadanie:

II śniadanie:
Obiad:
Podwieczorek:
Kolacja:

trzy kromki pieczywa pełnoziarnistego z margaryną,
sałatka z tuńczyka, papryki, szczypiorku z niewielką ilością
majonezu, kawa zbożowa z mlekiem
banan z serkiem waniliowym
zupa grzybowa, jajko sadzone na parze, ziemniaki puree,
szpinak, woda mineralna
grahamka z żółtym serem i rzodkiewką
sałatka warzywna z makaronem (papryka, kukurydza konserwowa,
pomidor, ogórek, makaron np. muszelki), herbata
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