
Pozytywne i negatywne  

skutki nawyków żywieniowych 



Żywienie człowieka – najważniejszy 

problem zdrowia publicznego 

Prawidłowe żywienie jest jednym 

z podstawowych czynników środowiskowych 

wpływających na rozwój człowieka 

i utrzymanie przez niego dobrego stanu 

zdrowia. 

 

Jest ono niezbędne do pełnego wykorzystania 

genetycznie uwarunkowanych możliwości 

fizycznego oraz umysłowego rozwoju. 



Żywność, żywienie a zdrowie 
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Zaburzenia prawidłowego rozwoju 

Wiele zaburzeń rozwojowych i schorzeń wieku 

dojrzałego jest rezultatem wadliwego 

i jednostronnego żywienia, które może być 

przyczyną ponad 80 jednostek chorobowych.  

 

W krajach wysoko rozwiniętych problemy 

zdrowotne w postaci nadwagi czy otyłości już 

nawet u dzieci przybrały skalę epidemii. 



Choroby dietozależne 
Ponad 1/3 ludności w Polsce cierpi na różne 

schorzenia dietozależne, takie jak: 

 Cukrzyca 

 Otyłość 

 Miażdżyca 

 Choroby nowotworowe 

 Niedokrwistość 

 Osteoporoza 

 Zawały mięśnia sercowego 

 Choroby mózgu 

 Obniżenie odporności ogólnoustrojowej 



Najczęściej popełniane przez Polaków 

błędy żywieniowe 

Za wysokie spożycie Za niskie spożycie 

 energii ogółem 

 energii pochodzącej       
z tłuszczów nasyconych 

 cukrów prostych 

 cholesterolu 

 soli kuchennej 

 alkoholu 

 używek 

 energii pochodzącej 
z węglowodanów 

złożonych 

 błonnika pokarmowego 

 wapnia, jodu, żelaza 



Tendencje w spożyciu produktów 

spożywczych 

Za niskie spożycie: 

 produktów zbożowych z pełnego przemiału 

 mleka i produktów mlecznych 

 ryb 

 warzyw 

 owoców 



Za wysokie: 

 jaj 

 tłuszczów 

 cukru i wyrobów cukierniczych 

 

Prawidłowe: 

 mięsa i przetworów mięsnych 

 ziemniaków 

 



Racjonalne żywienie 

Przez racjonalne żywienie należy rozumieć 
takie odżywianie, które dostarcza 

organizmowi ludzkiemu dostatecznej ilości 
energii oraz składników odżywczych, 

uwzględniając: 

 płeć 

 wiek 

 stan fizjologiczny 

 aktywność fizyczną 

 warunki bytowe i tryb życia 



Zalecenia żywieniowe 

Zalecenia żywieniowe są to wskazania zmian 

w spożyciu wybranych produktów 

spożywczych uzasadnione potrzebą poprawy 

stanu odżywiania i ochrony zdrowia 

społeczeństwa oraz profilaktyką chorób.  



Dekalog żywieniowy 

 Dbaj o różnorodność spożywanych 

produktów.  

 Strzeż się nadwagi i otyłości, bądź aktywny 

ruchowo. 

 Produkty zbożowe powinny być dla ciebie 

głównym źródłem energii. 

 Spożywaj mleko i jego przetwory. 

 Mięso spożywaj z umiarem. 



 Owoce i warzywa spożywaj przy każdym 

posiłku. 

 Ogranicz spożycie tłuszczów, 

w szczególności zwierzęcych. 

 Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy. 

 Ograniczaj spożycie soli. 

 Unikaj używek. 



Piramida 

zdrowego 

żywienia 



Dobre nawyki żywieniowe 

według zasady  6 „U” 



Urozmaicenie 

 Spożywanie 

urozmaiconych, 

właściwie 

zbilansowanych 

posiłków. 

 

 



Uregulowanie 

 Przyzwyczajanie się do regularnego spożywania 

posiłków, najlepiej 4-5 dziennie. 



Umiar 

 Ograniczenie spożycia 

tłuszczów zwierzęcych, 

produktów obfitujących 

w cholesterol,                      

aby zapewnić utrzymanie 

prawidłowej masy ciała. 



Unikanie 



Uprawianie 



Uśmiech 



Dieta epoki kamienia 

Jednym ze sposobów zdrowego odżywiania 

jest stosowanie diety nazwanej „dietą epoki 

kamienia”, która mówi: 

 

„Jedz tylko pokarm, z którego nic nie zostało 

usunięte, do którego nic nie zostało dodane 

i który zepsuje się, jeśli nie zjesz go 

natychmiast.” 



 

 
Dziękuję za uwagę.  
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