
Zbilansowana 
dieta



Eating Right Every Day
Regularne spożywanie takich pokarmów, które 
dostarczają organizmowi optymalnych ilości 
energii i zalecanych składników odżywczych, 
we właściwych proporcjach i z odpowiednią 
częstotliwością.

Odpowiednio ułożona dieta i prawidłowo 
wykształcone nawyki żywieniowe są gwarancją 
właściwego rozwoju fizycznego, sprawności 
umysłu oraz dobrej kondycji organizmu.





Produkty zbożowe powinny być 
głównym źródłem energii



Błonnik

Co to jest błonnik?
Są różne rodzaje? 
Im więcej tym lepiej?



Codziennie spożywaj pół kilograma 
warzyw i owoców w stosunku 3/1.



Owoce



Mleko i jego przetwory
Powinny one być stałym elementem codziennej.

Dorośli powinni spożywać co najmniej dwie duże 
szklanki mleka. Mleko można zastąpić jogurtem, 
kefirem, a częściowo także serem.

Uczniowie powinni wypijać 3-4 szklanki mleka Uczniowie powinni wypijać 3-4 szklanki mleka 
dziennie lub część mleka zastępować produktami 
mlecznymi: jogurtem, kefirem, maślanką, serami 
twarogowymi lub podpuszczkowymi.





Mleko i jego przetwory zawierają:

 łatwo przyswajalny wapń 
 wysokowartościowe białka 
 witaminy A, D oraz witaminy z grupy B
 magnez, potas oraz cynk



Mleko, jogurty, sery podpuszczkowe czyli 
tzw. żółte, pleśniowe oraz sery twarogowe 
charakteryzują się wysoką zawartością 
białka.

BIAŁKO:
Przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej Przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej 
i pomaga w jej utrzymaniu. Pomaga w utrzy-
maniu zdrowych kości.



Spożywaj z umiarem mięso, zamieniaj 
je na warzywa strączkowe i ryby





Ogranicz spożycie tłuszczów zwierzęcych (masła), 
cholesterolu i izomomerów trans (ciasta, chipsy, 
dania typu fast-food). 

Wybieraj tłuszcze roślinne – olej rzepakowy, 
słonecznikowy, oliwy. Natomiast unikaj 
spożywania oleju palmowego!



Unikaj produktów przetworzonych – sosów, 
gotowych dań itp. 
Wybieraj produkty pełnowartościowe – żytnie, 
razowe lub orkiszowe pieczywo, makarony, ryże. 
Pamiętaj, by posiłki były urozmaicone – nie 
spożywaj tych samych warzyw i owoców, ryb itd. spożywaj tych samych warzyw i owoców, ryb itd. 
Korzystaj z szerokiego asortymentu produktów 
jaki jest w sklepach. 
Unikaj cukru i słodyczy. 
Ogranicz spożycie soli.
Pij dużo wody.







WITAMINA B12
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego meta-
bolizmu energetycznego. Pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego, utrzymaniu 
metabolizmu homocysteiny, utrzymaniu funkcji psy-
chologicznych, produkcji czerwonych krwinek, fun-chologicznych, produkcji czerwonych krwinek, fun-
kcjonowaniu układu odpornościowego i podziale 
komórek





WITAMINA D
Pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, 
utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, 
utrzymaniu zdrowych kości i zębów, funkcjonowaniu 
mięśni, układu odpornościowego. Bierze udział w pro-
cesie podziału komórek.cesie podziału komórek.



WITAMINA A
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
żelaza. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon 
śluzowych, widzenia, funkcjonowaniu układu odporno-
ściowego i zachowaniu zdrowej skóry. 
Odgrywa rolę w procesie 
specjalizacji komórek. specjalizacji komórek. 



WITAMINA B2
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego, metabolizmu żelaza. Zmniejsza uczucie 
zmęczenia i znużenia. Pomaga w prawidłowym funkcjo-
nowania układu nerwowego, utrzymaniu stanu błon 
śluzowych oraz stanu czerwonych krwinek, zachowaniu 
zdrowej skóry, widzenia, zdrowej skóry, widzenia, 
utrzymaniu prawidło-
wego metabolizmu 
żelaza. Chroni komórki 
przed stresem 
oksydacyjnym.



WAPŃ 
Przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia 
krwi oraz utrzymania prawidłowego metabo-
lizmu energetycznego. Pomaga w prawidło-
wym funkcjonowaniu mięśni, przekaźnictwie
nerwowym oraz funkcjonowaniu enzymów 
trawiennych. Bierze udział w procesie po-
działu i specjalizacji komórek. 
Jest potrzebny do utrzymania 
zdrowych kości i zębów.



CYNK
Pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwa-
sowo-zasadowej, metabolizmu węglowodanów, funkcji 
poznawczych, prawidłowej syntezie DNA, płodności 
i funkcji rozrodczych. Przyczynia się do prawidłowego 
utrzymania metabolizmu makroskładników odżywczych, utrzymania metabolizmu makroskładników odżywczych, 
kwasów tłuszczowych oraz witaminy A. Pomaga w pra-
widłowej syntezie białka, utrzymaniu zdrowych kości, 
włosów, paznokci i skóry, a także utrzymaniu prawidło-
wego poziomu testosteronu we krwi, widzeniu, funkcjo-
nowaniu układu odpornościowego.





Eat Well and Stay Healthy!


