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PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA 
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

CO TO JEST? 

Jest to najprostsze i jak najkrótsze przedstawienie 
kompleksowej idei żywienia, której realizacja daje 
szanse na sprawność intelektualną, fizyczną i zdrowie. 



*Produkty u podstawy powinny być spożywane 
częściej i w większej ilości, czym wyżej, tym spożycie 
powinno być rzadsze.



1. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
codziennie na aktywność fizyczną powinniśmy 
poświęcić przynajmniej 30-45 minut 

Jest ona rozumiana nie tylko jako typowy sport ale 
także: chodzenie po schodach, spacer, nordic walking, 
etc. 



2. WARZYWA I OWOCE
Podstawą diety są warzywa i owoce – w praktyce 
powinny one stanowić aż połowę tego co jemy. 

Istotne są też proporcje, bo 3/4 powinny stanowić 
warzywa, mniej zaś owoce.



3. PRODUKTY ZBOŻOWE
Na wyższym szczeblu znajdują się produkty zbożowe  

Warto pamiętać: rekomenduje się spożycie produktów 
pełnoziarnistych, które są zdrowszym wariantem 
produktów takich jak: ryż, makaron, mąka (czy nawet 
przekąska „paluszki”)



4. PRODUKTY MLECZNE
Dalej pojawia się nabiał – np. 2 szklanki mleka, 
który można też zastąpić innym produktem 
mlecznym, takim jak jogurty naturalne, kefiry. 

Należy zaznaczyć, że dzieci powinnny spożywać 
więcej produktów mlecznych niż osoby dorosłe



5. PRODUKTY BIAŁKOWE
W tej kategorii znajdują się rozmaite produkty od 
czerwonych mięs do nasion roślin strączkowych. 
Białko możemy czerpać z mięsa, lecz także z wielu 
wegetariańskich zamienników, o których wspomnę w 
kolejnych slajdach.  



6. TŁUSZCZE
Warto zwrócić uwagę na to jakie tłuszcze 
wybieramy 

Dobrze jest spożywać tłuszcze roślinne zamiast 
zwierzęcych – np. olej rzepakowy, oliwa z oliwek.



DIETA WEGETARIAŃSKA 
     Szczerze polecam:))



ZALETY
niska gęstość energetyczna i wysoka gęstość odżywcza, zawiera 
ograniczoną zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, tłuszczu i 
cholesterolu. 

wyższa zawartość węglowodanów złożonych oraz błonnika 
pokarmowego, wysoka zawartość witamin rozpuszczalnych w wodzie, 
głównie C oraz odpowiedni stosunek sodu do potasu. 

korzystny wpływ na organizm poprzez jej alkalizujące działanie (nie 
zakwasza organizmu). 

z powodu eliminacji mięsa nie ma zagrożenia dla zdrowia ze strony 
węglowodorów aromatycznych, nitrozoamin, antybiotyków, leków 
weterynaryjnych, salmonelli i innych chorób, które mogą być wywołane 
spożyciem mięsa. 

wegetarianie są w grupie niskiego ryzyka, jeśli chodzi o otyłość, 
nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2, 
nowotwory, kamicę nerkową i pęcherzyka żółciowego, zaparcia i 
hemoroidy oraz próchnicę zębów.



WADY
Jak każda dieta, również wegetarianizm ma słabsze 
strony: 

mogą wystąpić kłopoty z pokryciem zapotrzebowania 
na energię. 

może wystąpić niedostateczna podaż białka oraz jego 
niska wartość biologiczna, niedobór witamin B12 

Na szczęście niedoborów można w łatwy sposób uniknąć 
zwracając uwagę na właściwe zbilansowanie diety.



ŹRÓDŁA BIAŁKA
Źródła białka w diecie wegetariańskiej (laktoowowegetariańskiej): 

- JAJKA : to białko wzorcowe – zawiera wszystkie aminokwasy, i to 
w odpowiednich ilościach. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia 
uznała je za wzór służący do mierzenia proporcji aminokwasów w 
innych produktach. Nawet białko mięsa, które uchodzi za pokarm pod 
tym względem najbardziej kompletny, ma niedobór metioniny, 
tryptofanu i waliny.  

ROŚLINY STRĄCZKOWE: są zasobne w lizynę, ale mają za mało 
metioniny, a rośliny zbożowe - lizyny i tryptofanu. Większość 
pokarmów roślinnych zawiera jednak pewną ilość białka. Jeśli wiec 
jadamy urozmaicone produkty roślinne, to mamy go tyle, ile potrzeba. 
Najprostszym połączeniem są produkty zbożowe z mlekiem, jajkami, 
serem lub roślinami strączkowymi. Warzywa jedzmy z kaszami, 
orzechami, ziarnami, ryżem i jajkami. 

NABIAŁ: mleko i jego przetwory – sery, jogurty, kefiry



PORÓWNANIE 
PRZYSWAJALNOŚCI BIAŁKA

Przyswajalność białka w poszczególnych produktach: 

białko z mięsa (96 proc.) 

białko z mleka (90 proc.) 

białko z soi (90 proc.) 

białko z soczewicy (85 proc.) 

białej fasoli (73 proc.)



A JEŚLI BIAŁKA NADAL CI 
MAŁO:

Zdolność przyswajania można zwiększyć, odpowiednio 
zestawiając produkty spożywcze. 

Łącząc ryż z mlekiem, uzyskamy 29 proc. białka 
więcej niż wtedy, gdy zjesz każde z nich osobno. 

W połączeniu ryżu z fasolą wzrost wynosi 43 proc.  

Ile potrzebujemy białka?                                          
Przyjmuje się, że 1 g białka na 1 kg masy dziennie 
wystarczy. Przemyślana dieta wegetariańska bez trudu to 
pokryje.



ŻELAZO
Żelazo z produktów roślinnych (niehemowe) jest gorzej 
przyswajane niż ze zwierzęcych (hemowe), więc trzeba go 
dostarczać więcej. Wchłanianie poprawia witamina C. 
Dlatego łączmy na talerzu warzywa i owoce (źródło 
witaminy C) z produktami zawierającymi żelazo, np. musli. 

Roślinne źródła żelaza: tofu, soja, fasola biała, soczewica 
czerwona, ciecierzyca, inne fasole, natka pietruszki, 
brukselka i brokuł, sałaty, pestki dyni, sezam, kakao, 
mąki pełnoziarniste, orzechy nerkowca.



WITAMINA B12
Witamina B12 występuje właściwie tylko w 
produktach zwierzęcych (niewielka jej ilość jest w 
niektórych wodorostach, np. nori, i drożdżach 
spożywczych). Ale jedzenie nabiału i żywności 
wzbogaconej w tę witaminę (np. napojów sojowych) 
powinno zaspokoić zapotrzebowanie. 

Źródła witaminy B12: mleko, sery, jajka



PRZYKŁADOWE MENU
ŚNIADANIE: owsianka z cynamonem, jabłkami oraz gruszkami, 
szklanka kefiru  

II ŚNIADANIE: pełnoziarniste pieczywo z humusem, sałatka z 
rukoli, buraka, sera koziego oraz pestek dyni 

OBIAD: zupa pomidorowa na oliwie z oliwek i wywarze 
warzywnym, kotlety ciecierzycowo-warzywne, risotto z ryżu 
brązowego (z groszkiem i marchewką), sałatka (mix sałat, 
pomidor, pestki dyni, oliwki, cebula, papryka oraz dressing) 

PODWIECZOREK: sałatka owocowa z otrębami zalana jogurtem 
naturalnym 

KOLACJA: piadina pełnoziarnista (rodzaj placka podobnego do 
tortilli) z  grillowanymi warzywami (pieczarkami, cukinią, 
papryką, cebulą) oraz serem mozzarella



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
I ŻYCZĘ SMACZNEGO :))
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