
    

Zbilansowana dieta mZbilansowana dieta młłodzieodzieżży y 
1313  ––  1515--letniejletniej. .   



    

PrawidPrawidłłowe odowe odżżywianieywianie si sięę to to  
dostarczanie organizmowi niezbdostarczanie organizmowi niezbęędnychdnych  
skskłładnikadnikóów odw odżżywczychywczych, , a tym samyma tym samym  

energii i substratenergii i substratóów potrzebnych dow potrzebnych do  
utrzymania zdrowia i wszystkich funkcjiutrzymania zdrowia i wszystkich funkcji  

organizmuorganizmu. .   



    

SkSkłładniki odadniki odżżywczeywcze    
substancje organicznesubstancje organiczne, , nieorganiczne lub pierwiastki nieorganiczne lub pierwiastki 
zawarte w pozawarte w pożżywieniuywieniu, , wykorzystywane w organizmie wykorzystywane w organizmie 
podczas normalnego metabolizmupodczas normalnego metabolizmu. .   
za niezbza niezbęędne skdne skłładniki odadniki odżżywcze uznaje siywcze uznaje sięę te te, , ktktóórych nie rych nie 
ma w organizmie czma w organizmie człłowieka lub sowieka lub sąą syntetyzowane w zbyt  syntetyzowane w zbyt 
mamałłych iloych ilośściach ciach , , a kta któórych obecnorych obecnośćść jest niezb jest niezbęędna do dna do 
jego prawidjego prawidłłowego funkcjonowania owego funkcjonowania –– musz musząą wi więęc byc byćć  
dostarczone w odpowiedniej ilodostarczone w odpowiedniej ilośści z poci z pożżywieniemywieniem. .   
w zalew zależżnonośści od swych podstawowych funkcjici od swych podstawowych funkcji, , skskłładniki adniki 
ododżżywcze dzielywcze dzieląą si sięę na na: :   

    ••  energetyczneenergetyczne: : ggłłóównie wwnie węęglowodanyglowodany, , ttłłuszcze uszcze   
    ••  budulcowebudulcowe: : biabiałłkoko, , skskłładniki mineralneadniki mineralne, , kwasy kwasy   

      ttłłuszczowe uszczowe   
    ••  regulujregulująącece: : witaminywitaminy, , skskłładniki mineralne adniki mineralne   



    

Podstawowe skPodstawowe skłładniki odadniki odżżywczeywcze    
BiaBiałłkaka  to gto głłóówny wny skskłładnik budulcowyadnik budulcowy..  

  W wyniku procesW wyniku procesóów trawiennych rozkw trawiennych rozkłładane sadane sąą na  na 
poszczegposzczegóólne aminokwasylne aminokwasy, , wykorzystywane do budowy wykorzystywane do budowy 
nowych tkanek i syntezy wnowych tkanek i syntezy włłasnego biaasnego białłka organizmuka organizmu. . 
WWśśrróód aminokwasd aminokwasóów wystw wystęępujpująą tzw tzw. . aminokwasy aminokwasy 
niezbniezbęędne dne ((egzogenneegzogenne) ) czyli teczyli te, , ktktóóre nie mogre nie mogąą by byćć  
syntetyzowane w organizmie czsyntetyzowane w organizmie człłowieka i muszowieka i musząą by byćć  
dostarczone z podostarczone z pożżywieniemywieniem. .   
W przeciW przecięętnej diecie biatnej diecie białłko stanowi ko stanowi 1010  --15%15% warto wartośści ci 
energetycznejenergetycznej. .   
Zapotrzebowanie na biaZapotrzebowanie na białłko zaleko zależży od py od płłcici, , wiekuwieku, , 
aktywnoaktywnośści fizycznejci fizycznej. .   
ŹŹrróóddłłem biaem białłka ska sąą: : mimięęso czerwone so czerwone --  wowołłowina owina , , 
wieprzowinawieprzowina, , baranina baranina ((najlepiej chudenajlepiej chude)), , mimięęso biaso białłe e --  
drdróóbb, , ryby ryby ((bez skbez skóóryry)), , serser, , sojasoja, , grochgroch, , fasolafasola. .   



    

  
WWęęglowodanyglowodany  stanowistanowiąą  materiamateriałł energetyczny  energetyczny dla dla 
organizmuorganizmu  ((powinny dostarczapowinny dostarczaćć ok ok. . 5555--60%60% dziennego zapotrzebowania  dziennego zapotrzebowania 
kalorycznegokalorycznego).).    
WWęęglowodany dzielglowodany dzieląą si sięę na na: :   

proste proste ((tzwtzw. . wolne cukry wolne cukry --  przyswajane w krprzyswajane w króótkim czasie po tkim czasie po 
spospożżyciuyciu. . Szybko sSzybko sąą wch wchłłaniane i dzianiane i dzięęki temu dajki temu dająą szybki szybki, , 
krkróótkotrwatkotrwałły y „„zastrzykzastrzyk”” energii energii)); ;   
zzłłoożżone one --  wchwchłłaniane zdecydowanie wolniej i dostarczajaniane zdecydowanie wolniej i dostarczająące ce 
energii w denergii w dłłuużższym okresie czasuszym okresie czasu. .   

Dobrym Dobrym źźrróóddłłem wem węęglowodanglowodanóów zw złłoożżonych sonych sąą: : produkty produkty 
zbozbożżowe owe --  pieczywo pieczywo ((najlepiej gruboziarnistenajlepiej gruboziarniste)), , makaronymakarony, , 
ppłłatki atki śśniadanioweniadaniowe, , ryryżż  ((najlepiej penajlepiej pełłnoziarnisty noziarnisty --  
nieniełłuskanyuskany)), , kasze kasze ((gryczanagryczana, , jjęęczmiennaczmienna).).    
W tej grupie jest takW tej grupie jest takżże cukier e cukier , , ktktóóry jako ry jako źźrróóddłło o ""pustychpustych" " 
kaloriikalorii, , powinno sipowinno sięę ogranicza ograniczaćć..    



    

  
TTłłuszczeuszcze  ssąą przede wszystkim  przede wszystkim źźrróóddłłem energii em energii ((1515--30%30%  
dobowego zapotrzebowania energetycznegodobowego zapotrzebowania energetycznego) ) dla dla 
organizmu ze wzglorganizmu ze wzglęędu na najwydu na najwyżższsząą ze wszystkich grup  ze wszystkich grup 
pokarmowych kalorycznopokarmowych kalorycznośćść  ((dostarczadostarczaćć powinny ok powinny ok. . 30%30%  
energiienergii). ). Ponadto sPonadto sąą niezb niezbęędne dla przyswajania niektdne dla przyswajania niektóórych rych 
witaminwitamin, , tzwtzw. . witamin rozpuszczalnych w twitamin rozpuszczalnych w tłłuszczachuszczach: : AA, , DD, , 
EE, , KK, , a taka takżże do budowy be do budowy błłon komon komóórkowychrkowych. .   

  
W skW skłład tad tłłuszczuszczóów wchodzw wchodząą kwasy t kwasy tłłuszczoweuszczowe, , ktktóóre re 
dzielimy nadzielimy na: : nasycone i nienasyconenasycone i nienasycone. . SzczegSzczegóólne lne 
znaczenie majznaczenie mająą kwasy t kwasy tłłuszczowe nienasyconeuszczowe nienasycone. . WystWystęępujpująą  
przede wszystkim w olejach roprzede wszystkim w olejach rośślinnych oraz rybachlinnych oraz rybach. . 
Powinny stanowiPowinny stanowićć przynajmniej  przynajmniej 2/32/3 wszystkich  wszystkich 
spospożżywanych tywanych tłłuszczuszczóóww. .   



    

  
WitaminyWitaminy  to substancjeto substancje, , ktktóóre sre sąą sk skłładnikami niezbadnikami niezbęędnymi dnymi 
w w żżywieniu czywieniu człłowieka dla prawidowieka dla prawidłłowego wzrostu i rozwojuowego wzrostu i rozwoju, , 
przebiegu szeregu procesprzebiegu szeregu procesóów metabolicznych zachodzw metabolicznych zachodząących cych 
w jego tkankach i nie mogw jego tkankach i nie mogąą by byćć wytwarzane przez  wytwarzane przez 
organizmorganizm. . Z tego powodu muszZ tego powodu musząą by byćć dostarczane                        dostarczane                       
z poz pożżywieniemywieniem. .   
DzielDzieląą si sięę na rozpuszczalne w t na rozpuszczalne w tłłuszczach i rozpuszczalne   uszczach i rozpuszczalne   
w wodziew wodzie. . Do witamin rozpuszczalnych w tDo witamin rozpuszczalnych w tłłuszczach uszczach 
zaliczamy witaminy Azaliczamy witaminy A, , EE, , DD, , i Ki K, , a do rozpuszczalnych                 a do rozpuszczalnych                 
w wodzie witaminy z grupy B i witaminw wodzie witaminy z grupy B i witaminęę C C. .   
Najlepszym Najlepszym źźrróóddłłem witaminy C sem witaminy C sąą surowe owoce                          surowe owoce                         
i warzywai warzywa, , witamin Awitamin A, , EE, , DD: : jajajaja, , mlekomleko, , masmasłłoo, , ryby ryby 
morskiemorskie, , oleje rooleje rośślinnelinne, , witamin z grupy Bwitamin z grupy B: : gruboziarniste gruboziarniste 
produkty zboprodukty zbożżowe owe ((ciemne pieczywociemne pieczywo, , naturalne pnaturalne płłatki atki 
zbozbożżoweowe, , kaszekasze) ) mlekomleko, , mimięęsoso, , rybyryby, , jajajaja, , ciemnozielone ciemnozielone 
rorośśliny liliny liśściaste oraz strciaste oraz strąączkoweczkowe. .   



    

  
SkSkłładniki mineralneadniki mineralne  to pierwiastki chemiczne niezbto pierwiastki chemiczne niezbęędne dla dne dla 
wielu reakcji zachodzwielu reakcji zachodząących w tkankachcych w tkankach, , konieczne dla konieczne dla 
prawidprawidłłowego rozwoju organizmuowego rozwoju organizmu. . W tej grupie moW tej grupie możżna na 
wyrwyróóżżninićć makroelementy makroelementy, , czyli te pierwiastkiczyli te pierwiastki, , ktktóórych dzienne rych dzienne 
zapotrzebowanie przekracza zapotrzebowanie przekracza 100100mg mg npnp. . wapwapńń, , magnezmagnez, , potas potas 
oraz mikroelementyoraz mikroelementy, , ktktóórych dzienne zapotrzebowanie wynosi rych dzienne zapotrzebowanie wynosi 
nie winie więęcej nicej niżż  100100mg mg npnp.: .: żżelazoelazo, , cynkcynk, , miedmiedźź, , jodjod. .   

  
–– WapWapńń  jest niezbjest niezbęędny do prawiddny do prawidłłowej budowy koowej budowy kośści i zci i zęębbóóww. . NajwaNajważżniejsze jego niejsze jego 

źźrróóddłło to mleko i jego przetworyo to mleko i jego przetwory. .   
–– Magnez Magnez jest niezbjest niezbęędny do prawiddny do prawidłłowego funkcjonowania ukowego funkcjonowania ukłładu nerwowego i adu nerwowego i 

mimięśęśnini. . Dobrym jego Dobrym jego źźrróóddłłem sem sąą gruboziarniste produkty zbo gruboziarniste produkty zbożżowe a takowe a takżże e 
ciemnozielone warzywa liciemnozielone warzywa liśściasteciaste, , migdamigdałłyy, , orzechyorzechy, , gorzka czekoladagorzka czekolada. .   

–– ŻŻelazo elazo jest konieczne do budowy czerwonych krwinekjest konieczne do budowy czerwonych krwinek. . Jego niedobJego niedobóór powoduje r powoduje 
niedokrwistoniedokrwistośćść  ((anemianemięę). ). NajwaNajważżniejsze niejsze źźrróóddłło to czerwone mio to czerwone mięęsoso, , żżóółłtko jajatko jaja, , ((tzwtzw. . 
żżelazo elazo hemowehemowe). ). Zielone warzywa Zielone warzywa npnp. . natka pietruszkinatka pietruszki, , szpinak zawierajszpinak zawierająą spore  spore 
iloilośści ci żżelazaelaza, , ale w postaci trudno przyswajalnej ale w postaci trudno przyswajalnej ((tzwtzw. . żżelazo elazo niehemoweniehemowe ).  ).   

–– Jod Jod jest niezbjest niezbęędny do prawiddny do prawidłłowego funkcjonowania tarczycyowego funkcjonowania tarczycy. . WystWystęępuje w rybachpuje w rybach, , 
owocach morzaowocach morza, , soli jodowanejsoli jodowanej..    



    

Produkty spoProdukty spożżywcze moywcze możżna podzielina podzielićć na  na 55 grup grup, , zawartych zawartych 
w Piramidzie Zdrowego w Piramidzie Zdrowego ŻŻywieniaywienia, , opracowanej w Polsce w opracowanej w Polsce w 

Instytucie Instytucie ŻŻywnoywnośści              i ci              i ŻŻywienia ywienia   



    

Aby zapewniAby zapewnićć spo spożżycie w odpowiedniej iloycie w odpowiedniej ilośści ci 
niezbniezbęędnych skdnych skłładnikadnikóów odw odżżywczychywczych, , nalenależży y 

uwzgluwzglęędnidnićć w dziennej racji pokarmowej produkty z  w dziennej racji pokarmowej produkty z 
kakażżdej z grupdej z grup::  

••  Produkty zboProdukty zbożżoweowe  ((wwęęglowodanoweglowodanowe) ) powinny wystpowinny wystęępowapowaćć w ka w każżdym dym 
posiposiłłku w ciku w ciąągu dniagu dnia. . W jadW jadłłospisie naleospisie należży stosoway stosowaćć urozmaicone  urozmaicone 
ich rodzaje ich rodzaje –– ciemne pieczywo ciemne pieczywo, , kaszekasze, , ppłłatki zboatki zbożżoweowe, , muslimusli, , 
makaronymakarony. . Produkty z tej grupy sProdukty z tej grupy sąą dobrym  dobrym źźrróóddłłem wem węęglowodanglowodanóów w 
zzłłoożżonychonych, , biabiałłka roka rośślinnegolinnego, , ale o niepeale o niepełłnej wartonej wartośści biologicznej ci biologicznej 
((niedobniedobóór lizyny i tryptofanur lizyny i tryptofanu)), , witamin z grupy B witamin z grupy B –– g głłóównie Bwnie B11, , BB22, , BB66      
i PPi PP, , a taka takżże be błłonnika regulujonnika regulująącego praccego pracęę przewodu pokarmowego przewodu pokarmowego. . 
ZawierajZawierająą one te one teżż pewne ilo pewne ilośści skci skłładnikadnikóów mineralnychw mineralnych. .   

••  Warzywa i owoceWarzywa i owoce  powinny bypowinny byćć spo spożżywane ywane 33--4 4 razy dziennierazy dziennie.                    .                    
SSąą bogatym  bogatym źźrróóddłłem witamin em witamin ((zwzwłłaszcza witaminy C oraz betaaszcza witaminy C oraz beta--
karotenu i innych karotenoidkarotenu i innych karotenoidóóww)), , soli mineralnych i bsoli mineralnych i błłonnikaonnika. . 
Witaminy i Witaminy i flawonoidyflawonoidy zawarte w warzywach i owocach maj zawarte w warzywach i owocach mająą  
dziadziałłanie przeciwnowotworowe i przeciwmiaanie przeciwnowotworowe i przeciwmiażżddżżycoweycowe. . PotasPotas, , 
wystwystęępujpująący w sporych ilocy w sporych ilośściach w warzywachciach w warzywach, , obniobniżża cia ciśśnienie nienie 
krwikrwi. . BBłłonnik w nich zawarty nie tylko reguluje praconnik w nich zawarty nie tylko reguluje pracęę przewodu  przewodu 
pokarmowego i zapobiega pokarmowego i zapobiega zaparciomzaparciom, , ale takale takżże obnie obniżża sta stężężenie enie 
cholesterolu w surowicy i poprawia tolerancjcholesterolu w surowicy i poprawia tolerancjęę glukozy glukozy. . Zapobiega Zapobiega 
rróówniewnieżż nowotworom jelita grubego nowotworom jelita grubego. .   



    

••  Mleko i przetwory mleczneMleko i przetwory mleczne  ssąą  źźrróóddłłem em łłatwo przyswajalnego wapniaatwo przyswajalnego wapnia, , 
  na ktna któóre zapotrzebowanie w okresie intensywnego wzrostu re zapotrzebowanie w okresie intensywnego wzrostu 
  ((dojrzewaniedojrzewanie) ) jest u nastolatkjest u nastolatkóów wysokie i wynosi w wysokie i wynosi 800800  ––  12001200  
  mgmg//dobdobęę. . Mleko jest rMleko jest róówniewnieżż  źźrróóddłłem wysokowartoem wysokowartośściowego ciowego 
  biabiałłka i ka i witwit. . BB22, , A i DA i D. . MMłłodzieodzieżż, , powinna spopowinna spożżywaywaćć  33--44 porcje  porcje 
  mleka i jego przetwormleka i jego przetworóóww. . Bardzo korzystne jest stosowanie obok Bardzo korzystne jest stosowanie obok 
  mleka sfermentowanych napojmleka sfermentowanych napojóów mlecznych w mlecznych ((jogurtyjogurty, , kefirykefiry)                       )                       
  i seri seróów twarogowychw twarogowych. . ŻŻóółłte sery nalete sery należży natomiast ograniczay natomiast ograniczaćć, , gdygdyżż  
  zawierajzawierająą du dużżo to tłłuszczu uszczu ((cholesterolcholesterol) ) oraz solioraz soli..  
MiMięęso so ((czerwoneczerwone, , drdróóbb, , wwęędlinydliny)), , rybyryby, , jajajaja, , nasiona ronasiona rośślin lin 
strstrąączkowychczkowych  powinny wystpowinny wystęępowapowaćć w co najmniej jednym posi w co najmniej jednym posiłłku               ku               
  w ciw ciąągu dniagu dnia, , ale nie wiale nie więęcej nicej niżż  22--33 porcje porcje. . SSąą one produktami  one produktami 
  bogatymi w bogatymi w łłatwo przyswajalne atwo przyswajalne żżelazoelazo, , pepełłnowartonowartośściowe biaciowe białłko ko           
  i witaminy z grupy B i witaminy z grupy B –– g głłóównie wnie witwit. . BB1212, , BB66, , PPPP. . NaleNależży wybieray wybieraćć  
  chude gatunki michude gatunki mięęs i spos i spożżywaywaćć je z umiarem je z umiarem. . SpoSpożżywanie rybywanie ryb, , 
  szczegszczegóólnie morskich lnie morskich 22--33 razy w tygodniu razy w tygodniu, , zamiast mizamiast mięęsasa, , 
  nalenależży do zasad profilaktyki niedokrwiennej choroby sercay do zasad profilaktyki niedokrwiennej choroby serca,          ,          
  ze wzglze wzglęędu na obecnodu na obecnośćść bardzo korzystnych nienasyconych  bardzo korzystnych nienasyconych 
  kwaskwasóów tw tłłuszczowych z grupy omega uszczowych z grupy omega --  33. . Nasiona roNasiona rośślin  lin  
  strstrąączkowychczkowych, , szczegszczegóólnie sojalnie soja, , bbęęddąące rce róówniewnieżż dobrym  dobrym 
  źźrróóddłłem biaem białłkaka, , majmająą tak takżże znaczenie w profilaktyce miae znaczenie w profilaktyce miażżddżżycyycy. .   



    

  

WodaWoda  jest niezbjest niezbęędnym skdnym skłładnikiem poadnikiem pożżywienia                 ywienia                 
ze wzglze wzglęędu na roldu na rolęę w regulowaniu temperatury cia w regulowaniu temperatury ciałłaa, , 
transporcie sktransporcie skłładnikadnikóów odw odżżywczych oraz w reakcjach ywczych oraz w reakcjach 
biochemicznych w organizmiebiochemicznych w organizmie. . WodWodęę przyjmuje si przyjmuje sięę                            
w postaciw postaci: : rróóżżnych pnych płłynynóów w ((zalecana ilozalecana ilośćść minimalna to  minimalna to 
okok. . 1,51,5 l l//dobdobęę) ) oraz wraz z oraz wraz z żżywnoywnośściciąą  –– zawiera j zawiera jąą  
wiele produktwiele produktóóww, , ggłłóównie owoce i warzywa wnie owoce i warzywa ((śśrednio do rednio do 
0,70,7 l l//dobdobęę). ). ZwiZwięększona ilokszona ilośćść p płłynynóów jest konieczna                  w jest konieczna                  
w czasie upaw czasie upałłóów oraz podczas chorw oraz podczas choróób przebiegajb przebiegająących cych 
z gorz gorąączkczkąą, , albo wymiotami lub biegunkalbo wymiotami lub biegunkąą. . RRóówniewnieżż  
przy duprzy dużżej aktywnoej aktywnośści fizycznej i poceniu sici fizycznej i poceniu sięę nale należży y 
uzupeuzupełłnianiaćć wod wodęę w wi w więększej nikszej niżż zwykle ilo zwykle ilośścici. .   

  



    

Zalecana liczba spoZalecana liczba spożżywanych porcji w ciywanych porcji w ciąągu gu 
dniadnia::  

••  11 kromka chleba  kromka chleba   
••  11 rogalik lub kajzerka  rogalik lub kajzerka   
••  11 szklanka makaronu  szklanka makaronu   
((po ugotowaniupo ugotowaniu) )   

Produkty zboProdukty zbożżowe owe   
55  --  1212 porcji dziennie  porcji dziennie   

••  11 ziemniak  ziemniak   
••  ½½ szklanki szpinaku  szklanki szpinaku   
••  11 jab jabłłko ko   

Warzywa i owoce Warzywa i owoce   
55  --  1010 porcji dziennie  porcji dziennie   

••  11 szklanka mleka  szklanka mleka   
••  11 kubeczek jogurtu  kubeczek jogurtu   
••  ½½ szklanki twarogu  szklanki twarogu   

Mleko i jego przetwory Mleko i jego przetwory   
dzieci dzieci 99--1313 lat  lat 22  --  33 porcje dziennie  porcje dziennie   
mmłłodzieodzieżż  1414--1818 lat  lat 33  --  44 porcje  porcje 
dziennie dziennie   
dorodorośśli li 22  --  33 porcje dziennie   porcje dziennie    

••  5050--100100g chudego mig chudego mięęsa sa   
••  2/32/3 szklanki fasoli  szklanki fasoli   
••  11--22 jajka  jajka   

MiMięęso i jego zamienniki so i jego zamienniki   
11  --  33 porcje dziennie  porcje dziennie   

PrzykPrzykłłady jednej porcji ady jednej porcji   
rróóżżnych produktnych produktóów w ((zamienniezamiennie))    

Produkty z Piramidy Zdrowego Produkty z Piramidy Zdrowego 
ŻŻywieniaywienia    



    

RegularnoRegularnośćść posi posiłłkkóóww    
PrawidPrawidłłowe owe żżywienie to nie tylko dostarczanie ywienie to nie tylko dostarczanie 
organizmowi wszystkich niezborganizmowi wszystkich niezbęędnych skdnych skłładnikadnikóów w 
pokarmowychpokarmowych, , ale takale takżże e regularnoregularnośćść posi posiłłkkóów w --    
ich liczba i rozich liczba i rozłłoożżenie w cienie w ciąągu dniagu dnia. . Dzieci i mDzieci i młłodzieodzieżż  
powinny spopowinny spożżywaywaćć  śśrednio rednio 44  --  55 posi posiłłkkóów dzienniew dziennie, , 
najlepiej o stanajlepiej o stałłych porach dniaych porach dnia. .   
Rzadsze spoRzadsze spożżywanie posiywanie posiłłkkóów niw niżż  33 w ci w ciąągu dnia gu dnia 
powoduje obnipowoduje obniżżenie stenie stężężenia glukozy we krwi enia glukozy we krwi 
((hipoglikemihipoglikemięę)), , co wywoco wywołłuje uczucie guje uczucie głłoduodu, , 
zmzmęęczeniaczenia, , pogarsza koncentracjpogarsza koncentracjęę uwagi uwagi. . Czasem Czasem 
mogmogąą wyst wystąąpipićć b bóóle brzucha i inne dolegliwole brzucha i inne dolegliwośścici. .   



    

ROZKROZKŁŁAD POSIAD POSIŁŁKKÓÓW W CIW W CIĄĄGU DNIA GU DNIA   
    

44 posi posiłłki w ciki w ciąągu dnia     gu dnia       

1515  ––  20%20%  Kolacja Kolacja   

3535  ––  45%45%  Obiad Obiad   

1515  ––  20%20%  II II śśniadanieniadanie  

2020  ––  25%25%  ŚŚniadanieniadanie  

Procent dobowego Procent dobowego 
zapotrzebowania na energizapotrzebowania na energięę  

PosiPosiłłek ek   



    

Ocena stanu odOcena stanu odżżywieniaywienia  

Wywiad i badania ogWywiad i badania ogóólnolekarskielnolekarskie  
Badania antropometryczne Badania antropometryczne ((masa ciamasa ciałłaa, , wysokowysokośćść, , 
grubogrubośćść fa fałłddóów tw tłłuszczowychuszczowych, , zawartozawartośćść t tłłuszczu i uszczu i 
beztbeztłłuszczowej masy ciauszczowej masy ciałłaa, , rozmieszczenie tkanki rozmieszczenie tkanki 
ttłłuszczowejuszczowej  
WskaWskaźźnik masy cianik masy ciałła BMI a BMI ((Body Mass Body Mass IndexIndex))  
Siatki Siatki centylowecentylowe  



    

Dzienne zalecenia Dzienne zalecenia żżywieniowe dla ywieniowe dla 
mmłłodzieodzieżżyy..  

U nastolatkU nastolatkóóww, , w okresie pokwitania w okresie pokwitania 
zwizwięększa siksza sięę zapotrzebowanie na energi zapotrzebowanie na energięę  
((kaloriekalorie). ). Organizm w tym okresie Organizm w tym okresie ––  
intensywnego wzrostu intensywnego wzrostu --  wymaga dobrego wymaga dobrego 
ododżżywianiaywiania. . Opracowane w Polsce przez Opracowane w Polsce przez 
Instytut Instytut ŻŻywnoywnośści i ci i ŻŻywienia zalecane normy ywienia zalecane normy 
żżywieniowe uwzglywieniowe uwzglęędniajdniająą zapotrzebowanie  zapotrzebowanie 
na energina energięę i podstawowe i podstawowe, , niezbniezbęędne dne 
skskłładniki adniki żżywieniowe w zaleywieniowe w zależżnonośści od masy ci od masy 
ciaciałła i aktywnoa i aktywnośści fizycznejci fizycznej. .   



    

  

  

7070    7070    mg mg   Kwas L Kwas L --askorbinowy askorbinowy ((witwit..CC) )   
2,02,0    1,81,8    mg mg   Ryboflawina Ryboflawina ((witwit..BB22) )   
1,71,7    1,51,5    mg mg   Tiamina Tiamina ((wiwitt. . BB11) )   

10001000    800800    μμgg//jj..mm..  WitWit. . A A ((rróównowawnoważżniki niki retinoluretinolu) )   
1515    1717    mg mg   ŻŻelazo elazo   

12001200    12001200    mg mg   WapWapńń    
525525  --  535535    380380  --  415415    g g   WWęęglowodany ogglowodany ogóółłem em   
7878  ––  9898  6767  --  8383    g g   TTłłuszcze oguszcze ogóółłem em   

9595    8585    g g   BiaBiałłko ogko ogóółłem em   
22002200  --  28502850    19501950  --  24002400    kcal kcal   WartoWartośćść energetyczna  energetyczna   

chchłłopcyopcy  dziewczdziewczęętata  

  
Grupa wiekowaGrupa wiekowa  

1313--1515 lat lat    

  
  

Jednostki Jednostki   
  
  

SkSkłładniki adniki   



    

AktywnoAktywnośćść fizyczna fizyczna  
  

AktywnoAktywnośćść ruchowa jest nieod ruchowa jest nieodłąłącznym atrybutem cznym atrybutem żżycia czycia człłowiekaowieka. . 
Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejWynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejęętnotnośścici. .   
Odpowiednio dobranaOdpowiednio dobrana, , dudużża aktywnoa aktywnośćść ruchowa sprzyja rozwojowi  ruchowa sprzyja rozwojowi 
organizmuorganizmu, , pomnapomnażżaniu i zachowaniu zdrowiaaniu i zachowaniu zdrowia. . Ruch rozwija miRuch rozwija mięśęśnienie, , 
wpwpłływa na prawidywa na prawidłłowy wzrost i ksztaowy wzrost i kształłt kot kośścici, , rozwija ukrozwija ukłład krad krążążeniowoeniowo--
oddechowyoddechowy, , podnosi sprawnopodnosi sprawnośćść i wydolno i wydolnośćść fizyczn fizycznąą. .   
Niedostatek ruchu powodujeNiedostatek ruchu powoduje, , żże rosne rosnąący organizm nie osicy organizm nie osiąąga pega pełłni ni 
rozwojurozwoju: : ma mniejszma mniejsząą pojemno pojemnośćść p płłucuc, , mniejszmniejsząą wydolno wydolnośćść fizyczn fizycznąą, , 
ssłłabsze miabsze mięśęśnienie, , gorszy refleks i koordynacjgorszy refleks i koordynacjęę ruch ruchóóww. . Rezerwa siRezerwa siłł, , ktktóóre re 
w sytuacjach trudnych mw sytuacjach trudnych móóggłłby uruchomiby uruchomićć, , jest nijest niżższasza. . PrzeciPrzecięętna tna 
wydolnowydolnośćść fizyczna jest tak ma fizyczna jest tak małłaa, , żże wystarcza jedynie na wykonanie e wystarcza jedynie na wykonanie 
codziennych czynnocodziennych czynnośścici, , powoduje szybkie zmpowoduje szybkie zmęęczenie i znuczenie i znużżenieenie. .   
TymczasemTymczasem, , niestetyniestety, , w coraz wiw coraz więększym stopniukszym stopniu, , zarzaróówno u mwno u młłodzieodzieżżyy, , 
jak i u dorosjak i u dorosłłych wystych wystęępuje tendencja do ograniczania aktywnopuje tendencja do ograniczania aktywnośści ci 
ruchowejruchowej.  .    
MaMałła aktywnoa aktywnośćść ruchowa i cz ruchowa i częęsto niewsto niewłłaaśściwa dieta sprzyjajciwa dieta sprzyjająą: :   
–– pogarszaniu wydolnopogarszaniu wydolnośści i sprawnoci i sprawnośści fizycznejci fizycznej, ,   
–– pogarszaniu postawy ciapogarszaniu postawy ciałła i wysta i wystęępowaniu wad postawy ciapowaniu wad postawy ciałłaa, ,   
–– nadwadze i otynadwadze i otyłłoośścici. .   



    

Zasady zdrowego Zasady zdrowego żżywieniaywienia..  

1.1. Dbaj o rDbaj o róóżżnorodnonorodnośćść spo spożżywanych produktywanych produktóóww..  
2.2. StrzeStrzeżż si sięę nadwagi i oty nadwagi i otyłłoośścici, , bbąąddźź aktywny ruchowo aktywny ruchowo..  
3.3. Produkty zboProdukty zbożżowe powinny byowe powinny byćć dla Ciebie g dla Ciebie głłóównym wnym 

źźrróóddłłem kaloriiem kalorii..  
4.4. SpoSpożżywaj codziennie co najmniej ywaj codziennie co najmniej 22 du dużże szklanki e szklanki 

chudego mlekachudego mleka. . Mleko moMleko możżna zastna zastąąpipićć naturalnym  naturalnym 
jogurtemjogurtem, , kefiremkefirem, , a cza częśęściowo takciowo takżże sereme serem..  

5.5. MiMięęso sposo spożżywaj z umiaremywaj z umiarem..  
6.6. SpoSpożżywaj codziennie duywaj codziennie dużżo warzyw i owoco warzyw i owocóóww..  
7.7. Ograniczaj spoOgraniczaj spożżycie tycie tłłuszczuszczóóww, , w szczegw szczegóólnolnośści ci 

zwierzzwierzęęcychcych, , a taka takżże produkte produktóów zawierajw zawierająących cych 
cholesterolcholesterol..  

8.8. Zachowaj umiar w spoZachowaj umiar w spożżyciu cukru i syciu cukru i słłodyczyodyczy  
9.9. Ograniczaj spoOgraniczaj spożżycie soliycie soli..  
10.10. Unikaj alkoholuUnikaj alkoholu..  
  
  


