
JEDZ Z GŁOWĄ 
i żyj długo i szczęśliwie 



"Niech pożywienie  

będzie lekarstwem,  

a lekarstwo  

pożywieniem" 

HIPOKRATES 

Hipokrates, żyjący 400 lat p.n.e. wierzył, że ludzki  

organizm posiada wrodzoną zdolność do  

samoleczenia, a pożywienie stanowi podstawę  

naszego zdrowia i zapobiegania wszelkim  

chorobom. Praktycznie wszystkie dzisiaj  

diagnozowane choroby są dietozależne i większości  

z nich można by uniknąć, stosując właściwą  

profilaktykę w postaci prawidłowej, zdrowej diety. 

Jedz z głową 



Starzenie się organizmu jest zjawiskiem  

nieodwracalnym, a jego przebieg może być  

modyfikowany przez wiele czynników wpływających  

na organizm przez cały okres życia. Istotne znaczenie  

mają między innymi nałogi i nieprawidłowe  

odżywianie się [1] 

Istnieje ścisła zależność między rodzajem pożywienia  

a rozwojem organizmu, odpornością na choroby oraz  

długością życia człowieka [2] 



Zagrożenia dietetyczne u osób starszych 



Zmiany w organizmie u osób starszych 

Zmniejszony ruch 

U osób w starszym wieku znacznie zmniejsza się aktywność fizyczna. A co za tym  

idzie również całkowita przemiana materii. 

Zmiana składu ciała 

Stwierdza się redukcję liczby i wielkości włókien mięśniowych powodującą spadek  

siły masy mięśniowej. Zwiększone ryzyko przewrócenia, złamania kości, urazu. 

 

Zmniejszenie przewodzenia bod ców nerwowych 
Wszystkie czynności stają się trudniejsze, wolniej reagujemy co zwiększa ryzyko  

urazu. 



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje, aby  

osoby starsze podejmowały aktywność fizyczną na  

umiarkowanym poziomie przez co najmniej 30 minut, co  

najmniej 5 dni w tygodniu [3] 

wytrzymałościowe – czyli poprawiać wydolność tlenową,  

np. spacer, marsz, taniec, pływanie, jazda na rowerze,  

siłowe (oporowe) – czyli wzmacniać siłę mięśni, np. z  

wykorzystaniem przyrządów, taśm czy ciężarków. 

Przykładami ćwiczeń wzmacniających są także np.  

wchodzenie po schodach czy praca w ogórku,  

rozciągające (tzw. stretching), 

równoważne i koordynacyjne – szczególnie ważne dla  

seniorów, ponieważ pomagają zmniejszyć ryzyko  

upadków. 

Rozwiązanie 



Upośledzona czynność nerek 

Często upośledzona lub ograniczona jest czynność nerek, których masa zmniejsza  

się o około 25–30%. Przesączanie kłębkowe może się zmniejszyć nawet do 60% w  

porównaniu z osobami młodymi. 

 
Odwodnienie organizmu 

Grupa osób starszych jest szczególnie wrażliwa na niedobory wody. Po 60. roku  

życia zachodzą istotne zmiany w organizmie, takie jak: 

zmniejszenie całkowitego poziomu wody w tkankach,  

obniżenie zdolności nerek do zatrzymywania wody, 

osłabienie ośrodka pragnienia – seniorzy słabiej odczuwają potrzebę picia  

wody. 



Rozwiązanie 
Zapotrzebowanie na wodę uzależnione jest od temperatury,  

aktywności fizycznej, wilgotności powietrza, wieku, stanu  

fizjologicznego, występujących chorób i przyjmowanych  

leków oraz składu diety. Średnie zapotrzebowanie na wodę u  

osób dorosłych wynosi od 25 ml do 35 ml na kilogram masy  

ciała. 

W zależności od kaloryczności diety osoby starsze powinny  

przyjmować od 1-1,5 ml płynów na każdą spożytą kalorię,  

jednak nie powinno być to mniej 1500 ml wody na dobę. 

Np. Osoba ważąca 65 kg średnio powinna spożywać :  

65 x 30 ml = 1950 ml 

lub 

Osoba jedząca 1800 kcal powinna spożywać :  

1800 x 1,25 = 2250 ml 



Według  Norm  żywienia  dla  populacji  polskiej  z  2012  roku 

normy na wodę zostały podane na poziomie wystarczającego 

spożycia  i  wynoszą  dla  kobiet  2000  ml/wody  na  dobę  

oraz dla mężczyzn 2500 ml/wody na wodę. 

 
Podane normy również uwzględniają wodę pochodzącą z  

napojów oraz produktów spożywczych. Szacuje się, że woda z  

pokarmów stałych dostarcza około 20% dziennego  

zapotrzebowania na płyny. 

 
Osoby starsze powinny pić regularnie, nawet jeśli nie są  

spragnione. Dlatego tak ważne jest , aby zapewnić stały i  łatwy 

dostęp do płynów oraz przypominać o nawadnianiu.  Aplikacja 

w telefonie ! 

 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność lub problemy  

zdrowotne, nie są w stanie samodzielnie pić, należy poić. [4] 



1.Zaleca się wypijanie minimum 1500 ml płynów na dzień,  

najlepiej małym porcjami, ale często. 

2. Warzywa i owoce to również źródło wody, dlatego ich  

spożywanie jest również ważne – to także źródło cennych  

witamin i mikroelementów opóźniających procesy  

starzenia. Owoce można również dodać do wody, co  

poprawi jej walory smakowe. 

3.Kawy i herbaty należy spożywać w ilościach  

umiarkowanych. Zawarte w nich kofeina i teina działają  

moczopędnie, więc przy dużych ilościach mogą działać  

odwadniająco. 

4. Źródłem wody są również soki warzywno-owocowe oraz  

zupy. 

5.Warto również wspomnieć, że nie tylko spożywanie  

odpowiedniej ilości wody, ale równie ważne jest rozważne  

stosowanie leków, szczególnie odwadniających 



Lemoniada z pietruszki zielonej 

0,5 l wody 

1 cytryna 

1 pęczek pietruszki zielonej 

1 łyżeczka miodu/ksylitolu – opcjonalnie 

 
Lemoniada arbuzowa z miętą 

0,5 l wody 

200 gram arbuza 

2-3 plasterki cytryny lub limonki 

1 łyżeczka ksyliotu/miodu/cukru – opcjonalnie 

 
Lemoniada malinowa 

0,5 l wody 

½ szklanki maliny  

1 Limonka 

Garść listków mięty 

1 łyżeczka miodu/ksylitolu/cukru – opcjonalnie 



Zmniejszona synteza skórna wit D3 oraz 

zmniejszenie składników mineralnych w ustroju 

Witamina D w organizmie osób starszych odgrywa szczególną rolę ze względu na obniżanie  

ryzyka osteoporozy, zaburzeń funkcji poznawczych oraz prewencję upadków. Seniorzy są  

również grupą o podwyższonym ryzyku wystąpienia niedoborów witaminy D przez obniżoną  

syntezę skórną cholekalcyferolu. 

Niedobór witaminy D jest poważnym problemem zdrowia publicznego na całym świecie we  

wszystkich grupach wiekowych [5, 6]. Poziom witaminy D w organizmie obniża się z wiekiem,  

drastyczny spadek następuje u osób powyżej 70 roku życia, około 75% ma poważny niedobór  

witaminy D, poziom jego metabolitu – 25 (OH)D jest poniżej 25 nmol/L (<10 ng/mL) [7]. 

Prawidłowa mineralizacja tkanki kostnej jest uzależniona od odpowiedniego poziomu  

witaminy D, gdyż witamina D odgrywa kluczową rolę we wchłanianiu wapnia i fosforu. 



Aby ocenić wpływ suplementacji witaminy D na przeżywalność starszych pacjentów chorych na  

COVID-19 przeprowadzono badanie kliniczne (retrospektywna ocena dokumentacji medycznej  

pacjentów) obejmujące 77 pacjentów (w wieku 77-100 lat) hospitalizowanych na oddziale  

geriatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Angers (Francja) w okresie marzec-maj 2020 r. [8]. 

 
Wysnuto następujące wnioski 

niezależnie od wszystkich potencjalnych czynników współistniejących, regularna suplementacja  

witaminy D wiązała się z łagodniejszym przebiegiem COVID-19 oraz z lepszym współczynnikiem  

przeżycia; 

efektu tego nie uzyskano po jednorazowej, bolusowej suplementacji witaminy D w dawce 80 000  

IU 



Korzystaj z okresu letniego i wystawiaj skórę na słońce – to  

zwiększy ilość wytwarzanej witaminy D w Twoim  

organizmie! Pamiętasz spacer 30 min dziennie? Najlepiej  w 

południe. 

Wchłanianiu witaminy D sprzyjają tłuszcze spożywane z  

pokarmem. 

spożywaj ryby (szczególnie tłuste – łosoś, makrela, śledź,  

węgorz), jaja, pełnotłuste mleko i produkty mleczne, oleje  

roślinne, podroby – wątroba. 

W przypadku osób w wieku >75 lat witaminę D należy  

podawać przez cały rok, w zwiększonej dawce wynoszącej  

2000-4000 IU/dobę, co powinno być wystarczające do  

osiągnięcia stężenia 25(OH)D >30-50 ng/ml u przynajmniej  

90% starszych osób w Polsce i zapewnienia potencjalnych  

korzyści wynikających z plejotropowego działania  witaminy 

D [9] 

Rozwiązanie 



Zachodzące w procesie starzenia się organizmu zmiany w przewodzie pokarmowym utrudniają  

praktyczną realizację potrzeb metabolicznych. Obserwuje się: 

 
zmniejszone wydzielanie śliny i zawartych w niej enzymów 

zmiany zanikowe błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka i jelit, a także zmniejszenia  

ilości tkanki gruczołowej 

zmniejszenie masy mięśni przewodu pokarmowego skutkującego osłabioną perystaltyką jelit  

co może powodować m.in. zaparcia 

refluks żołądkowo-przełykowy, powodujący zgagę 

zmniejszanie wydzielania soku żołądkowego, zwłaszcza kwasu solnego i w mniejszym  

stopniu pepsyny 

osłabienie pracy wątroby, zmniejszenie jej masy i możliwości metabolizowania toksyn oraz  

leków 

zmniejszone wydzielanie enzymów trzustkowych i w konsekwencji zmniejszona tolerancja  

posiłków 

Dolegliwości ze strony układu pokarmowego 



upośledzenie wydzielania insuliny, który  

prowadzi do częstszego występowania  

cukrzycy typu 2 

obniżoną wrażliwość na insulinę  

choroby jamy ustnej i zębów  

braki w uzębieniu 

osłabione zmysły węchu i smaku i utrata  

łaknienia 

 
oraz wiele innych 



Niejednorodność grupy osób w  

podeszłym wieku 

oraz różne problemy zdrowotne 

powodują trudności w opracowywaniu  

uniwersalnych zaleceń dotyczących 

dietetyki tego okresu życia 



Rozwiązanie 
spożywać codziennie różnorodne produkty spożywcze.  

Im bardziej kolorowy jest talerz, tym zdrowiej. 

zwiększyć spożycie niezbędnych nienasyconych kwasów  

tłuszczowych, szczególnie z rodziny Omega-3. 

Najlepszym ich źródłem są tłuste ryby morskie (szprotki,  

tuńczyk, makrela, łosoś, sardynki, dorsz, śledź) oraz  

kawior i owoce morza, olej lniany, siemię lniane, 

orzechy  włoskie oraz olej rzepakowy tłoczony na zimno. 

 
zwiększenie spożycia skrobi i błonnika pokarmowego,  

najlepiej pod postacią warzyw i owoców, 5 porcji dziennie 

 
zmniejszyć spożycie tłuszczu zwierzęcego, szczególnie  

przetworzonego jak gotowe potrawy mięsne, kiełbasy,  

parówki i wędliny - sprawdzaj skład, unikamy azotynów i  

azotanów, nadmiaru soli 



ograniczenie spożycia cukru pod każdą postacią - cukier  

biały, słodycze, syrop glukozowo-fruktozowy zawarty w  

słodkich napojach, nadmiar owoców i soków owocowych,  

nadmiar miodu, produkty smakowe jak jogurt  

truskawkowy itp. oraz każdy produkt w którym cukier  jest 

na 1-3 miejsca w składzie. 

 
spożywanie gęsto odżywczo posiłków, np. zamiast  

produktów z białej mąki możemy spożyć te z mąki z  

pełnego ziarna, która zawiera tyle samo kalorii, ale  

dodatkowo wzbogacona jest o niezbędne witaminy i  

minerały oraz błonnik pokarmowy 

 
spożywać produkty o niskim indeksie  glikemicznym,  czyli 

takie, po spożyciu których nie nastąpi szybki wyrzut  cukru 

do krwi, np. zamiast białej bułki - ciemna, zamiast  białego 

ryżu - brązowy, zamiast płatków kukrydzianych -  płatki 

owsiane, itp. 



częstszych 

ostatni posiłek najlepiej spożyć na 3 h przed snem 

 
spożywania mniejszych objętościowo,

 ale  posiłków, by ułatwić trawienie 

z technik przyrządzania potraw unikamy długiego smażenia,  

grillowania, w zamian potrawy dusimy, pieczemy w rękawie,  

zamkniętym naczyniu, gotujemy na parze lub wodzie. 

 
jeżeli występują problemy z gryzieniem lub przyjmowaniem  

stałych pokarmów, pożywienie można miksować, robić  papki, 

podawać w postaci półpłynnej 



w szczególnych przypadkach, np. u osób narażonych na  

niedożywienie, które nie są w stanie dostarczyć z diety  

odpowiedniej ilości kalorii oraz składników odżywczych,  warto 

wprowadzić żywność specjalnego przeznaczenia  medycznego, jak 

różnego rodzaju Nutradrinki, Nutramil,  które uzupełnią kalorie, 

białko, witaminy i minerały. 

 
w przypadku niestrawności warto wspomóc trawienie  

naturalnymi produktami, które stymulują wydzielanie  soków 

żołądkowych oraz enzymów trawiennych, tj. ocet  jabłkowy 

naturalnie mętny czy carska wódka. Nie powinny  ich stosować 

osoby z przewlekłymi chorobami przewodu  pokarmowego. 



Zapotrzebowanie na energię i składniki  

odżywcze 

Przyjmuje się, że przy aktywności fizycznej typowej dla tej grupy osób zapotrzebowanie  

energetyczne stanowi około 1,5-krotność wartości podstawowej przemiany materii (PPM) 

 
Aby obliczyć PPM należy skorzystać ze specjalnych wzorów, kalkulatorów ogólnie dostępnych w  

internecie lub skorzystać z usług dietetyka, trenera personalnego. Jednak w moim odczuciu, nie  jest to 

konieczna informacja dla większości osób. Ważne jest aby racjonalnie się odżywiać, nie  objadać się i 

unikać niezdrowych produktów. 

 
Dużo ważniejsze jest zachowanie właściwych proporcji substratów energetycznych, tj. białek,  

tłuszczy i węglowodanów. 



Zalecany rozkład energii 

Węglowodny  

55% 
Tłuszcze  

30% 

Białko  

15% 



Oprócz  

makroskładników  

pamiętaj o  

prawidłowej  

proporcji kawsów  

omega-3 do omega-6  

wynoszącej 1:5-6 
Im proporcja będzie niższa, tym więcej zdrowia  

zyskasz. 



Białka 

Funkcja: 

buduje wszystkie tkanki oraz bierze udział w ich naprawie (np. gojenie się ran), buduje enzymy i  

hormony, poprawia odporność organizmu, uczestniczy w procesach widzenia. 

 
Konsekwencje niedoboru: 

spadek masy ciała, spadek masy mięśniowej, brak siły, niedokrwistość, spadek odporności, złe  

samopoczucie. 

 
Źródła w żywności: 

produkty pochodzenia zwierzęcego: mięso, ryby, jaja, mleko i produkty mleczne; produkty  

pochodzenia roślinnego: zboża, pieczywo, nasiona roślin strączkowych, orzechy. 

 
UWAGA! Zbyt duże ilości białka to obciążenie pracy wątroby i nerek. [10] 



Tłuszcze 

Funkcja: 

źródło energii dla organizmu; podkreśla smak potraw; ułatwia połykanie pokarmu; tłuszcz wewnątrz  

naszego ciała utrzymuje narządy w odpowiedniej pozycji oraz chroni nasz organizm przed utratą  ciepła. 

Przyczyny nadmiaru: 

duże ilości w diecie żywności wysoko przetworzonej; jedzenie tłustych mięs i wyrobów  wędliniarskich; 

jedzenie pełnotłustych wyrobów mlecznych w nadmiernych ilościach; przesadne  dodawanie tłuszczów 

do potraw: smarowidło do pieczywa, tłuszcz do przygotowywania dań itp. 

Konsekwencje nadmiaru: 

wzrost masy ciała, czego konsekwencją są m.in. problemy z kręgosłupem i poruszaniem się; wzrost  

poziomu cholesterolu i zwiększone ryzyko chorób układu krążenia, w tym chorób serca. 

Źródła w żywności: 

mięso i jego przetwory, ryby (omega-3), mleko i przetwory mleczne, oleje roślinne (oliwa z oliwek o  olej 

lniany tłoczony na zimno), masło i margaryna, orzechy.[10] 



Tłuszcze 

WAŻNE! 

 
Należy pamiętać o regularnym spożywaniu ryb, które zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób  serca i 

redukują stany zapalne w organizmie (omega-3) 

Ryby tłuste powinny znaleźć się na naszym talerzu minimum raz w tygodniu.  Wybieraj 

mięsa o zmniejszonej ilości tłuszczu – drób (bez skóry), cielęcina, dziczyzna. 

Zawsze odmierzaj porcje tłuszczu poprzez łyżki czy łyżeczki. Nie dodawaj tłuszczu bezpośrednio z  

opakowania, butelki. Pozwoli to na kontrolę ilości tłuszczu dodawanego do potraw. 

Pamiętaj, aby w diecie uwzględniać tłuszcze roślinne w postaci olejów (dodawane na ciepło:  

rzepakowy i oliwa z oliwek rafinowana oraz dodawane na zimno: oliwa z oliwek z pierwszego  

tłoczenia, olej lniany tłoczony na zimno). 

Jedz orzechy (laskowe, włoskie, migdały, nerkowce) i nasiona (słonecznik, dynia), ale zawsze w  

niewielkich porcjach (1 porcja = mała garść).[10] 



Węglowodany 

Funkcja: 

główne źródło energii dla organizmu; 

 
Konsekwencje nadmiaru: 

wzrost masy ciała, czego konsekwencją są m.in. problemy z kręgosłupem i poruszaniem się; wzrost  poziomu 

cholesterolu i zwiększone ryzyko chorób układu krążenia, w tym chorób serca, cukrzyca oraz  inne przewlekłe 

choroby, 

 
Źródła w żywności: 

produkty zbożowe, ryż, kasza, makarony, bataty, warzywa, słodycze, owoce, miód, napoje smakowe,  soki 

owocowe, cukier, 

 
Wyróżniamy 2 rodzaje węglowodanów:  

węglowodany (cukry) proste  

węglowodany (cukry) złożone [11] 



Cukry proste (niekorzystne) są  rozkładane 

szybciej niż cukry złożone  (korzystniejsze) 

i powodują gwałtowny  wzrost poziomu 

glukozy we krwi. 

 
Zaleca się, aby dieta osób starszych  

opierała się w większości na produktach,  

które są źródłem węglowodanów  

złożonych [11] 

 
Moim zdaniem nadmiar cukrów  prostych 

jest głównym powodem  większości chorób 

cywilizacyjnych. 



Witamina A 

Funkcja: 

odpowiada za procesy widzenia; poprawia odporność organizmu; wpływa na dobry stan skóry;  

przyspiesza wzrost tkanek; poprawia funkcje układu nerwowego; zwiększa wytrzymałość kości i  

zębów. 

Przyczyny niedoboru: niedostateczna ilość dostarczana z dietą; zaburzenia metaboliczne. 

 
Konsekwencje niedoboru: tymczasowe i trwałe uszkodzenie wzroku (skrajny niedobór powoduje  

ślepotę); pogorszenie odporności organizmu; sucha i łuszcząca się skóra; łamliwe paznokcie; brak  apetytu; 

suchość oczu i uczucie pieczenia pod powiekami. 

 
Źródła w żywności: 

produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, owoce morza, masło) oraz produkty pochodzenia  

roślinnego (warzywa kolorowe: marchew, dynia, pomidory, papryka oraz warzywa zielone: szpinak,  sałata, 

zielony groszek, rzeżucha, brokuły oraz owoce: morele, wiśnie, śliwki i pomarańcze). 



WAŻNE! 

Objawy niedoboru witamina A to tzw. kurza ślepota – niedowidzenie po zmierzchu.  

Wczesne objawy niedoboru witaminy A to tzw. gęsia skórka – suchość i rogowacenie. 

Duże ilości często wypijanego soku z marchewki, który zawiera beta-karoten, czyli prowitaminę A  

(roślinną formę witaminy A), powoduje zażółcenie skóry. 



Witamina C 

Funkcja: 

pobudza wytwarzanie kolagenu; zwiększa przyswajanie żelaza z produktów roślinnych; poprawia  

odporność organizmu; opóźnia procesy starzenia. 

Przyczyny niedoboru: przyjmowanie niektórych leków; nadużywanie alkoholu; palenie tytoniu;  

spożywanie nadmiernie przetworzonej żywności (duże straty witaminy C w trakcie gotowania,  pieczenia, 

smażenia). 

 
Konsekwencje niedoboru: osłabienie organizmu, podatność na zmęczenie i infekcje; przewlekłe  

niedobry mogą powodować zmiany miażdżycowe i nowotworowe. 

 
Źródła w żywności: 

świeże owoce (owoce dzikiej róży, czarna porzeczka, truskawki, poziomki, kiwi, pomarańcze); świeże  

warzywa (natka pietruszki, papryka, koperek, szczypiorek, brokuły, kapustne, ziemniaki). 



WAŻNE! 

Witamina C jest bardzo nietrwałą witaminą. Jest wrażliwa na wysoką temperaturę, tlen, metale  ciężkie 

(miedź i żelazo). 

Witamina C ulega zniszczeniu w warzywach i owocach poddanych konserwowaniu. Zastępuj  

przetwory świeżymi owocami i warzywami. 

Ziemniaki przechowywane w temperaturze pokojowej tracą miesięcznie 15% zawartości witaminy  C, a 

pod wpływem obierania i gotowania zniszczeniu ulega dalsze 30–50%. 

Straty witaminy C w wyniku przygotowywania potraw: surówki – 20%, warzywa duszone – 30%,  

gotowane – 50%. Dlatego (w miarę możliwości) jedzmy warzywa i owoce w postaci surowej. 

Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza – nawet 5-krotnie! 

 
UWAGA! 

Osoby palące potrzebują większych ilości witaminy C. 

Osoby mieszkające w dużych miastach potrzebują większych ilości witaminy C, ponieważ jest ona  

niszczona przez dwutlenek węgla i metale ciężkie znajdujące się w atmosferze. 



Witaminy B6, B12 i kwas foliowy 
Funkcja: 

biorą udział w produkcji krwi, przeminą homocysteiny - związku odpowiedzialnego za powstawanie  zmian 

miażdżycowych w naczyniach, prawidłowa fukncja układu nerwowego, metabolzim tłuszczy i  

węglowodanów 

Przyczyny niedoboru: przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka; zmniejszone wchłanianie z  przewodu 

pokarmowego; dieta wegetariańska; nadużywanie alkoholu; całkowita resekcja żołądka;  choroby przewodu 

pokarmowego (np. choroba Leśniowskiego-Crohna); zakażenie bakterią Helicobacter  pylori. 

 
Konsekwencje niedoboru: niedokrwistość; zaburzenia w układzie krwiotwórczym; uszkodzenie  

układu nerwowego; podwyższony poziom homocysteiny (sprzyja chorobom układu krążenia). 

 
Źródła w żywności: 

produkty pochodzenia zwierzęcego – mięso, jaja, mleko i jego przetwory.drożdże, nasiona roślin  

strączkowych – głównie soja, pełne ziarna zbóż, orzechy włoskie, ciemnozielone warzywa liściaste  

(surowe lub krótko gotowane – szpinak, brukselka, bób, zielony groszek, kalafior, brokuły), kiełki  zbóż. 



Wapń 

Funkcja: 

główny budulec kości i zębów; składnik wielu enzymów; bierze udział w przewodzeniu nerwowym,  

kurczliwości mięśni, krzepliwości krwi. 

 
Przyczyny niedoboru: zmniejszone wchłanianie z przewodu pokarmowego; niedostateczna ilość  

dostarczona z dietą; wykluczenie produktów nabiałowych z diety, np. przy nietolerancji laktozy  (cukru 

mlecznego).. 

 
Konsekwencje niedoboru: osteoporoza; łamliwość kości; próchnica zębów; skurcze mięśni 

 
Źródła w żywności: 

mleko i produkty mleczne, ryby z drobnym ościami (np. sardynki), ciemnozielone warzywa (kapusta,  

szpinak, brokuły), wody wysokozmineralizowane. 



Podsumowując 
jedzenie ma ogromne znaczenie  

dla naszego zdrowia 

unikamy przejadania się 
zwracamy uwagę na jakośd  

żywności, którą kupujemy 

nadmiar cukru to nasz największy  

wróg 

nie boimy się zdrowego tłuszczu,  

spożywamy ryby poławiane i 

zdrowe oleje 

jemy 5 porcji warzyw dziennie 
suplementujemy się witaminą D3  

spędzamy wolny czas na świeżym  

powietrzu, najlepiej aktywnie i 

łapiemy słooce 

cieszymy się życiem :) 



DZIĘKUJE BARDZO ZA UWAGĘ 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące zdrowia lub  diety, 

zapraszam do mojej poradni dietetycznej lub sklepu z  ziołami, 

medycyną naturalną i suplementami, w którym na  co dzień 

pracuje. 

Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania. 

Znajdziecie mnie na ulicy  
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