
 



Co to jest 
dietetyka? 

Dietetyka to nauka, która bada jak to, 
co spożywamy wpływa na nasze 
zdrowie i wydajność organizmu. Bada 
pewne składniki pożywienia, które 
mogą wpływać na nasze zdrowie.  

Na przykład spożywanie zbyt dużej 
ilości  pokarmów (lub nieprawidłowe 
proporcje składników pokarmowych w 
diecie) może prowadzić do wielu 
chorób. Jest to nauka, która uczy nas w 
jaki sposób się odżywiać , abyśmy byli  
zdrowi.  



Co to jest 
dieta? 

Dieta to po prostu sposób odżywiania 
się. Odżywiając się właściwie, mamy 
pewność, że dostarczamy organizmowi 
wszystkich niezbędnych dla jego 
prawidłowego funkcjonowania 
składników. Bardzo istotne jest 
również urozmaicenie diety.  O tym, 
jakie produkty, jak często i w jakich 
proporcjach powinniśmy spożywać, 
decyduje tzw. Piramida żywieniowa.  

 



Witaminy 
Są niezbędne gdyż biorą udział w 
różnych przemianach w naszym 
organizmie, który nie jest w stanie ich 
sam wyprodukować także musimy je 
dostarczać wraz z pożywieniem.  



Witamina A 
Witamina A zapobiega kurzej ślepocie, 
osłabieniu wzroku, pomaga w leczeniu 
wielu chorób oczu. Witamina A 
zapewnia również prawidłowy wygląd 
skóry, włosów i paznokci.  

Możemy ją znaleźć w:  



Witamina B 
Są to witaminy :  B1, B2, B3 ,B5, B6, 
B7, B12. Wpływają w zasadniczy 
sposób na ogólne zdrowie organizmu. 
Niedobory witamin tej grupy prowadzą 
przede wszystkim do zaburzeń 
działania układu nerwowego czy 
samopoczucia.  

Znajdziemy je w :  



Witamina C 
Witamina C pomaga: -zwiększyć 
odporność organizmu, -przyspiesza 
gojenie ran i zrastanie kości, -hamuje 
tworzenie się sińców, powstawanie 
krwotoków czy krwawienia z dziąseł, -
odpowiada za sprawne 
funkcjonowanie  układu krwionośnego 
i serca.   

Najpoważniejszym zagrożeniem 
związanym z brakiem witaminy C w 
organizmie jest szkorbut.  

Witaminę C możemy znaleźć: 



Witamina D 
Witamina D reguluje przemianę 
wapnia i fosforu oraz pomaga w 
tworzeniu kości.  

Źródłem tej witaminy jest: 



Witamina E 
Witamina E jest głównym 
antyoksydantem który chroni komórki 
przed utleniaczami.  Wzmacnia ścianę 
naczyń krwionośnych oraz chroni 
czerwone krwinki przed rozpadem. 
Niedobór powoduje rozdrażnienie, 
osłabienie zdolności koncentracji,  
gorsze gojenie się ran. 



Witamina K 
Witamina K odpowiada za  prawidłową 
krzepliwość krwi. 



Składniki 
mineralne 

Składniki mineralne są to niezbędne 
do życia człowieka związki,  
zapewniające prawidłowy rozwój  oraz 
zdrowie przez cały okres trwania życia.  



Magnez 
Niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania mięśni oraz tkanki 
nerwowej.  Bierze udział w spalaniu 
tłuszczów i wytwarzaniu energii 
niezbędnej do  funkcjonowania 
organizmu.  W połączeniu z wapniem 
działa jak naturalny lek uspokajający.  



Wapń 
Wapń wspomaga organizm w 
budowaniu silnych kości, a także 
przekazywaniu   impulsów nerwowych. 
Jest składnikiem budulcowym kości i 
zębów.  Organizm człowieka zawiera 
1000 - 2000 g wapnia, 99% - znajduje 
się w tkance kostnej.  



Żelazo 
Żelazo jest niezbędne do tworzenia 
krwinek czerwonych w szpiku kostnym 
Zwiększa odporność organizmu na 
choroby. Zapobiega zmęczeniu. Leczy i 
chroni przed anemią.  



Zasady zdrowego stylu życia 



Zasada 1.  
Co najmniej trzy razy dziennie jedz 
warzywa i owoce- głównie świeże, 

mrożone rzadziej suszone. Są one 
źródłem witamin, soli mineralnych i 
błonnika. 

Dorosły człowiek powinien codziennie 
zjeść 500-700 g warzyw i owoców. 

 



 
 
 
 
 
 
 
                                      
Zasada 2. 
 
Wybieraj raczej razowy, pełnoziarnisty 
chleb. 



Zasada 3.  
 
Zmień nawyki dotyczące spożywania 
tłuszczu. Zrezygnuj z masła, majonezu, 
tłustych serów, a wybieraj sery chude, 
jogurty z obniżoną wartością tłuszczu  

i półtłuste mleko. Używaj raczej 
tłuszczów roślinnych niż zwierzęcych. 



Zasada 4.  
 
Pij dużo wody mineralnej 
(niegazowanej)- co najmniej 1,5 l 
dziennie. 



Zasada 5. 
 
Nie przebywaj cały czas w domu. 
Odpoczywaj aktywnie- uprawiaj sport, 
chodź na spacery, odwiedzaj przyjaciół. 





Jazda na 
rowerze 



Uprawianie 
joggingu 



Pływanie na 
basenie 



Jazda konna 
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