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Szanowni Państwo,

Przed Państwem Poradnik żywienia w otyłości, który uła-
twi kontrolowanie tego, co jemy. Poradnik opracowany zo-
stał przez specjalistów Poradni Promocji Zdrowia SPMZOZ 
w Słupsku w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe 
w zakresie żywności i żywienia.

Praktyka naszych specjalistów pokazuje, że istnieje wiele 
mitów dotyczących zasad zdrowego odżywiania. Teoretycz-
nie wiemy jak zdrowo się odżywiać, ale w praktyce kompo-
nowanie zdrowych odżywczo posiłków sprawia wiele trud-
ności.

W Poradniku znajdziecie Państwo cenne informacje doty-
czące bilansu energetycznego, zapotrzebowania na składni-
ki odżywcze oraz zasad komponowania zdrowej diety pod 
względem ilościowym i jakościowym. Dowiecie się również, 
jak oznaczyć wskaźniki wagowo-wzrostowe oraz obliczyć 
należną masę ciała i zapotrzebowanie energetyczne. Porad-
nik uzupełniają gotowe całodzienne jadłospisy o zróżnico-
wanej wartości energetycznej do zastosowania w otyłości 
prostej. Mamy nadzieję, że lektura poradnika będzie cenną 
pomocą w dokonywaniu zdrowych wyborów żywieniowych.

        
Zapraszamy do lektury

Magdalena Tańska
dr nauk o zdrowiu

Sylwia Laskowska
doradca żywieniowy
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Otyłość jest przewlekłą chorobą metaboliczną wynikającą z zaburzenia homeos-
tazy energii. Jej pierwotną przyczyną są zaburzenia popędu żywieniowego prowa-
dzące do zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej w organizmie; w miarę nasilania się 
tego procesu i w miarę upływu czasu pojawiają się patologie i dysfunkcje dotyczące 
w istocie wszystkich układów i narządów. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka 
tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u ko-
biet. (Tatoń i in. 2006)

Określenie aktualnej masy ciała jako % należnej masy ciała

% n.m.c. = (aktualna m.c / n.m.c) * 100

Wzór Puttona

Kobiety n.m.c (kg) = wzrost (cm) – 100 – (wzrost (cm) – 100)/10

Mężczyźni n.m.c (kg) = wzrost (cm) – 100 – (wzrost (cm) – 100)/20

Wskaźniki wzrostowo-wagowe w ocenie podstawowych rozmiarów ciała

Wskaźnik BMI (dla dorosłych)

BMI=
masa ciała (kg)

wzrost2 (m)

Tabela 1. Interpretacja wskaźnika BMI w ocenie stanu odżywienia dorosłych

Zakres BMI Interpretacja 

< 16 III stopień szczupłości

16,0 – 16,9 II stopień szczupłości

17,0 – 18,4 I stopień szczupłości

18,5 – 24,9 zakres normy

25,0 – 29,9 nadwaga

30,0 – 34,9 I stopień otyłości

35,0 – 39,9 II stopień otyłości

> 40 III stopień otyłości

Źródło: Jarosz M. (red): Praktyczny podręcznik dietetyki, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010.

Przyczyny otyłości
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Podstawowa przemiana materii (metabolizm podstawowy BMR – Basal Metabo-
lic Rate) to najniższy poziom przemian energetycznych, warunkujący dostarczenie 
niezbędnej do zachowania podstawowych funkcji życiowych w optymalnych warun-
kach bytowych.

Oznaczanie PPM

Wysokość PPM można oznaczyć wykonując pomiary metodą bezpośrednią lub po-
średnią, albo obliczyć za pomocą sposobów teoretycznych:

Dorosły zdrowy człowiek wytwarza średnio 1 kcal w ciągu 1 godziny na 1 kg masy 
ciała, czyli:

PPM/dobę = 1 kcal x 24 h x masa ciała (kg)

obliczanie PPM
Wzór Harrisa – Benedicta

Kobiety:

PPM = 665,1 + (9.563 x M) + (1,85 x W) – (4,676 x L)
Mężczyźni:

PPM = 66,5 + (13,75 x M) + (5,003 x W) – (6,775 x L)

PPM – podstawowa przemiana materii M – masa ciała [kg]

W – wzrost [cm] L – wiek [lata]

Całkowita przemiana materii

CPM = PPM x PAL

Współczynniki aktywności życiowej (PAL) wg FAO/WHO/UNU 2004

Tryb życia Współczynniki aktywności fizycznej (PAL)

Mało aktywny 1,4 – 1,69

Umiarkowanie aktywny 1,7 – 1,99

Bardzo aktywny 2,00 – 2,40
Źródło: Human energy requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consulatation, FAO, Food and 
Nurtition Technical Report Series, No 1, FAO, Rome 2004.

Przyjmuje się, że utlenienie w organizmie 1 g białek lub 1 g węglowodanów zawar-
tych w pożywieniu wiąże się z uwolnieniem 4 kcal (16,7 kJ) energii cieplnej, a 1 g 
tłuszczów – z uwolnieniem 9 kcal (37,7 kJ) – ciepła.

Kobieta 168 cm wzrostu, 76 kg, wiek: 32 lata o średnio aktywnym trybie życia
PPM = 665,1 + (9,563 x 76 kg) + (1,85 x 168 cm) – (6,775 x 32 lata) = 1485,89 kcal

CPM = 1485,89 x 1,4 = 2080 kcal

Podstawowa PrzeMiana Materii (PPM)

Przykład:
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Białka należą do najważniejszych, 
niezbędnych składników pokarmo-
wych. Są podstawowym składni-
kiem budulcowym organizmu. 
Wchodzą w skład komórek, tka-
nek, cieczy ustrojowych, ciał 
odpornościowych, enzymów, 
hormonów.

Klasyfikacja żywieniowa 
białek

 ✓ Białka pochodzenia zwierzęcego 
(mięso, mleko, jaja)
 ✓ Białka pochodzenia roślinnego (zboża, 
rośliny strączkowe i oleiste).

Zapotrzebowanie na białko

Białko powinno zapewniać pokrycie 12- 14% energii w całodziennej racji pokarmowej 
(Ciborowska i Rudnicka, 2014).
Zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia normy na białko wynoszą:

 ✓ Dla mężczyzny 75g na dobę
 ✓ Dla kobiety 70g na dobę

Odpowiada to 1,0g białka/kg mc./24h

Przynajmniej 1/3 białka powinna być pochodzenia zwierzęcego.

białka

Źródła białka w żywieniu (Hryniewiecki i Roszkowski, 2010).

 ✓ Mleko – 1-3% białka 
 ✓ Sery twarogowe – 16-21% 
 ✓ Sery żółte – 16-31% 
 ✓ Jaja – 13% 
 ✓ Mięso – 16-21% 
 ✓ Podroby – 11-17% 
 ✓ Ryby – 16-19%
 ✓ Produkty zbożowe – 7-14%
 ✓ Suche nasiona strączkowe – 21-25%
 ✓ Warzywa i owoce – 1-5%
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W nauce o żywieniu nazwa tłuszcze odnosi się do składników odżywczych, che-
micznie nazywanym lipidami, jak również produktów spożywczych obfitujących w te 
składniki.

Kwasy tłuszczowe nienasycone mają przeważnie konsystencję płynną, natomiast 
nasycone stałą.

 
Zapotrzebowanie na tłuszcze

Zapotrzebowanie na tłuszcze zależy od zapotrzebowania energetycznego organi-
zmu, które związane jest z wiekiem, płcią, stanem fizjologicznym, a przede wszystkim 
aktywnością fizyczną. Zalecane dzienne spożycie tłuszczów dla osób dorosłych wy-
nosi ok. 25-30% energii dziennej racji pokarmowej. Zawartość kwasów tłuszczowych 
nasyconych nie powinna przekraczać 10% spożywanej energii (Ciborowska i Rudnic-
ka, 2014).

Źródła tłuszczów w żywieniu

 ✓ Masło, smalec, margaryny, oleje roślinne (tłuszcze widoczne, wyodrębnione);
 ✓ Mięso, wędliny, ryby, przetwory mleczne, orzechy (tłuszcze niewidoczne, niewyod-
rębnione).

Tłuszcze jadalne

 ✓ Tłuszcze roślinne – otrzymywane z nasion, owoców roślin oleistych lub zarodków 
zbóż;
 ✓ Tłuszcze zwierzęce – masło, smalec, olej rybi, mięso, wędliny, ryby, przetwory ryb-
ne, jaja i produkty mleczne.

tłuszcze
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Węglowodany są to związki organiczne 
składające się z węgla, wodoru i tlenu, 

w których stosunek wodoru do tlenu 
jest taki sam jak w wodzie 

(Cichoń i Wądołowska, 
2010).

O ich przyswajalności 
decyduje poziom, w jaki 
potrafią się one rozkładać 

do postaci prostej. Rozkład 
cukrów złożonych do posta-

ci prostej odbywać się może 
w organizmie człowieka, lub 

w wyniku procesów technolo-
gicznych.

Podział węglowodanów ze względu na skład chemiczny:

Monosacharydy – jednocukry;
Oligosacharydy – zbudowane z 2-10 monosacharydów;
Polisacharydy – wielocukry.

błonnik PokarMowy
Są to jadalne składniki tkanek roślinnych i zwierzęcych, które nie są hydrolizowane 

przez enzymy przewodu pokarmowego człowieka. Błonnik nie jest wykorzystywany 
przez organizm człowieka jako źródło 
energii.

Błonnik pokarmowy wykazuje działa-
nie fizjologiczne, może wpływać na:

 ✓ Zmniejszanie czasu pasażu jelitowego  
i zwiększanie objętości stolca;
 ✓ Stymulowanie procesów   
fermentacji w jelicie grubym;
 ✓ Obniżanie we krwi stężenia 
cholesterolu;
 ✓ Obniżanie we krwi po posił-
kowego stężenia glukozy i/lub 
stężenia insuliny.

węglowodany
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Wielkość spożycia węglowodanów określa się jako różnicę energii pochodzącej z li-
pidów. Zaleca się aby węglowodany stanowiły nie mniej niż 50-65% całkowitej ener-
gii dziennego spożycia. Podstawowym źródłem energii powinny być polisacharydy 
zawarte w produktach zbożowych, nasionach roślin strączkowych oraz warzywach. 
Z sacharozy powinno pochodzić nie więcej niż 10% energii. Z uwagi na znaczenie 
w żywieniu błonnika pokarmowego, normy określają jego spożycie na poziomie ok 
20-40g/dobę (Cichoń i Wądołowska, 2010).

Źródła węglowodanów w Pożywieniu

Najbogatsze w węglowodany (65-100%) są produkty wyodrębnione z naturalnych 
artykułów roślinnych: cukier rafinowany, mączka ziemniaczana i ich przetwory 
(miód sztuczny, cukierki) oraz miód pszczeli i suszone owoce. Bogate w węglowo-
dany są produkty zbożowe: mąka, kasze, makarony, pieczywo, płatki śniadaniowe. 
Dużo węglowodanów (25-98%) występuje w słodyczach i pieczywie cukierniczym. 
Znacznie mniej węglowodanów występuje w ziemniakach, warzywach okopowych 
i korzeniowych (5-25%). Mleko i naturalne przetwory mleczne zawierają ok 5% lakto-
zy (Cichoń i Wądołowska, 2010).

zaPotrzebowanie na węglowodany
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Nazwa Objawy niedoboru Najbogatsze źródła mikroelementów 

Żelazo

 ✓ anemia
 ✓ zły nastrój
 ✓ bóle głowy
 ✓ zmiany paznokci
 ✓ kołatanie serca    

         brokuł                      jajko                     wątróbka      natka pietruszki

Cynk

 ✓ brak apetytu
 ✓ choroby skóry
 ✓ podatność na infekcje 
wirusowe

 ✓ wypadanie włosów
 ✓ pogarszanie pamięci

   
          groch                     mleko                  słonecznik          wieprzowina

Miedź

 ✓ problemy z pamięcią 
i koncentracją

 ✓ pękanie naczyń  
krwionośnych

 ✓ drętwienie kończyn
 ✓ nadpobudliwość
 ✓ zaburzenia pracy serca

   
          kakao                   orzechy      chleb pełnoziarnisty     ser żółty

Chrom

 ✓ bóle głowy
 ✓ drażliwość zmęczenie
 ✓ wzrost poziomu cukru 
i cholesterolu we krwi

 ✓ lęki    
          jabłka             kasza gryczana            brokuł                      jajko

Jod

 ✓ problemy z tarczycą
 ✓ drżenie rąk
 ✓ trudności z koncentracją
 ✓ chroniczne zmęczenie    

         ananas             owoce morza               ryby                    ser żółty

Mangan

 ✓ dysfunkcje układu kostnego
 ✓ pogorszenie słuchu 
i szmery w uszach

 ✓ nieprawidłowe funkcjono-
wanie układu nerwowego

 ✓ sucha i popękana skóra
   

         buraki                     jarmuż                makaron                 szpinak

MikroeleMenty

w organizMie człowieka
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Nazwa Objawy niedoboru Najbogatsze źródła mikroelementów 

Molibden

 ✓ przedwczesne starzenie się
 ✓ impotencja
 ✓ zwiększenie podatności 
na próchnicę

 ✓ nierówne bicie serca
 ✓ problemy z oddychaniem

   
czerwona kapusta           ryż                          soja               kasza gryczana

Selen

 ✓ zaburzenia widzenia
 ✓ przedwczesne starzenie się
 ✓ podatność na zakażnia
 ✓ wypadanie włosów    

        czosnek                    grzyby                    jajko              kasza gryczana

Wapń

 ✓ uszkodzenia kości i zębów 
 ✓ drętwienie kości 
 ✓ skurcze mięśni 
 ✓ bóle w stawach 
 ✓ zaburzenia wzrostu    

         jajko                        mleko                      ryż                          soja

Potas

 ✓ ogólne osłabienie
 ✓ kołatanie serca
 ✓ skurcze mięśni
 ✓ obrzęki kończyn dolnych
 ✓ zaparcia    

      pomidory                   figi                        banany               grapefruit

Magnez

 ✓ trudności z koncentracją
 ✓ drażliwość
 ✓ ciągłe zmęczenie
 ✓ skurcze łydek
 ✓ drganie powiek    

          kakao                 awokado               biała fasola              migdały

Fosfor

 ✓ zaburzenia oddychania
 ✓ zaburzenia neurologiczne
 ✓ bóle kości
 ✓ bóle mięśni
 ✓ osłabienie    

   kasza gryczana               jajko                biała fasola              migdały                
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 ✓  

Nazwa Objawy niedoboru Najbogatsze źródła witamin 

A

 ✓ kurza ślepota
 ✓ zahamowanie wzrostu
 ✓ spierzchnięta skóra     
i wysypka

 ✓ wysychanie rogówki   
i spojówki oka

 ✓ występowanie kruchych  
i wolno rosnących paznokci

   
      marchew                  jajko                     wątróbka      natka pietruszki

C

 ✓ złe gojenie ran
 ✓ bóle stawów i mięśni
 ✓ obniżenie odporności
 ✓ utratę apetytu   
i ogólne osłabienie

 ✓ infekcje i zapalenie błony 
śluzowej

   
czarna porzeczka         papryka              truskawka               kalafior

D

 ✓ krzywica u dzieci
 ✓ zwyrodnienia układu   
kostnego

 ✓ złe funkcjonowanie układu 
nerwowego i mięśniowego

 ✓ bezsenność
 ✓ choroby przyzębia

   
         masło                        dorsz                    tuńczyk              ser żółty

E

 ✓ zaburzenia neurologiczne
 ✓ rogowacenie   
i starzenie się skóry

 ✓ uszkodzenie systemu   
nerwowego

 ✓ podatność na infekcje
 ✓ degeneracja mięśni

    
      pomidory                  mleko                     sałata                   orzechy

H

 ✓ wysypki, zmiany skórne
 ✓ bóle mięśniowe
 ✓ osłabienie i apatia
 ✓ wrost cholesterolu we krwi
 ✓ zapalenie spojówek    

          jajko                        mleko                   banany                      soja

K

 ✓ krwawienie z błon   
śluzowych

 ✓ krwiomocz
 ✓ zaburzenia krzepliwości
 ✓ utrudnione gojenie się ran
 ✓ skłonnośc do złamań

   
          sałata                    jarmuż                   kalafior                   szpinak

witaMiny w organizMie człowieka
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Nazwa Objawy niedoboru Najbogatsze źródła witamin 

B1

 ✓ zaburzenia układu   
nerwowego

 ✓ niewydolność krążenia
 ✓ zaburzenia w przewodzie  
pokarmowym

 ✓ obrzęki kończyn
 ✓ drażliwość

   
           groch            kasza gryczana        wieprzowina         słonecznik

B2

 ✓ zmiany chorobowe   
w jamie ustnej

 ✓ opóźnienie wzrostu
 ✓ wypadanie włosów
 ✓ zawroty głowy
 ✓ nadwrażliwość na światło

    
           grzyby                  jajko                        twaróg                brokuł

B3 (PP)

 ✓ osłabienie
 ✓ bóle głowy
 ✓ biegunki, spadek masy ciała
 ✓ stany zapalne skóry
 ✓ depresja    

         kartofle           wieprzowina           wątróbka           kasza gryczana 

B6

 ✓ nieprawidłowści   
w układzie nerwowym

 ✓ stany zapalne skóry
 ✓ zapalenie błony śluzowej  
jamy ustnej

 ✓ zwiększona podatność  
na infekcje

 ✓ niedokrwistość

   
       kurczak                   kartofle            wieprzowina           wątróbka

B9

 ✓ niedokrwistość
 ✓ bezsenność
 ✓ duszności
 ✓ sucha skóra
 ✓ zahamowanie rozwoju 
i wzrostu u dzieci

   
       szpinak                     jajko                     wątróbka                  soja

B12

 ✓ niedokrwistość
 ✓ zaburzenia żołądkowo-  
-jelitowe

 ✓ stany zapalne ust
 ✓ zaburzenia w układzie   
nerwowym

 ✓ zaburzenia widzenia

   
        twaróg                     mleko                   wątróbka               pstrąg
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Źródło: https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-
zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego- (dostęp: dnia 02.01.2020)
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1. Spożywaj cztery do pięciu posiłków dziennie (co 3-4 godziny)

2. Warzywa i owoce powinny stanowić co najmniej połowę zja-
danych przez nas posiłków. Spożywać je powinniśmy w pro-
porcjach 3/4 warzywa, 1/4 owoce.

3. Wybieraj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.

4. Wypijaj minimum dwie szklanki mleka dziennie. Można zastą-
pić je kefirem, jogurtem i częściowo serem.

5. Koniecznie ogranicz spożycie mięsa i przetworzonych pro-
duktów mięsnych do 1/2 kilograma tygodniowo. W zamian 
spożywaj ryby, nasiona strączkowe oraz jaja.

6. Wyeliminuj z diety cukier i słodycze. Zastąp je owocami 
i orzechami.

7. Tłuszcze zwierzęce zastąp roślinnymi.

8. Eliminuj sól, używaj ziół, gdyż mają cenne składniki odżyw-
cze. Kupuj produkty z niską zawartością soli.

9. Wypijaj minimum 1,5 litra wody 
dziennie

10. Nie spożywaj alkoholu.

zasasdy zdrowego żywienia 
związane z PiraMidą żywienia 
i aktywności fizycznej
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Produkty i po-
trawy

Zalecane Zalecane w ograni-
czonych ilościach

Przeciwskazane

Pieczywo chleb razowy, graham, 
pełnoziarnisty, chrupki 

chleb pszenny, pszenno
-żytni, bułki jasne, rogale 

pieczywo z dod. cukru, 
chleb na miodzie, ciasta 
kruche

Dodatki do pie-
czywa

chude wędliny, pasty 
mięsne i warzywne, chude 
ryby, jaja, ser twarogowy 
chudy, chudy serek wiejski, 
chudy serek homogeni-
zowany

ser twarogowy półtłusty, 
sery żółte odtłuszczo-
ne, masło margaryna, 
wędliny półtłuste, dżemy 
bezcukrowe, śledzie, nie-
zbyt tłuste ryby, parówki 
drobiowe

tłuste wędliny, konser-
wy mięsne, pasztetowa, 
salcesony, miód, dżemy 
wysoko słodzone, sery 
żółte tłuste, sery ple-
śniowe, sery Feta, sery 
twarogowe tłuste

Zupy i sosy 
gorące

zupa jarzynowa bez 
śmietany, pomidorowa 
bez śmietany, czerwony 
barszcz, chudy rosół, 
krupniki, zupy mleczne 
na odtłuszczonym mleku, 
sosy jogurtowe i mleczne

zupy ze śmietaną, mąką, 
zupa owocowa bez 
cukru, zupa z maślanką. 
Sosy warzywne i mleczne

zupy na tłustych 
wywarach mięsnych, 
z zasmażką, ze śmietaną, 
zupy owocowe z cu-
krem

Dodatki do zup ryż brązowy, makaron 
pełnoziarnisty, kasze, 
ziemniaki

makarony jasne, ryż 
biały, groszek ptysiowy, 
kluski lane

Mięso, drób  
i ryby

cielęcina, wołowina, królik, 
kurczak, indyk, dorsz, lin, 
mintaj, sandacz, okoń, 
flądra. Potrawy gotowane, 
pieczone, duszone

krwista wołowina, polęd-
wica wieprzowa, karp, 
tuńczyk 

wieprzowina, baranina, 
podroby, gęsi, kaczki, 
węgorz, łosoś, śledź, 
potrawy smażone

Potrawy bezmię-
sne i półmięsne

warzywa z chudym 
mięsem

Zapiekanki, risotto, 
pierogi z mięsem

Knedle, naleśniki, piero-
gi, racuchy 

Warzywa Wszystkie surowe, gotowa-
ne, pieczone

groch, fasola, groszek 
zielony, konserwowy, 
kukurydza 

warzywa z dodatkiem 
majonezu, śmietany, 
surówki z dodatkiem 
cukru

Ziemniaki  gotowane, puree ziem-
niaczane, pieczone 

smażone, frytki, chips, 
placki ziemniaczane, 
pyzy ziemniaczane

Owoce grejpfruty, jabłka, wiśnie, 
czereśnie, porzeczki, 
truskawki, morele, maliny, 
mandarynki, pomarańcze, 
ananasy

winogrona, banany, brzo-
skwinie, śliwki, gruszki, 
mango

Owoce suszone, w syro-
pach, z cukrem 

Desery kompoty, kisiele, galaretki, 
bezy, sałatki owocowe, 
desery mleczne

ciasta z niską zawartością 
tłuszczu i cuktu

desery z cukrem i mio-
dem, marmolady, ciasta, 
torty, faworki, pączki, 
chałwa, czekolada

Produkty zalecane i Przeciwskazane  
w diecie ubogonergetycznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i 
chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
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4. Przednia część zaciśniętej pięści pod-
powiada nam, ile powinniśmy nałożyć 
sosu do makaronu, aby uniknąć zbęd-
nych kalorii.

dłoń PodPowie,  
jakie Porcje PowinniśMy zjadać

1. Spójrz na swój opuszek palca. Dokład-
nie tyle masła potrzebujesz do przygoto-
wania jednej kanapki.

2. Twoja pięść to mniej więcej wielkość 
podwójnej porcji lodów, na którą mo-
żesz sobie pozwolić.

3. Zalecana wielkość mię-
sa, jaką powinieneś spo-
żyć do posiłku.
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1. Po przebudzeniu.

Wypij jedną szklankę wody 
po przebudzeniu, aby akty-
wować narządy wewnętrz-
ne. Woda wspiera nerki oraz 
wątrobę tym samym poma-
ga usunąć toksyny zgroma-
dzone w ciele po nocnej re-
generacji.

kiedy Pić wodę?

2. Przed posiłkiem

Wypij jedną szklankę wody 
na 30 minut przed posiłkiem, 
aby pomóc w trawieniu (po-
budzenie enzymatyki) Mitem 
jest, że nie można popijać pod-
czas posiłku, żołądek posiada 
bufor kwasu solnego, zawsze 
gdy znajduje się więcej wody-pokarmu w żo-
łądku. Ściany żołądka aktywują wydzielanie 
większej ilości kwasu solnego do trawienia.

3. Przed i w trakcie nauki

Pomaga w optymalnej 
pracy mózgu na poziomie 
neuronalnym, potrafimy się 
łatwiej skupić i nie mamy 

efektu zamglone-
go umysłu. 
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5. Przed kąpielą

Wypij jedną szklankę 
wody przed kąpielą, 
aby obniżyć ciśnienie 
krwi, aby jeszcze bar-
dziej zrelaksować ciało 
i poczuć odprężenie.  

4. Przed i w trakcie treningu

Szacuje się, że odwod-
nienie na poziomie 2-3% 
może wpłynąć na naszą wy-
dajność tlenową nawet do 
10-20%. Zaobserwowano 
również spadek wy-
dajności mięśniowej, 
słabo nawodnione 
mięśnie to więk-
sze ryzyko kontuzji. 

6. Przed snem

Wypij jedną szklankę 
wody na godzinę przed 
snem, aby uzupełnić utratę 
płynu, która może zaobser-
wować podczas snu. Pod-
czas snu wydalamy spore 
ilości wody przez skórę 
i budzimy się w stanie deli-
katnego odwodniania.

Źródło: Opracowanie wasne na podstawie
https://www.facebook.com/MotywatorDietetyczny/photos/a.161592580675228/1215762421924900/? type=3&theater
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wybieraj żywność niePrzetworzoną

Żywność bez dodatków

 ✓ Świeże owoce i warzywa
 ✓ Mięso nieprzetworzone
 ✓ Mleko
 ✓ Mąka
 ✓ Cukier
 ✓ Oleje roślinne
 ✓ Kawa, herbata

Żywność z dodatkami

 ✓ Desery
 ✓ Pieczywo
 ✓ Jogurty i sery
 ✓ Konserwy mięsne i rybne
 ✓ Przetwory owocowe i warzywne
 ✓ Napoje bezalkoholowe
 ✓ Wyroby cukiernicze
 ✓ Słodycze
 ✓ Koncentraty (zupy, sosy)

Numeracja dodatków do żywności

Dopuszczalne w Polsce ilości dodatków do żywności określają rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 w sprawie dozwolonych substancji do-
datkowych oraz z dnia 22 kwietnia 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dozwolonych substancji dodatkowych

 ✓ E100 do E199 – barwniki
 ✓ E200 do E299 – substancje konserwujące
 ✓ E300 do 399 – przeciwutleniacze i regulatory kwasowości
 ✓ E500 do 599 – substancje pomocnicze
 ✓ E600 do 699 wzmacniacze smaku
 ✓ E900 do 999 – środki słodzące, nabłyszczacze
 ✓ E1000 do E1999 – stabilizatory, konserwanty, zagęstniki, itp.
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dr n. med. Aleksandra Bryndal, fizjoterapeuta 

wPływ aktywności fizycznej   na utratę Masy ciała

Zmniejszona aktywność fizyczna 
w znacznym stopniu wpływa na roz-
wój otyłości na świecie. Potwierdzono 
to w wielu badaniach epide-
miologicznych. Aktywność 
fizyczna obok odpowied-
nio dobranej diety jest 
jednym z podstawo-
wych elementów 

leczenia nadwagi. Systematyczny ruch 
i wykonywanie ćwiczeń fizycznych, po-
przez zwiększenie wydatku energetycz-
nego, sprzyja nie tylko utracie zbędnych 
kilogramów, ale również wywołuje wiele 
innych korzystnych zmian w organizmie 
człowieka takich jak wzrost masy mię-
śniowej i kostnej, obniżenie spoczynko-
wego i wysiłkowego ciśnienia tętniczego 
krwi oraz częstości rytmu serca, a także 
poprawia tolerancję glukozy i profilu li-
pidów. Do bardzo istotnych korzyści za-
licza się równie ż poprawę ogólnego sa-
mopoczucia i zdrowia psychicznego.

Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty 
z podejmowania aktywności ruchowej 
należy pamiętać o kilku zasadach:

 ✓ Zaleca się podejmowanie codziennego 
wysiłku fizycznego, ale już 2 – 3 razy 
w tygodniu przyniesie dobre efekty;
 ✓ Podejmowane ćwiczenia powinny po-

wodować trochę szybsze oddychanie 
oraz bicie serca, są to ćwiczenia 

o średniej intensywności;
 ✓ Czas trwania pojedyn-

czego wysiłku fizyczne-
go powinien wyno-

sić nieprzerwanie 
minimum 30 

minut;

 ✓ Ćwiczenia powinny być dostosowa-
ne do indywidualnych możliwości 
i upodobań pacjenta, tak, aby sprawiały 
przyjemność, a nie przykry obowiązek;
 ✓ Powinny powodować utratę około 300 
kcal w czasie jednej sesji ćwiczeń;
 ✓ Należy stopniować obciążenie w trak-
cie kolejnych treningów. Pierwsze 
kroki w podejmowaniu aktywności 
ruchowej należy rozpocząć od deli-
katnych tylko nieznacznie obciążają-
cych ćwiczeń, a następnie stopniowo 
zwiększać trudność i obciążenie ko-
lejnych treningów;
 ✓ Pojedynczy trening należy rozpocząć 
od rozgrzewki, następnie przejść 
do bardziej intensywnych ćwiczeń, 
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wPływ aktywności fizycznej   na utratę Masy ciała

a całość zakończyć spokojnymi ćwicze-
niami, tak aby uspokoić organizm.
Osobom z nadwagą zaleca się ćwicze-

nia ogólnokondycyjne, czyli takie które 
angażują duże grupy mięśniowe, wykony-
wane są cyklicznie oraz mają niski i śred-
ni poziom intensywności. Przykładami 
takich ćwiczeń jest pływanie, jazda na ro-
werze, nordic walking, szybki marsz, bie-
ganie, aerobik, gimnastyka, wchodzenie 
po schodach, taniec i wiele innych. Gru-
powa forma ćwiczeń fizycznych dodatko-
wo motywuje pacjentów do systematycz-
ności.

Ze względu na możliwość występowa-
nia zmian zwyrodnieniowych aparatu 
ruchu zalecaną formą aktywności dla 

osób z nadwagą są ćwiczenia w odciąże-
niu (np. ćwiczenia w wodzie, jazda na ro-
werze, nordic walking), nieobciążające 
bezpośrednio stawów kończyn dolnych. 
Przed rozpoczęciem programu ćwi-
czeń należy skonsultować się z lekarzem 
w celu wykluczenia lub potwierdzenia 
przeciwskazań do wykonywania zamie-
rzonej aktywności fizycznej. Konsultację 
taką zaleca się osobom po 50. roku życia, 
z nadwagą oraz z możliwymi chorobami 
współistniejącymi.

Znając zasady oraz pozytywne następ-
stwa wykonywania aktywności fizycznej 
można stwierdzić, że systematyczny ruch 
powinien być traktowany jako podstawo-
wy lek XXI wieku.

Ćwiczenia spalające tkankę tłuszczową

 ✓ Jazda na rowerze – 20 km/h – 600 kcal/h

 ✓ Pływanie wolnym tempem – 370 kcal/h

 ✓ Nordic walking – 400 kcal/h

 ✓ Marsz – 130 kcal/h

 ✓ Jogging – 400 kcal/h

 ✓ Aerobic – 550 kcal/h

* Należy pamiętać, że liczba spalanych kalorii podczas posiłku zależy między innymi od kondycji, 
masy ciała i predyspozycji fizycznych osoby podejmującej aktywność fizyczną. Podane wyżej war-
tości są orientacyjne.



gubiMy 
zbędne kilograMy

dieta 1600 kcal
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dzień Pierwszy

I ŚNIADANIE 

Owsianka
 ✓ Płatki owsiane górskie około 7 łyżek płaskich,
 ✓ 0,5 szklanki mleka roślinnego lub krowiego lub gorącej wody
 ✓ Suszone śliwki, lub morele namoczone i pokrojone w kostkę 3 sztuki
 ✓ Cynamon szczypta

II ŚNIADANIE 

Kanapka z wędliną
 ✓ 2 kromki chleba razowego
 ✓ 2 plastry wędliny drobiowej
 ✓ Liść sałaty
 ✓ 2 pomidory
 ✓ Szczypiorek

OBIAD 

Gulasz wołowy z kaszą gryczaną
 ✓ Kasza gryczana 10 łyżek sucha
 ✓ Mięso wołowe z udźca 100g
 ✓ Warzywa korzeniowe (1 marchew, por garść po pokrojeniu, 2 pieczarki)
 ✓ Przyprawy (pieprz, sól, papryka, czosnek)
 ✓ 1 łyżeczka oleju
 ✓ Burak upieczony starty 1 sztuka
Mięso pokroić w kostkę, przełożyć do garnka z 1 łyżeczką oleju. Dodać warzywa 

i przyprawy, dusić do miękkości 15-20 minut, w razie potrzeby podlać odrobiną 
wody. Ugotować kaszę, buraka zetrzeć na tarce i doprawić.

KOLACJA 

Pasta z twarogu i wędzonej ryby
 ✓ 1 plaster sera twarogowego
 ✓ Makrela wędzona 2 łyżki
 ✓ Garść szczypiorku lub cebulki
 ✓ Papryka podzielona na pół
 ✓ Kawałek ogórka kiszonego
 ✓ Przyprawy (sól i pieprz)
Do makreli dodać rozdrobniony twaróg, pokrojonego ogórka oraz szczypiorek lub 

cebulkę. Przyprawić. Przełożyć do połówek papryki. 
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I ŚNIADANIE

Owsianka
 ✓ Płatki owsiane 3 łyżki
 ✓ Mleko krowie lub roślinne lub woda 1 szklanka
 ✓ Jabłko 1 sztuka
 ✓ Rodzynki 1,5 łyżeczki
 ✓ Wiórki kokosowe 1,5 łyżeczki
 ✓ Orzechy włoskie 2 łyżki

II ŚNIADANIE

Sałata z warzyw
 ✓ Zielona papryka 1 sztuka
 ✓ Posiekany szczypiorek 1 łyżka
 ✓ Pomidory koktajlowe 5-6 sztuk
 ✓ 1 łyżka zmielonego siemienia lnianego
 ✓ Ogórek zielony 1 mała sztuka
 ✓ Przyprawy
Pokroić i wymieszać warzywa, dodać przyprawy i siemię, nie polewać oliwą.

OBIAD

Ryż/kasza z kurczakiem i warzywami (dwie porcje)
 ✓ Filet z kurczaka 250g
 ✓ Warzywa na patelnię opakowanie 450g
 ✓ Masło klarowane 1 łyżka
 ✓ Ryż brązowy/kasza gryczana 50g suchy
 ✓ Przyprawy (pieprz, sól, zioła)
Ryż/kaszę ugotować. Na patelni na maśle 

podsmażyć pokrojony filet, dodać warzywa, 
doprawić i dusić 10-15 min.

KOLACJA

Sałatka brokułowa z jajkiem (dwie porcje)
 ✓ 2 ugotowane jajka kurze
 ✓ Brokuł (ugotowany) 1szt
 ✓ Pomidor
 ✓ 2 łyżki jogurtu greckiego
 ✓ 3 ząbki czosnku
 ✓ Przyprawy (bazylia, oregano, sól, pieprz)
Składniki pokroić, wymieszać, doprawić. Na kolację zjeść jedną porcję.

dzień drugi
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dzień trzeci
I ŚNIADANIE

Jajka sadzone z sałatką warzywną
 ✓ 3 jajka
 ✓ 1 pomidor
 ✓ Garść rukoli
 ✓ 1 łyżka słonecznika
 ✓ 1 łyżka natki pietruszki posiekana
 ✓ 1 łyżeczka masła klarowanego
 ✓ 1 kromka chleba
Jaja usmaż na maśle i posyp natką, z reszty 

składników zrób sałatkę.

II ŚNIADANIE

Sałatka brokułowa z jajkiem z kolacji
 ✓ 2 ugotowane jajka kurze
 ✓ Brokuł (ugotowany) 1szt
 ✓ Pomidor
 ✓ 2 łyżki jogurtu greckiego
 ✓ 3 ząbki czosnku
 ✓ Przyprawy (bazylia, oregano, sól, pieprz)
Składniki pokroić, wymieszać, doprawić.

OBIAD

Ryż/kasza z kurczakiem i warzywami z obiadu z poprzedniego dnia
 ✓ Filet z kurczaka 250g
 ✓ Warzywa na patelnię opakowanie 450g
 ✓ Masło klarowane 1 łyżka
 ✓ Ryż brązowy/kasza gryczana 50g suchy
 ✓ Przyprawy (pieprz, sól, zioła)

KOLACJA

Sałata z kaszą pęczak i mięsem
 ✓ Czerwona papryka 0,5 sztuki
 ✓ 4 małe pieczarki podduszone na wodzie
 ✓ Ogórek kiszony 0,5 sztuki
 ✓ Pierś z kurczaka pieczona 2 plastry 50g
 ✓ Kasza pęczak 2 łyżki (sucha)
 ✓ Posiekany koperek 2 łyżki, przyprawy dowolne
 ✓ Oliwa z oliwek 1 łyżka
Składniki rozdrobnić, wymieszać, doprawić, dodać pieczone mięso. Kaszę ugoto-

wać na sypko, wymieszać, doprawić.
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I ŚNIADANIE

Omlet z warzywami
 ✓ 2 -3 jajka
 ✓ 2 garści warzyw (pomidor, pieczarka, papry-
ka, szczypior, rukola)
 ✓ Szynka z indyka 1 plasterek
 ✓ Przyprawy (sól, oregano, pieprz)
 ✓ 1 łyżka masła klarowanego
Pokroić warzywa. Na patelni rozgrzać ma-

sło, do warzyw dodać jajka i pokrojoną szyn-
kę, doprawić. Wylać na patelnię, po 2-3 minu-
tach odwrócić, smażyć jeszcze 2-3 minuty.

II ŚNIADANIE

Musli z jogurtem greckim lub maślanką
 ✓ 1 mały jogurt grecki 120g lub maślanka 1 szklanka
Musli z niską zawartością węglowodanów (wymieszać 2 łyżki płatków owsianych, łyżka 

płatków migdałowych, 1 łyżka dowolnych orzechów posiekanych, 1 łyżka wiórek kokoso-
wych, świeże owoce jabłko, gruszka, borówka itp.). Wymieszać z jogurtem lub maślanką.

OBIAD

Pieczony łosoś z warzywami
 ✓ Łosoś wędzony lub surowy posypać pieprzem (100 g)
 ✓ Duża garść rukoli/sałaty
 ✓ Pomidorki koktajlowe 5-10szt
 ✓ Ogórki kiszone 2 sztuki
 ✓ Cebula 1 sztuka
 ✓ Przyprawy(zioła)
 ✓ 1 łyżka nasion dyni/słonecznika nieprażonego
Łososia podpiec 5-7 minut w piekarniku (wędzony) lub 30 minut na 180ºC (suro-

wy).  Z warzyw skomponować sałatę, przyprawić wg uznania. Można skropić sokiem 
z cytryny, nie dodawać oliwy.

KOLACJA

Serek wiejski z warzywami
 ✓ 1 serek wiejski 150g
 ✓ Garść szczypiorku lub cebulki
 ✓ 2-3 rzodkiewki
 ✓ Kawałek ogórka świeżego
 ✓ Przyprawy (sól i pieprz)
Warzywa pokroić, wymieszać z twarogiem i doprawić.

dzień czwarty
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dzień Piąty

I ŚNIADANIE

Sałatka z jajkiem i sałatą rzymską
 ✓ Jajka kurze 2 sztuki
 ✓ Kasza jaglana 5 łyżek (sucha)
 ✓ Orzechy włoskie 3 sztuki
 ✓ Olej lniany 1 łyżeczka
 ✓ Papryka czerwona 0,5 sztuki
 ✓ Sałata rzymska 2 liście
 ✓ Sok ze świeżej cytryny 0,5 sztuki
Wymieszać ugotowane jajko z poszarpaną sałatą, papryką pokrojoną w słupki, ole-

jem i ugotowaną kaszą. Skropić sokiem i posypać orzechami.

II ŚNIADANIE

Sałatka jarzynowa z jogurtem
 ✓ Gotowana marchewka 0,5 sztuki
 ✓ Gotowana pietruszka 0,5 sztuki
 ✓ Gotowany ziemniak 0,5 sztuki
 ✓ Ugotowany groszek świeży lub mrożony 1 łyżka
 ✓ 2 łyżki jogurtu naturalnego
 ✓ Jabłko 0,5 sztuki
 ✓ Przyprawy (sól, pieprz)

OBIAD

Łosoś z fasolką szparagową
 ✓ Łosoś świeży 150g
 ✓ Fasolka szparagowa żółta 100g
 ✓ Sok ze świeżej cytryny 2 łyżki
 ✓ Przyprawy (tymianek, sól, nać pietruszki)
 ✓ Olej rzepakowy 2 łyżeczki
Łososia natrzeć tymiankiem 

i solą. Upiec w naczyniu żarood-
pornym (30minut 180ºC). Fasol-
kę pokroić w mniejsze kawałki 
i ugotować w lekko osolonej wo-
dzie. Upieczonego łososia uło-
żyć na fasolce, skropić sokiem 
z cytryny i posypać natką.
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dzień Piąty

KOLACJA

Twarożek z rzodkiewką i pieczywem
 ✓ Ser twarogowy półtłusty 0,5 kostki
 ✓ Rzodkiewka 5-6 sztuk
 ✓ Jogurt naturalny 4 łyżki
 ✓ Chleb żytni pełnoziarnisty 2 kromki
 ✓ Słonecznik 1 łyżeczka
 ✓ Szczypiorek 1 łyżka
 ✓ Olej lniany 1 łyżka
Ser wymieszać z jogurtem, rzodkiewką, olejem, słonecznikiem i przyprawami. Po-

smarować chleb.
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