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 To zasady według których, powinniśmy 
komponować produkty spożywcze w 
codziennej diecie. 

 Na najniższym poziomie znajdują się 
produkty, które powinniśmy jeść najczęściej, 

 Im wyżej umieszczony jest dany produkt, tym 
mniej należy go spożywać: 

 



 Słodycze powinno się jeść tylko od święta, 

 Ograniczaj spożycie czerwonego mięsa, 

 Częściej sięgaj po drób, ryby i tłuszcze, 

 W każdym posiłku należy uwzględnić owoce i 
warzywa, 

 Podstawą diety są produkty zbożowe 
pełnoziarniste, 

 Uprawiaj sport  



 Podstawową zasadą zdrowego odżywiania 
jest różnorodność spożywanych produktów, 
aby dostarczyć organizmowi energii i 
wszystkich niezbędnych składników 
odżywczych, w tym witamin i soli 
mineralnych. Składnikami pokarmowymi 
dostarczającymi energii są cukry, białka, 
tłuszcze 

                             



 To przede wszystkim produkty zbożowe, ryż, 
ziemniaki. Dostarczają one bardzo dużo 
energii, a zawarty w nich błonnik daje uczucie 
sytości, przyspiesza przemianę materii 

 



 Organizm czerpie z nich potrzebną mu 
dawkę witamin i składników mineralnych. 
Powinniśmy ich zjadać ok. 500 g dziennie. 
Najzdrowsze są selery, marchew, pomidory i 
ogórki. 

 Owoce powinno się jeść zamiast słodyczy. 

   



 Dostarczają nam białko i niezbędny dla kości 
wapń. Do tej grupy zaliczamy przede 
wszystkim  mleko, kefiry, jogurty i sery. 

  

                           



 Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej 
w piramidzie. 

 Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa 
na sprawność i prawidłową sylwetkę. 

 Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty 
znajdujące się w podstawie (na dole) piramidy. 

 Spożywaj codziennie przynajmniej 3–4 porcje mleka lub 
produktów mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery. 

 Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. 
Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych. 

 Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce. 
 Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych. 
 Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów. 
 Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę. 
 Pij codziennie odpowiednią ilość wody. 
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 Aktywność fizyczna 

                                               



 Prawidłowe odżywianie 

 Zrównoważona dieta 

 







 Brak używek i fast foodów                                     

 





 Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w 
ciągu dnia. Dodaje energii  i dostarcza 
całemu organizmowi paliwa do prawidłowego 
funkcjonowania. Osoby, które jedzą rano byle 
co lub w ogóle nie jedzą śniadania są 
zmęczone i rozdrażnione, łatwo zapadają na 
różne przeziębienia. 

 





 „ Kto śniadanie co dzień zjada,  

       temu wszystko się układa. 

      W szkole idzie wyśmienicie  

      i radośnie leci życie. 

      Pamiętajcie nieboraki  

      już na zawsze wierszyk taki, 

      mleko, płatki, jajko z grzanką 

      to najlepsze jest ŚNIADANKO !!!”  



 Zdrowia przybywa, gdy jadasz owoce i 
warzywa 

 

 



 „UNIKAJ  słodyczy w nadmiarze bo 

    co się z Tobą stanie czas pokaże” 

 

 



 Zamiast lizaka wybierz jabłuszko, 

   będziesz mieć zawsze zdrowe serduszko !!! 

 

 





Mały misiu dużo je 
chce być silny - to się wie. 

Mały lisek dużo je 
chce być sprytny - to się wie. 

Mała małpka dużo je 
chce być zwinna - to się wie. 

A ty - jeśli wszystko zjesz 
- będziesz tym, kim tylko chcesz! 

 



 

Por, marchewka i pietruszka 
już wskoczyły do garnuszka. 

Jeszcze seler i ziemniaczki 
i fasolka i buraczki. 

Szybko zupka jest gotowa 

- jarzynowa, bardzo zdrowa! 



 Zamiast odmawiać sobie przyjemności 
jedzenia, komponuj dietę tak, aby znalazło 
się w niej wszystko co lubisz……. w dobrych 
proporcjach !! 

 Tylko zbilansowana dieta oparta na 
różnorodności spożywanych produktów, 
zapewni organizmowi wszystkie niezbędne 
składniki i energię. 

 



 „ CZŁOWIEK  NIE  ŻYJE ,  ABY JEŚĆ, 

       ALE  JE,  ABY  ŻYĆ”  

                

                                  

                                                       Sokrates 




