
 
 

 
 
 

 
 
 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.  

Materiały szkoleniowe 
Warsztaty „Zdrowa żywność to aktywność” 

Mucharz/Jaszczurowa 12.09.215 
 
 

PIRAMIDA ŻYWIENIOWA 
 

Piramida żywieniowa to przedstawienie w obrazowy sposób podziału pokarmów jakie należy 
dostarczać codziennie do organizmu. 
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POZIOMY PIRAMIDY1 

 POZIOM I - aktywność fizyczna. Ruch został uznany za nieodzowny element łączący się ze 
zdrowiem i dlatego znalazł się u podstawy piramidy, czyli na pierwszym poziomie. Zaleca się 
codziennie przynajmniej 30-minutowy szybki marsz. Ponadto w tej piramidzie niektóre produkty 
znalazły się na zupełnie innym miejscu. Te, które były u jej podstawy, zostały przesunięte na 
szczyt i odwrotnie.  

 POZIOM II to produkty z pełnego ziarna w większości posiłków oraz tłuszcze roślinne - oliwa, 
olej sojowy, słonecznikowy, rzepakowy i inne tłuszcze roślinne;  

 POZIOM III to warzywa - dozwolone, owoce 2-3 razy dziennie;  
 POZIOM IV to orzechy, rośliny strączkowe 1-3 razy dziennie  
 POZIOM V to produkty mleczne lub suplementy wapnia 1-2 razy dziennie; na szóstym 

poziomie, a więc najrzadziej: czerwone mięso oraz białe pieczywo, makarony, ryż .  
  

 
Przesłanie wynikające z piramidy żywienia: 

1. Codziennie powinniśmy ćwiczyć przynajmniej pół godziny, można też chodzić, jeździć na 
rowerze, bo ruch chroni przed chorobami cywilizacji, np. cukrzycą  
i schorzeniami serca i kręgosłupa.  

2. Należy jeść produkty węglowodanowe z jak najmniej przetworzonych mąk gruboziarnistych, a 
także kasze, zwłaszcza gryczaną i jęczmienną. To najlepsze źródła skrobi i błonnika.  

3. W codziennym menu powinny się znaleźć tłuszcze roślinne, a więc oliwa z oliwek, oleje - 
słonecznikowy, sojowy, rzepakowy i wysokiej jakości margaryny miękkie (bez tłuszczów trans). 
Dostarczają nam niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza potrzebnych 
organizmowi tłuszczów omega-6 i omega-3, które możemy czerpać jedynie z pożywienia.  

4. Warzywa najlepiej jeść surowe lub gotowane na parze, bez zasmażek. Niektóre owoce 
zawierają dużo cukru (fruktozy), dlatego zaleca się je jeść najwyżej dwa-trzy razy dziennie. Nie 
wolno z nich rezygnować, bo dostarczają nam witamin. 

 
 

PAMIĘTAJ  - PODSTAWA PIRAMIDY TO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ! 
 
 

GOTOWANE NA PARZE 
 

Gotowane na parze jest sposobem przygotowania potraw zalecanym przez dietetyków i specjalistów 
do spraw żywienia, gdyż przyrządzone w ten sposób posiłki nie tracą witamin i mikroelementów. 
Zalety: 

 mniejsze straty witamin i substancji odżywczych, 

 lekkostrawność - potrawy nie nasiąkają tłuszczem i substancjami powstającymi w procesie 
smażenia, 

 mniejsza zawartość kalorii w posiłkach, 

 gotowanie odbywa się bez tłuszczu i soli, 

 oszczędność czasu i energii,      
 potrawy nie tracą swoich walorów smakowych. 

                                                 
1 Opracow ano na postawie: http://polskieserce.pl/index2.php?IdStr=1255523402 
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Dieta jelitowa – problemy ze wzdęciami i gazami jelitowymi 

Nadmierne gromadzenie się gazów w przewodzie pokarmowym najczęściej jest wynikiem 

niewłaściwego stylu życia, w tym sposobu żywienia. Wzdęciom również sprzyja życie w napięciu, 

stresie i pośpiechu oraz nadmierne jedzenie. Inne możliwe przyczyny to: nietolerancja cukru 

mlecznego – laktozy, alergie pokarmowe, zespół jelita nadwrażliwego, celiakia i zapalenia jelit. Aby 

zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się gazów i wzdęciom należy stosować się do pewnych zasad 

żywieniowych i reguł stylu życia. Posiłki należy spożywać regularnie – 4-5 razy dziennie, w niewielkiej 

objętości, w spokojnej atmosferze i bez pośpiechu. Przed połknięciem pokarm powinien być dokładnie 

przeżuty i pogryziony. Połykanie powietrza podczas jedzenia w pośpiechu może być bowiem jedną z 

przyczyn gromadzenia się w przewodzie pokarmowym nadmiaru gazów. Z podobnego względu zaleca 

się również unikanie picia napojów gazowanych. 

Nadmierna ilość gazów powstaje w przewodzie pokarmowym na skutek wytwarzania zbyt dużych 
ilości dwutlenku węgla – dzieje się tak szczególnie po obfitych posiłkach bogatobiałkowych i/lub 
bogatotłuszczowych. Istotną rolę odgrywają też nasilone procesy fermentacyjne, zachodzące ze 
wzmożoną intensywnością po spożyciu niektórych produktów i potraw, takich jak fasola, groch, 
kapusta, brokuły, kalafior czy brukselka. Dlatego też osoby cierpiące na wzdęcia czy też ze 
skłonnością do wydalania nadmiernych ilości gazów powinny ograniczyć w swojej diecie produkty 
zawierające trudniej wchłanialne, podatne na fermentację, węglowodany. Oprócz wcześniej 
wymienionych, do produktów powodujących nadmierną produkcję gazów jelitowych należą również 
suszone śliwki, otręby, pory, cebula oraz grzyby. Gazotwórcze mogą być także tłuste potrawy, takie jak 
śmietana czy wyroby cukiernicze. U osób z nietolerancją laktozy nadmierną produkcję gazów może 
stymulować mleko. W takim przypadku – w zależności od indywidualnej tolerancji – należy je zastąpić 
w diecie fermentowanymi napojami mlecznymi: kefirami lub jogurtami. 
 
Warto pamiętać, że przyczyną zaburzeń w pracy przewodu pokarmowego i wzdęć może być również 
niedobór prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Niewłaściwa dieta – uboga w warzywa i owoce, a 
także kuracje antybiotykowe mogą skutkować wyginięciem pewnych bakterii – korzystnych z punktu 
widzenia pracy jelit. Dlatego też w profilaktyce wzdęć wskazane są produkty zawierające żywe kultury 
bakterii, takie jak jogurty czy kefiry, lub zażywanie tzw. probiotyków w kapsułkach. Ponadto należy 
ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych (tłustych mięs i wędlin, smalcu, śmietany) na rzecz 
tłuszczów roślinnych (olejów i oliwy). Do nieprawidłowej pracy jelit przyczynia się również nadmierne 
spożycie cukrów prostych, a więc cukru i słodyczy. Spośród technik kulinarnych należy stosować 
gotowanie, duszenie, pieczenie w folii. Przed spożyciem warzyw i owoców powinno się z nich usunąć 
pestki i skórki. Należy je rozdrabniać lub jeść dobrze rozgotowane albo w postaci przecierów. W 
szczególnie niekomfortowej sytuacji znajdują się osoby mające problem z oddawaniem nadmiernych 
ilości gazów o przykrym zapachu. Należy wówczas unikać produktów, które mogą temu sprzyjać. 
Należą do nich: fasola, groch, bób, kapusta, cebula, por, brukselka, kalafior, jaja, sery pleśniowe, 
napoje gazowane, kawa i inne napoje z kofeiną oraz słodycze. Istnieją też pokarmy, które mają 
zdolność absorpcji substancji lotnych, zmniejszając w ten sposób nieprzyjemne zapachy. Są to: 
zielona sałata, natka pietruszki, żurawina, a także mleczne napoje fermentowane – jogurty lub kefiry. 
W profilaktyce wzdęć nie można też zapominać o odpowiedniej podaży płynów, tj. od 1,5 do 2 litrów 
dziennie. Wpływają one na prawidłową perystaltykę jelit.  
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PRZEPISY KULINARNE 
 
Koktajl jagodowy 

500g świeżych jagód, 250 ml mleka,125ml jogurtu greckiego,10 ml miodu, 
 
Zmiksować jagody. Dodać resztę składników. Miksować aż koktajl zrobi się gładki i gęsty. 
 
 
Koktajl z mango 

 
500g mango ,sok z 2 cytryn,250 ml. mleczka kokosowego,60ml.ujogurtu greckiego 
 
Zmiksować mango. dodać resztę składników. Zmiksować wszystko na gładki koktajl. 
 
 
Pasztet ze szpinaku z serem feta 

 
1kg szpinaku,1 ząbek czosnku,sól,1 łyżka soku z cytryny,100g serka feta,100 g twarogu,1 pęczek 
dymki,3 łyżki oliwy,1 kajzerka,100ml. Słodkiej śmietany,3 jajka,1 łyżka koperku i natki,100g tartego 
parmezanu, sól, pieprz 
 
Zagotować wodę z czosnkiem, łyżką oliwy i soku z cytryny. Wrzucić szpinak bez łodyżek i gotować ok. 
6 min. Bułkę namoczyć w śmietanie. Dymkę drobno pokroić i zeszklić na oliwie. Odciśniętą bułkę, 
twaróg, szpinak i cebulkę zmiksować. Dodać drobno starty ser feta i połowę parmezanu, posiekany 
koper i natkę, sól, pieprz i jaja. Wymieszać na jednolitą masę. Wyłożyć na formę, posypać resztą 
parmezanu. Piekarnik nagrzać do 180-200st i piec ok. 45 min. Podawać na gorąco lub zimno. 
 
 
Risotto z pomidorami i bazylią 
 
500 gr pomidorów z puszki, 750 ml Bulionu warzywnego, 60 gr masła, 400 gr ryżu (najlepiej 
carnarolli), 5 łyżek bazylii (kilka listków do dekoracji). 
 
Pomidory ugotować na bulionie, 2łyżki masła rozpuścić na patelni i przesmażyć na nim ryż przez 
około 2 minuty. Partiami dodawać bulion, aż ryż będzie miękki cały proces powinien trwać około 20 
minut Zestawić risotto, dodać resztę masła i posiekaną bazylię. Udekorować listkami. Podawać na 
gorąco. 
 
 
Sałatka arbuzowa 

 
1 arbuz,1 ogórek w kostkę  bez nasion, 3 szalotki pokrojone w piórka, 70 gr roszponki, 5 rzodkiewek 
pokrojonych w półplasterki,15 gr posiekanych migdałów uprażonych bez tłuszczu 50 gr kiełków,3 łyżki 
miodu,1 łyżka octu winnego, olej z oliwek 
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Oczyść arbuza z pestek zachowując sok. Pokrój w kostkę. Dodaj ogórek, rzodkiewkę, kiełki i szalotkę. 
Na końcu umytą roszponkę. Przygotuj sos. Sok z arbuza wymieszaj z miodem, octem, olejem i 
prażonymi migdałami. Przypraw solą i pieprzem. Polej sałatkę. 
 
 
Sałatka z pomidorów i białej fasoli 

 
250 gr pomidorków koktajlowych przekrojonych na pół, 250 gr pomidorów w kostkę, garść pokrojonej 
bazylii, 2 łyżki pokrojonej natki,1 puszka białej fasoli, 
Sos: 2 posiekane czerwone cebule,1 posiekany ząbek czosnku, sok z 1 cytryny, 6 łyżek oliwy, sól, 
pieprz 
 
Składniki sosu przełóż do słoika, zakręć i potrząsaj aż zrobi się emulsja. Pomidory, fasolę i zieleninę 
polej sosem i wymieszaj. Podawaj z pieczywem zapieczonym z oliwą i czosnkiem. 
 
 
Sałatka ziołowa z malinami 

 
500g malin, garść listków natki pietruszki, kolendry, szczypiorku, mięty, bazylii, 1 szalotka pokrojona w 
piórka,1/3 białej rzepy pokrojonej w cieniutkie piórka, 80 gr oscypka startego w wiórki. 
Sos:1łyżka octu balsamicznego,3łyżki oliwy z oliwek, pieprz, sól, 1 łyżka musztardy Dijon. 
 
Wszystkie zioła muszą być umyte i osuszone. Przygotuj sos: składniki wymieszaj w słoiku i potrząsaj 
aż zrobi się emulsja. Składniki sałatki połącz w misce i polej sosem. Delikatnie wymieszaj. Oprósz 
pieprzem i solą. 
 
 
Kurczak z sałatką z groszku cukrowego 

 
350 gr groszku cukrowego,150 gr szpinaku,16 listków mięty, 4 piersi z kurczaka pokrojone  
w cienkie plasterki obsmażone na oliwie (doprawione), 90 ml mleczka kokosowego 
 
Groszek cukrowy wrzucić na wrzącą wodę i gotować 2 min. następnie wrzucić do zimnej wody. W 
misce wymieszać groszek, szpinak i miętę. Dodać ciepłego kurczaka. Polać mlekiem kokosowym. 
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WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE PRODUKTÓW WYKORZYSTANYCH PODCZAS WARSZTATÓW 
 

Maliny - w ich owocach są kwasy organiczne, pektyny, antocyjany. Są również 

bogactwo witamin (m.in. C, E, B1, B2, B6) oraz wiele substancji mineralnych - przede 
wszystkim potas, magnez, wapń, żelazo).  Działanie prozdrowotne malin: 
 są środkiem przeciwgorączkowym i napotnym, ponieważ kwas salicylowy w nich zawarty pobudza 

gruczoły potowe, a malinowe olejki eteryczne rozgrzewają; 

 działają przeciwzapalnie, ściągająco i przeciwbakteryjnie, 

 działają uspokajająco, 

 obniżają ciśnienie krwi, wzmacniają serce i mają działanie przeciwmiażdżycowe dzięki minerałom 
w nich zawartym, 

 żelazo i miedź mogą wspomóc leczenie anemii, 

 potas reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu, dlatego maliny zalecane są osobom 
mającym choroby nerek lub woreczka żółciowego, 

 są pomocne w łagodzeniu bólu miesiączkowego, gdyż powodują rozkurcz mięśni gładkich, 

 duża ilość witamin wpływa korzystnie na układ odpornościowy, 

 polifenole, silne antyoksydanty, chronią przed wolnymi rodnikami i opóźniają starzenie się, 

 zawarty w nich kwas elagowy jest silnym antyoksydantem, wzmacnia odporność organizmu i, 
według najnowszych badań, posiada właściwości przeciwnowotworowe.  

Jagody mają wiele istotnych właściwości. Są to: 

 Uszczelnienie naczyń krwionośnych – substancje zawarte w borówkach przedłużają działanie 
witaminy C, zapobiegają depolaryzacji kwasu hialuronowego.  

 Działanie przeciwzapalne – składniki zawarte w jagodach mają zdolność zmniejszania odczynu 
zapalnego.  

 Działanie nawilżające, zmiękczające i wygładzające skórę – możliwe jest dzięki obecności 
takich składników, jak: związki witaminowe, pektyna, aminokwasy oraz organiczne kwasy 
owocowe. Kwasy owocowe zapobiegają pogrubieniu rogowej warstwy naskórka, co ma wpływ 
na zmiany trądzikowe.  

 Działanie przeciwutleniające – składniki przeciwutleniające usuwają nadmiar wolnych 
rodników, co przyczynia się do poprawy wyglądu skóry.  

 Działanie ściągające – składniki zawarte w borówkach powodują obkurczenie się 
uszkodzonych warstw komórek skóry i błon śluzowych, dzięki czemu przeciwdziałają 
powstawaniu stanów zapalnych skóry. 

 Działanie przeciwbakteryjne – zawarte w jagodach antybiotyki przeciwdziałają namnażaniu się 
bakterii i wirusów, dzięki czemu rośliny te działają bakteriobójczo i przeciwgrzybicznie.  

Szpinak 

Liście szpinaku mają właściwości antynowotworowe i chronią przed miażdżycą. Właściwości lecznicze 
szpinaku to zasługa beta-karotenu, witaminy C oraz luteiny – przeciwutleniaczy, które chronią przed 
miażdżycą i nowotworem. Szpinak bogaty jest w potas, żelazo i kwas foliowy. Szpinak powinny jadać 
osoby zestresowane, bo jest źródłem magnezu. Pierwiastek ten ma duży wpływ na funkcjonowanie 
układu nerwowego, zdecydowanie obniża podatność na stres, wykazuje właściwości uspokajające. 
Zapobiega bólom i zawrotom głowy. Liście szpinaku zawierają dużo obniżającego ciśnienie potasu, 
dlatego powinny je jeść osoby z nadciśnieniem. 


