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ZDROWE ODŻYWIANIE 

to sposób odżywiania, polegający        
na dostarczaniu organizmowi wszelkich 
niezbędnych składników odżywczych 

(białka, tłuszcze, węglowodany, 
witaminy i minerały), które wpływają 

na nasz wygląd, kondycję                
i samopoczucie. 



ZASADY DOBREGO ODŻYWIANIA:

✓ Jedz regularnie, w równych odstępach czasu, minimum 3-5 
posiłków.

✓ Zrezygnuj z dań typu fast food.
✓ Jedz dużo warzyw i owoców.
✓ Unikaj nadmiaru słodyczy.
✓ Pij dużo wody.
✓ Dokładnie gryź i przeżuwaj.
✓ Zamień sól na zioła (bazylia, oregano, rozmaryn, tymianek).
✓ Zrezygnuj lub ogranicz alkohol, kawę, kolorowe napoje 

gazowane i papierosy.
✓ Zastąp smażenie potraw pieczeniem.
✓ Spożywaj mniej tłuszczów.
✓ Ogranicz spożycie mięsa.



CIEKAWOSTKI



ZDROWA DIETA

może sprawić, że skóra będzie błyszczeć!



CYNAMON

⚫ poprawia apetyt;
⚫ przyspiesza trawienie;
⚫ zapobiega wzdęciom;
⚫ obniża poziom cukru we krwi;
⚫ pomaga kobietom, które 

zmagają się z osteoporozą     
i bolesnymi miesiączkami; 

⚫ jest pomocny przy leczeniu 
biegunek i problemów            
z krążeniem;

⚫ jest również naturalnym 
„spalaczem” tłuszczu.



GOTOWANIE WARZYW

bardziej korzystne jest gotowanie warzyw   
na parze w kuchence mikrofalowej              
z filiżanką wody od innych technik 

gotowania!



PISTACJE

zmniejszają ryzyko chorób serca       
oraz cukrzycy!



CZEKOLADA

• przeciwdziała depresji;
• zmniejsza podatność 

człowieka na takie choroby, 
jak schizofrenię;

• jest skutecznym środkiem 
zapobiegającym ciągłemu 
kaszleniu  (może być nawet 
bardziej skuteczny               
od lekarstwo na kaszel);

• sam zapach czekolady może 
pomóc ci się zrelaksować.



ŚNIADANIE

jedzenie dużego śniadania sprzyja gubieniu kilogramów 

(musi być ono jednak bogate w białko i węglowodany)!



PIECZYWO CHRUPKIE

zawiera więcej kalorii niż inne rodzaje 
chleba!



LODY

⚫ są kaloryczne głównie  
ze względu na dodatki 
(bita śmietana, słodkie 
sosy); 

⚫ są źródłem wapnia, 
białka, witamin z grupy 
B oraz żywych kultur 
bakterii - wspomagają 
zachowanie prawidłowej 
mikroflory przewodu

pokarmowego.



CEBULA

⚫ zmniejsza ryzyko 
występowania raka 
żołądka;

⚫ jest doskonałym 
przeciwutleniaczem 
(posiada właściwości 
antyalergiczne, 
przeciwwirusowe               
i antyhistaminowe). 



OSTRA PAPRYKA

obniża poziom insuliny w organizmie!                               
jej niski poziom sprzyja chudnięciu,            

a także zapobiega odkładaniu się 
tłuszczyku!



WODA

stanowi nawet do 80% objętości mózgu; 
aby wykorzystać optymalnie możliwości 

mózgu pij dużo wody!



SKÓRKA

skórka naszych krajowych owoców (takich jak jabłka 
czy gruszki) stanowi cenne źródło błonnika;          

to właśnie pod skórką znajduje się najwięcej 
witamin!



JABŁKA

bardziej pobudzają rano niż kawa!



CIEMNE PIECZYWO

zawiera więcej błonnika – zwiększa 
uczucie sytości! 



OMEGA-3

niskie spożycie omega-3 wiąże się z niższym IQ, 
depresją, różnymi zaburzeniami psychicznymi, 

chorobami serca i innymi poważnymi chorobami!



CYTRYNA

ma więcej cukru niż truskawka (kwas cytrynowy 

sprawia, że nie zauważamy, jakie są one słodkie)!



KIWI

zawiera dwa razy tyle witaminy C,          
co pomarańcze i tyle potasu, co banany!



POCIĘTE OWOCE

w ciągu trzech godzin tracą do 20% 
witaminy C!



WANILIA

zapach wanilii zmniejsza apetyt            
na słodycze (zainwestuj w perfumy 

o zapachu wanilii)!



MARCHEWKA

pierwotnie była purpurowa, dopiero 

w XVII wieku w Anglii została wyhodowana 
pomarańczowa odmiana.



ŻÓŁTKA JAJ

mają znacznie więcej składników odżywczych 
niż białka!



POMIDORY

tracą swój smak, gdy przechowywane          
są w lodówce!



BANANY

z zieloną końcówką są lepsze niż banany 
dojrzewające, ponieważ zawierają one dużo 
cukru i jeśli są spożywane z białkiem, poziom 

insuliny jest unormowany!



NAKLEJKI NA OWOCACH

wykonane są one z papieru jadalnego,      
nawet klej jest spożywczy!



MIÓD

nigdy się nie psuje (został znaleziony             
w stanie jadalnym miód sprzed ponad        

5 tysięcy lat)!



BROKUŁ

⚫ zawiera dwukrotnie 
większą ilość witaminy C 
niż pomarańcza;

⚫ zawiera tyle samo 
wapnia, co mleko;

⚫ jest łatwiej 
przyswajalny przez 

nasz organizm.



MROŻONE WARZYWA

są bardziej pożywne niż nie mrożone 
warzywa (zazwyczaj są zamrażane krótko               

po zebraniu)! 



PIKANTNE JEDZENIE

ludzie, którzy jedzą pikantnie, mają tendencję 
do dłuższego życia (składni bioaktywne 

pomagają utrzymać zdrowy poziom 
cholesterolu i trójglicerydów)!



HERBATA

picie herbaty (zielonej i czarnej) 
poprawia zdrowie mózgu!



ORZECHY

spożywanie co najmniej 20g orzechów 
dziennie, powoduje u ludzi mniejsze 
ryzyko chorób serca, nowotworów        

i innych chorób!



SUROWY SZPINAK 

poprawia humor (jest on źródłem tryptofanu,

który obniża negatywne emocje)!
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