
Zasady zdrowego odżywiania

✔ Jedzenie powinno być miłym doświadczeniem. 

✔ Znajdź  przyjemne  sposoby  na  codzienną  aktywność  fizyczną  –
zrównoważenie  spożycia  produktów  spożywczych  z  aktywnym  trybem  życia
pomaga uchronić Cię przed chorobami oraz zapobiega przybieraniu na wadze.

✔ Zdrowa dieta powinna zawierać różnorodną żywność, ale także pomagać w
utrzymaniu zdrowej wagi.

✔ Zwróć uwagę na wielkość porcji – wybieraj mniejsze posiłki.

✔ Świeże lub mrożone jedzenie  powinno być  spożywane bez  dodatkowego
cukru, soli lub wysokokalorycznych sosów.

✔ Jedzenie  należy  grillować,  piec,  gotować  lub  gotować  na  parze  zamiast
smażyć lub smażyć w głębokim oleju.

✔ Jedzenie  powinno  być  przygotowywane  i  przechowywane  w  bezpieczny
sposób.

✔ Dieta  powinna  zawierać  różnorodne  kolorowe  warzywa  i  owoce  (należy
spożywać pięć dziennie), rośliny strączkowe, ziarna zbóż,  pieczywo pełnoziarniste
oraz bogate w błonnik produkty spożywcze o niskiej zawartości soli.

✔ Przynajmniej  połowa  spożywanych  ziaren  powinna  być  produktami
pełnoziarnistymi. Aby zwiększyć ilość przyjmowanych produktów pełnoziarnistych
należy zastąpić przetworzone ziarna w diecie.

✔ Zwyczajne  pieczywo  pełnoziarniste,  zboża,  ziemniaki,  makaron  i  ryż
dostarczają najlepsze kalorie potrzebne dla zdrowej diety.  Twoje posiłki  powinny
opierać się na prostych potrawach z dużą ilością warzyw, sałatek i owoców.

✔ Wybierać należy oleje roślinne (zwłaszcza oliwa z oliwek i olej rzepakowy, za
wyjątkiem  oleju  palmowego  i  kokosowego)  zamiast  tłuszczu  zwierzęcego.
Awokado,  orzechy,  migdały  oraz  tahini  (masło sezamowe)  są  bogatymi  źródłami
olejów roślinnych.



✔ Ogranicz spożycie soli.  Źródłami sodu w diecie są:  sól  stołowa, zupy, sosy,
soja,  dressingi  do  sałatek,  mięso  przetworzone  przemysłowo  (np.  salami  lub
przetworzone mrożone mięso), sery, przekąski (np. precle), kiszona i przetworzona
żywność.

✔ Powinno się ograniczyć do minimum spożycie mięsa o wysokiej zawartości
tłuszczu  (szczególnie  przetworzonego  mięsa,  które  jest  bogate  w  tłuszcz  i  sód),
twardych  margaryn  i  ciast  zawierających  utwardzone  tłuszcze  (trans-kwasy
tłuszczowe) oraz produkty bogate w sód i cukier.

✔ Wybieraj różnorodne produkty spożywcze z proteinami, w tym: chude mięso,
drób, jaja, fasolę, groch, produkty sojowe oraz niesolone orzechy i nasiona. Zalecane
są dwa do trzech dań zawierających tłuste ryby tygodniowo.

✔ Należy  spożywać  dużo  wody  i  ograniczyć  spożycie  słodzonych  napojów.
Zielona herbata może mieć korzystny wpływ na zdrowie.

✔ Jeśli  zaczniesz  przyjmować  multiwitaminowe  lub  mineralne  suplementy
diety, skontaktuj się z lekarzem aby uniknąć „dodawania” innych znaczących źródeł
tych samych składników odżywczych, w tym z innych suplementów oraz żywności
wzbogacanej.

✔ Zwiększ spożycie mleka i nabiału bez tłuszczu lub o niskiej jego zawartości –
takich  jak  mleko,  jogurty  i  ser  –  aby  zapewnić  źródło  wapnia.  Wybieraj  mleko i
jogurt częściej niż sery.

✔ Jeśli rzadko wychodzisz na słońce lub istnieje ryzyko osteoporozy, zaleca się
uzupełnienie diety o około 800 IU (20 mcg) witaminy D.

✔ Przy  regularnym  spożyciu  napojów  alkoholowych,  zalecane  jest
umiarkowanie  –  kilka  razy  w  miesiącu.  Rekomendowane  w  takim  wypadku  jest
czerwone wino.

✔ Zdrowa dieta może zawierać ograniczone ilości „innych produktów”, takich
jak ciastka, ciasta, słonych przekąsek czy wyrobów cukierniczych. Tego typu wyroby
są bogate w kalorie, tłuszcz, cukier i sól. Trzeba więc pamiętać aby nie jeść ich ZBYT
dużo i ZBYT często.

✔ Aby załagodzić  suchość w ustach należy  unikać  kofeiny,  alkoholu,  tytoniu
oraz suchych, pikantnych, słonych lub bogatych w kwasy produktów spożywczych. 



✔ Aby stymulować wytwarzanie śliny spróbuj landrynek lub gum do żucia. Usta
powinny być nawilżane wazeliną. Powinno się często pić wodę.

✔ By zapewnić lepsze spożycie, spróbuj zachęcić rodzinę do odwiedzin w porze
posiłków i przynoszenia ulubionego jedzenia. Jedz w ciągu dnia i spróbuj małych
lecz częstych posiłków z odpowiednimi składnikami odżywczymi, aby odzyskać lub
utrzymać  dietę.  Jedz  pożywne  przekąski,  a  jeśli  trzeba  –  korzystaj  z  doustnych
suplementów. Nie powinny jednak zastąpić posiłków.  

✔ Rekomendacją  na  co  dzień  jest  utrzymanie  zbilansowanej  diety  pod
względem  posiłków.  Natomiast  dzienne  wartości  energetyczne  należy  dzielić
według składników odżywczych:

węglowodany 55-60%, z których nie więcej niż 10% to cukier;
białka 15% (0,8g/kg masy ciała/dzień);
tłuszcze 25-30%, z których mniej niż 7% to tłuszcze nasycone.

Szacowane dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dla dorosłych w wieku 50+ przy
różnym poziomie aktywności fizycznej wynosi:

Poziom aktywności
fizycznej

Kobiety Mężczyźni

Siedzący 1600 kcal 2000-2200 kcal

Umiarkowanie aktywny 1800 kcal 2200-2400 kcal

Aktywny 2000-2200 kcal 2400-2800 kcal
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