
DIETA W PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI

Więcej ZDROWIA – Więcej ŻYCIA
 W każdym wieku można dokonać odpowiednich 

zmian, które opóźnią procesy starzenia się organizmu 
przez:

 prawidłowe odżywienie, oraz  regularne ćwiczenia 
fizyczne.

 Co należy jeść i ile określa

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 
dla seniorów z 2017 roku?



NIEKORZYSTNE ZMIANY U SENIORÓW 

 Z upływem lat organizm pracuje wolniej.

 Zmniejsza się ilość śliny i soków trawiennych.

 Braki w uzębieniu, utrudniają żucie pokarmów.

zmienia się perystaltyka i mikroflora jelita, dlatego 

pokarm jest trudniej  trawiony i przyswajany.

 Słabnie układ ruchowy i kostny- osteoporoza.

 Zmiany w układzie krążenia.

 Słabną funkcje poznawcze,  zmysły smaku

i powonienia. 



CIESZYĆ SIĘ ZDROWIEM JAK NAJDŁUZEJ

Odpowiednia dieta, 
warunkuje dobre 
zdrowie

 Im bardziej różnorodna 
dieta tym więcej 
składników odżywczych, 
mineralnych i witamin 
otrzyma organizm. 

 Zbyt mała ilość pokarmu –
to niedożywienie.

 Zbyt duża ilość 
pożywienia – to nadwaga i 
otyłość.

Codzienna aktywność 
fizyczna uznana za 
nieodzowny element 
prawidłowego żywienia.

 Podstawą Piramidy   
Zdrowego Żywienia i 
Aktywności Fizycznej  IŻiŻ

 stanowią ćwiczenia 
fizyczne wraz z kontaktami  
rodzinnymi    i 
społecznymi.



ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA



PAMIETAJ O WODZIE

Woda na pierwszym miejscu!

Najważniejszy składnik organizmu.

Z wiekiem zmniejsza się zawartość 
wody w organiźnie  oraz odczuwanie 
pragnienie.

 Osoby starsze narażone są na 
odwodnienie organizmu,

 powinni  spożywać ok.1,5 -2  litrów   
płynów dziennie, głównie wodę,

 pić małymi łyczkami, kiedy nawet  
nie odczuwają pragnienia.



WODA - ELIKSIR ŻYCIA



OBJAWY ODWODNIENIA ORGANIZMU

 Bóle i zawroty głowy

 Skórcze i bóle mięsni

 Suchość w ustach

 Wiotka skora

 Zaparcia

 Zaburzenie wydalania 
moczu –skąpomocz

 Zła praca nerek i serca



WARZYWA I OWOCE
Kolorowa dieta 
Warzywa i owoce są źródłem:
 witaminy C , beta-karotenu, 

kwasu foliowego, 
 składników mineralnych, sodu, 

wapnia,  potasu i magnezu.
 błonnika i wody
Jedz najlepiej warzywa surowe,
gotowane na parze, pij soki
warzywne, sok pomidorowy, 

zawiera likopen.
Warzywa  i owoce chronią organizm 

przed, nowotworami oraz 
opóźniają  procesy starzenia się.



PRODUKTY ZBOŻOWE

 Pieczywo z pełnego ziarna

 kasze, ryż brązowy 

 makaron pełnoziarnisty 

 naturalne płatki zbożowe, musli

Produkty zbożowe są źródłem: 

 węglowodanów,  witamin B, B1, 
B2, B6, PP 

 błonnika regulującego pracę 
jelit, który zapobiega zaparciom.

Węglowodany, stanowią główne 
źródło energii. 



MLEKO i PRODUKTY MLECZNE
Wybieraj, fermentowane 

napoje   mleczne: maślankę, 
kefir, jogurt  oraz sery 
twarogowe, są lepiej

trawione od mleka.

Produkty mleczne są źródłem:

 białka, tłuszczu , oraz 
,,dobrych” bakterii jelitowych.

 witamin z grupy B, A i D.

Z wiekiem zmniejsza się 

wchłanianie i przyswajanie 

wapnia, następuje ubytek masy 

kostnej-osteoporoza

 spożywaj 3 porcje dziennie.



MIĘSO
Produkty mięsne są źródłem:
białka, tłuszczu oraz witamin z

grupy B,B1, B12,PP, żelaza, 
cynku.

 Zalecane chude mięso, drób, 
cielęcina i wołowina

 chude wędliny
 Spożywaj z umiarem 2-3 razy w 

tygodniu.
Pozostałe dni możesz zastąpić:
 rybami oraz jajkami. 
 nasionami z roślin 

strączkowych, fasola, soczewica, 
groch, bób.



RYBY
Wybieraj ryby morskie: łosoś, 

tuńczyk, śledź, makrela, 
dorsz.

Ryby są źródłem:

 białka

 nienasyconych kwasów 
tłuszczowych  omega-3 i 
witaminy D

 jodu, fosforu i potasu.

 witamin A, D, E, K,  

Najkorzystniej piec lub gotować 

na parze.

Jedz ryby 1-2 razy w

tygodniu.



TŁUSZCZE
Oleje roślinne,  stanowią źródło

energii, są niezbędne dla

przyswajania witaminy A,D,E,K.

 wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe omega 3–ryby

 olej rzepakowy, lniany 

 oliwa z oliwek, oliwki

 orzechy, nasiona oleiste

 awokado

Unikaj tłuszczów nasyconych i 

tłuszczów utwardzanych- trans.



SÓL
Ogranicz spożycie soli 

Dziennie dawka 5 g=płaska
mała łyżeczka (WHO)

Nadmiar soli przyczynia się do:

 wzrostu ciśnienia tętniczego 
krwi (zawał serca, udar 
mózgu)

 zamiast soli używaj ziół, 
przyprawy, które zawierają 
składniki odżywcze.

 Polacy zjadają 2-3 razy więcej 
soli od zalecanej normy.



SŁODYCZE
Unikaj cukru, 

słodyczy oraz

słodzonych napojów.

Cukier jest źródłem:

 ,,pustych” kalorii,

powoduje nadwagę

 cukrzycę, choroby 
serca.

Zastępuj słodycze,

owocami i orzechami.



NIEDOBORY WITAMIN U SENIORÓW
Skutki niedoboru witamin i soli mineralnych:

 Witaminy B6, mięso, warzywa, pieczywo- stany zapalne 
skóry

 Witaminy B12, bakterie flory jelitowej, mięso, mleko, jajka-
anemia złośliwa.

 Witaminy D, w 80% wytwarza organizm sam pod wpływem 
słońca, 20% stanowi,  jedzenie,  jajka, wątroba, mleko, ryby  –
osteoporoza, wypadanie zębów.

 Wapń, nabiał, jajka, ryby –kruchość kości, nieprawidłowe 
krzepnięcie krwi. 

 Żelazo, mięso, jajka, zielone warzywa –jest składnikiem krwi,
- anemia

 Magnez, kakao, zielone warzywa, produkty zbożowe, 
-osłabienie mięśni i układu nerwowego, bóle głowy. 



10  ZASAD ŻYWIENIA OSÓB STARSZYCH  IŻiŻ

 Spożywaj posiłki regularnie co 2-3 godziny.

 Pij co najmniej 2l płynów, głównie wodę.

 Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej.

 Spożywaj pełnoziarniste produkty zbożowe.

 Produkty mleczne, jogurty kefiry, twaróg.

 Jedz: ryby, jaja, chude mięso i  warzywa strączkowe.

 Ograniczaj mięso czerwone i tłuszcze zwierzęce.

 Unikaj cukru, słodyczy i soli.

 Nie spożywaj alkoholu.

 Bądź aktywny fizycznie i umysłowo i społecznie.



PRAKTYCZNE ZALECENIA według IŻiŻ

 Posiłki urozmaicone, małe objętościowo i świeżo 
przygotowane, ciepły jeden posiłek.

 Pij często wodę, małymi łykami- nawodnienie.

 Warzywa i owoce spożywaj rozdrobnione, przetarte, 
pieczone lub w postaci soków.

 Ograniczaj sól, używaj przyprawy.

 Codzienne gimnastyka nawet na krześle lub w obrębie 
łóżka przynosi korzyści zdrowotne.

 Angażuj się w utrzymanie kontaktów rodzinnych i 
społecznych. Nie izoluj się.



RUCH TO ZDROWIE!
Ćwicz co najmniej  pół
godziny  dziennie, tyle na ile 
pozwoli Ci stan zdrowia.
Aktywność fizyczna poprawia:
 samopoczucie, pamięć 
 sprawność umysłową
 kondycję fizyczną i psychiczną
 stan  mięśni, stawów i kości
 pomaga schudnąć
 zmniejsza ryzyko chorób 

sercowo-naczyniowych 
 wyzwala endorfiny, dodaje 

energii.

.



TALERZ- PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA, 

jest sukcesem dobrego zdrowia. 


