
 

 

 

 

Co MUSISZ wiedzieć o kluczowych 
nawykach żywieniowych? 

 

Nawyki żywieniowe są jednym z kluczowych aspektów wpływających na zdrowie 
człowieka. Mogą one służyć zarówno utrzymaniu lub przywróceniu zdrowia (nawyki 
prozdrowotne, inaczej pozytywne) jak i powodować pogorszenie zdrowia człowieka 
(nawyki destrukcyjne, negatywne).  

Według raportu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z 2012 r. aż 50% 
polskiego społeczeństwa uważa, że najbardziej istotnym czynnikiem w kontekście 
zdrowia jest właśnie odpowiednie odżywianie (m.in. częste spożywanie owoców i 
warzyw, ograniczenie tłustego mięsa). Mimo tego, że Polacy deklarują 
zainteresowanie zdrowym odżywianiem, badania opisujące zachowania zdrowotne 
społeczeństwa polskiego są alarmujące. 

Jak zmienić nawyki żywieniowe?  

Najlepiej powoli i systematycznie. Nie rozpoczynać zmiany od wielkiej rewolucji, która 
potrwa tylko chwilę. Zwrócono na to nawet uwagę w najnowszych Zaleceniach 
zdrowego żywienia opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.  

Zalecenia z 2020 roku przedstawione są w formie talerza zdrowego żywienia, który 
pokazuje jakie produkty powinny stanowić podstawę diety (warzywa i owoce), a 

których powinno się unikać (sól  i fast food). Oprócz tego broszura zawiera materiał W 
3 krokach do zdrowia, który pokazuje konkretne zalecenia żywieniowe w formie 3 
poziomów, od najłatwiejszego, najmniejszego, do najtrudniejszego, docelowego. Ma to 
zachęcić do stopniowej, ale systematycznej zmiany nawyków żywieniowych Polaków.  

Regularność posiłków  

Regularne spożywanie posiłków jest jednym z najważniejszych nawyków 
żywieniowych. W większości dietetycznych podręczników można przeczytać, że zaleca 
się spożywanie 5 posiłków dziennie co 3-4 godziny.  

Oczywiście jest to idealne rozwiązanie, ale we współczesnym świecie często 
niemożliwe. Warto jednak dopasować pory spożywania posiłków do swojego 
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codziennego grafiku, tak aby móc zjeść 3-5 posiłków w mniej więcej regularnych 
odstępach czasu.  

Zbyt długie przerwy między posiłkami mogą prowadzić do powstania tzw. 
ekstremalnego głodu. Ekstremalny głód sprzyja wybieraniu niezdrowych produktów 
(tych które akurat są pod ręką) oraz przejadaniu się. W sytuacji ekstremalnego głodu 

jemy szybciej i tym samym więcej.  

Regularne spożywanie posiłków sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz 
tempa metabolizmu. Wpływa także korzystnie na metabolizm węglowodanów i 
pozwala utrzymać odpowiedni poziomu glukozy i insuliny we krwi. Warto więc zwrócić 
szczególną uwagę na regularność posiłków wśród chorych na cukrzycę i/lub 
insulinooporność.  

Spożycie warzyw i owoców 

Już od dawna podkreśla się ogromną rolę warzyw i owoców w zdrowym odżywianiu. W 
zaleceniach żywieniowych z 2016 roku stanowiły one podstawę piramidy żywieniowej 
zaraz po aktywności fizycznej. Natomiast w dołączonych do piramidy zasadach 
zdrowego żywienia można było przeczytać: 

Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości, co najmniej połowę, tego 
co jesz. Pamiętaj o właściwych proporcjach: ¾ warzywa i ¼ owoce. 

W tegorocznych zaleceniach to sformułowanie jest bardzo obrazowo przedstawione – 
warzywa i owoce mają stanowić połowę tego co jemy, czyli zajmować pół talerza 
podczas posiłku. W praktycznym komponowaniu diety warto, aby każdy posiłek 
zawierał porcję warzyw i owoców. Przyjmuje się, że minimalna ilość warzyw i owoców 

jaka powinna być spożyta w ciągu dnia to 400 g.  

Warzywa i owoce stanowią bogactwo witamin, minerałów oraz substancji biologicznie 
aktywnych, w tym przede wszystkim antyoksydantów. Antyoksydanty mają zdolność 
neutralizacji wolnych rodników przez co wpływają prozdrowotnie na organizm 
człowieka, zmniejszają stres oksydacyjny i wzmacniają układ odpornościowy.  

Wiele badań wykazało, że odpowiednie spożycie warzyw i owoców zmniejsza ryzyko 

zachorowania na różnego rodzaju choroby (np. nowotwory, nadciśnienie tętnicze, 
miażdżycę, zawał serca, udar mózgu, cukrzycę). Warzywa i owoce z uwagi na swoją 
niską kaloryczność zmniejszają gęstość energetyczną diety, wpływając na szybsze 
wykształcenie uczucia sytości. W ten sposób mogą przeciwdziałać nadwadze i otyłości.  
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Picie odpowiedniej ilości wody 

Nawyk picia wody jest także bardzo ważny, a niestety wiele ludzi o nim zapomina. 
Woda jest niezbędna do życia i wchodzi w skład wszystkich komórek w organizmie 
człowieka. Odpowiednia podaż wody gwarantuje utrzymanie stałej temperatury ciała, 
zachowanie prawidłowych procesów życiowych. Woda jest niezbędna także w procesie 
trawienia i wchłaniania składników odżywczych oraz regulacji gospodarki 

wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.  

Średnie zapotrzebowanie na wodę (z napojów i produktów spożywczych) wynosi około 
2,5 l dla mężczyzn i 2 l dla kobiet. Warto pamiętać, że zapotrzebowanie to wzrasta w 
okresie ciąży (do 2,3 l) oraz laktacji (do 2,7l). Zapotrzebowanie na wodę jest także 
wyższe podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych i w skrajnych warunkach 

środowiskowych (np. bardzo wysokich temperaturach).  

Woda nie może być magazynowana w organizmie człowieka w większej ilości, dlatego 
musi być stale dostarczana wraz z napojami, aby było możliwe prawidłowe jego 
funkcjonowanie. Niedostateczna podaż wody może prowadzić do odwodnienia i 
poważnych zaburzeń stanu zdrowia.  

W praktyce warto wypijać minimum 1,5 l czystej wody, ponieważ część jest 
dostarczana z posiłkami np. zupami, sosami, owocami. Podczas pracy dobrze jest mieć 

zawsze przy sobie szklankę/butelkę z wodą.  

Wykluczenie napojów słodzonych  

Skoro już mówimy o napojach, warto wspomnieć o napojach słodzonych. Bardzo ważne 
w zdrowym odżywianiu jest znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie takich 
napojów z diety. Wysokie spożycie napojów słodzonych wiąże się z dużym spożyciem 

cukrów dodanych i wysokim indeksem glikemicznym diety.  

Badania pokazują, że spożywanie napojów słodzonych sprzyja otyłości, zaburzeniom 
gospodarki lipidowej, nadciśnieniu tętniczemu, cukrzycy, insulinooporności i 
powstawaniu stanu zapalnego w organizmie. To z kolei może prowadzić do rozwoju 
miażdżycy i wystąpienia epizodów sercowo-naczyniowych.  

Tak jak pisano w poprzednim punkcie – woda powinna być podstawowym napojem w 
diecie zdrowego człowieka. Jeśli dana osoba ma problem z piciem wody, można dodać 
do niej świeże owoce lub mięte dla smaku, zamiast zastępować ją słodzonymi napojami.  
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Suplementacja witaminy D w okresie jesienno-zimowym 

Głównym źródłem witaminy D w organizmie człowieka jest synteza skórna pod 
wpływem promieniowania UV (słonecznego). Jednak w populacji polskiej ze względu 
na słabą ekspozycję na słońce, niedobór witaminy D jest poważnym i powszechnym 

problemem.  

Niezależnie od wieku, niedobór witaminy D może zwiększać ryzyko rozwoju wielu 
chorób i  negatywnych skutków zdrowotnych. Dlatego w Polsce zalecana jest 
suplementacja witaminy D w  dawce 800–2000 IU/dobę, w  zależności od  masy ciała 
i podaży w diecie. Suplementacja powinna być stosowana w okresie jesienno-zimowym 
(wrzesień-maj) lub nawet przez cały rok, jeśli np. stosowane są kremy z filtrem lub 
ekspozycja na słońce jest niewystarczająca. 

Witamina D oddziałuje przede wszystkim na metabolizm kości i gospodarkę 
wapniową. Wydaje się, że może mieć także wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego organizmu. Wyniki wielu badań wskazują też na związki 
witaminy D z występowaniem cukrzycy i chorób przewodu pokarmowego.  

Wybieranie zdrowych tłuszczów 

Wiele osób zaczynając się zdrowo odżywiać, próbuje wyeliminować z diety wszystkie 
źródła tłuszczu. Niepotrzebnie! Tłuszcz pełni wiele ważnych funkcji w organizmie 
człowieka – jest źródłem energii, wchodzi w skład układu nerwowego i warunkuje jego 
prawidłowy rozwój, bierze udział w wielu procesach metabolicznych, umożliwia 
wchłanianie witamin rozpuszczanych w tłuszczach.  

Nie trzeba więc eliminować tłuszczu z diety, a jedynie wybierać jego zdrowe źródła. 

Jak to zrobić? 

● Ograniczyć tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (masło, smalec, tłuste mięsa i 
tłuste mleko), które są źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych, na korzyść 
tłuszczów roślinnych, szczególnie oliwy z oliwek, oleju rzepakowego oraz 
słonecznikowego, kukurydzianego czy sojowego.  

● Wyjątek od powyższego punktu stanowią oleje egzotyczne (kokosowy i 
palmowy), których należy unikać.  

● Włączyć do diety tłuste ryby morskie, które są źródłem niezbędnych kwasów 
tłuszczowych omega-3.  

● Nie bać się margaryn (szczególnie miękkich), które są obligatoryjnie 

wzbogacane witaminą A i D . 
● Unikać produktów wysoko przetworzonych, fast-foodów i produktów 

cukierniczych, które są źródłem kwasów tłuszczowych trans.  
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Badania pokazują, że zastąpienie w diecie nasyconych kwasów tłuszczowych i 
izomerów trans kwasów tłuszczowych  – kwasami nienasyconymi skutkuje 
zmniejszeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Najlepszy efekt obserwuje się, 
gdy nasycone kwasy tłuszczowe są zastępowane wielonienasyconymi kwasami 
tłuszczowymi z rodziny n-3 i n-6.  

Posumowanie  

Zdrowe odżywianie w znaczący sposób wpływa na zdrowie człowieka. Dlatego ważne 
jest aby na co dzień dokonywać zdrowych wyborów żywieniowych, w tym szczególnie: 
spożywać regularnie posiłki, jeść dużo warzyw i owoców, pić odpowiednią ilość wody, 
unikać napojów słodzonych i niezdrowych tłuszczów, suplementować witaminę D.  

Regularnie podejmowane zdrowe decyzje przybliżają do wykształcenia zdrowych 

nawyków żywieniowych. Jeśli dane zachowanie wejdzie nam w nawyk, dużo łatwiej 
będzie je kontynuować. Dzięki temu dbanie o zdrowie będzie łatwiejsze i 
przyjemniejsze.  
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AUTORKA OPRACOWANIA 

Ada Jędraszek - dietetyk i psychodietetyk. Jest również 
studentką studiów magisterskich na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym. Kocha gotować smacznie, 
prosto i przede wszystkim zdrowo. Chce pokazywać, że 
można żyć zdrowo i bez wyrzeczeń. 
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