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Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia

Czym jest Piramida Żywienia?

Piramida Żywieniowa to ilustracja, która przedstawia zalecany sposób żywienia i zdrowego trybu
życia, opracowana przez lekarzy specjalistów.

Kto jest twórcą Piramidy Żywienia?

W Polsce instytucją, której Piramida Żywieniowa jest traktowana jako wyznacznik zdrowego stylu
życia jest  Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie (IŻŻ). W innych krajach można spotkać
inne ilustracje – przykładem może być piramida harwardzka. 

Piramida Żywienia.

W podstawie  Piramidy znajduje  się  aktywność  fizyczna,  a  na  kolejnych jej  piętrach,  żywność.
Produkty w niej zawarte są podstawą zdrowego stylu życia i warto zwiększać ich udział w diecie.
Czym wyższy szczebel piramidy – tym zalecana ilość żywności jest mniejsza. 

Różne warianty Piramidy Zdrowia

Podstawowa piramida  dla  osób  dorosłych  różni  się  od  wersji  dla  osób  starszych  oraz  dzieci  
i młodzieży. Wynika to ze specyficznych potrzeb seniorów a także wyzwań okresu dorastania –
także dla organizmu. 
Ostatnia wersja  piramidy została opublikowana w roku 2016 (poprzednia wersja  była z  2009)  
i obowiązuje do chwili obecnej. 
Poza piramidą, stanowiącą podstawę zaleceń żywieniowych w Polsce istnieją te, przygotowane dla
specjalnych  grup  wiekowych  –  piramida  żywieniowa  dla  dzieci  i  młodzieży,  piramida
żywieniowa dla osób starszych.  Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że jest  to “Piramida
Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej”. 
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Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 

W Piramidzie najważniejsze są:

Aktywność fizyczna Dieta

Aktywność fizyczna

Fundamentem Piramidy jest aktywność fizyczna na którą, według IŻŻ,  powinniśmy codziennie
poświęcić przynajmniej 30-45 minut. Aktywność fizyczna rozumiana jest jako wszelkiego rodzaju
rekreacja ruchowa np. spacer, Nordic Walking, jogging, rower, pływanie, gry ruchowe czy nawet
wejście po schodach.

Dieta

Dieta to słowo pochodzenia gr. δίαιτα diaita, które oznacza „styl życia” – sposób odżywiania. 
Potocznie często używane nieprawidłowo, w stosunku do diet odchudzających. Termin dieta, 
stosowany w nauce o żywieniu człowieka ma różne znaczenia. 
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Termin dieta, stosowany w nauce o żywieniu człowieka ma różne znaczenia. 

Ogólnie wyróżnia się 4 rodzaje diet: 

• dieta zwyczajowa (naturalna) – powszechny w danej społeczności sposób odżywiania się. 
W medycynie dietę tego rodzaju nazywa się dietą podstawową. 

• dieta alternatywna – przyjęty w sposób świadomy sposób odżywiania się mający na celu
rezygnację  ze  stosowania  niektórych  pokarmów  i  metod  ich  przygotowania  
(np. wegetarianizm). Do diet alternatywnych zalicza się również diety eliminacyjne. 

• dieta  lecznicza,  dieta  terapeutyczna –  żywienie,  w  którym  z  przyczyn  zdrowotnych
zmodyfikowano  podaż  składników  energetycznych  i  substancji  odżywczych.  Diety  tego
rodzaju są niezbilansowane w stosunku do potrzeb żywieniowych zdrowego człowieka ale
ich okresowe stosowanie ma uzasadnienie terapeutyczne. W medycynie pod nazwą dieta
rozumie się dietę leczniczą. 

• dieta  doświadczalna  –  specjalnie  skomponowane  pożywienie  wykorzystywane  
w badaniach żywieniowych, które mogą być prowadzone na zwierzętach laboratoryjnych
lub ludziach.

Konstrukcja Piramidy sugeruje jakie produkty powinny być spożywane częściej i w jakiej ilości.
Czym wyżej, tym spożycie produktów umieszczonych na kolejnych piętrach Piramidy powinno być
rzadsze.  Co  ważne:  są  to  zalecenia  dla  osób  zdrowych.  Niektóre  schorzenia  mogą  wymagać
indywidualnej diety i indywidualnego podejścia do schematu. 

Owoce i warzywa

Ogólnie rekomenduje się spożycie 4-5 posiłków w regularnych odstępach czasu. Podstawą diety są
warzywa i  owoce – w praktyce powinny one stanowić aż połowę tego co jemy.  Istotne są też
proporcje.  Mimo  iż  na  jednym  piętrze  Piramidy  zdrowego  żywienia  warzywa  i  owoce  są
umieszczone razem, zaleca się, aby warzywa stanowiły ¾ dziennej porcji, a owoce ¼.
Owoce, w przeciwieństwie do warzyw, nie są bezkarną przekąską. Ich niekontrolowane podjadanie
sprzyja  tyciu  i  odkładaniu  się  brzusznej  tkanki  tłuszczowej,  a  w  konsekwencji  chorobom
metabolicznym.
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Produkty zbożowe

Na  wyższym  szczeblu  Piramidy  znajdują  się  produkty  zbożowe.  Rekomenduje  się  spożycie
produktów pełnoziarnistych, są one zdecydowanie zdrowsze. 

Nabiał

Wyżej  znajduje się  nabiał  –  np.  2  szklanki  mleka,  które można też  zastąpić  innym produktem
mlecznym, takim jak jogurty naturalne, kefiry. Na tym piętrze znajdują się również sery. 

Mięso

Dwa najwyższe szczeble to  produkty,  których często nadużywamy – mięsa.  Warto aby zamiast
czerwonego mięsa, które powinniśmy jeść sporadycznie – pojawiały się w diecie nasiona roślin
strączkowych, ryby, jaja, chude mięso. Ma to znaczenie szczególnie w unikaniu spożycia dużej
ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. 

4



Piramida żywieniowa
WF -online, rok szk. 2019/20
Opracowanie: Aneta Lechman
anetalechman.pl

Tłuszcze 

Najwyżej  znajdziemy tłuszcze.  Warto  zwrócić  uwagę  na  to  jakie  tłuszcze  wybieramy –  raczej
odradza  się  spożywanie  dużej  ilości  tłuszczów  zwierzęcych.  Warto  zastępować  je  tłuszczami
roślinnymi – np. olej rzepakowy, oliwa z oliwek. 

Co warto eliminować z diety?

Przede wszystkim cukier, słodycze (które można zastąpić owocami) oraz sól (aby jedzenie było
smaczne, można wykorzystać zioła, przyprawy). Należy też unikać alkoholu, natomiast warto pić
wodę (ok. 1,5 litra dziennie).  

Pij wodę!

    Woda oczyszcza organizm z toksyn i przyspiesza procesy   
    metaboliczne. Jest materiałem budulcowym, gdyż stanowi     
    strukturalną wszystkich komórek i tkanek. 
    Jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla wielu składników.

Dzięki niej zachodzi transport substancji odżywczych do komórek  
organizmu. Woda jest naturalnym transporterem witamin, minerałów, 
tlenu i hormonów. Woda jest w 75% składnikiem mięśni, a w 90% 
krwi. Jest potrzebna do prawidłowego przebiegu procesu trawienia.

Aneta Lechman

Źródła:
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia
Webinarium: "Warsztaty o zdrowiu" Poradnia odchudzania i odżywiania Prolife
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