
Wskaźnik oceniający masę ciała (Body Mass Index – BMI) 

BMI = W/H² 

gdzie: 

W – masa ciała (kg) 

H – wysokość ciała (m) 

 

Klasyfikacja wskaźnika BMI wg WHO i Ferro-Lucci: 

Niedożywienie 3 stopnia BMI < 16.0 

Niedożywienie 2 stopnia BMI = 16.0 – 16.9 

Niedożywienie 1 stopnia BMI = 17.0 – 18.4 

Niska masa ciała BMI – 18.5 – 19.9 

Prawidłowa masa ciała BMI = 20.0 – 24.9 

Otyłość 1 stopnia (nadwaga) BMI = 25.0 – 29.9 

Otyłość 2 stopnia BMI = 30.0 – 40.0 

Otyłość 3 stopnia BMI > 40.0 

 

 

DIETETYKA 

 Dieta jest to określony sposób żywienia dostosowany do stanu i wymagań organizmu chorego 
lub przebywającego w specjalnych warunkach. Dieta jest modyfikacją żywienia normalnego 
polegającą na usunięciu lub obniżeniu zawartości składników szkodliwych w danym schorzeniu lub 
modyfikacji technologii sporządzania potraw.  

 Celem diety jest oszczędzanie chorego lub obciążonego organizmu oraz współdziałanie z 
leczeniem. 

RACJONALNE ODŻYWIANIE 

 Przedstawienie zasad prawidłowego odżywiania uwzględnia takie aspekty, jak: 

1.) Zbilansowanie pod względem energetycznym 
2.) Zrównoważenie wartości odżywczej  
3.) Zachowanie właściwych proporcji miedzy składnikami odżywczymi 
4.) Właściwy tryb żywienia, wyrażony jakością, wielkością i liczbą posiłków 



5.) Urozmaicenie 

ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE ORGANIZMU 

Zapotrzebowanie energetyczne zależy od: 

- indywidualnego tempa organizmu 

- masy ciała i wzrostu 

- wieku, płci 

- trybu życia (aktywność fizyczna). 

Energetyczne zapotrzebowanie organizmu można określić biorąc pod uwagę poziom 
podstawowej przemiany materii, która u zdrowych osób dorosłych wynosi około 1kcal na 1kg masy 
ciała w ciągu 1 godziny. 

1kcal=4,186kj 

PPM (podstawowa przemiana materii, termogeneza podstawowa) jest to najniższy poziom 
przemian energetycznych dostarczający energii niezbędnej dla podstawowych czynności 
fizjologicznych warunkujących podtrzymanie życia (bicie serca, oddychanie, perystaltyka, odbudowa 
tkanek itp.). PPM może stanowić 45-70% całkowitej przemiany materii. 

CPM (całkowita przemiana materii, termogeneza całkowita) jest to łączny poziom przemian 
energetycznych warunkujących życie i prawidłowe funkcjonowanie człowieka w naturalnych 
warunkach bytowania. CPM informuje nas ile energii powinniśmy dostarczyć wraz z pożywieniem. 

Na wielkość CPM składają się: PPM – podtrzymanie życia  oraz ponadpodstawowa przemiana energii 
(PPPM) – związana głównie z wykonywaniem różnorodnych czynności, utrzymaniem stałej ciepłoty 
ciała. 

Energii niezbędnej organizmowi dostarczają węglowodany, białka i tłuszcze. Udział tych 
składników w pokrywaniu potrzeb energetycznych powinien kształtować się następująco: 

Węglowodany 50-55% 

Tłuszcze około 30% 

Białka około 12 %. 

W obliczeniu kaloryczności pożywienia przyjmuje się następujące równoważniki kaloryczne 
dla 1 grama: 

Węglowodany 4 kcal 

Białka 4 kcal 

Tłuszcze 9 kcal. 

 

 



PODZIAŁ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 

Składnik odżywczy jest to substancja znajdująca się w pożywieniu, która po strawieniu i 
wchłonięciu jest wykorzystywana przez ustrój jako źródło energii, materiał budulcowy lub do 
regulowania procesów zachodzących w tkankach. 

Składniki odżywcze można podzielić na: 

 Budulcowe: białko, składniki mineralne 

 Energetyczne: białko, tłuszcze, węglowodany 

 Regulujące: witaminy, składniki mineralne. 

WĘGLOWODANY (cukrowce) 

Są to związki organiczne syntetyzowane głównie przez rośliny. Stanowią podstawowe źródło 
energii dla człowieka. Są bazą umożliwiającą szybkie wytworzenie energii. Pełnią rolę substancji 
zapasowych. Niezależnie od postaci wyjściowej ulęgają w organizmie przemianie w glukozę, która 
ulega spaleniu lub po dalszych przemianach spichrzeniu w postaci tkanki tłuszczowej. Prawidłowa 
ilość dostarczanych węglowodanów zapewnia korzystną gospodarkę tłuszczami i białkami. 

Węglowodany dzielimy na: 

1.) Monosacharydy (cukry proste) - są substancjami bezbarwnymi, krystalicznymi 
rozpuszczalnymi w wodzie; mają słodki smak np.: glukoza, fruktoza  

2.) Disacharydy (dwucukry) np.: 
a.) Sacharoza (cukier trzcinowy, buraczany, potocznie cukier) – występuje w burakach 

cukrowych, trzcinie cukrowej oraz w niektórych owocach i warzywach np. ananasy, 
marchewka 

glukoza + fruktoza 

b.) Laktoza (cukier mleczny) – występuje w mleku 

galaktoza+ glukoza 

3.) Polisacharydy (wielocukry) - nierozpuszczalne w wodzie, nie są słodkie. Dzieli się je na 
przyswajalne (skrobia, glikogen) i nieprzyswajalne (błonnik, celuloza). 
 

BIAŁKA (PROTEINY) 

Białko jest to podstawowy materiał budulcowy całego organizmu. Białka można podzielić na: 

a.) Białka pełnowartościowe – zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy dla potrzeb 
budulcowych organizmu. Należą tu białka pochodzenia zwierzęcego 

b.) Białka niepełnowartościowe – które ze względu na nieodpowiedni skład aminokwasowy nie 
zapewnia optymalnego wzrostu młodego organizmu i utrzymania równowagi azotowej. 
Należą tu głownie białka pochodzenia roślinnego. 

Rola białek w organizmie: 

- budowa i odbudowa zużywających się tkanek 

- wchodzą w skład ciał odpornościowych 



- podstawowy składnik krwi, limfy, hormonów, enzymów 

- biorą udział w regulacji ciśnienia krwi 

- są nośnikami niektórych substancji regulujących. 

Źródła białek: mięso i przetwory, mleko, sery, jaja, produkty zbożowe. 

Zapotrzebowanie: osoba dorosła zdrowa powinna spożywać 0,8-1 g białka na 1 kg masy ciała. 

Zapotrzebowanie jest większe u dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży, karmiących oraz u osób 
uprawiających sport  gdzie następuje wzrost masy mięśniowej. 

Dostarczenie białek do organizmu powinno się kształtować następująco: 

50% białek pochodzenia zwierzęcego 

50% białek pochodzenia roślinnego 

 

 Objawy niedobory białek: 

- zahamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci 

- obniżenie odporności, ogólne osłabienie 

- zmiany skórne, szorstkość skóry 

- łamliwość paznokci, wypadanie włosów 

- wczesne starzenie się (powstawanie zmarszczek) 

- apatia, depresja 

- obrzęki stawów 

Nadmierne przyjmowanie białek może się przyczynić do wielu schorzeń i zaburzeń np.: 

- zaburzenia metaboliczne np. miażdżyca 

- osteoporoza ( warstwa korowa staje się cienka, a gęstość tkanki kostnej się zmniejsza) 

- zaburzenia pracy obciążonych organów: wątroby i nerek 

- nowotwory jelita grubego 

- alergie 

- kłopoty ze snem, nerwowość 

- zaparcia. 

 

 



TŁUSZCZE (lipidy) 

 Tłuszcze są to związki chemiczne nierozpuszczalne w wodzie. Tłuszcze są 
wysokoenergetycznym paliwem (1g tłuszczy to 9kcal). Tłuszcze mogą być magazynowane w 
organizmie pod postacią tkanki tłuszczowej, przez co stanowią materiał zapasowy.  

Tłuszcze są niezbędnym składnikiem struktur komórkowych, pośrednio wpływają (razem z 
białkiem) na prawidłową sprężystość pęcherzyków płucnych, ułatwiają wchłanianie witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach (A, E, K, D). Pomagają w przełykaniu pokarmów i regulują pracę 
przewodu pokarmowego.  

Ilość i rodzaj tłuszczów ma istotne znaczenie w zapobieganiu chorobom układu krążenia oraz 
chorobom nowotworowym. 

Zapotrzebowanie na tłuszcze u ludzi dorosłych wynosi 25-30% dobowego spożycia energii, u 
dzieci przekracza 30% ze względu na rozwój układu nerwowego, z kolei w przypadku osób w 
podeszłym wieku podaż tłuszczu należy ograniczyć do 25%. 

Większość tłuszczów roślinnych to tłuszcze płynne, tłuszcze zwierzęce są najczęściej tłuszczami 
stałymi (wyjątkiem jest tran).  

 Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego zawierają nasycone kwasy tłuszczowe. Spożywane w 
nadmiernej ilości przyczyniają się do wzrostu stężenia cholesterolu we krwi. Cholesterol spełnia 
ważne funkcje w organizmie (prekursor Wit D, kwasów żółciowych, niektórych hormonów), jednak 
jego stężenie we krwi nie powinno przekraczać 200mg/dl. W nadmiernych ilościach sprzyja 
powstawaniu miażdżycy oraz kamicy żółciowej. 

LDL (lipoproteiny niskiej gęstości) - ,,zły cholesterol’’ 

HDL (lipoproteiny wysokiej gęstości) – ,,dobry cholesterol’’. 

Tłuszcze roślinne są bogatym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(NNKT). 

Rola NNKT: 

- zmniejszają stężenie cholesterolu we krwi 

- regulują pracę różnych narządów 

- działają przeciwzapalnie 

- obniżają ciśnienie tętnicze 

- wchodzi w skład błon komórkowych tkanki nerwowej. 

- zapobiagają powstawaniu skrzepów 

WITAMINY 

Witaminy są związkami organicznymi, których w większości organizm ludzki nie potrafi 
wytworzyć. Muszą być dostarczone z pożywieniem.  Niektóre witaminy są syntetyzowane w 



organizmie przez florę bakteryjna przewodu pokarmowego np. K i z gr B. Nie dostarczają do 
organizmu energii (kcal) ani nie wchodzą w skład tkanek, ale są niezbędnymi biokatalizatorami 
podstawowych procesów życiowych. 

Zapotrzebowanie na te związki mieści się w graniach kilku mikro- do kilkudziesięciu miligramów 
na dobę. Witaminy charakteryzują się niewielką trwałością, są wrażliwe na wysoką temperaturę, 
światło, tlen, alkaliczne środowisko, zarówno w trakcie obróbki kulinarnej, jak i w procesie 
przechowywania.  

Hipowitaminoza – jest to stan niedoboru określonej witaminy, który objawia się zaburzeniami w 
funkcjonowaniu organizmu. Może powodować zmiany biochemiczne, a w następstwie kliniczne i 
morfologiczne (awitaminoza). 

Awitaminoza – jest to zespół chorobowy spowodowany głębokim niedoborem określonej 
witaminy. 

Hiperwitaminoza – objawy chorobowe, które powstają w wyniku nadmiernej podaży i poziomu 
niektórych witamin. Przede wszystkim witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. 

Podział witamin ze względu na nośnik w pożywieniu: 

Rozpuszczalne w tłuszczach: 

Witamina A (retinol, akseroftol, witamina wzrostowa)  Źródła: jaja, wątroba wołowa i kurza, 
marchew, mleko, pomidory 

Witamina D (kalciferol) Źródła: rybie wątróbki, ryby, nabiał 

Witamina E (tokoferol)  Źródła: kiełki zbóż, sałata, orzechy laskowe, kukurydza, brukselka, 
jaja. 

Witamina K (filochinon) Źródła: zielone warzywa liściaste, pomidory, truskawki, żółtka jaj, 
kalafior 

Rozpuszczalne w wodzie: 

Witamina B1 (tiamina)  Źródła: drożdże, otręby, żółtka jaj, mleko 

Witamina B2 (ryboflawina)  Źródła: sery, ryby, jaja, fasola, mleko 

Witamina B5 (kwas pantotenowy)  Źródła:  fasola, łosoś, produkty pełnoziarniste, otręby, 
wątroba, serca, zielone warzywa, orzechy, kurczak 

Witamina B6 (pirydoksyna)  Źródła: drożdże, otręby pszenne, kiełki pszenicy, wątroba, 
ryby, soja, kapusta, jaja, płatki owsiane, orzeszki ziemne, orzechy włoskie 

Witamina B 12 (kobalamina)  Źródła: wątroba, wieprzowina, wołowina, jaja, mleko, ser, 
ryby. 



Witamina PP (witamina B3, niacyna, kwas nikotynowy) Źródła: ryby, otręby, jaja, drób, 
awokado, suszone śliwki, pełne ziarno zbóż 

Witamina C (kwas askorbinowy)  Źródła: cytrusy, pomidory, papryka 

Witamina H (biotyna)  Źródła: żółtko jaj, mleko, masło orzechowe. 

Kwas foliowy (witamina B9, folacyna)  Źródła: marchew, drożdże, wątroba, żółtka jaj, 
morele, dynie, awokado, fasola, mąka żytnia razowa i pełnoziarnista 

SKŁADNIKI MINERALNE 

 Składniki mineralne spełniają w organizmie różne funkcje: 

- są materiałem budulcowym 

- odgrywają główną rolę w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu 

- regulują przebieg procesów życiowych 

- wchodzą w skład związków o podstawowym znaczeniu dla czynności organizmu. 

Niedobór któregoś ze składników mineralnych powoduje w organizmie człowieka zaburzenia 
procesów metabolicznych, różnego rodzaju schorzenia lub nawet nieodwracalne zmiany w 
organizmie. Składniki mineralne są dostarczane do organizmu przede wszystkim z pożywieniem i 
wodą. Składniki nieprzyswojone zostają wydalone z kałem i moczem.  

Ze względu na zawartość w organizmie i dzienne zapotrzebowanie składniki mineralne dzieli 
się na dwie grupy: 

Makroelementy – ich zawartość u człowieka jest większa od 0,01%, zapotrzebowanie dzienne 
przekracza 100mg na; do tej grupy zaliczamy: wapń, fosfor, magnez, potas, sód, chlor i siarkę. 

Mikroelementy (pierwiastki śladowe) – występują w ilości mniejszej niż 0,01%, 
zapotrzebowanie wynosi poniżej 100mg na dobę; do tej grupy zaliczamy: żelazo, cynk, miedź, 
mangan, fluor, jod, selen, chrom. 

Wyróżniamy jeszcze pierwiastki ultra śladowe, które występują w mikrogramach np.: kobalt, 
molibden, wanad, nikiel; często zalicza się je do mikroelementów. 

 

 

 


