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ZALECENIA ZDROWEGO ŻYWIENIA 
KTO JE OKREŚLA, NA JAKICH ZASADACH, JAK ZMIENIAŁY SIĘ Z 
BIEGIEM LAT 

Warzywa i owoce 
Produkty zbożowe 
Produkty mleczne 
Mięso, drób wędliny, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych 
Tłuszcze 
Słodycze 
Basic seven (podstawowa siódemka) 
Basic four (podstawowa czwórka) 
Pierwsza piramida zdrowego żywienia USDA (The United States 
Department of Agriculture) 
Piramida Willetta 
My Pyramid, czyli kroki do poprawy twojego zdrowia 
Harwardzka piramida zdrowego żywienia 
My Plate 
Pierwsza polska piramida zdrowego żywienia 
Najnowsza piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej 
 

JAK ROZRÓŻNIĆ WIARYGODNE BADANIA I RZETELNOŚĆ 
PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI 
 
DETERMINANTY ZDROWIA 
JAK DOPASOWAĆ DO SIEBIE OGÓLNE ZALECENIA, SKORO KAŻDY 
ORGANIZM JEST INNY? 
 
FAŁSZYWE TEORIE ŻYWIENIOWE 

Liczba posiłków w ciągu dnia oraz okresowe głodówki 
Oczyszczanie organizmu 
Zakwaszenie organizmu 
Modne diety 
Lewoskrętna witamina C i inne suplementy 
Olej kokosowy 
Chleb pełnoziarnisty 
Słodziki 
Żywność GMO 
Soja 
Zanieczyszczenia i jakość ryb 
Masło klarowane 



Wegetariańskie produkty – roślinne, czyli zdrowo? 
Zafałszowania w żywności 
Gluten i laktoza 
Kawa 
Jajka i cholesterol 
Soki, nektary, napoje 
Margaryna 
Mleko 
Miód 
Ziemniaki tuczą i są bezwartościowe 
Żywność light 
Dodatki do żywności – na podstawie aktów prawnych 
Amigdalina 
Sól 
Glutaminian sodu 
Żywność ekologiczna – na podstawie kryteriów rolnictwa 
ekologicznego stowarzyszenia EKOLAND 
„Zdrowe słodycze” 
Łączenie produktów 
 

SUPERFOODS 
Dlaczego warto wprowadzić je do diety? 
Czy do superfoods może należeć żywność przetworzona? 
Czy przetwarzanie żywności typu superfoods nie powoduje, że traci 
ona swoje wartości? Jak ją przetwarzać, żeby nie traciła wartości 
odżywczych? 
Na co zwracać uwagę, czytając etykiety? 
Skąd mamy wiedzieć, czy coś należy do superfoods? 
Jakie superfoods są zalecane w jakich porach roku? 
Najciekawsze superfoods 
Komu szczególnie warto polecić wprowadzenie do diety superfoods? 
Które z superfoods są najbardziej alergenne? 
Czy żywność typu superfoods można przedawkować? 
Jakie to ma skutki uboczne? 
Czy konkretne superfoods można stosować jako zamienniki 
suplementów diety i witamin? Czy możemy mówić o nich, że są 
zamiennikami „chemii”, do której stosowania przyzwyczaili się 
Polacy? 
Jak na superfoods reagują osoby z problemami układu 
pokarmowego, jelit itp.?  
Czy mogą je stosować w swojej diecie, często bardzo restrykcyjnej? 



Czy Polacy lubią nowości w swojej kuchni i jak na nie reagują? 
Superfoods – kiszonki wracają do łask 
 

JAK NIE ZWARIOWAĆ W NATŁOKU INFORMACJI I POGODZIĆ 
ZALECENIA ŻYWIENIOWE Z CODZIENNYM ŻYCIEM 
 
NA ZAKOŃCZENIE 
 
PRZYPISY 


