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Każdy człowiek, aby zachować zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową, powinien zadbać o prawidłowe żywienie. Aktualne zalecenia 
zdrowego żywienia, opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH), zostały 
zilustrowane w postaci talerza zdrowego żywienia, który symbolizuje zalecane proporcje poszczególnych grup produktów żywnościowych 
w diecie (rys.1):

1. Warzywa i owoce – powinny zajmować ½ powierzchni talerza. W warzywach i owocach o różnych barwach występują różne składniki 
odżywcze, dlatego ważne jest aby codziennie spożywać warzywa i owoce, które należą do różnych grup kolorystycznych (zielone, żółto – 
pomarańczowe, czerwone, niebiesko – purpurowe, białe).

2. Produkty zbożowe – powinny zajmować ¼ powierzchni talerza. Zaleca się przede wszystkim spożywanie produktów pełnoziarnistych.
3. Białka, tłuszcze – powinny zajmować ¼ powierzchni talerza. Rekomenduje się ryby, chude mięsa. Tę część uzupełniają także orzechy, jaja, 

nasiona roślin strączkowych.

W aktualnych zaleceniach zdrowego żywienia znajdują się także kategorie zaleceń: „jedz mniej”, „jedz więcej”, „zamieniaj” (tab.1).

Tab. 1. Produkty, których spożycie powinno być mniejsze, większe, a także produkty, które należy zamieniać na inne w diecie.

Produkty, których należy jeść więcej 
w diecie to:

Produkty, których należy jeść mniej 
w diecie to:

Produkty, które należy zamieniać na 
inne w diecie to:

• produkty zbożowe pełnoziarniste,
• różnorodne warzywa i owoce (więcej 

warzyw),
• nasiona roślin strączkowych,
• ryby (szczególnie tłuste ryby morskie),
• produkty mleczne, niskotłuszczowe 

(szczególnie fermentowane),
• orzechy, nasiona.

• sól,
• czerwone mięso,
• mięso przetworzone,
• cukier,
• słodzone napoje,
• fast food.

• przetworzone produkty zbożowe na: 
pełnoziarniste produkty zbożowe,

• mięso czerwone i przetworzone 
na: ryby, drób, jaja, nasiona roślin 
strączkowych, orzechy,

• napoje słodzone na: wodę,
• produkty mleczne pełnotłuste na: 

produkty mleczne niskotłuszczowe,
• smażenie i grilowanie na: gotowanie 

na parze, duszenie, pieczenie.
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Zalecenia zdrowego żywienia w 3 krokach do zdrowia umożliwiają zmianę nawyków żywieniowych małymi krokami:

1 krok – zrób pierwszy krok:
 ` odstaw solniczkę ze stołu – nie dosalaj na talerzu,
 ` zamień pieczywo jasne (np. jasne bułki, jasny chleb) na pieczywo pełnoziarniste (np. razowe), płatki śniadaniowe na naturalne płatki 

zbożowe (np. płatki owsiane), wybieraj grube kasze (np. gryczana) i makarony razowe,
 ` wprowadź jeden dzień w tygodniu bez mięsa,
 ` zjedz warzywo lub owoc w każdym posiłku,
 ` zamień słodkie napoje na wodę,
 ` ogranicz spożycie tłustych mięs, wędlin, tłustych produktów mlecznych (ser topiony, ser żółty, śmietana),
 ` mleko i produkty mleczne pełnotłuste zastąp tymi o obniżonej zawartości tłuszczu,
 ` zjedz rybę raz w tygodniu, najlepiej tłustą (np. łosoś, śledź, makrela, sardynka), ryby chude (np. dorsz, morszczuk),
 ` spożywaj posiłki regularnie o tych samych godzinach w ciągu dnia,
 ` bądź aktywny spaceruj, chodź po schodach, wykonuj aktywne prace domowe.

2 krok – wdrażaj zalecany poziom:
 ` ogranicz spożycie soli do 5 g dziennie (1 łyżeczka), a sól zastąp aromatycznymi ziołami,
 ` jedz codziennie przynajmniej 3 porcje produktów zbożowych pełnoziarnistych – (90g/dzień),
 ` nie jedz więcej niż 500 g mięsa czerwonego i przetworów mięsnych (np. wędliny) na tydzień. Zamień przetwory mięsne i mięso czerwone 

na drób, ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja,
 ` jedz minimum 400 g warzyw i owoców codziennie  więcej warzyw niż owoców,
 ` zamiast słodyczy jedz owoce lub orzechy i nasiona,
 ` tłuszcze pochodzenia zwierzęcego zamień na tłuszcze roślinne (np. oliwę z oliwek),
 ` spożywaj 2 szklanki mleka dziennie, mleko możesz zastąpić jogurtem, kefirem, maślanką, serem białym (pod względem zawartości 

wapnia 1 szklanka mleka odpowiada około ¾ szklanki jogurtu naturalnego, 1 szklance kefiru, maślanki lub około 12 dag sera 
twarogowego),

 ` jedz ryby 2 razy w tygodniu, w tym przynajmniej raz rybę tłustą,
 ` nie pojadaj pomiędzy posiłkami,
 ` bądź aktywny fizycznie co najmniej 30 minut dziennie. Zrób dla zdrowia co najmniej 5 000 kroków.

3 krok – osiągaj dalsze korzyści dla zdrowia:
 ` czytaj etykiety – wybieraj produkty bez dodatku soli lub te o niższej zawartości,
 ` jedz produkty zbożowe pełnoziarniste w każdym posiłku,
 ` dla zdrowia i środowiska zastępuj mięso produktami białkowymi pochodzenia roślinnego tj. nasionami roślin strączkowych (fasola, 

ciecierzyca, soja, groch, soczewica, bób) i orzechami. Mięso możesz zastąpić również rybami i jajami,
 ` jedz jak najwięcej różnokolorowych warzyw i owoców każda dodatkowa porcja warzyw i owoców to dalsze korzyści dla zdrowia,
 ` czytaj etykiety – wybieraj produkty bez dodatku cukru lub te o niższej zawartości,
 ` czytaj etykiety – wybieraj produkty o niższej zawartości tłuszczów. Ogranicz spożycie częściowo utwardzonych tłuszczów roślinnych, 

zawierają izomery trans kwasów tłuszczowych/tłuszcze trans (np. ciastka, batoniki, słone przekąski, żywności fast-food),
 ` z produktów mlecznych wybieraj te bez dodatku cukru,
 ` jedz różnorodne tłuste ryby 2 razy w tygodniu,
 ` jedz więcej w pierwszej części dnia. Nie jedz wieczorem przed snem i w nocy,
 ` zrób dla zdrowia 10 000 kroków.
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