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JAKIE PRZEKĄSKI  
WYBIERAJĄ POLACY?

Badania pokazują, że zarówno w diecie 
dzieci, jak i dorosłych dominują prze-
kąski w postaci batoników, ciast i ciaste-
czek, słodkich bułeczek, pączków, chip-
sów i paluszków. Spożywamy je chętnie, 
bo są nie tylko smaczne, ale również ła-
two dostępne. Niestety produkty te wno-

szą do diety duże ilości kalorii, tłuszczu 
i cukrów, niewiele natomiast dostarczają 
witamin i minerałów.

Z tego względu w 2015 roku 
z inicjatywy Komitetu Nauki o Żywieniu 
Człowieka PAN i Polskiego Towarzystwa 
Nauk Żywieniowych ukazało się oficjal-
ne stanowisko Zespołu Ekspertów towa-
rzystw i instytutów naukowych w spra-
wie roli przekąsek w zdrowym żywieniu. 

dotyczące roli przekąsek 
w zdrowym żywieniu

Zalecenia Ekspertów 

Prawidłowo zbilansowana dieta stanowi jeden z kluczowych czynników 
warunkujących nasze zdrowie. To właśnie optymalne wybory żywieniowe, 
których dokonujemy każdego dnia, są ważnym elementem chroniącym nas 
przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Niezmiernie ważne zatem jest 
odpowiednie komponowanie wszystkich posiłków, w tym przekąsek.



2www.portaldietetyka.pl 

JAKIE PRZEKĄSKI 
REKOMENDUJĄ EKSPERCI?

Specjaliści żywienia i dietetycy polecają 
na przekąskę warzywa i owoce, przygo-
towane na surowo, ale również w for-
mie sałatki czy musu. Oprócz witamin 
i związków mineralnych, dostarczą cen-
nego dla zdrowia błonnika pokarmo-
wego. Na mały głód 
rekomenduje się tak-
że mleczne produkty 
fermentowane, bogate 
w wapń i białko. 

Dlaczego taki wy-
bór? Te 3 grupy pro-
duktów charaktery-
zują się dosyć niską 
kalorycznością, przy 
jednocześnie wysokiej 
wartości odżywczej.

ZDROWE, ALE KALORYCZNE

Do zdrowych przekąsek Eksperci za-
liczają także pełnoziarniste przetwory 
zbożowe, takie jak płatki czy ciasteczka 
z ziarnami, które mogą stanowić źródło 
węglowodanów złożonych i błonnika. 
W grupie tej znajdują się także orze-
chy bogate w zdrowe wielonienasycone 

tłuszcze i związki mi-
neralne, a także su-
szone owoce. Należy 
jednak podkreślić, że 
w ich spożyciu należy 
zachować umiar. Są 
pyszne, mają wysoką 
wartość odżywczą, ale 
są wysokokalorycz-
ne. Garść orzechów 
dziennie, codziennie. 
Ale nie więcej!

Pojadanie między 
posiłkami to zwyczaj, 
który nie jest błędem 
żywieniowym. Wszystko 
zależy jednak od tego, co 
wybieramy na przekąskę, 
jak często i w jakiej ilości. 

SPECJALIŚCI ŻYWIENIA 
I DIETETYCY POLECAJĄ 

NA PRZEKĄSKĘ 
WARZYWA I OWOCE, 

PRZYGOTOWANE 
NA SUROWO, ALE 

RÓWNIEŻ W FORMIE 
SAŁATKI CZY MUSU.
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U znane instytuty badawcze 
i naukowe od kilkunastu lat 
opiniują wiele produktów, za-

równo spożywczych, jak i przemysło-
wych, przeznaczonych m.in. dla dzieci, 
a także kobiet ciężarnych i karmiących. 
Do takich jednostek należy np. Instytut 
Matki i Dziecka oraz Instytut „Pomnik-
Centrum Zdrowia Dziecka”. Na róż-
nych produktach można odnaleźć logo 
wspomnianych instytucji potwierdza-
jące bezpieczeństwo jego stosowania 
w danej grupie konsumentów. 

CZEGO DOTYCZĄ OPINIE?

Opinie wydawane są po szczegóło-
wej analizie całego procesu produkcji. 
Ocenia się, czy dana żywność nie stano-
wi zagrożenia dla zdrowia i życia czło-
wieka. Badacze dokładnie zapoznają się 
ze składem produktu, jego wartością 

odżywczą oraz czy spełnia on wszelkie 
regulacje prawne.

DLACZEGO WARTO 
SZUKAĆ PRODUKTÓW 
ZAOPINIOWANYCH?

Logo uznanej instytucji gwarantuje 
bezpieczeństwo zdrowotne produktu. 
Dlatego też „pozytywna opinia” widnie-
jąca na etykiecie żywności ułatwia nam 
dokonanie prawidłowych wyborów ży-
wieniowych. A jest to szczególnie ważne 
w przypadku niemowląt, dzieci i kobiet 
ciężarnych oraz karmiących

Opiniowanie 
produktów
— co oznacza 

 charakterystyczne logo?

LOGO UZNANEJ 
INSTYTUCJI GWARANTUJE 

BEZPIECZEŃSTWO 
ZDROWOTNE PRODUKTU. 
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ciekawostki 

TRIK 1 — JAK NIE ZAPOMINAĆ 
O PICIU WODY?

Zmniejszenie nawodnienia naszego or-
ganizmu tylko o 1-2% powoduje obni-
żenie wydolności fizycznej. Może też się 
objawiać rozdrażnieniem i zmęczeniem, 
a także bólami głowy. Dlatego każdego 
dnia musimy uzu-
pełniać zapasy wody 
w organizmie. Wodę 
zawsze powinni-
śmy mieć pod ręką. 
Najlepiej pić ją ma-
łymi łykami, w cią-
gu całego dnia. Aby 
kontrolować ilość 
spożytego płynu, na 
butelce lub dzbanku 
z wodą można odrysować linię, która 
będzie wskazywała poziom konieczny 

do wypicia każdego dnia. Warto rów-
nież na telefon ściągnąć specjalną apli-
kację, która co jakiś czas będzie przypo-
minała o wypiciu wody.

TRIK 2 — ZDROWA PRZEKĄSKA 
NA IMPREZĘ 

Na wieczór z przyja-
ciółmi zamiast chip-
sów czy paluszków 
można przygotować 
warzywa z różnymi 
sosami. Doskonale 
sprawdzają się mar-
chewki „baby” i se-
ler naciowy. Dobrze 
komponują się z hu-
musem, sosem czo-

snkowym (jogurt naturalny z czosn-
kiem i kolendra) oraz guacamole.

Triki z gabinetu 
dietetyka

NA WIECZÓR 
Z PRZYJACIÓŁMI 

ZAMIAST CHIPSÓW CZY 
PALUSZKÓW MOŻNA 

PRZYGOTOWAĆ 
WARZYWA Z RÓŻNYMI 

SOSAMI.
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TRIK 3 — DOMOWA 
CZEKOLADA Z BAKALIAMI

Jak przygotować domową czekoladę 
z bakaliami? Wysokiej jakości gorzką 
czekoladę, rozpuść w kąpieli wodnej. 
W foremce silikonowej rozłóż ulubione 
bakalie, np. morele suszone, liofilizowa-
ne truskawki i orzechy laskowe. Całość 
zalej rozpuszczoną czekoladą, wygładź 
powierzchnię i odstaw do lodówki (naj-
lepiej zamrażarki). Czekolada będzie 
gotowa po kilkunastu minutach.

TRIK 4 — KILKA SPOSOBÓW 
NA CUKINIĘ

Cukinia to jedno z najmniej kalorycz-
nych warzyw, dlatego często wykorzy-
stywana jest przez osoby na dietach 
redukujących. Z cukinii można przygo-
tować makaron niskowęglowodanowy. 
Można ją także nadziewać warzywami 
lub chudym mięsem. Ugotowana, zblen-
dowana cukinia sprawdza się także jako 
zagęszczacz do zup i sosów. Pokrojona 
w słupki, upieczona stanowi dobrą al-
ternatywę dla frytek. Cukinia zyskuje 
na smaku podczas grillowania.

TRIK 5 — JAK ODCHUDZIĆ 
NALEŚNIKI?

Naleśniki będą zawierały zdecydowanie 
mniej tłuszczu, jeśli odrobina oleju zo-
stanie dodana do ciasta, a nie na patel-
nię podczas smażenia każdego kolejne-
go naleśnika.

CUKINIA TO 
JEDNO Z NAJMNIEJ 
KALORYCZNYCH 

WARZYW, 
DLATEGO CZĘSTO 

WYKORZYSTYWANA 
JEST PRZEZ OSOBY 

NA DIETACH 
REDUKUJĄCYCH.
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Strach przed laktozą

OBJAWY NIETOLERANCJI 
LAKTOZY

Nietolerancja na laktozę objawiać się 
może wzdęciami, gazami, przelewa-
niem w jelitach, bólem brzucha i bie-
gunką. Symptomy te pojawiają się po 
spożyciu produktów zawierających ten 
cukier. Zazwyczaj uzależnione są od 
ilości spożytej laktozy. 
Statystyki mówią, że 
problem nietoleran-
cji laktozy dotyczyć 
może 17-37% doro-
słych Polaków. Jednak 
w wielu przypadkach, 
produkty mleczne wy-
kluczane są z diety bez 
żadnych podstaw. Warto podkreślić, że 
jest to szczególnie ważna grupa produk-

tów spożywczych, bogata w wapń, często 
niedoborowy w diecie Polaków. Dlatego 
pójście za modą i wykluczanie z diety 
produktów mlecznych, może przyczynić 
się do niedoborów żywieniowych.

ŹRÓDŁA LAKTOZY

Laktoza występuje głównie w mleku, 
w ilości ok. 4,7 g/100 
ml. Im mleko będzie 
bardziej skondenso-
wane, tym będzie jej 
więcej. Warto rów-
nież pamiętać o tym, 
że jej źródłem mogą 
być słodycze, przede 
wszystkim czekolado-

we. Laktoza obecna jest także w serach, 
przede wszystkim twarogowych.

Laktoza to dwucukier występujący w mleku i jego przetworach. W jelicie 
rozkładany jest na cukry proste — cząsteczkę galaktozy i glukozy przez 
enzym laktazę, który znajduje się na szczycie kosmków jelitowych. Kiedy 
laktaza produkowana jest w bardzo niewielkiej ilości lub występuje 
całkowity zanik tego enzymu, mamy do czynienia z nietolerancją laktozy.

[...] W WIELU 
PRZYPADKACH, 

PRODUKTY MLECZNE 
WYKLUCZANE SĄ 

Z DIETY BEZ ŻADNYCH 
PODSTAW.
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PRODUKTY FERMENTOWANE 
W DIECIE OSÓB 
Z NIETOLERANCJĄ LAKTOZY

Należy jednak podkreślić, że w wielu 
przypadkach nietolerancji laktozy, roz-
wiązaniem są mleczne produkty fermen-
towane, takie jak jogurt czy kefir. Obecne 
są w nich bakterie kwasu mlekowego, 
które podczas procesu fermentacji roz-
kładają częściowo laktozę, a dodatkowo 
pomagają ją trawić w jelicie. Dlatego też, 
zanim rozważy się całkowitą rezygnację 
z produktów mlecznych, które są cenne 
z żywieniowego punktu widzenia, warto 
sprawdzić tolerancję na nie.

PRODUKTY MLECZNE  
BEZ LAKTOZY

W asortymencie wielu sklepów można 
odnaleźć mleko i jego przetwory z ozna-
kowaniem na etykiecie „bez laktozy”. 
Produkty te są bezpieczne w diecie osób 
z nietolerancją laktozy, są jednak tro-
chę słodsze od pierwowzoru — laktoza 
została w nich rozłożona do galaktozy 
i glukozy.

NALEŻY JEDNAK 
PODKREŚLIĆ, ŻE 

W WIELU PRZYPADKACH 
NIETOLERANCJI 

LAKTOZY, 
ROZWIĄZANIEM SĄ 

MLECZNE PRODUKTY 
FERMENTOWANE, TAKIE 
JAK JOGURT CZY KEFIR. 
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Dorosły człowiek ma w swoim 
ciele 42 litry wody, co stanowi 
ok. 60% ciała. Wraz z wiekiem 

zawartość wody zmniejsza się. Organizm 
noworodka w 75% składa się z wody, 
a osoby starszej już tylko w około 50%.

WODA W ORGANIZMIE:

 » Około 81% wody zawierają 
w swym składzie krew oraz nerki. 

 » Znacznie uwodnione są także 
płuca, mózg i mięśnie — zawierają 
ok. 75% wody. 

 » Nieco mniej, 71% wody znajduje 
się w wątrobie. 

 » Kości to jeden z najsłabiej 
uwodnionych organów — woda 
stanowi w nich około 22%.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Nasz organizm nie posiada rezerw wody, 
z których mógłby skorzystać w stanach 
odwodnienia, dlatego musimy ją ciągle 
uzupełniać. Dorosła kobieta potrzebuje 
ok. 2 l wody, a mężczyzna 2,5 l/dobę 

W zwyczajowej diecie pokarm po-
krywa zapotrzebowanie na wodę w ok. 
20-30%, natomiast 70-80% dostarczają 
napoje. Pierwszym wyborem zawsze 
powinna być woda.

ROLA WODY W ORGANIZMIE:

 » Zapewnia wchłanianie składników 
odżywczych 

 » Transportuje substancje 

 » Usuwa produkty przemiany 
materii 

Woda

60 %

niemowlęta

10 - 18 lat  

18-40 lat  

40 - 60 lat  

powyżej 60 lat  

75 %

57-59 %

51 - 61 %

47-55 %

46 - 52 %

DOROSŁY CZŁOWIEK
42 litry wody:

28 l woda 
wewnąrzkomórkowa

14 l woda 
pozakomórkowa
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 » Reguluje temperaturę ciała

 » Zwilża błony śluzowe, oczy, stawy 

 » Chroni mózg, rdzeń kręgowy 
i gałki oczne

 » Chroni płód 

JAKIE SĄ SKUTKI 
ODWODNIENIA?

1% = lekkie odwodnienie  
→ pogorszenie samopoczucia, spadek 
wydolności fizycznej

4% = umiarkowane odwodnienie 
→ ból głowy, trudności w koncentracji 
uwagi, rozdrażnienie, senność

10% = ciężkie odwodnienie 
→ wymaga interwencji medycznej

% dotyczy utraty masy ciała

BILANS WODY W ORGANIZMIE

JAK ZAPOBIEGAĆ 
ODWODNIENIU?

 » Pij regularnie, zanim odczujesz 
pragnienie

 » Dbaj o nawodnienie członków 
swojej rodziny, szczególnie dzieci 
i seniorów

 » Zwiększ spożycie płynów podczas 
wysokich temperatur

 » Pamiętaj o nawadnianiu 
organizmu w czasie wysiłku 
fizycznego

dostarczamy 2,5 l

1,5 l — płyny

0,7 l — woda z pokarmów

0,3 l — woda z przemian 
metabolicznych

tracimy 2,5 l

1,5 l — mocz

0,45 l — skóra

0,35 l — oddychanie

0,2 l — kał

NASZ ORGANIZM NIE 
POSIADA REZERW 

WODY, Z KTÓRYCH 
MÓGŁBY SKORZYSTAĆ 

W STANACH 
ODWODNIENIA, 

DLATEGO MUSIMY JĄ 
CIĄGLE UZUPEŁNIAĆ.
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CIEKAWOSTKI

 » Osoby starsze często nie 
odczuwają pragnienia, jednak 
potrzebują tyle samo płynów, ile 
osoby młode i w wieku średnim 
(2500 ml – mężczyźni, 2000 ml – 
kobiety).

 » Odwodnienie może prowadzić do 
zagęszczenia krwi, a tym samym 
zwiększenia ryzyko zakrzepów, 
zatorów płucnych, udaru i zawału, 
a także zaburzeń świadomości. 

 » Odwodnienie u młodzieży 
szkolnej może mieć wpływ na 
zaburzenia koncentracji uwagi 
i być przyczyną bólów głowy.

 » Utrata nawet 1% płynów 
ustrojowych może zmniejszyć 
wytrzymałość organizmu i obniżyć 
wydolność fizyczną.

 » Zapotrzebowanie na wodę 
w okresie ciąży wzrasta o około 
300 ml/dobę, a w czasie karmienia 
piersią nawet o 800 ml. 

 » Mleko kobiece w 87% składa 
się z wody.

PONAD 80% 
ZAWARTOŚCIĄ WODY 
CHARAKTERYZUJĄ SIĘ 

PRAWIE WSZYSTKIE 
OWOCE.
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 » Grupy szczególnie narażone na 
odwodnienie to: kobiety ciężarne 
i karmiące, małe dzieci, osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne, 
osoby przyjmujące leki 
moczopędne i osoby z nadwagą.

 » Nawet 1l /godz. wody więcej 
można stracić przy intensywnym 
wysiłku fizycznym.

 » Najbardziej „uwodnionym” 
warzywem jest ogórek. W jego 
składzie prawie  96% stanowi 
woda. Niewiele mniej wody 
zawiera cukinia (95%), pomidor 
(94,8%), sałata (94,5%) oraz 
kapusta pekińska (94,4%). Kalafior, 
papryka czerwona i brokuły 
zawierają ok. 90% wody. Poniżej 
80% wody znajdziemy w takich 

warzywach jak bób, groszek 
zielony, kukurydza czy czosnek.

 » Ponad 80% zawartością wody 
charakteryzują się prawie 
wszystkie owoce. Woda 
w truskawkach i arbuzie stanowi 
aż 90% ich składu! Do owoców 
bardziej „suchych” możemy 
zaliczyć banana i awokado – 
składają się z ok. 74% wody.

OSOBY STARSZE 
CZĘSTO NIE 

ODCZUWAJĄ 
PRAGNIENIA, JEDNAK 

POTRZEBUJĄ TYLE 
SAMO PŁYNÓW, ILE 
OSOBY MŁODE [...]


