
ZDROWE ODŻYWIANIE

Coraz więcej osób świadomie wybiera zdrowe odżywianie. To krok w dobrą stronę, 

ponieważ jesteśmy tym, co jemy. Spożywanie odpowiednio skomponowanych posiłków 

pozwala nie tylko uniknąć wielu nieprzyjemnych objawów, ale często umożliwia 

wyeliminowanie wielu schorzeń. 

Nie od dziś wiadomo, że zdrowe odżywianie jest ważne dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Właściwie skomponowane posiłki dostarczają energię oraz są 

źródłem cennych składników odżywczych. Służą więc wzrastaniu oraz utrzymaniu dobrej 

kondycji zdrowotnej. Natomiast błędy żywieniowe – nawet te najbardziej podstawowe – 

mogą doprowadzić do takich kłopotów, jak np. przewlekłe zmęczenie, wypadanie włosów, 

pogorszenie kondycji skóry, trudność w zapamiętywaniu i przyswajaniu wiedzy, 

dekoncentracja. 

Zasady zdrowego odżywiania nie są skomplikowane i nie wymagają posiadania 

specjalistycznej wiedzy. Najważniejsze jest, by trzymać się wytycznych – to pomoże 

utrzymać organizm w dobrej kondycji.

1. Regularnie jedz posiłki

Zdrowe odżywianie zakłada, aby każdego dnia spożywać posiłki o tych samych porach. 

Dzięki takiej systematyczności, przemiana materii będzie odbywała się w odpowiednim 

tempie.

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/najczestsze-objawy-chorobowe,wypadanie-wlosow---przyczyny--co-na-wypadanie-wlosow-,artykul,1654424.html


2. Jedz częściej, ale mniejsze porcje

Jedząc posiłki w dużych odstępach czasowych, nie zapewniasz stałego dopływu glukozy do 

organizmu. Skutkuje to pojawieniem się nagłego i uciążliwego uczucia głodu, które zmusza 

do sięgania po niezdrowe przekąski.

Zaleca się, aby w ciągu dnia zjeść 5-6 mniejszych posiłków: 3 posiłki główne (śniadanie, 

obiad i kolacja) oraz 2 posiłki uzupełniające (II śniadanie, podwieczorek). 

3. Postaw na zróżnicowane posiłki

Zróżnicowana dieta to podstawa zdrowego odżywiania. Różnorodne posiłki nie tylko 

pozwolą uniknąć monotonii, ale przede wszystkim zapobiegną poważnym niedoborom 

witamin i minerałów. 

4. Pamiętaj o wodzie

Woda jest niezbędna, ponieważ pomaga utrzymać stałą temperaturę ciała oraz usprawnia 

proces detoksykacji. Dzięki niej transport i wchłanianie cennych składników odżywczych 

zachodzi znacznie łatwiej. 

Wodę należy pić małymi porcjami – tak, by w ciągu dnia spożyć nawet 2 l. Warto pamiętać 

również o tym, by nie dopuszczać do uczucia pragnienia – to sygnał, że organizm jest 

częściowo odwodniony.

https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/choroby-dzieciece,odwodnienie-u-dzieci---objawy--leczenie,artykul,1622153.html
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