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Błędy	  w	  żywieniu	  dzieci:	  
	  	  
1.	  żywienie	  niedoborowe:	  gdy	  nie	  jest	  zrównoważone	  
odżywczo	  i	  mało	  urozmaicone.	  
Niekiedy	  utajone	  niedobory	  pokarmowe	  pozostają	  
często	  nie	  rozpoznane.	  
	  
2.	  stosowanie	  produktów	  wysokoprzetworzonych	  	  
z	  dodatkiem	  chemicznych	  dodatków,	  które	  nie	  są	  
obojętne	  dla	  organizmu.	  
	  
3.	  żywienie	  nadmiarowe	  występujące	  najczęściej	  z	  
nieprawidłowym	  stosunkiem	  poszczególnych	  
składników	  odżywczych.	  



Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) duże znaczenie w odżywianiu dzieci 

mają reklamy produktów spożywczych 
skierowane do dzieci. 

 -‐	  	  

Presja	  reklamy,	  mediów,	  bilbordów,	  
brak	  wiedzy	  o	  szkodliwości	  danej	  grupy	  produktów,	  	  
wygoda	  lub	  niemoc	  samych	  rodziców	  i	  opiekunów	  	  

dość	  szybko	  przynosi	  efekty	  populacyjne:	  	  
otyłość,	  alergie,	  cukrzycę,	  zaburzenia	  zachowania.	  



 Żywność naturalna 
 



•  NIE MA PRAWDZIWEGO ZDROWIA  
BEZ PRAWDZIWEGO JEDZENIA 

•  Dietetycy są zgodni: 
•  im krótsza droga żywności z pola na stół, tym 

jest ona zdrowsza 

•    
•  Źr. "Czy wiesz, co jesz?" K. Bosacka, M. Kozłowska-

Wojciechowska; wyd. Publicat 



 Żywność przetworzona 
 



  
 

Co to jest żywność 
wysokoprzetworzona? 

 
•  poddana obróbce przemysłowej 
•  często z substancjami 

dodatkowymi (cukier, 
sól, tłuszcz, witaminy, 
konserwanty, polepszacze 
smaku itd.)  

 
Żywności wysokoprzetworzonej       
NIE wytworzymy ani w domu, ani w   
przedszkolu, ani na stołówce. 



Procesy naturalne Procesy  
przemysłowe  
 

•  Rozdrabnianie  
•  Suszenie (owoce suszone        
na słońcu) 
•  Solenie (kapusta, ogórki) 
•  Wędzenie (w wędzarni!) 
•  Gotowanie 
•  Prażenie 
•  Smażenie 
•  Pieczenie 
•  Pasteryzacja (wekowanie) 

•  Oddzielanie mechaniczne 
•  Suszenie rozpyłowe 
•  Sterylizacja 
•  Liofilizacja 
•  Pakowanie próżniowe 
•  Poddawanie żywności 
promieniowaniu  
•  Obróbka podczerwienią 
•  Termizacja 
•  Ekstruzja  
 

Człowiek przetwarza żywność od stuleci 



Żywność 
wysokoprzetworzona 
zawiera: 

•  tłuszcze roślinne utwardzone 
•  substancje zagęszczające 
•  substancje stabilizujące   
•  substancje słodzące (cukier, syrop glukozowo 

– fruktozowy, słodziki) wzmacniacze smaku 
(np. glutaminian sodu). 

 

Czyli wszystkie "E„ (ponad 2000 
dodatków do żywności) 



Spożycie żywności 
wysokoprzetworzonej  
o dłuższym okresie przydatności do spożycia, 
ładniejszym wyglądzie i specjalnych walorach 
smakowych UZALEŻNIA KONSUMENTA 

Ok. 2 kg dodatków żywnościowych  
spożywa 1 konsument w ciągu 1 roku 
= wzrost zachorowań na alergie i inne 
choroby niewiadomego pochodzenia 

PRZEMYSŁ	  SPOŻYWCZY	  –	  opiniotwórczy,	  dopuszczalne	  „bezpieczne”	  ilości,	  
zabezpiecza	  żywność	  przed	  rozwojem	  drobnoustojów	  chorobotwóczych,	  	  

„KORZYŚCI”	  –	  TECHNOLOGICZNE,	  EKONOMICZNE	  I	  ZDROWOTNE	  



  

    

Porównanie 
produktów 

Natura 
•  Upieczone mięso 

 
•  Płatki zbożowe naturalne 

(owsiane, orkiszowe, żytnie 
itd.) 

 
•  Kisiel na bazie soku 

owocowego lub kompotu  
z mąką ziemniaczaną 

  
•  Jogurt naturalny (skład: 

mleko i żywe kultury 
bakterii) 

Przemysł 
•  Wędlina z „wzorkiem” 
 
•  Chrupkie płatki śniadaniowe 

(czekoladowe, cynamonowe 
itd.)  

  
•  Kisiel typu „zalej wodą” 

  
•  „Deser” jogurtowy z wsadem 

„owocowym” 

  



Produkt podlega prawom popytu i podaży.  
 

 Producenci żywności kuszą nas dosmaczając 
swoje produkty:  
 dosładzając, przyprawiając, dodając 
tłuszczu.  

 
 Efekt?  
 Produkty zbyt słodkie, słone lub tłuste.  

 
 Opierając się na gotowych daniach prosto z 
"linii produkcyjnej",  
trudno jest skomponować zbilansowaną dietę.  



•  Energia dostarczana bardzo szybko, na bardzo krótki    
okres czasu.  
•  Podczas trawienia cukru zużywane są znaczące ilości 
minerałów i witamin - witaminy B, cynku, wapnia, fosforu, 
magnezu czy chromu do jego strawienia 
•  Niszczy śluzówkę jelit - spada w znaczącym stopniu 
odporność organizmu 
•  Powoduje próchnicę zębów i otyłość. 
•  Powoduje nadpobudliwość  
organizmu, brak koncentracji,  
rozdrażnienie, spadki nastroju  
oraz senność. 

Cukier - produkt 
wysokoprzetworzony 



Syrop	  	  
glukozowo-‐
fruktozowy!	  
UWAGA!	  
otrzymuje	  się	  przemysłowo	  z	  kukurydzy,	  która	  jest	  
przetwarzana	  na	  skrobię	  kukurydzianą.	  Skrobia	  	  
następnie	  jest	  przetwarzana	  pod	  wpływem	  kwasów,	  enzymów	  owocowych	  
KONSUMPCJA	  WYSOKOPRZETWORZONYCH	  CUKRÓW	  PROSTYCH	  (GLUKOZY,	  
FRUKTOZY)	  PROWADZI	  DO	  TZW.	  REAKTYWNEJ	  HIPOGLIKEMII,	  	  TJ.	  
GWAŁTOWNYCH	  ZMIAN	  
POZIOMU	  INSULINY	  ORAZ	  GLUKOZY	  WE	  KRWI	  

	  
Powoduje	  ZWIĘKSZANIE:	  	  
-‐	  masy	  ciała	  i	  w	  konsekwencji	  otyłość	  	  
-‐	  apetytu,	  insulinooporności	  -‐	  cukrzycy	  typu	  2	  
-‐	  poziomu	  cholesterolu	  -‐	  frakcji	  LDL	  i	  trójglicerydów	  



Glutaminian	  sodu	  =	  E621	  
Roczna	  produkcja	  ok.	  400	  tys.	  ton	  

	  Glutamina	  (kwas	  glutaminowy)	  
jest	  naturalnie	  występującym	  aminokwasem	  znajdującym	  się	  w	  różnych	  stężeniach	  
w	  wielu	  produktach	  spożywczych.	  
Jego	  stężenie	  jest	  mniejsze	  niż	  0,1	  g/100g	  produktu.	  
	  
Sól	  kwasu	  glutaminowego,	  czyli	  glutamininan	  sodu.	  
	  
wzmocnienie	  smaku	  to	  0,2-‐0,8	  g/100	  g	  produktu.	  
Obecne	  badania	  	  
donoszą	  o	  szkodliwości	  	  
glutaminianu	  sodu	  	  	  	  
	  
	  



Amerykańska	  organizacja	  FDA	  (Food	  and	  
Drug	  AdministraWon)	  –	  zajmująca	  się	  
badaniem	  i	  dopuszczaniem	  żywności	  i	  
leków)	  uważa,	  że	  jest	  bezpieczny.	  
	  
Obecne	  badania	  donoszą	  o	  szkodliwości	  
glutaminianu	  sodu.	  	  	  



Uniwersytet	  w	  Północnej	  Karolinie.	  
	  
	  
Badacze	  donoszą,	  że	  dieta	  bogata	  w	  	  E	  621	  zwiększa	  ryzyko	  wystąpienia	  nadwagi	  
i	  otyłości	  nawet	  o	  3	  razy.	  
	  
Grupa	  badana:	  populacja	  Chińczyków.	  
I	  grupa	  -‐	  stosowała	  dietę,	  prawidłowe	  odżywianie	  wykluczając	  produkty	  
niewskazane	  przy	  otyłości	  i	  nadwadze,	  ale	  stosująca	  glutaminian	  sodu	  
II	  grupa	  -‐	  stosowała	  dietę	  wykluczając	  glutaminian	  sodu.	  
W	  pierwszej	  grupie	  występowała	  3	  razy	  częściej	  otyłość	  lub	  nadwaga	  niż	  w	  grupie	  
drugiej.	   	  	  

„Dieta	  bogata	  w	  	  E	  621	  	  
zwiększa	  ryzyko	  wystąpienia	  nadwagi	  i	  otyłości	  nawet	  o	  3	  razy”	  



Zakład	  Fizjologii	  na	  AWF	  w	  Warszawie	  
	  
Udowodniono,	  że	  glutaminian	  sodu	  E	  621	  
przyjmowany	  nawet	  w	  małych	  ilościach	  
powoduje	  niekorzystny	  wpływ	  na	  
przewodnictwo	  nerwowo	  -‐	  mięśniowe!	  
	  
Nadmierne	  spożycie	  E	  621	  lub	  nadważliwość	  na	  niego	  może	  być	  przyczyną	  
tzw.	  „syndromu	  chińskiej	  restauracji”:	  zawroty	  głowy,	  palpitacje	  serca,	  
nadmierna	  potliwość,	  uczucie	  niepokoju.	  Potrzebna	  są	  kolejne	  badania.	  

	  	  



Glutaminian	  sodu	  nie	  jest	  obojętny	  dla	  
układu	  nerwowego.	  

	  	  

	  	  



Najwięcej	  "E"	  znajduje	  się	  w:	  	  
• 	  wędlinach,	  	  
• 	  barwionych	  słodyczach	  i	  napojach	  	  
• 	  rozmaitych	  deserach.	  
• 	  Warzywa	  i	  owoce	  bywają	  woskowane	  	  
(czyli	  zabezpieczane	  preparatami	  	  
E901-‐E905),	  co	  przedłuża	  ich	  	  
świeżość	  w	  czasie	  transportu.	  	  
• 	  Pieczywo	  razowe	  barwi	  się	  	  
karmelem	  (E150a-‐150d).	  
Im	  dłuższy	  termin	  ważności,	  im	  bardziej	  atrakcyjnie	  produkt	  wygląda,	  tym	  
więcej	  w	  nim	  dodatków.	  	  

GDZIE	  JEST	  NAJWIĘCEJ	  DODATKÓW	  	  
DO	  ŻYWNOŚCI	  



CZY	  WARTO	  SIĘ	  ZASTANAWIAĆ,	  	  
KTÓRY	  BARDZIEJ	  SZKODLIWY?	  

Karmel	  to	  palony	  cukier.	  	  

Jako	  barwnik	  ma	  symbol	  E-‐150	  z	  dodatkiem	  literki,	  która	  mówi	  o	  
tym	  jak	  jest	  produkowany	  i	  przy	  udziale	  jakiej	  substancji.	  

E-‐150a	  -‐	  karmel	  alkaliczny,	  klasy	  I	  
E-‐150b	  -‐	  karmel	  siarczynowy,	  klasy	  II	  	  
E-‐150c	  -‐	  karmel	  amoniakalny,	  klasy	  III	  	  

E-‐150d	  -‐	  karmel	  amoniakalno-‐siarczynowy,	  klasy	  IV	  
Karmel	  jest	  m.in.	  w	  ciemnym	  chlebie	  (sugeruje,	  że	  to	  pieczywo	  pełnoziarniste	  ),	  
w	  piwie,	  w	  czekoladowych	  wyrobach,	  deserach,	  jako	  dodatek	  do	  białego	  cukru	  

(czyniąc	  go	  brązowym),	  w	  sosach	  sojowych	  z	  niższej	  półki	  ,	  lodach,	  itp.	  



POWAŻNYM 
ZAGROŻENIEM 
ZDROWIA JEST 
UPOWSZECHNIANIE 
ŻYWNOŚCI 
MODYFIKOWANEJ – 
zawiera toksyczne 
substancje – GLIFOSAT 
I toksyna Bt 

Inne skażenie ukryte  
w żywności:  
- dodatki chemiczne do żywności,  
- Bisfenol A (BPA),  
- pozostałości środków ochrony roślin np. Roundapu, 
- rośliny transgeniczne - GMO,  
- napromieniowanie 



PODSTAWOWE	  UZALEŻNIENIA	  SMAKOWE	  

1.   OD	  SMAKU	  INTENSYWNIE	  SŁODKIEGO	  	  
–	  słodycze	  podawane	  od	  dzieciństwa,	  jako	  nagroda,	  jako	  
sposób	  na	  spędzanie	  wolnego	  czasu	  

2.   OD	  SMAKU	  INTENSYWNIE	  SŁONEGO	  
-‐	  słone	  produkty	  ze	  wzmacniaczami	  smaku	  

3.   OD	  STYMULANTÓW	  (alkaloidów	  purynowych)	  
-‐	  teina,	  kofeina,	  guaranina,	  mateina,	  teobromina	  

4.   OD	  SMAŻONEGO	  I	  TŁUSTEGO	  POŻYWIENIA	  
-‐	  tłuszcz	  jako	  	  nośnik	  smaku	  



PODSTAWOWE	  KIERUNKI	  ZMIAN	  W	  
NOWOCZESNYM	  NATURALNYM	  
ŻYWIENIU	  

PSZENICA	  	  zamieniamy	  na	  KASZE	  

NADMIAR	  MIĘSA	  zamieniamy	  na	  ROŚLINY	  STRĄCZKOWE	  	  
czyli	  np.	  wędliny	  na	  pasty	  z	  warzyw	  

SŁODYCZE	  zamieniamy	  na	  SUSZONE	  OWOCE,	  PESTKI,	  MIGDAŁY,	  ZDROWE	  CIASTA	  

TŁUSZCZE	  ZWIERZĘCEI	  UWODORNIONE	  zamieniamy	  na	  TŁUSZCZE	  ROŚLINNE	  
NIERAFINOWANE	  

MLEKO	  UHT	  zamieniamy	  na	  NATURALNE	  KROWIE,	  KOZIE,	  ZBOŻOWE	  

WZMACNIACZE	  SMAKU	  zamieniamy	  na	  NATURALNE	  ZIOŁA	  I	  PRZYPRAWY	  

	  



1.09.2015	  
USTAWA	  O	  

BEZPIECZEŃSTWIE	  
ŻYWNOŚCI	  I	  ŻYWIENIA	  

ZAKAZUJĄCA	  SPRZEDAŻY	  
ŚMIECIOWEGO	  JEDZENIA	  

Od	  1	  września	  w	  szkołach	  nie	  wolno	  sprzedawać	  produktów,	  których	  spożywanie	  
może	  prowadzić	  do	  przewlekłych	  chorób	  dietozależnych.	  

Czy	  w	  sklepikach	  szkolnych	  potrafimy	  sprzedawać?	  	  

SKLEPIKI	  SZKOLNE	  –	  ELEMNETEM	  WYCHOWANIA	  PROZDROWOTNEGO	  



10 NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNYCH „DUSICIELI” 
KOMÓREK 
1. Benzoesan sodu  
2. Olej Canola  
3. Glutaminian Sodu  
4. Azotany sodu  
5. Margaryna  
6. Środki pianotwórcze  
7. Substancje przeciwzbrylające  
8. Sztuczne barwniki  
9. Emulgatory  
10. Sztuczne substancje słodzące – aspartam, acesulfam K, 
sukraloza, Sorbitol, Truvia,  sacharyna. 
Na podstawie: Naturalnews.com 
Źródło: NewWorldOrder.com.pl  



27	  

 Żywność naturalna  
najlepsza dla MŁODEGO człowieka 

 

Dziękuję	  za	  uwagę	  


