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ZRÓWNOWAŻONY 
SYSTEM 

ŻYWNOŚCI

LUDZIE

PROCESY

INSTYTUCJE

ŚRODOWISKO



➢ Zmienić sposób produkcji i konsumpcji towarów

➢ Zwiększyć wydajność 

➢ Zmniejszyć ilość zużytych surowców

➢ Zmniejszyć koszty 

➢Ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne 



2013 2025 2050

7,2 mld 8,2 mld 9,6 mld



SEKTORY: 
ŻYWNOŚĆ

BUDOWNICTWO

TRANSPORT 

USPRAWNIENIE                     MODERNIZACJA

ZUŻYCIE ENERGII   42%

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH   35%

ZUŻYCIE WODY   30%



MANIOK
PRIORYTETOWE WARZYWO W NIGERII

OPRACOWANIE RECEPTURY PRODUKCJI 

CHLEBA NA BAZIE MANIOKU



HIPOKRATES,
NAJSŁYNNIEJSZY LEKARZ STAROŻYTNOŚCI 



JESTEŚ TYM, CO JESZ

Zrównoważone odżywianie jest 

podstawową regułą zdrowego 

stylu życia. Piramida pokazuje, 

które produkty spożywcze 

można jeść bardzo często, a 

które należy ograniczyć.



SUPLEMENTY

MIKROELEMENTY

MAKROELEMENTY

KALORIE



Dlaczego  „super”?
Bogactwo związków biologicznie 

aktywnych

✓Przeciwutleniacze
karotenoidy

enzymy
glutation
hormony
metale

związki fenolowe
witaminy

✓Niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe

omega-3
omega-6
omega-9 

✓Błonnik pokarmowy
Frakcja rozpuszczalna

Frakcja nierozpuszczalna 

✓Probiotyki
Lactobacillus

Bifidobacterium

✓Witaminy
rozpuszczalne w tłuszczach

rozpuszczalne w wodzie  



Co nam daje spożywanie 

superproduktów? 
➢Optymalne zaopatrzenie organizmu w wartościowe 

substancje odżywcze

➢Silniejszy układ odpornościowy 

➢Energię, równowagę umysłu i dobry nastrój

➢Oczyszczenie organizmu 

➢Wzmocnienie serca i układu krążenia 

➢ Idealną sylwetkę 

➢Witalność 

➢Nowe doznania smakowe  



„CUDZE CHWALICIE, 
SWEGO NIE ZNACIE” 

Nie trzeba szukać 
egzotycznych 

produktów. Okazuje się, 
że to, co najlepsze, 

mamy pod ręką. 

Superfoods można 
bowiem zbierać w 

polskich lasach, 
wykopywać z grządek, 

czy też uprawiać na 
parapecie. 



Ok. 2,6 zł/100g Ok.  0,40 zł/100g 



Źródło: www.google.com

Palmy kokosowe uprawia się głównie w Indonezji, na Filipinach,  
Malezji i na Sri Lance.



W Polsce uprawy rzepaku 

zajmują 95% powierzchni 

upraw wszystkich roślin oleistych! 

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzepak



Kwas laurynowy znajdujący się w oleju kokosowym (ok. 50%) wykazał 
działanie bakteriobójcze/bakteriostatyczne w badaniach in vitro,

czyli w probówce. 



SFA – nasycone kwasy tłuszczowe, LA – kwas linolowy, ALA – kwas a (alfa) linolenowy, 
MUFA - jednonienasycone kwasy tłuszczowe



Źródło: https://vitalia.pl/pamietnik/Corinek/2848345/wpis,9046774,Smazenie-szkodliwe-na-czym-mozna-smazyc.html



Źródło: https://kalkulatorkalorii.net/blog/dobre-tluszcze-kontra-zle-tluszcze



WITAMINA OLEJ KOKOSOWY
(100g)

OLEJ RZEPAKOWY 
(100g)

A 0 IU 0 IU

D 0 IU 0 IU

E 0,09 mg (0,9%) 25 mg (208%)

K 0,5 mcg (0,66%) 75 mcg (100%)



➢Głównie nasycone 
kwasy tłuszczowe 

(ok. 90%)

➢Zawiera 
niewiele 

związków 
prozdrowotnych 

➢Nadaje się 
do smażenia 

✓Głównie 
jednonienasycone
kwasy tłuszczowe 

(ok.60%)

✓Dobre źródło 
witamin 

✓Nadaje się 
do smażenia 

➢Używany w 
dużych ilościach 
jest nieopłacalny

✓Niska cena

✓Produkt 
lokalny

➢Produkt 
importowany



Ok. 2,8 zł/100g Ok. 1 zł/100g



Uprawiane głównie w Meksyku, Australii, Paragwaju, Boliwii, 
Argentynie, Ekwadorze i Gwatemali.



➢ Silne antyoksydanty

➢ Roślinne estrogeny (fitoestrogeny)

KORZYŚCI

✓ Regulują gospodarkę hormonalną 

✓ Zmniejszą ryzyko powstawania i wzrost 
guzków nowotworowych, zwłaszcza 
hormonozależnych, takich jak: rak 
piersi, endometrium i gruczołu 
krokowego

✓ Chronią Twoje naczynia krwionośne

PORÓWNANIE? 

▪ Siemię lniane ma ok. 100 razy więcej 
lignanów niż jakakolwiek inna roślina 
na naszej planecie!



✓ Jedno z najlepszych źródeł 
kwasów Omega-3 (kwas alfa-
linolenowy)

✓ Korzystny stosunek kwasów 
Omega-6 do Omega-3 (0,3:1) 

✓ Kwas ALA jest wyłącznym źródłem 
kwasów Omega-3 w dietach 
wegetariańskich/wegańskich

Siemię zawiera nieznacznie mniej 
błonnika i wapnia niż 

nasiona chia.
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Pierwiastek Ilość w 100 g 

Fosfor 650 mg

Magnez 350-431 mg

Wapń 236-250 mg

Żelazo 5,73  mg

Mangan 2,48 mg

Cynk 4,34 mg

Sód 27 mg

Potas 813 mg

Siemię zawiera także witaminy rozpuszczalne w 

wodzie i tłuszczach. Taki skład nasion lnu 

sprawia, że jest to prawdziwy superbohater wśród 

polskiej żywności.



✓ Profilaktyka chorób sercowo-
naczyniowych

✓ Regulacja nadciśnienia

✓ Regulacja poziomu cukru we 
krwi

✓ Obniżenie ryzyka nowotworów

✓ Łagodzenie objawów 
menopauzy

✓ Łagodzenie objawów 
osteoporozy

✓ Wpływ na choroby prostaty

✓ Leczenie i profilaktyka zaparć 

W 2014 roku w Kanadzie zatwierdzono 

oświadczenie żywieniowe 

stwierdzające, że spożycie 

nieoczyszczonego siemienia pomaga 

zmniejszyć poziom cholesterolu we 

krwi. Kardioprotekcyjną dzienną ilość 

siemienia określa się jako 40g 

(5 łyżeczek) spożyte w 3 porcjach w 
ciągu dnia.



Ok. 3,5 zł/100g Ok. 0,6 zł/100g 



Źródło: www.google.com



TEORIA BADANIA NAUKOWE

REGENERACJA WĄTROBY I NEREK

ŁAGODZENIE DOLEGLIWOŚCI ZE STRONY UKŁADU 

POKARMOWEGO

LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

ZWALCZA ZMĘCZENIE

POPRAWIA KONCENTRACJĘ

ELIKSIR MŁODOŚCI

WSPIERA ODPORNOŚĆ

PRZEDŁUŻA ŻYCIE KOMÓREK NERWOWYCH

WSPIERA ODCHUDZANIE



Brak jest jakichkolwiek 
obiektywnych badań 

naukowych 
potwierdzających 

„magiczne” właściwości 
jagód Goji. 



GATUNKI: 

Kolcowój chiński (Lycium
chinense)

Kolcowój pospolity (Lycium
barbarum)

ATROPINA + SOLANINA

Substancje te znajdują się w 
zielonych częściach 

rośliny, a także w 
niedojrzałych owocach 

DODATKOWO: 

- To silny alergen

- Wchodzą w interakcje z 
niektórymi lekami 
(rozrzedzającymi krew, przeciw 
cukrzycy oraz przeciw 
nadciśnieniu) 



ORAC
(Oxygen Radical

Absorbance Capacity)

Miara pojemności antyoksydacyjnej 
oznaczana dla produktów 

spożywczych, które 
charakteryzują się zawartością 

przeciwutleniaczy 

PRODUKT Wartość ORAC w 100g

JAGODY GOJI 3,290

CZARNA PORZECZKA 7, 960

ARONIA 16,062

PAPRYKA 17,919

CZEKOLADA CIEMNA 20,823

PIETRUSZKA 

SUSZONA

74,349

CYNAMON MIELONY 267,536

OKAZUJE SIĘ, ŻE NALEŻY WYPIĆ 13 PORCJI SOKU Z JAGÓD GOJI, 

ABY DOSTARCZYĆ TYLE ANTYOKSYDANTÓW, ILE ZNAJDUJE SIĘ W JEDNYM JABŁKU



POLSKA LIDEREM PRODUKCJI 
30% ZBIORÓW ŚWIATOWYCH

70 % ZBIORÓW UE 

Około 90% owoców czarnej 
porzeczki zbieranej w Polsce 

wykorzystuje się do produkcji 
przetworów. Podczas produkcji 

soków powstają wytłoki, w 
których gromadzi się większość 

prozdrowotnych substancji.



✓ Aktywizuje układ immunologiczny

✓ Synteza kolagenu

✓ Gojenie ran 

✓ Zmniejsza ryzyko krwotoków i 

krwawień

✓ Mineralizacja kośćca 

✓ Przeciwutleniacz

✓ Przekształcanie tryptofanu do 

serotoniny, czyli „hormonu szczęścia” 

Porzeczka dodatkowo zawiera rutynę, 

która ułatwia wchłanianie

witaminy C.
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Ok. 0,6 zł/100g  Ok. 3,5 zł/100g 



QUINOA UPRAWIANA JEST GŁÓWNIE W AMERYCE 
POŁUDNIOWEJ W REGIONIE ANDÓW 

Źródło: www.google.pl



Płatki owsiane i komosa ryżowa charakteryzują się bardzo 
podobną wartością odżywczą

SKŁADNIK ODŻYWCZY PŁATKI OWSIANE (100g) QUINOA (100g) 

BŁONNIK 10,1g 7g

Wit. K 2,0 mcg 0 mcg

TIAMINA 0,460 mg 0,360 mg 

Kwas Pantotenowy 1,120 mg 0,772 mg

Wapń 52 mg 47 mg

Cynk 3,64 mg 3,10 mg

Mangan 3,63 mg 2,03 mg

Selen 28,9 mcg 8,5 mcg



SAPONINY

GORZKI SMAK
Przed gotowaniem należy dokładnie przepłukać 

komosę wodą w celu usunięcia saponin i 
pozbycia się gorzkiego smaku

ZAGROŻENIE? 

Należy zachować ostrożność, gdyż:

- Mogą powodować hemolizę erytrocytów

- Anemia

- Uszkodzenie szpiku kostnego

- Porażenie mózgu i rdzenia

- Uszkodzenie mięśnia sercowego i 
oddechowego

- Niektóre są truciznami 

Ze względu na zawartość saponin nasion 

komosy ryżowej nie powinno podawać 

się niemowlętom i małym dzieciom



KWAS SZCZWIOWY 

Zmniejsza wchłanianie wapnia z

przewodu pokarmowego 

Po wchłonięciu może odkładać się w

nerkach tworząc złogi 

KWAS FITYNOWY 

Tworzy niewchłanialne kompleksy m. in. z 

wapniem, żelazem, cynkiem i 

magnezem 



Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa 
stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów 
zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest 
wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie 
wynikają ze specyficznych właściwości i zalet 

tego gatunku. 

Owies jest mało wymagający pod względem 
warunków uprawy i tańszy w produkcji niż 

inne zboża. Doskonale wykorzystuje składniki 
pokarmowe znajdujące się w glebie, jest 

tolerancyjny na zakwaszenie podłoża i 
wykazuje dużą konkurencyjność w stosunku 

do chwastów.



GŁÓWNI PROCUCENCI OWSA:

ROSJA

KANADA 

USA 

POLSKA 

NIE TYLKO PŁATKI OWSIANE! 
➢ Otręby owsiane
➢Mąka owsiana
➢Kasza owsiana 
➢Preparaty błonnikowe
➢Musli



KORZYŚCI: 
- Roślinne źródło aminokwasów egzogennym

- Źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(3-5 razy więcej niż w zbożach chlebowych) 

- Duża ilość błonnika 

- Bogactwo witamin i minerałów 

- Ubogie w sód

WPŁYW NA ZDROWIE: 

✓ Regulacja glikemii poposiłkowej

✓ Profilaktyka chorób układu krążenia

✓ Pomoc w redukcji masy ciała

✓ Podnoszenie odporności

✓ Działanie przeciwnowotworowe

✓ Profilaktyka schorzeń układu 
pokarmowego



BETA-GLUKANY
Główna frakcja błonnika rozpuszczalnego w wodzie występującego 

w płatkach owsianych.

Podczas rozpuszczania wchłaniają duże 
ilości wody, tworząc w przewodzie 

pokarmowym galaretowatą strukturę. 
Dzięki temu pełnią wiele istotnych 

funkcji z punktu widzenia 
dietetycznego.

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI BETA 
GLUKANÓW: 

➢ Zwalczają grzyby Candida 

➢ Pomagają utrzymać cholesterol w 
normie 

➢ Zastosowanie w kosmetyce 

➢ Regulacja pracy jelit 



Beta glukany tworzą w przewodzie 
pokarmowym lepkie śluzy 

Zwolnienie opróżniania żołądka

Utrudniony dostęp enzymów trawiennych 
do skrobi

Wydłużony czas pasażu jelitowego

Opóźnienie trawienia cukrów i wchłanianie 
glukozy

Mniejszy skok cukru we krwi i zmniejszone 
wydzielanie insuliny

✓ Produkty owsiane zalecane są osobą 
mającym podwyższony cukier lub już 
chorującym na cukrzycę

✓ Owies zawiera mniejszą ilość skrobi niż inne 
zboża, a znacznie więcej beta-glukanów



Ok. 2 zł/ kg                                               Ok. 8 zł/ kg 



Uprawiane w krajach strefy międzyzwrotnikowej, na obszarach o wilgotnym i 
ciepłym klimacie.  Głównymi producentami są Chiny, Nigeria, 

Uganda i Indoneza. 

www.google.pl
www.wikipedia.pl



Bardzo wysoka zawartość witaminy A w batacie spowodowana jest jego 

pomarańczową barwą. Jednak by zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na wit. A 

wystarczy zjeść jedną marchewkę!  



Jak go wyznaczyć? 

Wyznacza się go

porównując ze sobą

produkty o tej samej

wadze i kaloryczności,

zestawiając z indeksem

białego pieczywa równym

100%.

Produkt Wskaźnik sytości

Ziemniaki gotowane 323% 

Białe pieczywo 100%

Musli 100%

Biały makaron 119% 

Ciemny makaron 188% 

Owsianka 219% 





Australijski Instytut Sportu (AIS) potwierdził, że sok z buraka ma 
korzystny wpływ na formę sportową

JAK TO DZIAŁA? 

Stężenie azotynów jest dodatnio skorelowane z wydolnością wytrenowanych 
sportowców



✓ Zawodnicy dyscyplin ciągłych (5-30 minut) 

✓ Sporty drużynowe z epizodami wyższej intensywności (np. piłka nożna)

✓ Trening oporowy (na siłowni) 

✓ Dłuższa aktywność fizyczna (>40 min) – ograniczone dowody  

SOK Z 

BURAKÓW 

POWINNI PIĆ 

WSZYSCY! 



➢ Zarówno sok z buraków stosowany w 

pojedynczej porcji, na 2-3 godziny 

przed ćwiczeniami jak i przewlekła 

suplementacja na 3-15 dni przed 

wysiłkiem wykazuje efekt 

ergogeniczny.

➢ Zwyczajowe dawki wynoszą 500 ml 

soku/koncentratu z buraków, 200 g 

pieczonych buraków (5,1-18,1 mmol

NO3-) lub 0,1 mmol/kg masy ciała 

azotanu sodu.

➢ Sportowcy spożywają średnio 106 mg 

azotanów dziennie (19-525 mg).



• Źródła: 

• http://ec.europa.eu/environment/basics/g
reen-economy/sustainable-
development/index_pl.htm

• http://www.agronews.com.pl/pl/0,1,1548
4,jak_zbudowac_zrownowazony_system_
zywnosciowy.html

• http://psor.pl/srodki-ochrony-roslin-co-to-
jest/zrownowazone-rolnictwo-co-to-jest/

• http://www.cdr.gov.pl/57-aktualnoci/cdr-
informuje/2459-rolnictwo-
zrownowazone-sposobem-na-produkcje-
bezpiecznej-zywnosci-i-ochrone-
srodowiska-naturalnego

• http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,10146
0,14205997,Jagody_goji___na_pewno_wi
esz__co_jesz_.html

• http://www.coboru.pl/PlikiWynikow/26_2
015_WPDO_9_OWZ.pdf

• https://biegambolubie.com.pl/pospolity-
kartofel-a-slodki-ziemniak/

• http://dietetykanienazarty.pl/sok-z-
burakow-naturalny-doping/

• Bibliografia: 

• „Superżywność, czyli superfoods po 
polsku” Małgorzata Różańska 

• „Superfoods, czyli żywność o 
wysokiej wartości odżywczej” Beata 
Cieślikowska, Patrycja Cieślikowska 

• „Superfoods. Źródło energii prosto z 
natury” Susanna Bingemer

http://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/sustainable-development/index_pl.htm
http://www.agronews.com.pl/pl/0,1,15484,jak_zbudowac_zrownowazony_system_zywnosciowy.html
http://psor.pl/srodki-ochrony-roslin-co-to-jest/zrownowazone-rolnictwo-co-to-jest/
http://www.cdr.gov.pl/57-aktualnoci/cdr-informuje/2459-rolnictwo-zrownowazone-sposobem-na-produkcje-bezpiecznej-zywnosci-i-ochrone-srodowiska-naturalnego
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,101460,14205997,Jagody_goji___na_pewno_wiesz__co_jesz_.html
http://www.coboru.pl/PlikiWynikow/26_2015_WPDO_9_OWZ.pdf
https://biegambolubie.com.pl/pospolity-kartofel-a-slodki-ziemniak/
http://dietetykanienazarty.pl/sok-z-burakow-naturalny-doping/

