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Z
dro wa, od po wied nio zbi lan so wa na die ta
to je den z naj waż niej szych, obok ru chu,
wa run ków zdro wia i do bre go sa mo po czu -

cia. Szcze gól nie po win ni o nią za dbać se nio rzy,
któ rzy na ra że ni są w więk szym stop niu niż
młod sze oso by na róż ne do le gli wo ści i cho ro by.

W każ dym wie ku spo ży wa nie skład ni ków
od żyw czych po win no być zgod ne z za po trze bo -
wa niem me ta bo licz nym or ga ni zmu. Jed nak 
u osób star szych ma to szcze gól ne zna cze nie,
gdyż błę dy ży wie nio we mo gą pro wa dzić u nich
do groź nych kon se kwen cji i przy czy nić się 
do roz wo ju cho rób i po wsta wa nia nie do bo rów. 

Wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych przez
fiń skich na ukow ców wska zu ją, że wśród star -
szych osób przyj mu ją cych po nad pięć le ków
dzien nie, na wet co dru ga oso ba by ła nie do ży -
wio na. Po wo dem te go sta nu rze czy jest m.in. to,
że se nio rzy sła biej od czu wa ją pra gnie nie i głód
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Senior na diecie

(le ki mo gą za bu rzać łak nie nie), zaś ma sa ich
wą tro by spa da o 30-40 proc. Gdy nasz or ga nizm
nie dzia ła na peł nych ob ro tach, to trze ba się 
do te go do sto so wać i do brać od po wied nią dla
sie bie die tę. Nie ste ty znacz na część se nio rów
nie dba o to i dla te go po ja wia się u nich wie le
do le gli wo ści, któ rych moż na by ło by unik nąć.
Stan złe go sa mo po czu cia to nie atry but sta ro ści.
Moż na w peł ni i z ra do ścią ko rzy stać z je sie ni ży -
cia, trze ba tyl ko o sie bie za dbać.

Wraz z wie kiem spa da ak tyw ność fi zycz na,
a co za tym idzie – prze mia na ma te rii. Zmie nia
się też skład or ga ni zmu: zmniej sza się za war tość
wo dy ustro jo wej i ma sy mię śnio wej, wzra sta
na to miast za war tość tłusz czu ustro jo we go. Za -
cho dzą zmia ny w za war to ści skład ni ków mi ne -
ral nych. Przede wszyst kim za bu rze niu ule ga go -
spo dar ka wap nio wo -fos fo ra no wa oraz wod no -
-elek tro li to wa. Wszyst kie te pro ce sy pro wa dzą
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do mo dy fi ka cji do bo we go za po trze bo wa nia 
na ener gię i skład ni ki od żyw cze. Nie ste ty, du ża
część se nio rów nie sta ra się, aby to za po trze bo -
wa nie za spo ko ić. Ja kość przyj mo wa nych przez
nich – czę sto nie re gu lar nie – po sił ków da le ka
jest od wy ma ga nej. 

Do roz wo ju nie do bo rów przy czy nia ją się
po za tym zmia ny fi zjo lo gicz ne za cho dzą ce 
w or ga ni zmie se nio ra, m.in. gor sza pra ca prze -
wo du po kar mo we go i zmniej sze nie łak nie nia.

Die ta po trzeb na czy nie?
Z upły wem lat nasz or ga nizm pra cu je co -

raz wol niej. Nie ko rzyst ne zmia ny nie omi ja ją
ukła du po kar mo we go. Zmniej sza się ilość wy -
dzie la nej śli ny i so ków tra wien nych, trud niej
więc tra wić je dze nie. Na stę pu je zwol nie nie pe -
ry stal ty ki je lit, ko sm ki je li to we sta ją się krót sze
i szer sze, zmie nia się też mi kro flo ra je li ta gru be -
go, skład ni ki od żyw cze są więc go rzej przy swa -
ja ne. Je śli nie do sto su je my na szej die ty do tych
no wych wa run ków, gro żą nam do le gli wo ści 
ze stro ny ukła du po kar mo we go oraz ogól ne po -
gor sze nie sa mo po czu cia wy ni ka ją ce z nie do bo -
rów skład ni ków od żyw czych. 

Oso bom star szym co raz mniej po traw
sma ku je, co spo wo do wa ne jest spad kiem wraż -
li wo ści kub ków sma ko wych. Mniej sza przy jem -
ność z je dze nia mo że wią zać się też z po gor sze -
niem moż li wo ści do kład ne go żu cia z po wo du
bra ków w uzę bie niu oraz niż szą ilo ścią wy dzie -
la nych en zy mów tra wien nych. Z tych po wo dów
waż ny jest spo sób przy go to wa nia po traw. 

Le piej wy bie rać da nia lek ko straw ne, przy -
go to wa ne po przez go to wa nie w wo dzie lub 
na pa rze, al bo du szo ne bez tłusz czu w fo lii lub
per ga mi nie. Trze ba ogra ni czyć spo ży wa nie pro -
duk tów bo ga tych w na sy co ne kwa sy tłusz czo we,
czy li tych po cho dze nia zwie rzę ce go: mię sa wie -
przo we go i wo ło we go, wę dlin oraz pro duk tów
mlecz nych o wy so kiej za war to ści tłusz czu. Na -
le ży tak że zmniejszyć spożycie tłusz czów pie kar -
ni czych, sło dy czy i cia st. 

Po 50 r.ż. za po trze bo wa nie na ener gię jest
o 30 proc. mniej sze niż u 30-lat ka, więc je śli wę -
glo wo da nów i tłusz czów bę dzie za du żo w die -
cie, do pro wa dzi to do nad wa gi lub oty ło ści.

Za strzyk ener gii
Do bra i zdro wa die ta po win na do star czyć

or ga ni zmo wi od po wied nią daw kę ener gii. Za le -
ca ne za po trze bo wa nie ener ge tycz ne dla ko biet
po wy żej 65. ro ku ży cia, pro wa dzą cych ma ło ak -
tyw ny tryb ży cia, wy no si ok. 1750 kcal/do bę, 
a dla męż czyzn – 1950 kcal/do bę. Aby do star -
czyć od po wied nią ilość ener gii, trze ba więc jeść
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ie skład ni ki w od po wied nich pro por cjach: ok. 50-
-60 proc. wę glo wo da nów, 25-30 – tłusz czów 
i 12-15 proc. bia łek. Trze ba tak że pa mię tać, 
by w die cie uwzględ niać tłusz cze ro ślin ne w po -
sta ci ole jów (do da wa ne na cie pło: rze pa ko wy 
i oli wa z oli wek ra fi no wa na oraz  na zim no: olej
rze pa ko wy i oli wa z oli wek z pierw sze go tło cze -
nia, olej lnia ny). War to jeść orze chy (la sko we,
wło skie, mig da ły, ner kow ce) i na sio na (sło necz -
nik, dy nia), ale w nie wiel kich ilo ściach. Te po -
kar my do star czą od po wied nie skład ni ki do or -
ga ni zmu i po bu dzą nas do dzia ła nia.

Biał ko pil nie po trzeb ne
Przy czy ną nie do bo rów biał ko wych u osób

po 65. ro ku ży cia, po za ich złym wchła nia niem
w prze wo dzie po kar mo wym i nad mier nym wy -
ko rzy sta niem przez or ga nizm, są cho ro by (np.:
prze wle kła nie wy dol ność ne rek czy mar skość
wą tro by) oraz zwią za ne z ni mi ogra ni cze nia die -
te tycz ne. Dla te go też se nio rzy po win ni zwró cić
szcze gól ną uwa gę, aby w ich ja dło spi sie nie za -
bra kło od po wied nich po traw bo ga tych wła śnie
w biał ko. Jest ono nie zbęd ne do bu do wy sil -
nych mię śni nóg, wcho dzi w skład mię śni szkie -

le to wych, krwi nek czer wo nych i bia łych, pły tek
krwi, hor mo nów, en zy mów, a tak że błon ko -
mór ko wych oraz sta no wi pa li wo ener ge tycz ne
dla pod sta wo wych pro ce sów prze mia ny ma te rii.
Bez od po wied niej ilo ści biał ka nasz sys tem od -
por no ścio wy sła biej chro ni nas przed cho ro ba -
mi i za ka że nia mi, po gar sza się pa mięć, funk cje
po znaw cze i pro ce sy my ślo we. Ni ska za war tość
biał ka za bu rza też pra cę je lit, upo śle dza wchła -
nia nie sub stan cji po kar mo wych oraz mo że pro -
wa dzić do aler gii, na wet w star szym wie ku.

Co więc jeść, aby nie do pu ścić do biał ko -
wych bra ków? Naj lep sze jest biał ko po cho dze -
nia zwie rzę ce go, po nie waż jest peł no war to ścio -
we i le piej przy swa jal ne niż ro ślin ne. W jego
skład wcho dzą ami no kwa sy, któ rych nasz or ga -
nizm nie mo że wy two rzyć, dla te go naj le piej do -
star czyć je w die cie. Z ko lei biał ko ro ślin ne wy -
wie ra ko rzyst ne dzia ła nia me ta bo licz ne. I tak 
na przy kład, te znaj du ją ce się w so cze wi cy, cie -
cior ce czy gro chu ob ni ża po ziom cho le ste ro lu
cał ko wi te go i po ziom cu kru. Na to miast biał ko
ja ja ku rze go uwa ża ne jest za naj lep sze źró dło
nie zbęd nych ami no kwa sów, jed nak żółt ko za -
wie ra du żo cho le ste ro lu, więc le piej nie spo ży -
wać wię cej niż 2-3 jaj tygo dnio wo.

W me nu se nio ra trze ba uwzględ nić prze -
two ry zbo żo we (pie czy wo peł no ziar ni ste i mie -
sza ne – pszen no -żyt nie), ka sze, ryż, ma ka ro ny
i ziem nia ki (naj le piej go to wa ne na pa rze). Raz
w ty go dniu wska za ne jest go to wa ne mię so, np.
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chu da wo ło wi na (do star cza że la za) i mię so dro -
bio we (wzmac nia ser ce). Dwa ra zy w ty go dniu
na ta le rzu po win no zna leźć się ok. 200 g ryb 
– to nie zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłusz czo we,
któ re zwięk sza ją po ziom do bre go cho le ste ro lu,
zmniej sza ją krze pli wość krwi, za po bie ga ją miaż -
dży cy i cho ro bom ser ca. Ry by, zwłasz cza tłu ste
(śledź, ma kre la), za wie ra ją spo ro wi ta mi ny D.
Lu dzie star si rzad ko ko rzy sta ją ze słoń ca, a więc
wi ta mi na D nie jest syn te ty zo wa na w ich skó rze
w wy star cza ją cej ilo ści. 

W ja dło spi sie se nio ra mu si zna leźć się tak -
że na biał – do sko na łe źró dło wap nia, któ ry
wzmac nia ko ści i zę by. Trze ba jed nak pa mię tać,
że z wie kiem zmniej sza się w or ga ni zmie ilość
lak ta zy – en zy mu od po wie dzial ne go za tra wie -
nie lak to zy (cu kru mlecz ne go). Je śli więc słod -
kie mle ko po wo du je wzdę cia i bó le brzu cha,
moż na za mie nić je na ke fir, jo gurt, ma ślan kę al -
bo mle ko aci do fil ne (fer men to wa ne), któ re nie
wy wo łu ją do le gli wo ści i po pra wia ją mi kro flo rę
je li ta gru be go. Moż na tak że tuż przed po sił kiem
za wie ra ją cym mle ko za ży wać pre pa ra ty lak ta zy
(do stęp ne w ap te kach bez re cep ty). Dwa ra zy 
w ty go dniu w me nu po win ny zna leźć się wa rzy -

wa strącz ko we: fa so la, so ja, so cze wi ca. Za wie ra -
ją one fi to estro ge ny – związ ki dzia ła ją ce po -
dob nie do es tro ge nów, któ re ła go dzą do le gli -
wo ści to wa rzy szą ce me no pau zie, ob ni ża ją po -
ziom cho le ste ro lu i chro nią ser ce. Po tra wy na -
le ży do pra wiać zio ła mi za po bie ga ją cy mi wzdę -
ciom, np. kmin kiem, ma je ran kiem, czą brem.

Nie bez piecz ny cu kier…
Wie lu se nio rów cho ru je na cu krzy cę, po -

nie waż zmia ny w go spo dar ce wę glo wo da no wej
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ie or ga ni zmu wy ni ka ją m.in. z po stę pu ją cych pro -
ce sów sta rze nia. Przy czy ną cu krzy cy jest też
przy rost tkan ki tłusz czo wej (zwłasz cza w re jo nie
brzu cha) i zmniej sze nie mię śnio wej, co wpły wa
na in su li no opor ność. Z wie kiem nasz or ga nizm
pro du ku je co raz mniej in su li ny, co sprzy ja po -
wsta wa niu cho ro by. Skłon ność do cu krzy cy 
w star szym wie ku to też sku tek przyj mo wa nia
le ków, in nych cho rób prze wle kłych, bar dzo ma -
łej ak tyw no ści fi zycz nej oraz stre su. Wi nę po no -
szą rów nież złe na wy ki ży wie nio we.

Przy cu krzy cy se nio rzy po win ni zmo dy fi -
ko wać swo ją die tę – to naj sku tecz niej sza me to -
da jej le cze nia. Po za tym zdrow sza die ta przy no -
si ko rzy ści dla ca łe go or ga ni zmu i po zwa la
unik nąć in nych scho rzeń (np. cho rób ukła du
krą że nia, któ re czę sto są wy ni kiem pod wyż szo -
ne go po zio mu cho le ste ro lu). Die ta dla cu krzy -
ków nie eli mi nu je żad nej gru py skład ni ków od -
żyw czych, jed nak kom po nu jąc po sił ki, na le ży
uni kać nie któ rych pro duk tów. W przy pad ku
wę glo wo da nów, usu nąć z die ty pro ste i za stą pić
je zło żo ny mi. Po le ca ne są więc płat ki owsia ne,
pie czy wo peł no ziar ni ste, ka sze (jęcz mien na,
gry cza na, pę czak), ryż brą zo wy oraz ma ka ron
ra zo wy. Wę glo wo da ny te są zdrow sze i ma ją
du żo błon ni ka, któ ry uspraw nia pra cę prze wo -
du po kar mo we go i ob ni ża po ziom cho le ste ro lu.

W die cie dla cu krzy ków waż ne są tłusz -
cze. Po win na zna leźć się w niej oli wa z oli wek
oraz olej rze pa ko wy, a znik nąć sma lec oraz mar -
ga ry ny. Na le ży ogra ni czyć ilość spo ży wa nych
wę dlin, pasz te tów, pa ró wek, sło dy czy, ciast, fast
fo odów. Za miast te go war to się gnąć po zdro we
ry by (ło so sia, ma kre lę, tuń czy ka, sar dyn ki),
orze chy, pest ki i na sio na. 

Kie dy se nior prze sta je jeść
Biał ko, wę glo wo da ny, tłusz cze, elek tro li ty,

pier wiast ki śla do we i wi ta mi ny – tych skład ni -
ków po trze bu je or ga nizm, że by funk cjo no wać.
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Do star cza my je, za ja da jąc się zra za mi, wą trób -
ką, wa rzy wa mi, czy twa roż kiem... Je my, że by
żyć, a die ta jest jed nym z waż niej szych ele men -
tów de cy du ją cych o zdro wiu. Je dze nie jest więc
ko niecz no ścią, by wa że le kar stwem. 

Oso by w po de szłym wie ku wy cho dzą 
z błęd ne go za ło że nia, że sko ro ich or ga nizm
pra cu je wol niej, wol niej tra wi, to zna czy, 
że mniej po trze bu je. W efek cie re zy gnu ją z bo -
ga te go w biał ko mię sa, świe żych owo ców i wa -

rzyw, prze two rów mlecz nych. Je dzą to, co po -
zwa la za spo ko ić głód. Tym cza sem pro blem tkwi
w zu peł nie czym in nym – za cho dzi po trze ba
do bra nia ta kiej die ty, by przy spo wol nio nym
me ta bo li zmie do star czyć or ga ni zmo wi wszyst -
kich nie zbęd nych wi ta min i mi kro ele men tów. 
Z róż nych po wo dów cza sa mi jest to nie moż li we
i wów czas war to zwró cić uwa gę na moż li wość
sko rzy sta nia z ży wie nia me dycz ne go.

Ży wie nie kli nicz ne (me dycz ne) na zy wa ne
jest tak że le cze niem ży wie nio wym. Moż na mó -
wić o trzech je go ty pach. Pierw sze to ży wie nie
po za je li to we, czy li do żyl ne, po le ga ją ce na po da -
wa niu mie szan ki skład ni ków od żyw czych dro gą
do żyl ną (do ży ły cen tral nej lub ob wo do wej).
Dru gie – ży wie nie do je li to we – po le ga ją ce 
na po da wa niu do prze wo du po kar mo we go od -
po wied niej mie szan ki ży wie nio wej. Wy ko nu je
się je po przez son dę do cie ra ją cą bez po śred nio 
do żo łąd ka lub je lit oraz sto so wa nie spe cjal -
nych płyn nych su ple men tów po kar mo wych.

Ży wie nie kli nicz ne po win no sto so wać się 
u każ de go cho re go, u któ re go w cią gu trzech
dni nie bę dzie moż li wo ści włą cze nia die ty do ust -
nej po kry wa ją cej 100 pro cent za po trze bo wa nia
na skład ni ki od żyw cze. W wa run kach do mo -
wych naj pro ściej jest sto so wać me dycz ne ży -
wie nie do ust ne (trzeci typ). Pre pa ra ty stwo rzo -
ne z my ślą o oso bach star szych (oraz in nych
pa cjen tach wy ma ga ją cych ży wie nia me dycz ne -
go) wy stę pu ją w po sta ci płyn nej lub pół płyn nej,
są ła twe do prze ły ka nia, za wie ra ją du że daw ki
wi ta min i mi ne ra łów. Wy stę pu ją za zwy czaj 
w kil ku wa rian tach sma ko wych, co uła twia
skom po no wa nie uroz ma ico nej die ty.

R E K L A M A

Opracowanie: Aleksandra Sadowska
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