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Co powinien zawierać pokarm?

• białka 

• tłuszcze 

• witaminy

• sole mineralne

• sacharydy
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woda tłuszcze białka witaminy i sole mineralne sacharydy

Skład organizmu zdrowego człowieka



Składniki odżywcze

Wartość odżywcza – ilość składników odżywczych w 
produktach żywnościowych

Wartość energetyczna – ilość energii, jaką organizm 
może przyswoić w wyniku jego strawienia

1 kcal = 4,184 kJ



System GDA

Oznaczenia GDA (tł. wskazane dzienne spożycie) –
znajdują się na opakowaniach produktów 
żywnościowych; wskazują liczbę kilokalorii oraz ilość 
składników odżywczych zawartych w jednej porcji 
produktu



Białka

Funkcja:

• budują organizm

• biorą udział (jako enzymy) niemal we wszystkich 
procesach biologicznych

Źródła:

• pokarmy mięsne i rybne

• mleko i jego przetwory

• rośliny strączkowe



Tłuszcze

Funkcja:
• energetyczna 
• izolacyjna – ochrona przed utratą energii i wody w 

organizmie
• stanowią materiał zapasowy
• dostarczają witamin
Źródła:
• owoce roślin oleistych
• nasiona roślin oleistych 

Nadmiar tłuszczów odkłada się jako tkanka tłuszczowa 
utrudniająca pracę narządów



Woda

Woda jest głównym składnikiem organizmu człowieka.

Wchodzi w skład:

• krwi

• płynów komórkowych

• limfy

Chroni organizm przed przegrzaniem
i pełni funkcję transportową.

Powinno się spożywać ok. 1,5l wody dziennie.



Witaminy

Witaminy – związki organiczne niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu

Kazimierz Funk – polski chemik; prekursor nauki o 
witaminach. W 1912 r. wyodrębnił z otrąb ryżowych 
pierwszą witaminę – B1

Organizmy większości zwierząt i roślin wytwarzają 
witaminy samodzielnie. Organizm człowieka nie jest do 
tego zdolny.



Witaminy

Podział witamin:

• rozpuszczalne w wodzie – nadmiar jest usuwany z 
organizmu, muszą być stale dostarczane

• rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) –
magazynowane m. in. w wątrobie 

Źródła witamin:

• owoce – witamina C

• chleb razowy – witaminy B

• oleje rybne i tran – witamina D



Sole mineralne

Funkcje:

• budulcowa

• regulująca

Niedobór soli mineralnych 
może prowadzić do poważnych 
zaburzeń w organizmie 
człowieka.



Składniki soli mineralnych

Magnez:
• utrzymuje prawidłową pracę mięśni, nerwów, serca i 

mózgu
Skutki niedoboru:
• osłabienie mięśni
• dolegliwości kostne
• depresja
• zaburzenie pracy serca
Źródła:
• brązowy ryż
• kasza gryczana
• płatki owsiane



Składniki soli mineralnych

Wapń:

• tworzy tkankę kostną

Skutki niedoboru:

• krzywica

• osteoporoza u osób starszych

• skurcze mięśni

• zmniejszenie masy kostnej u dzieci i młodzieży



Składniki soli mineralnych

Chrom:

• metabolizm sacharydów

• efektywne działanie insuliny

Skutki niedoboru:

• nietolerancja glukozy

• utrata masy ciała

• niepokój

• nastroje depresyjne



Składniki soli mineralnych

Glin:

• jest toksyczny dla organizmu człowieka

• uwalnia się w środowisku o odczynie kwasowym

Źródła glinu:

• liście herbaty

• niektóre przyprawy

• suszone figi i rodzynki



Składniki soli mineralnych

Mangan:

• utrzymuje prawidłową strukturę kości

• łagodzi stres

• poprawia nastrój i pamięć

Skutki niedoboru:

• opóźnienia w rozwoju fizycznym

• wady układu kostnego

• bóle stawów

• zaburzenia koordynacji ruchów



Składniki soli mineralnych

Żelazo:

• jest składnikiem 
hemoglobiny

Skutki niedoboru:

• anemia

• spadek sprawności 
fizycznej

• brak koncentracji



Składniki soli mineralnych

Cynk:

• wpływa na kurczliwość mięśni

• niezbędny do prawidłowej syntezy białek i kwasów 
nukleinowych

Skutki niedoboru:

• zmniejszenie wydzielania hormonów wzrostu  i 
insuliny

• spadek odporności



Składniki soli mineralnych

Jod:

• zapewnia prawidłowe funkcjonowanie tarczycy

Skutki niedoboru:

• nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy

• spowolnienie umysłowe

• otyłość 



Składniki soli mineralnych

Sód:

• reguluje gospodarkę wodną w organizmie

• zwiększa wydzielanie soków trawiennych

• przyspiesza pracę mięśnia sercowego

Skutki nadmiaru:

• nadciśnienie tętnicze krwi



BARWNIKI

NATURALNE SYNTETYCZNE

NAZWA OZNACZENIE BARWRA NAZWA OZNACZENIE BARWA

Kurkuma E100 Żółta
Żółcień
chinolinowa

E104 Zielonożółta

Chlorofil E140 Zielona
Żółcień
pomarańczowa

E110 Pomarańczowa

Karmel 
naturalny

E150a Brązowa Azorubina E122 Czerwona

Karoten E160a Pomarańczowa
Błekit
patentowy

E131 Niebieska 

PODZIAŁ BARWNIKÓW



PRZECIWUTLENIACZE

KWAS ASKORBINOWY  E300

LECYTYNA E322

KWAS CYTRYNOWY E330

KWAS FOSFOROWY (V) E338



KONSERWANTY

Galaretki  – kwas 
benzoesowy

Marynowane ryby –
benzoesan sodu

Dżemy  – benzoesan 
potasu

Margaryna –
benzoesan wapnia

Wino – tlenek 
siarki (IV) 

Lemoniada – kwas 
sorbowy

Coca-Cola – kwas 
fosforowy (V)

Mięso – azotan (III) 
potasu 



ZWIĄZKI ORGANICZNE W 

POKARMACH, KTÓRE LUBIMY

JAJA

Bogate w 
białko, cukry 

i tłuszcze

MLEKO

Białko (kazeina), 
cukry (laktoza), 

tłuszcze, 
substancje 

mineralne (wapń, 
fosfor, potas), wit. 

A, B, C i D

OLEJ, MASŁO

Bogate w 
tłuszcze, 

kwasy 
tłuszczowe



ZWIĄZKI ORGANICZNE W 

POKARMACH, KTÓRE LUBIMY

MĄKA

Bogata w cukry 
(skrobia), białko, 

tłuszcze, 
witaminy

AROMAT

Alkoholowe 
roztwory 

naturalnych albo 
syntetycznych 

kompozycji estrów

ORZECHY

Bogate w tłuszcz, 
białka, cukry, sole 

mineralne i 
witaminy B₆ i E



ZWIĄZKI ORGANICZNE W 

POKARMACH, KTÓRE LUBIMY

SPIRYTUS 
REKTYFIKOWANY

Organizm zyskuje 
w jego spożycia 

około 7kcal, 
używany do 
domowych 

nalewek 

MIÓD

Bogaty w cukry 
(glukoza, fruktoza, 

maltoza) oraz 
kwasy organiczne 

(glukonowy, 
jabłkowy i 

cytrynowy)

CZEKOLADA

Bogata w 
cukier, tłuszcz, 

białko i  
substancje 
mineralne



ZWIĄZKI ORGANICZNE W 

POKARMACH, KTÓRE LUBIMY

CUKIER BURACZANY

(Nierafinowany)

Cukier ten bogaty 
jest we wszystkie 

składniki odżywcze 
zawarte w roślinie, z 
której pochodzi i nie 

doprawia się go 
chemicznymi 
substancjami. 

OWOCE

Bogate w cukry, 
kwasy organiczne 

(jabłkowy, 
cytrynowy, winowy), 

białka, witaminy, 
sole mineralne, 

błonnik, pektyny, 
substancje 
garbnikowe

CHEMICZNE 
DODATKI DO 
ŻYWNOŚCI

Środki spulchniające, 
barwniki, 

emulgatory, 
zagęstniki, związki 

przedłużające 
trwałość produktów



ŹRÓDŁA

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwniki_spo%C5%BCywcze
• https://kuchnia.wp.pl/czy-naprawde-e-jest-takie-grozne-6054629533876865g/5
• http://castellari.pl/
• https://www.fit.pl/dieta/czy-twoje-pozywienie-jest-urozmaicone/6898/
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamra%C5%BCanie
• http://www.tapenda.pl/skladniki/S/srodki_spulchniajace/235/
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_dodatk%C3%B3w_do_%C5%BCywno%C5%9Bci#E400%E2%80%93E499

_(emulgatory,_%C5%9Brodki_spulchniaj%C4%85ce,_%C5%BCeluj%C4%85ce_itp.)
• https://encyklopedia.pwn.pl/
• https://pl.wikipedia.org/wiki/
• www.poradnikzdrowie.pl
• www.ppr.pl
• https://kuchnia.wp.pl/
• Podręcznik „Ciekawa Chemia 3” WSiP
• Podręcznik „To jest chemia” – Nowa Era
• https://www.glamlife.pl/artykul/zdrowa-zywnosc-wszystko-co-trzeba-o-niej-wiedziec-41732
• https://i0.wp.com/biomist.pl/wp-content/uploads/2017/01/cukry.png?w=1170
• http://biziel.eu/tag/wartosc-odzywcza/
• https://stronazdrowia.pl/wegetarianizm-dieta-bez-miesa-rodzaje-zasady-jadlospis-i-wplyw-na-

zdrowie/ar/c14-13521902
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