


ZDROWIE

Warto!ci okresu senioralnego

Wiek senioralny cz!sto opisywany jest w"kategoriach ogranicze# czy niedo-
maga#. Warto jednak pami!ta$, %e jest to okres w"Twoim %yciu, który mo%e 
nie&$ ze sob' wiele pi!knych chwil, warto&ci i"korzy&ci takich jak:

Czas wolny 
Wype(nij go wcze&niejszymi zainteresowaniami czy dzia(aniami twórczymi, na 
które wcze&niej nie by(o czasu. Osoby w"pó)nej doros(o&ci posiadaj'ce hobby, 
kreatywne, s' bardziej zadowolone z"%ycia, zdrowsze i"maj' lepsze relacje z"in-
nymi lud)mi. Japo#ski sekret d(ugiego %ycia *+*,-* (cel, sens %ycia) t(umaczy si! 
jako szcz!&cie p(yn'ce z"bycia stale zaj!tym albo powód, dla którego wstajemy 
rano z"(ó%ka.

Dost!pno"# 
Okres senioralny to czas s(uchania, bezinteresowno&ci i"dawania swojego czasu. 
Warto&$ t! mo%esz wype(ni$ w"kontakcie z"przyjació(mi, rodzin' a"szczególnie 
z"wnukami. Bycie razem, uwaga i"czu(o&$ to podstawowe potrzeby ka%dego 
cz(owieka. G(!bokie i"trwa(e wi!zi pozwol' Ci czerpa$ rado&$ z"%ycia, nadadz' 
jemu sens i"obni%' poziom odczuwanego stresu. Warto w"relacjach pomaga$ 
innym, anga%owa$ si! w"%ycie rodzinne czy akcje spo(eczne, co zaspokoi kolejn' 
potrzeb! bycia u%ytecznym i"potrzebnym.

Dzielenie si! wiedz$ 
Okres emerytury mo%e by$ czasem przekazywania wiedzy, dzielenia si! swoim 
do&wiadczeniem. Mimo %e informacje s' obecnie bardzo dost!pne, to Ty jeste& 
no&nikiem unikatowych opowie&ci rodzinnych, kulturowych czy historycznych 

– warto je zebra$.

Rozwój duchowy 
Cz!sto wi'%e si! ze wzmo%on' refleksyjno&ci', religijno&ci' i"rozwojem w(a-
snym. Wreszcie to seniorom przypisuje si! m'dro&$ %yciow', rozumian' jako 
rozwag!, pragmatyzm i"dystans. Czas staje si! tu najlepszym nauczycielem, 
który mo%e pomóc Ci w"celebracji ka%dej chwili z"drugim cz(owiekiem, kon-
templacji pi!kna &wiata przyrody czy uwa%nym byciem tu i"teraz, bez jakiej-
kolwiek presji i"po&piechu.
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Zdrowa dieta seniora

Przez ca(e %ycie nasze potrzeby %ywieniowe zmieniaj' si!. Okres starzenia si! 
jest procesem fizjologicznym przebiegaj'cym w"ró%nym tempie u"ka%dego 
cz(owieka. To wa%ny moment, w"którym senior musi dostarczy$ swojemu 
organizmowi du%' ilo&$ sk(adników od%ywczych, przy kaloryczno&ci odpo-
wiedniej do wieku i"aktywno&ci fizycznej. Nie nale%y przy tym zapomina$ 
o"jednoczesnej kontroli masy cia(a. Zarówno nadmierna, ale i"zbyt niska, nie 
jest korzystna dla osób w"starszym wieku.

Co nie s%u&y zdrowiu seniora, czyli najcz!stsze b%!dy &ywieniowe:
• spo%ywanie 2–3 posi(ków dziennie,
• monotonne potrawy,
• brak odpowiedniej ilo&ci warzyw i"owoców,
• du%y dodatek t(uszczu do potraw, najcz!&ciej  

smalec, mas(o,
• nadmierne spo%ywanie nabia(u, szczególnie  

z"du%' zawarto&ci' t(uszczu,
• nadmierne spo%ywanie s(odyczy, bia(ego pieczywa,"
• nadu%ywanie kawy, mocnych herbat, alkoholu, 
• niew(a&ciwa obróbka termiczna – sma%enie potraw,  

odsma%anie posi(ków z"poprzedniego dnia,
• ma(e ilo&ci wypijanej wody.

'()*+, (-./, 0.1-*), = 21-.3 456)5, 0*7- - /850'4'5, +-94.3 :8*11-6,.

Dieta seniora powinna by$ przede wszystkim urozmaicona, czyli zawiera$ 
produkty spo%ywcze ze wszystkich grup produktów w"odpowiednich pro-
porcjach. Najwa%niejsze elementy, na które trzeba zwróci$ uwag!, zosta(y 
przedstawione w"Piramidzie Zdrowego /ywienia i"Aktywno&ci Fizycznej 
dla osób w"wieku starszym opracowanej przez Instytut /ywno&ci i"/ywienia.

Jak mo&esz poradzi# sobie z brakiem apetytu:
• Zachowaj rytm posi(ków w"ci'gu dnia – zasada cz!&ciej, ale mniejsze 

porcje.
• Dopasuj konsystencj!, form! i"rodzaj posi(ków do swoich potrzeb. Masz 

problem"z"po(ykaniem czy gryzieniem – zastosuj diet! papkowat' lub 
p(ynn'. Je&li nie mo%esz spo%ywa$ surowych warzyw czy owoców – ugo-
tuj, rozdrobnij, zmiksuj – zjedz w"postaci koktajli, zup typu krem, musów 
czy w"formie soków (bez cukru!).



• Wybieraj produkty, które preferujesz. 
• W('cz do posi(ków"dodatek aromatycznych, pobudzaj'cych apetyt 

przypraw"takich jak: bazylia, kolendra, ostra i"s(odka papryka, chrzan, 
cynamon czy li&$ laurowy. 

• Wprowad) drobne, zdrowe przek'ski mi!dzy posi(kami.
• Dbaj o"estetyczny wygl'd potraw . czyli nie tylko smacznie, ale tak%e 

aromatycznie i"kolorowo.
• Wprowad) urozmaicenie w"formie podania"produktów lub potraw (np. 

kanapki na &niadanie i"kolacj! zast'p owsiankami, sa(atkami, daniami 
z"kaszy).

• W"towarzystwie je si! przyjemniej.
• Pami!taj, %e aktywno&$ fizyczna na &wie%ym powietrzu równie% popra-

wia apetyt.

Pami!taj, %e pomimo ogranicze# zwi'zanych z"mo%liwym wyst!powaniem 
zaburze# w"odczuwaniu smaku i"zapachu, powinni&my czerpa$ przyjemno&$ 
z"jedzenia, (agodz'c ewentualne dolegliwo&ci.
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Zalecenia dotycz"ce #ywienia  
i stylu #ycia

• Spo%ywaj 5–6 posi(ów dziennie co 2–3 godziny. Wa%ne, aby posi(ki 
by(y ró%norodne, nie za du%e oraz &wie%o przygotowywane. Przy-
najmniej jeden posi(ek w"ci'gu dnia powinien by$ podany na ciep(o. 
Kolacj! konsumuj 2–3 godziny przed snem.

• Potrawy powinny by$ lekkostrawne, estetycznie wykonane i"zach!ca-
j'ce do spo%ycia.

• Pami!taj o"piciu p(ynów, co najmniej 0l dziennie ma(ymi (ykami, nieza-
le%nie od pragnienia. Uwa%aj na odwodnienie.

• Warzywa i"owoce spo%ywaj jak najcz!&ciej, co najmniej po(ow! tego 
co jesz. Cz!&ciowo 1–2 porcje – mo%esz zast'pi$ sokami (200–400 ml). 

• Produkty zbo%owe powinny by$ sk(adnikiem wi!kszo&ci posi(ków, naj-
lepiej w"formie pe(noziarnistej, czyli w"postaci pieczywa razowego lub 
graham, kasz (np. gryczanej, j!czmiennej), p(atków naturalnych (owsiane, 
j!czmienne), makaronu pe(noziarnistego czy ry%u br'zowego.

• Codziennie spo%ywaj produkty mleczne – g(ównie fermentowane (jo-
gurty, kefiry) – co najmniej 3 du%e szklanki. Mo%esz cz!&ciowo zast'pi$ 
je serami, najlepiej twarogiem.



• Wybieraj produkty dostarczaj'ce pe(nowarto&ciowe bia(ko. Jedz ryby, 
jaja, chude mi!so i"nasiona ro&lin str'czkowych. 

• W"menu nie mo%e zabrakn'$ dobrego )ród(a t(uszczu, takich jak: 
oleje ro&linne (oliwa z"oliwek, olej lniany, olej rzepakowy), t(uste ryby 
morskie czy orzechy.

• Ogranicz spo%ycie mi!sa czerwonego, przetworzonych produktów 
mi!snych i"t(uszczów zwierz!cych.

• Wyeliminuj cukier i"s(odycze, zast'p je owocami, nasionami i"orzecha-
mi. Unikaj s(odzonych napojów.

• Ogranicz sól wybieraj'c produkty z"mniejsz' jej zawarto&ci'. U%ywaj 
&wie%ych lub suszonych zió( – maj' cenne sk(adniki, poprawiaj' smak, 
zapach i"wygl'd potraw. 

• Nie spo%ywaj alkoholu.
• Wraz z"wiekiem istnieje ryzyko wyst'pienia niedoboru witamin i"mine-

ra(ów. Pami!taj o"codziennej suplementacji diety witamin' 1 (2000 j.m./
dob!), oraz innych suplementów po konsultacji z"lekarzem.

• Zwró$ uwag! na to co jesz, gdy za%ywasz leki. Istnieje mo%liwo&$ inte-
rakcji pomi!dzy %ywno&ci', suplementami diety a"za%ywanymi lekami 

– porozmawiaj o"tym z"lekarzem. Leki zawsze popijaj wod'. 
• B'd) codziennie aktywny fizycznie. Powiniene& przeznacza$ na ni' 

przynajmniej 150 minut tygodniowo. Wybierz aktywno&$, któr' lubisz, 
mo%e to by$: taniec, rower, spacer z"psem i"rodzin', nordic walking ale 
i"gry umys(owe.

• Nie izoluj si!, utrzymuj kontakty spo(eczne.

Drogi Seniorze – postaw na zdrowy styl &ycia. Zyskasz lepsz$ jako"# &ycia 
a Twój organizm wzmocni si! w walce z ewentualnymi chorobami.
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