
„Niech pożywienie będzie lekarstwem, 

 a lekarstwo pożywieniem” 

Hipokrates 

Prezentację opracował dietetyk lic. Halina Stopka 



 Nowotwór  jest to nieprawidłowy rozrost tkanki niepodporządkowany 

prawidłowym czynnościom organizmu.  

 

Najczęściej nowotwór zaczyna rozwijać się wiele lat przed 

wystąpieniem choroby, gdy dochodzi do kontaktu z czynnikiem 

rakotwórczym (tzw. karcinogenem) i uszkodzenia materiału 

genetycznego komórki budujący dany narząd. 

 Choroba nowotworowa stanowi drugą, po chorobach układu krążenia, 

przyczynę zgonów w Polsce.  

  

 







Produkty przeciwwskazane Czynniki  karcynogenne 

Mięsa konserwowane przy użyciu saletry saletra 

Potrawy wędzone substancje smoliste, wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA) 

Alkohol Prowadzi do przekrwienia błony śluzowej 

Sól w nadmiarze Drażni błonę śluzową żołądka i jelit, zwiększa 

przepuszczalność dla substancji szkodliwych  

Nieświeże produkty z pleśnią Aflatoksyny- zwłaszcza aflatoksyna B najbardziej 

toksyczny związek, syntetyzowany przez pleśń, 

rakotwórczy dla wątroby  

Potrawy grillowane na węglu drzewnym WWA 

Potrawy smażone na tłuszczu przypalonym, zjełczałe 

tłuszcze 

Wolne rodniki, tlenki, nadtlenki, wodoronadtlenki 

Potrawy bogate w azotany i azotyny Nitrozwiązki 

Tłuszcze w nadmiarze, zwłaszcza zwierzęce Stymulują wydzielanie żółci, nadmiar kwasów żółciowych 

działa karcynogennie 

Cukier, słodycze w nadmiarze Zwiększają beztlenową fermentacje w jelitach, co 

prowadzi do zniszczenia flory bakteryjnej, deficytu 

witamin grupy B i osłabienia sił regeneracyjnych komórek 

jelitowych. 



 Antyoksydanty-  witamina A, C, E i flawonoidy i wiele innych związków bo chronią 

organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, nadtlenków lipidowych 

 i innych toksycznych substancji. 

 Witaminy z grupy B, witamina D- stymulują układ odpornościowy. 

 Selen- mikropierwiastek- działa synergistycznie z witaminą E jako antyoksydant. 

 Chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, jego niedobór 

zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. 

 Występuje w: otrębach, kiełkach zbożowych, produktach zbozowyc 

 Zbożowych, rybach morskich, w śladowych ilościach  

 w warzywach i owocach. 

 



Produkty zalecane Czynniki korzystnie działające 

warzywa kapustne Indole, chlorofil i inne związki antyrakowe 

(sok z kapusty) 

Marchew, sok z marchwi, warzywa zielone B-karoten- antyoksydant 

Pomidory i inne warzywa oraz owoce bogate w 

witaminę C 

Likopen, witamina C- antyoksydant 

Czosnek, cebula, seler fitosterole 

Soja Działanie przeciwestrogenowe, fitosterole, saponiny 

Jabłka Kwas kafeinowy i chlorogenowy 

Owoce cytrusowe Karotenoidy, flawonoidy, terpeny, limonoidy, 

kumaryna, przeciwutleniacz-glutation, witamina C  

Zielona herbata Związki katechinowe 

Jogurty –probiotyki 

Prebiotyki- oligosacharydy 

bakterie fermentacji mlekowej Lactobacillus 

acidophilus, L.plantarum, Bifidobacterium bifidum . 





1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy 
 uwzględnionej w piramidzie. 

2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa 
 na sprawność i prawidłową sylwetkę. 

3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie 
 produkty zbożowe znajdujące się w podstawie piramidy (na 
 dole). 

4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub 
 produktów mlecznych takich jak: jogurty, kefiry, maślanka, 
 sery. 

5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, 
 jaja, nasiona roślin strączkowych. 

 



6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce. 

 

7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych. 

 

8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów. 

 

9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę. 

 

10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody. 

 







Do grupy produktów zbożowych zaliczamy: 

 pieczywo  

 - jasne, ciemne (chleb pełnoziarnisty, grahamki), kasze (gryczana, jaglana, pęczak), 
ryż, makarony, płatki śniadaniowe, otręby. 

 - Produkty zbożowe są głównym źródłem energii dla organizmu; 

 - Ponadto zawierają niezbędne składniki mineralne oraz witaminy,  

  a także błonnik pokarmowy regulujący pracę jelit. Dieta uboga w błonnik 
pokarmowy powoduje zmniejszenie objętości stolca, przez co zwiększa się 
skoncentrowanie w nim substancji rakotwórczych (m.in. kwasów żółciowych) oraz 
wydłuża ich kontakt z błoną śluzową jelita, zwiększając zachorowalność na 
nowotwór jelita. 

 

Spośród produktów zbożowych wybierajmy pieczywo z pełnego ziarna,  

kaszę gryczaną i jęczmienną, brązowy ryż oraz makaron razowy, 

Zalecana dzienna ilość produktów zbożowych w diecie to 5 porcji to np.  

(1 porcja to np. 1 kromka chleba ok. 1,5 cm lub 1/2 szklanki ugotowanej kaszy, ryżu, 
1/2 szklanki płatków zbożowych, 1/3 szklanki musli). 

 

I piętro – produkty zbożowe: 



  

 

 - Różnokolorowe warzywa (pomidory, papryka, brokuły, kalafior, cukinia,          

 oraz ziemniaki) powinny wchodzić w skład całodziennej diety, 

 - Warzywa dostarczają dużej ilości witamin (zwłaszcza witaminy C,  

 β-karotenu, kwasu foliowego oraz wapnia, potasu, magnezu); 

 - Zawierają błonnik pokarmowy, który reguluje pracę przewodu 

 pokarmowego zapobiegając zaparciom. 

 - Warzywa są unikalnym źródłem substancji aktywnych biologicznie,  

 o ochronnym wpływie na organizm takich jak: polifenole, fitosterole,  

 izotiocyjaniany i saponiny. 

 - Zalecana dzienna ilość warzyw w diecie to przynajmniej 4 porcje 

 ok. 500g. 

II piętro – warzywa i owoce: 



 - Pod względem zawartości składników odżywczych są  bardzo 

 zbliżone do warzyw, jednak mają większą zawartość 

 węglowodanów prostych; 

 - Zalecana dzienna ilość to 3 porcje, ok.300g. 

 

II piętro – warzywa i owoce: 



  

 - Do tej grupy należą: mleko, sery, jogurty, kefiry, maślanki, mleko zsiadłe 

 i acidofilne)- powinny być stałym elementem diety; 

 - Są głównym źródłem wapnia oraz białka o wysokiej wartości 

 odżywczej, witamin A i D oraz witamin z grupy B oraz magnezu, 

 potasu, cynku. Bakterie fermentacji mlekowej (probiotyki) zawarte             

 w jogurtach stymulują układ odpornościowy, zapobiegają zaparciom 

 nowotworom jelita grubego, obniżają poziom cholesterolu. 

 - Należy wybierać mleko i jego przetwory o obniżonej zawartości 

 tłuszczu (chude, półtłuste);  

 - Zalecana ilość produktów z tej grupy to 3 porcje (1 porcja to 1 pełna 

 szklanka mleka, kefiru lub jogurtu lub 2 szklanki sera twarogowego, 2 

 plasterki (40g) żółtego sera); 

 

III piętro  
– mleko i przetwory  mleczne: 



 
 Są głównym źródłem pełnowartościowego białka, witamin z grupy B, żelaza. 

 - Z mięs należy wybierać chude gatunki (kurczak, indyk, królik, cielęcinę, chudą 
 wołowinę). Należy ograniczyć spożycie mięsa czerwonego do kilku razy           
 w miesiącu, bo duże spożycie mięsa czerwonego zwiększa ryzyko rozwoju 
 nowotworu jelita grubego. 

 Poleca się wykorzystywanie nasion roślin strączkowych bo są bogate w składniki 
 odżywcze, które  mogą chronić przed nowotworami a równocześnie są źródłem 
 białka   

 

 - Z ryb- należy wybierać ryby morskie gdyż mają wysoką zawartość  
 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Ryby zawierają więcej 
 niż mięso składników mineralnych, witaminę D; 

 - Zaleca się 1 porcję dziennie wybranych produktów spośród tej grupy  

 (1 porcja to 1 jajko, 1porcja mięsa wielkości tali kart, 1 kawałek piersi z 
 kurczaka (ok. 60-90g), 1 porcja ryby (ok. 90g), które można częściowo 
 wymienić na wędliny np. (6 plasterków polędwicy), 1/2 szklanki  gotowanej fasoli, 
 1 jajko. 

 

IV piętro  
– mięso, ryby, jaja, nasiona 
   roślin strączkowych: 



 

 Są najbardziej kaloryczne i ich ilość powinna być ograniczona; 

 

 Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (masło, smalec) -zawierają znaczne ilości nasyconych 
kwasów tłuszczowych oraz cholesterol a ich wysokie spożycie sprzyja rozwojowi otyłości, 
chorób nowotworowych, dlatego należy je zastępować tłuszczami roślinnymi (olej, oliwa, 
margaryna miękka do smarowania). 

 Należy wybierać techniki kulinarne bez korzystania z tłuszczu (gotowanie, duszenie bez 
obsmażania, pieczenie), 

 Zaleca się, aby dzienna ilość tłuszczy dodawanych do potraw (smarowanie pieczywa, 
obróbka kulinarna nie przekraczało 2 porcji, 1 porcja to 1 łyżka (15 g) oleju lub 1 łyżka 
margaryny. 

 Tłuszcz w diecie powinien pochodzić z: ryb, orzechów, olejów roślinnych (rzepakowego, 
słonecznikowego, oliwy z oliwek); 

 Do smażenia najlepiej wybierz olej rzepakowy lub oliwę z oliwek; 

 Oleje sojowy, kukurydziany, słonecznikowy powinny być spożywane na surowo. 

 Unikaj produktów o dużej zawartości cholesterolu (podroby) i izomerów trans kwasów 
tłuszczowych tj. (ciasteczka, frytki, hamburgery, chipsy, margaryny twarde); 

 

V piętro – Tłuszcze 





 Jadłospis powinien pokrywać zapotrzebowanie na energię 

 i wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. 

    W jadłospisie powinno uwzględnić się produkty z każdej grupy; 

 Przerwy między posiłkami nie powinny przekraczać 3-4 godzin;  

 składniki dostarczane w mniejszych ilościach  

 i regularnie są lepiej wchłaniane i wykorzystywane przez organizm. 

 Najlepiej by było to 5 posiłków lub 4 posiłki, spożywane regularnie każdego 

dnia o podobnej porze; 

 Bardzo istotne jest urozmaicenie, gdyż monotonna dieta ujemnie wpływa na 

apetyt, 

 Ważne jest wykorzystywanie produktów sezonowych, świeżych owoców, 

warzyw; 

 Smak potraw powinien być zróżnicowany, należy odpowiednio dobierać barwy 

produktów i potraw (kolorowe pobudzają apetyt); 

 Należy uwzględniać produkty i potrawy, które dana osoba lubi spożywać; 

 



 Wiek 13-15 lat- okres przyśpieszonego rozwoju, 

 młodzież w wieku powyżej 15 lat- przekształcająca się intensywnie w ludzi dorosłych; 

 



Jadłospis musi być tak skonstruowany aby: 

 
z białka pochodziło 10-15% całodziennej energii, 

 z węglowodanów 45-65% energii, 

 z tłuszczów nie więcej niż 20-30% energii, w tym: 

 z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, tzw. NNKT od 6-10%,  

  w tym: z rodziny n-6 (kwas linolowy) od 5-8%, gł.źr. olej słonecznikowy, olej  

 kukurydziany, olej sojowy,  

 z rodziny n-3 (kwas  alfa-linolenowy) od 1-2% gł. źródłem jest olej rzepakowy        

     i sojowy  

NNKT muszą być dostarczane z dietą, bo organizm ich nie syntetyzuje. 

 -z tłuszczów nasyconych (zwierzęcych) - nie więcej niż 7% energii, 

- z jednonienasyconych  (kwas oleinowy)- od 10% do 20%-gł. źr. jest oliwa                    
z oliwek, olej rzepakowy). 

- a z kwasów tłuszczowych trans 1%. 

 dzienna zawartość cholesterolu nie więcej niż 300mg, 
 





  

 

 I śniadanie 

 2 średnie kromki (70 g) chleba pszenno-żytniego posmarowane 2 łyżeczkami 

 (10 g) margaryny lub masła 

 sałatka z 1/4 (50 g) papryki, 2 łodyżek (40 g) selera naciowego, 2 łyżek 

 (30 g) kukurydzy konserwowej i 1/2 puszki (90 g) tuńczyka w sosie własnym, 

 doprawiona sosem jogurtowo-majonezowym 

 kubek (250 g) kawy zbożowej z mlekiem 2% posłodzonej 1/2 łyżeczki (2,5 g) 

 Cukru. 

 Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia- przy 5 posiłkach w ciągu dnia powinno pokrywać 25-30% 

całodziennego zapotrzebowania energetycznego tj. ok. 575-690kcal, (przy założeniu 2300kcal dziennie). 

 

  II śniadanie- 5-10%, tj. ok.115-230kcal. 

 2 średnie kromki (70 g) chleba pszenno-żytniego posmarowane 2 łyżeczkami 

 (10 g) masła lub margaryny 

 2 plasterki (40 g) chudej szynki 

 2 liście (16 g) sałaty 

 1/2 (50 g) świeżego ogórka 

 szklanka (200 g) herbaty bez cukru 

 1 średnia (150 g) nektarynka lub brzoskwinia 



 Obiad-  powinien pokrywać 25-35% całodziennego zapotrzebowania energetycznego, tj. 
ok.690-805 kcal. 

 średni talerz (400 g) krupniku z kaszy jęczmiennej 

 3 średnie (225 g) ziemniaki posypane natką pietruszki 

 średni (100 g) kotlet mielony z kurczaka 

 4 łyżki (130 g) szpinaku 

 szklanka (200 g) soku pomarańczowego 

 Podwieczorek- 5-10%, tj. ok.115-230 kcal. 

 koktajl ze szklanki (250 g) maślanki 0,5% i 1/2 szklanki (75 g) świeżych lub 

 mrożonych malin lub czarnych jagód, posłodzony 1/2 łyżeczki (2,5 g) cukru 

 nieduży kawałek (25 g) babki biszkoptowej 

  
 

 Kolacja- 15-20%, tj. .345-460 kcal. 

 5 łyżek (150 g) risotto z warzywami 

 4 łyżki (70 g) surówki z pora z 1/2 łyżki (5 g) rodzynek, doprawionej jogurtem 

 naturalnym 2% 

 szklanka (200 g) herbatki owocowej, bez cukru 

 (przy założeniu :2300 kcal) 

 



 

 Uważa się, że w profilaktyce chorób nowotworowych wprowadzenie modelu 

odżywiania śródziemnomorskiego znacznie zmniejszyłoby liczbę zachorowań. 

 Dieta śródziemnomorska  to dieta z niewielkim udziałem mięsa i tłuszczów 

zwierzęcych 

  bogata w produkty zbożowe: makarony ciemny ryż, ciemne pieczywo, oleje 

roślinne tj. olej rzepakowy, oliwa z oliwek,  ok. 500 gramów surowych warzyw, 

ok. 300 gramów owoców.  

 Spożycie ryb 3 razy w tygodniu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Kontroluj masę ciała 

 Zarówno niedożywienie, jak również nadmierna masa ciała niekorzystnie wpływają na 

funkcje układu odpornościowego. 

 Aby ocenić prawidłowość masy ciała możesz posłużyć się wskaźnikiem BMI (Body Mass 

Index). 

 Obliczysz go dzieląc masę ciała podaną w kg przez wzrost w metrach podniesiony do 

kwadratu. 

 Np. BMI osoby o masie ciała 65kg i wzroście 1,75m wynosi 22,5kg/m² 

 65kg : (1,75m)²= 65:2,89= 22,5kg/m² 

 Interpretacja wyników BMI: 

 < 18,5 kg/m² - niedożywienie (niedowaga) 

  18,5- 24,9 kg/m² -  prawidłowa masa ciała (norma) 

 25,0 – 29,9 kg/m² - nadwaga, 

 ≥ 30,0 kg/m² - otyłość 

 

 

 





 Odpowiednio zbilansowana i urozmaicona dieta, 

bogata w antyoksydanty i błonnik pokarmowy, nie 

tylko pokrywa zapotrzebowanie organizmu na 

wszystkie niezbędne składniki odżywcze, ale także 

zmniejsza ryzyko chorób nowotworowych. 

 

 Każda grupa produktów spożywczych jest źródłem 

innych, cennych dla zdrowia składników odżywczych, 

np. produkty mleczne dostarczają wapnia i białka, ale 

nie zawierają witaminy C, którą zawierają owoce                         

i warzywa. 

 



 warzywa i owoce sezonowe- głównie surowe, 

  ryby, zwłaszcza tłuste, morskie ryby, przynajmniej 2x                  
w tygodniu, 

 oleje tłoczone na zimno i oliwy, 

 warzywa strączkowe, 

 orzechy, migdały, nasiona słonecznika, dyni, 

 kefiry i jogurty naturalne, 

 kasze- gryczana, jaglana,  

 ryż brązowy, 

 Pij co najmniej 2 litry (tj. 8 szklanek )wody nie 
zawierającej cukru, gdyż zapewnia właściwe nawodnienie 
organizmu. 

 



 Spożycie cukru i słodyczy, słodkich napojów – ich nadmiar prowadzi 
do odkładania w organizmie tkanki tłuszczowej, co sprzyja otyłości, 

 Ogranicz spożycie soli do 5g dziennie (1 płaska łyżeczka), 

 Potrawy dosalaj ziołami,  

 Odstaw słone przekąski (chipsy, paluszki, orzeszki solone), 

 Ogranicz spożycie żywności wysokoenergetycznej o dużej zawartości 
tłuszczu np. typu fast food, gdyż sprzyja rozwojowi nadwagi i otyłości 
a w konsekwencji także nowotworów złośliwych; 

 Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce, 

 Ogranicz konsumpcję mięsa czerwonego i unikaj mięsa 
przetworzonego ( poddawanego wędzeniu, konserwowaniu, soleniu lub 
zawierającego dodatek konserwantów), 

 Zrezygnuj ze spożywania alkoholu, gdyż nie zawiera on żadnych 
składników, jest wysoko kaloryczny, częste spożywanie                                      
w nadmiernych ilościach powoduje trwałe uszkodzenie komórek 
organizmu, sprzyja rozwojowi chorób, min, nowotworowych; 
 



 żywności typu fast food, 

 konserw, 

 tłuszczów przetworzonych, 

 produktów wędzonych, 

 białego pieczywa, 

 żywności spleśniałej. 

 



 Nie pal; jeśli palisz przestań. Jeśli nie potrafisz 

przestać, nie pal przy niepalących, 

 Uprawiaj ćwiczenia fizyczne. 

 



 Lepiej zapobiegać niż leczyć! 


