
Witaminy i sole mineralne  
jako związki niezbędne 

do prawidłowego  
funkcjonowania organizmu 



Czym jest zdrowe 
odżywanie? 

Zdrowe odżywianie to zbilansowana 
i różnorodna dieta, która opiera się na 

pełnowartościowych produktach.  

Podstawę stanowią warzywa, owoce 
i produkty zbożowe. 





WITAMINY  

biorą udział w procesach zachodzących w komórkach, dzielimy je na: 

 

•  witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) – są 
magazynowane w organizmie a ich nadmiar jest groźny dla 
zdrowia, niedobory również mają konsekwencje zdrowotne (np. 
niedobór witaminy A powoduje zaburzenia widzenia, m.in. tak 
zwaną kurzą ślepotę);  

 

• witaminy rozpuszczalne w wodzie (B6, B9, B12, C, H, PP), 
których niedobór może być niebezpieczny dla zdrowia (np. niedobór 
witaminy C powoduje m.in. szkorbut i wypadanie zębów).  

Witaminy- czym są? 





SOLE MINERALNE  

to pierwiastki wchodzące w skład organizmu mające funkcje 
budulcowe i regulujące.  

• Makroelementy występują w dużej ilości i ich główna funkcja jest 
budulcowa, to np. fosfor, magnez, i wapń.  

• Mikroelementy występują w niewielkich ilościach, ale wchodzą w 
skład enzymów i mają wpływ na wiele reakcji chemicznych, należą 
do nich: fluor, jod i żelazo.  

 

Niedobór soli mineralnych prowadzi do zaburzeń organizmu, np. 
niedobór fluoru jest przyczyną próchnicy zębów a niedobór żelaza 
anemii. 

Sole mineralne- czym są? 



WODA  

jest najważniejszym podstawowym składnikiem organizmu. Umożliwia 
przebieg wszystkich reakcji chemicznych, jest rozpuszczalnikiem 
większości substancji a także pomaga w ich transporcie, reguluje 
temperaturę.  

 

Organizm dorosłego człowieka składa się w 60% z wody. 

Nie można zapominać także 
o…wodzie 



Na lepszy start… 

Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej 

 

wiaminy                    jarzyny 

 

bo                      owoce 

 

jemy  

 

i                                              to  



Niektóre z witamin… 

1 

2 

3 

Witamina B5 

Witamina C 

Witamina D 



Witamina B5 

Korzyści: podstawową funkcją witaminy B5 jest przekształcanie 
żywności w energię. Pomaga organizmowi rozkładać tłuszcze, 
węglowodany i białka, dzięki czemu nasz organizm może je 
wykorzystać, jako energię oraz do odbudowy tkanek, mięśni i 
narządów. Witamina ta odgrywa również ważną rolę w różnych 
reakcjach chemicznych zachodzących w organizmie, 

 

Źródła: większość produktów spożywczych zawiera niewielkie ilości 
kwasu pantotenowego, chociaż największe jego ilości znajdują się w 
pełnych ziarnach i jajkach. Inne źródła to awokado, jogurt, mleko, 
kurczak, słodkie ziemniaki i grzyby, 

 



Witamina C 

Korzyści: Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego zapobiega chorobom układu krążenia, prenatalnym 
problemom zdrowotnymi oraz chorobom oczu. 

 

! Należy pamiętać, że nasz organizm sam nie produkuje witaminy C i 
nie akumuluje jej, dlatego musimy ją codziennie uzupełniać, 
 

Źródła: pomarańcze, kiwi, grejpfruty, truskawki, pomidory, brokuły, 
szpinak, 

 



Witamina D 

Korzyści: witamina D odgrywa kluczową rolę w wykorzystywaniu 
przez organizm wapnia i fosforu. Działa poprzez zwiększenie ilości 
wapnia wchłanianego z jelita cienkiego, pomagając w tworzeniu i 
utrzymaniu kości. 

 

! Witamina D działa korzystnie na organizm, wpływając na odporność i 
kontrolując wzrost komórek, może chronić przed osteoporozą, wysokim 
ciśnieniem krwi, rakiem i innymi chorobami. Dzieci szczególnie 
potrzebują odpowiedniej ilości witaminy D, aby mieć mocne 
kości i zdrowe zęby, 

 

Źródła: makrela, łosoś, sardynki, mleko, 

 

https://www.medonet.pl/badania,wapn,artykul,1570251.html


Niektóre z soli mineralnych… 

1 

2 

3 

Żelazo 

Magnez 

Wapń 



Żelazo 

Jest konieczne dla krwi i mięśni. Zwiększa odporność, dodaje energii. 
Bierze udział w transporcie tlenu we krwi . 

 

 

Roślinne produkty: 

Sporo żelaza można dostarczyć z płatków owsianych, prosa, grochu, 
warzyw kapustnych, kiszonej kapusty oraz sezamu. W grupie 
produktów roślinnych, zawierających najwyższe stężenie żelaza 
znajdują się też orzechy; brokuły; rzeżucha; buraki; botwinka; pestki 
dyni; daktyle oraz suszone owoce, w tym: morele; rodzynki i śliwki. 
Bogate w żelazo są także jagody. 

 

Mięsne produkty: 

Drób, wątróbka wieprzowa. 

https://www.medonet.pl/zdrowie,pestki-dyni---wartosci-odzywcze--wlasciwosci-lecznicze--zastosowanie,artykul,1729282.html


Magnez 

Dzięki niemu kości i zęby są zdrowe. Jest istotny dla układu 
nerwowego. Korzystnie wpływa na serce.  

 

Gdzie go znajdziemy? 

 

W kaszy, grochu, fasoli, orzechach, bananach, rybach, warzywach 
liściastych, razowym pieczywie.  



Wapń 

Jest istotny dla prawidłowego przebiegu procesu wzrostu. Potrzebuje go 
serce, mięśnie i układ nerwowy. Dzięki niemu krew odpowiednio 
krzepnie. Działa przeciwalergicznie i przeciwzapalnie.  

 

Gdzie go znajdziemy? 

 

W mleku i jego przetworach, słoneczniku, brokułach.  
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