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Żywienie osób starszych 

 Wiek kalendarzowy - ilość przeżytych lat 

 Starszy  75 – 90 lat 

 Sędziwy  > 90 lat 

 Podeszły  60 – 70 lat 

W normach żywienia powyżej 60 lat 

 Wiek biologiczny – witalność, sprawność 
ogólna, zależy od warunków genetycznych, 
ekonomicznych, środowiskowych, stylu życia. 
Nie musi być zgodny z wiekiem 
kalendarzowym. 



Żywienie osób starszych 

 Ilość ludzi starszych stale rośnie 

Na świecie: 1900 r.  - 1% populacji 

   w 2025  -  15% populacji (1,2 mld) 

 

W Polsce w 2015 r.  - 15% populacji (ok.. 6mln) 



PRZYCZYNY STARZENIA 

 PROCES FIZJOLOGICZNY, NATURALNY, 

GENETYCZNIE ZAPROGRAMOWANY 

 



Żywienie osób starszych 

Czynniki wpływające na żywienie ludzi w podeszłym 

wieku 

 Procesy inwolucyjne – od ok. 30 – 35 roku życia 

rozpoczynają się, postępują stopniowo, 

nieodwracalne, fizjologiczne zmiany składu ciała oraz 

zmiany morfologiczne we wszystkich narządach i 

układach zmniejszające ich aktywność i wydolność  



 Procesy patologiczne: wraz z wiekiem zwiększa się 

powszechność chorób cywilizacyjnych, niewydolność narządów 

czy zaburzeń czynnościowych wymagających postępowania 

dietetyczego 

 Inne czynniki: związane z warunkami socjalno-bytowymi, 

wprowadzające dodatkowe ograniczenia żywieniowe. 

 



ZMIANY INWOLUCYJNE 

 PROCESY SPEŁNIONEJ FUNKCJI W WIEKU 75-80 ROKU ZYCIA, GDY 

PRZYJMUJEMY, ŻE W 20 ROKU ŻYCIA WYNOSI ON 100 % 

 Masa mózgu 85 

 Podstawowa przemiana materii 80 

 Pojemność minutowa serca w spoczynku 65 

 Pojemność oddechowa płuc 55 

 Masa wątroby 63 

 Przepływ krwi przez wątrobę 50 

 Masa nerki 65 

 Prędkość przewodzenia bodźców przez włókna nerwowe 85 

 Rośnie ciśnienie krwi 

 Naczynia tętnicze zwężają się 

 Słabnie perystalityka jelit 

 

 



PROCESY INWOLUCYJNE 

 ZMIANA SKŁADU CIAŁA: 

 Zmniejszenie ilości komórek 

 Zmniejszenie masy 
mięśniowej i siły mięśniowej 

 Zmniejszenie ilości białka i 
wody (ok.. 15%) 

 Wzrost ilości tkanki 
tłuszczowej (z ok. 20% do 
35%) 

Ograniczenie aktywności 
fizycznej, spadek 
zapotrzebowania 
energetycznego, spadek 
bilansu wody. 

Może wystąpić spadek masy 
ciała i niedożywienie. 

 

 



ZMIANY METABOLICZNE 

 ZMNIEJSZENIE 

WYKORZYSTANIA 

GLUKOZY 

 ZMNIEJSZONA 

ZDOLNOŚĆ SPALANIA 

TŁUSZCZU – WZROST 

ODKŁADANIA 

 ZMNIEJSZONA 

ZDOLNOŚĆ SYNTEZY 

BIAŁEK 

 



ZMIANY METABOLICZNE 

 Hiperglikemia (wzrost o ok.. 20%)podwyższony 

poziom lipidów we krwi, obniżenie poziomu białka a 

wzrost tłuszczu w ciele 

 



PROCESY INWOLUCYJNE 

 Spadek PPM do ok.. 20% 

 Nie dopuścić do niedożywienia białkowego 

 

 Zmiany w przewodzie pokarmowym:  

 zanik kubków smakowych, spadek 
wydzielania śliny, osłabienie węchu, nie 
rozpoznawanie smaku i obniżenie łaknienia 

Braki w uzębieniu 

Gorsze wchłanianie wit. B12, kw. Foliowego, 
Ca, Fe, Zn, Cu 

 

 



PROCESY INWOLUCYJNE 

 Zmiany w układzie 

nerwowym: 

 Zaburzenia widzenia 

 Pogorszenie funkcji 

psychicznych 

 

 



PROCESY INWOLUCYJNE 

 Zmiany aktywności gruczołów dokrewnych: 

Mniejsze wydzielanie insuliny 

  obniżenie aktywności gruczołów płciowych 

(estrogeny, testosteron) 

 

 



PROCESY INWOLUCYJNE 

 Zmiany w układzie krążenia: 

 Wzrost rozmiarów serca i udziału tkanki 

łącznej 

 Osłabienie mięśnia sercowego 

 nadciśnienie 

 



PROCESY INWOLUCYJNE 

 Zmiany w układzie oddechowym: 

Osłabienie mięśni oddechowych 

Zmniejszenie rozmiarów klatki piersiowej i 

maksymalnej pojemności płuc 



PROCESY INWOLUCYJNE 

 Zmiany w układzie odpornościowym: 

 Spadek odporności, podatność na nowotwory 

 Większe odczyny zapalne 

 Zwiększone zapotrzebowanie na NNKT. Wit. 

B6, E Zn. 



Procesy patologiczne 

 Choroby układu krążenia, zmiany 

miażdżycowe, nadciśnienie 

 Niewydolność wątroby, neek 

 Choroby czynnościowe przewodu 

pokarmowego 

 Osteoporoza i złamania kości 

 Cukrzyca 

 Choroby nowotworowe 



Podstawowe problemy żywieniowe 

 Niedożywienie białkowo-kaloryczne u ok.. 50% 
pacjentów 

 Nadwaga i otyłość u ok.. 50% pacjentów po 60 roku 
życia 

 Niedokrwistość (Fe, B12, folacyna) 

 Nadciśnienie 

 Osteoporoza 

 Zaparcia (błonnik) 

 Biegunki (produkty łatwostrawne, bezmleczne) 

 Miażdżyca 

 Cukrzyca (błonnik, ograniczyć cukier, tłuszcze 
nasycone). 



Inne czynniki 

 Psychologiczne 

Osamotnienie, depresja, demencja, nie przywiązywanie wagi do 
żywienia 

 Socjalne 

Nie wychodzenie z domu, trudności z zakupami i 
przygotowywaniem potraw, złe nawyki i zwyczaje żywieniowe 

 Ekonomiczne 

Brak środków finansowych 

 Inne 

Nadużywanie leków wpływających na wchłanianie i metabolizm 
składników odżywczych (moczopędnie, przeczyszczające, 
zobojętniające, antybiotyki) 

Palenie tytoniu i picie alkoholu  



Zapotrzebowanie na składniki 

pokarmowe ogólnie 

 Obniżone zapotrzebowanie energetyczne 

 Zapotrzebowanie na białko: 1g/kg m.c.; 50% 

białka zwierzęcego; 15% energii 

 Zapotrzebowanie na węglowodany: 55-60 % 

energii, głównie węglowodany złożone 

 Błonnik 25-30 g/dobę 

 Poniżej 10% energii z cukrów prostych i 

alkoholi 



Zapotrzebowanie na składniki 

pokarmowe ogólnie c.d. 

 Wzrost zapotrzebowania na witaminę D3 

 Względny wzrost zapotrzebowania na 

witaminy: B2,B6, B12, kw. foliowy oraz na 

witaminy przeciwutleniające: C, E, A, beta 

karoten 

 Względny wzrost zapotrzebowania na Ca, Zn 

 Spadek zapotrzebowania na Fe (kobiety) 

 Ograniczyć do 6 g soli dziennie 

 Wzrost zapotrzebowania na płyny 

 

 

 

 



Zapotrzebowanie na składniki 

pokarmowe 

 Wg polskich norm: 

 Powyżej 60 lat, mała 

aktywność  
Kobiety (60 kg) Mężczyźni (70 kg) 

Energia (kcal) 1700 2000 

Białko(g) 65-70 (48 bezp.) 65-70 (56 bezp.) 

Tłuszcze (g) 47 (25% en) 56 (25% en) 

NNKT (g) 8 (4% en) 9 (4% en) 

Węglowodany (g) 255 (60% en) 300 (60% en) 

C. proste i alkohol <10% en < 10% en 



Kobiety (60 kg) Mężczyźni (70 kg) 

A 800 (600 bezp) 1000 (700 bezp0 

D 10 (5 bezp) 10 (5 bezp) 

E 10 8 bezp) 10 (8 bezp) 

K - - 

C 60 70 (60) 

B1 1,4 (1,2 bezp.) 1,5 (1,3 bezp.) 

B2 2,0 (1,8 bezp.) 2,2 (2, bezp) 

B6 2,2 (2,0 bezp) 2,4(2,2 bezp) 

B12 2,5 ( 2,0 bezp) 2,5 (2,0 bezp) 

PP 18 (16 bezp) 20 (18 bezp) 

FOLACYNA 320 (300 bezp) 340 (320 bezp) 

Zapotrzebowanie na składniki 

pokarmowe witaminy 

 



Zapotrzebowanie na składniki 

pokarmowe  składniki mineralne 
Kobiety (60 

kg) 

Mężczyźni (70 kg) 

Ca 110 900 

P 800 700 

Mg 300 370 

Fe 13 15 

Zn 13 16 

J 160 160 

Se 60 70 

Cu 2,0-2,5 

F 1,5-4,0 

K 3500 

Na 275 

Cl 750 



UWAGI OGÓLNE 

 W żywieniu ludzi starszych należy 
uwzględniać: 

- Produkty o wysokiej gęstości odżywczej 
(wysoka zawartość skł. odżywczych przy 
małej energetyczności) 

- Dobór produktów wysokiej jakości, miękkich 
lub rozdrobnionych 

- Dobór produktów i technologii łatwostrawnych 

- Częste (4-5) posiłki o mniejszej objętości, 
wyraźnym smaku, zapachu i barwie 

 



UWAGI OGÓLNE 

-spożywanie dużej ilości chudego mleka i jego 

przetworów 

- Stosowanie dużej ilości warzyw i owoców 

(codziennie) 

- Ograniczenie ilości słodyczy, tłuszczu 

zwierzęcego i pełnotłustych przetworów 

mlecznych (1,5-2,0 tł) 

- Odpowiednie spożycie tłuszczów roślinnych 

(margaryna miękkie, oleje roślinne) i rybie 

 



UWAGI OGÓLNE 

Maksymalne urozmaicanie diety: 

 Produkty zbożowe z pełnego ziarna 

 Chude mięsa i wędliny 

 Ryby 

 Nasiona(musli, płatki śniadaniowe, orzechy 

itp.) 

 Chude napoje mleczne fermentowane 

 

 

 



UWAGI OGÓLNE 

 

 

 W żywieniu ludzi starszych należy 

uwzględniać: 

Zwiększenie ilości płynów niegazowanych 

(woda min. soki, napoje mleczne) 

Ograniczenie spożycia soli i ostrych przypraw 

– zastąpić łagodnymi przyprawami ziołowymi 

Wyeliminowania alkoholu i palenia tytoniu 

 



Ponadto… 

 Zwiększenie aktywności 

fizycznej, dostosowanej 

do możliwości 

 Dostosowanie 

produktów i potraw do 

możliwości 

finansowych, 

dostępności ogólnej 

 Zwiększenie produkcji i 

specjalne oznakowanie 

produktów szczególnie 

przydatnych w żywieniu 

ludzi starszych 

 

 



Racja pokarmowa powyżej 60 lat 
kobiety mężczyźni 

Mleko 500 450 

Sery twarogowe 70 70 

Sery podpuszczkowe 15 10 

Mięso, drób, ryby, 

wędliny 

130 150 

Jaja 20g (1/3 szt) 

Masło 15g 

Oleje roślinne 20g 

Warzywa 500 500 

Owoce 300 300 

Ziemniaki 250 300 

Strączkowe i orzechy 10 10 

Inne płyny (woda, 

soki owocowe) 

Ok. 1,5 litra 

Produkty zbożowe do pokrycia zapotrzebowania energetycznego 

Mąka , makarony 60 70 

Kasze 25 30 

Pieczywo (pszenne, 

żytnie) 

200 300 



 



Pełnowartościowe odżywianie według 

10 reguł 

 Produkty zbożowe – kilka razy dziennie i 

często ziemniaki 

Przede wszystkim produkty pełnoziarniste. 

Ziemniaki najlepiej gotowane w mundurkach. 



 Warzywa i owoce – 5 porcji dziennie 

5 porcji warzyw i owoców, najlepiej świeżych, 

lekko blanszowanych – najlepiej do każdego 

głównego posiłku, poza tym także między 

posiłkami. 



 Codziennie mleko, produkty mleczne, sery 

 Raz w tygodniu ryby 

 Mięso, wędliny oraz jaja z umiarem. 



 Mało tłuszczu i tłustych produktów 

 W miarę możliwości należy używać tłuszczów 

pochodzenia roślinnego (olej słonecznikowy, 

rzepakowy) 



 Cukier i sól z umiarem 

 



 Dużo płynów 

 Woda jest absolutnie konieczna do życia. 

Należy pić ok.. 1,5 litra płynów każdego dnia 

(woda, woda mineralna, herbaty ziołowe i 

owocowe). Napoje alkoholowe powinny być 

spożywane w niewielkich ilościach. 

Mężczyźni np. Mogą spożywać 0,5 litra piwa 

lub 0,25 litra wina lub 0,06 litra wódki 

dziennie (kobiety połowę tej ilości). 



GOTUJMY SMACZNIE I Z 

POMYSŁEM 

 Należy gotować przy jak najniższych 

temperaturach, gdy tylko to możliwe krótko, z 

niewielką ilością wody oraz tłuszczu. 



JEDZMY POWOLI , 

DELEKTUJMY SIĘ POSIŁKAMI 

 Świadome jedzenie pozwala na prawidłowe 

jedzenie. Człowiek je także oczami. 

 Nie spieszmy się przy jedzeniu. 



Uważajmy na wymarzoną wagę i 

poruszajmy się dużo 

 Z właściwą wagą czujemy się lepiej, a dużo 

ruch dodaje energii. 

 



 



Jakie niedobory witamin najczęściej 

dotyczą osób w podeszłym wieku?  

 Witamina B6 – niedobór objawiać się może 

jako neuropatia obwodowa – np. zaburzenia 

czucia w rękach, stopach, mrowienie, ból 

podobny do wbijania igieł; a także w formie 

zaburzeń funkcji poznawczych – np. 

zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci, 

myślenia. Źródła witaminy B6 to: mięso, jaja, 

mleko, kiełki pszenicy, orzechy, drożdże 

 



 Witamina B12 – niedobór prowadzi do 

niedokrwistości, zaburzeń czucia, problemów 

z uwagą, pamięcią i myśleniem; występuje 

często w przypadku nieżytu żołądka. 

Witaminę B12 znajdziemy w podrobach 

zwierzęcych (wątroba, nerki), rybach i jajach. 

 



 Kwas foliowy – niedobór wpływa na 

pojawienie się niedokrwistości, ale też może 

upośledzać regenerację organizmu. Kwas 

foliowy znajdziemy w warzywach 

strączkowych, zielonych liściastych 

warzywach, ziarnach zbóż, soi, wątrobie, 

żółtku jaj.  

 



 Witamina D i wapń – ich niedobór sprzyja 
wystąpieniu osteoporozy i zaburzeniom 
gospodarki wapniowej. Źródłami witaminy D 
są ryby, tran, wątroba, nabiał, jaja, awokado, 
masło. Skóra w wieku podeszłym już nie jest 
w stanie syntezować tyle witaminy D pod 
wpływem promieni UV, co we wcześniejszych 
latach życia. Wapń odnajdziemy przede 
wszystkim w mleku i jego przetworach, serze 
żółtym oraz sardynkach. 
 



 Żelazo – jego niedobór prowadzi do niedokrwistości, 
która znacznie utrudnia życie codzienne – pojawia 
się zmęczenie i osłabienie organizmu, a także 
problemy z sercem. Żelazo występuje w takich 
produktach jak czerwone mięso, szpinak, sardynki, 
fasola, płatki śniadaniowe. Wchłanianie żelaza z 
przewodu pokarmowego jest wspomagane przez 
witaminę C (cytrusy, kiwi, ziemniaki, papryka), cukier 
owocowy – fruktozę (soki owocowe) oraz białko 
zwierzęce i pochodzące z ryb. Przyswajanie żelaza 
może być upośledzone, wtedy gdy w diecie jest za 
dużo produktów zawierających błonnik pokarmowy.  
 



 Magnez i potas – niedobór tych pierwiastków jawi 

się w postaci zaburzeń pracy serca, które są 

odczuwane w formie przyspieszania zawrotów głowy, 

tracenia równowagi, kurczów łydek, „skakania” 

powieki, szybsza męczliwość, kołatania serca, 

niemiarowość jego pracy, koszmary nocne, 

zaburzenia snu, niechęć do wstawania z łóżka, 

zaburzenia pamięci i zaparcia. Pierwiastki te 

znajdziemy w bananach, pomidorach, cytrusach, 

ziemniakach, kakao, soi, roślinach strączkowych i 

wodach mineralnych.  



 Sód – niedostatek tego pierwiastka może 
przejawiać się jako bóle głowy, biegunki, 
mdłości, wymioty, skurcze mięśni, 
wysychanie błon śluzowych, zmęczenie oraz 
złe samopoczucie. Sód jest wszechobecny w 
produktach spożywczych w postaci chlorku 
sodu (sól kuchenna), ale znajduje się też w 
karczochach, burakach i wodach 
mineralnych. 
 
 



 Estrogeny – z biegiem czasu jajniki, które wydzielały 

estrogeny, tracą swe funkcje, co też się odbija na 

gospodarce hormonalnej. Niedobór estrogenów 

przejawia się we wspomnianych zaburzeniach ze 

strony układu moczowo-płciowego, krążenia i 

problemach z elastycznością powłok skórnych oraz z 

gospodarką kostną. Substancje o działaniu 

podobnym do estrogenów znajdziemy we warzywach 

i owocach, są to fitoestrogeny. Duża ich ilość 

występuje w soi, cytrusach, brokułach, pomidorach. 

 



 

 

 

 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


