
PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 

TEMAT: PODZIAŁ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA GRUPY 

1. Wiadomości wstępne 

Jedynie pożywienie urozmaicone pod względem produktów może dostarczyć 

organizmowi koniecznych składników odżywczych. Aby je odpowiednio 

skomponować, trzeba poznać wartości odżywcze różnych rodzajów żywności. 

Charakterystykę żywieniową produktów spożywczych ułatwia odpowiednia 

kategoryzacja. Najbardziej ogólnie dzieli się je na produkty pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego. Zazwyczaj stosuje się jednakże podziały bardziej 

szczegółowe. 

W jednej grupie znajdują się produkty spożywcze o zbliżonym składzie jakościowym 

(zawierają podobne składniki odżywcze), ale o różnym składzie ilościowym. 

 

 

2. Pojęcie wartości  odżywczej 

Wartość odżywczą można zdefiniować jako przydatność produktów żywnościowych 

i złożonych z nich racji pokarmowych do pokrycia potrzeb organizmu związanych z 

przemianami metabolicznymi, będącą funkcją zawartości, zbilansowania 

 i biodostępności składników odżywczych. 

W produktach spożywczych występują różnorodne składniki odżywcze. Ich ilość i 

jakość jest różna w zależności od rodzaju produktu. 

 

3. Kryteria podziału i podział produktów spożywczych na grupy : 

 W celu ułatwienia racjonalnego planowania posiłków opracowano klasyfikacje produktów 

spożywczych na grupy, zawierające odpowiednio: 12, 9, 7 i 6 pozycji. 

Kryteriami podziału są: 
·        pochodzenie produktów – zwierzęce (mleko, mięso, sery, twarogi), roślinne (warzywa, 

owoce, zboża, olej), mineralne (sód [NaCl]), 

·        skład chemiczny – białkowy (mleko, jaja, mięso, warzywa strączkowe, soja), 

tłuszczowe (słonina, olej, majonez, masło, oliwa, tran, łój, sadło), cukrowce (owoce, 

warzywa, czekolada, cukier, dżem, miód, słodycze). 

·        wartość odżywcza – budulcowa (białko, składniki mineralne, wapń, fosfor), 

energetyczna (tłuszcze, cukrowce), regulująca (witaminy, składniki mineralne). 

 

4. Podział produktów spożywczych na 12 grup: 

 

 

1.      Produkty zbożowe. 

2.      Mleko i produkty mleczne. 

3.      Jaja. 

4.      Mięso, wędliny, drób, ryby. 

5.      Masło i śmietana. 

6.      Inne tłuszcze. 

7.      Ziemniaki. 



8.      Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C. 

9.      Warzywa i owoce obfitujące w prowitaminę witaminy A – karoten. 

10.  Inne warzywa i owoce. 

11.  Suche nasiona roślin strączkowych. 

12.  Cukier i słodycze. 

 

5. Podział produktów spożywczych na 6 grup: 

W podziale uproszczonym wyróżnia się 6 grup:  

 produkty zbożowe i suche nasiona strączkowych, 

 warzywa, owoce, grzyby, 

 mleko i przetwory mleczne, 

  mięso, ryby, jaja i przetwory, 

   tłuszcze, 

  cukier i przetwory cukiernicze 

 
Praca domowa:  

Do każdej z 12 grup,  podaj przykłady produktów spożywczych (pisemnie w zeszycie) 

 

 

 

 


