
 

 

 

Czy rzeczywiście potrzebujesz diety odchudzającej? 
To pytanie wydaje się zbędne, ale tak naprawdę jest najważniejsze! Nie chodzi tu tylko o 

Twoją prawidłową wagę, ale przede wszystkim, czym spowodowany jest nadmiar 

nadprogramowych kilogramów? Może w ostatnim czasie zaniedbałeś aktywność fizyczną? 

Sport pozwoli nie tylko wytworzyć deficyt energetyczny, który jest podstawą utraty 

masy ciała, ale także zmienia jego kształt. Organizm jest mniej otłuszczony, a mięśnie 

bardziej widoczne.  

Jeśli ćwiczysz, a waga pokazuje, że mimo wszystko ważysz za dużo, być może problemem 

jest niewłaściwy nawyk żywieniowy, np. nocne podjadanie, niejedzenie śniadań, czy zbyt 

małe spożycie warzyw i owoców. Zanim zaczniesz zmniejszać ilość kalorii w diecie, 

przeanalizuj wszystkie swoje zachowania żywieniowe, być może tylko jedno z nich blokuje 

spadek wagi. A może wręcz przeciwnie - od jakiegoś czasu intensywnie ćwiczysz, a waga nie 

spada. Intensywnie ćwicząc spalany jest tłuszcz a jednocześnie rozrasta się tkanka mięśniowa, 

a ona jest znacznie cięższa i choć strzałka na wadze tego nie pokazuje, Twoje ubrania na 

pewno są luźniejsze. 

 

Matematyka życia   
Tych, którzy wierzą w diety cud, musimy rozczarować.  

Nic w naszym organizmie nie dzieje się szybko. Owszem, większości osobom 

łatwiej jest przytyć niż schudnąć, jednak nawet jeden większy posiłek, nie spowoduje,  że 

przybędą Ci dodatkowe kilogramy. Choć już niewielki nadmiar energii, np. dodatkowe 100 

kcal dziennie przez rok, spowoduje przybranie na wadze nawet 5 kg!  

 

Aby schudnąć, należy wytworzyć w organizmie deficyt energetyczny.  

Co to oznacza? Powinieneś spożywać mniej kalorii niż wydatkujesz na codzienną 

aktywność. Zdrowo jest chudnąć w tempie 0,5-1 kg/ tyg. Aby uzyskać taki efekt, należy 

„spalić” co najmniej 500 kcal lub o co najmniej tyle zmniejszyć kaloryczność posiłków. Nie 

powinieneś zmniejszać poziomu dostarczanej energii poniżej zakresu swojej podstawowej 

przemiany materii (PPM). Czyli kalorii, których Twój organizm potrzebuje do 

prawidłowego przeprowadzania wszystkich procesów życiowych, bez codziennej 

aktywności fizycznej. PPM można oszacować na podstawie wzorów. Wyglądają one 

następująco: 

•    dla dziewcząt 

PPM= 665,09+(9,56*masa ciała)+ (1,84 *wzrost) – (4,67*wiek) 

•    dla chłopców 

PPM= 66,47 + (13,75 * masa ciała) + (5* wzrost) – (6,75* wiek) 

 

Aby określić swoją całkowitą przemianę materii, musisz zastanowić się, ile czasu w ciągu 

dnia spędzasz w ruchu. Jeśli nie ćwiczysz wcale i większość wolnych chwil spędzasz na 

biernym odpoczynku, pomnóż swoje PPM przez 1,4. Jeśli ruszasz się tylko na w-fie, zwiększ 

uzyskany wcześniej wynik 1,6 razy. Gdy ćwiczysz dużo i często jesteś w ruchu, możesz 

zwiększyć spożycie energii nawet dwukrotnie w porównaniu do PPM.  

 



Nowoczesny człowiek, pierwotny metabolizm 
Dlaczego większe restrykcje kalorycznej nie mają sensu? Odpowiedź jest bardzo prosta. 

Mimo, iż żyjemy w XXI wieku i jesteśmy bardzo nowocześni, gospodarka energetyczna 

naszych organizmów jest pierwotna. Ukształtowała się w czasie, gdy na ziemi żyli pierwsi 

ludzie i na przestrzeni setek lat wygląda tak samo. Mianowicie, im bardziej zmniejszysz ilość 

energii w diecie, tym bardziej Twój organizm poczuje się zagrożony i będzie chciał się przed 

tym bronić spowalniając metabolizm. Więc efekt może być odwrotny do zamierzonego. Poza 

tym tak duże różnice pomiędzy ilością spożytych kalorii, a zapotrzebowaniem, 

przyczyniają się do złego nastroju, zwiększają zmęczenie i podatność na choroby.  
 

Podsumowanie 
Prawidłowe żywienie to podstawa właściwego stylu życia i odpowiedniej wagi. Urozmaicaj 

swoje posiłki, jedz regularnie, pij dużo wody i ćwicz, a wtedy na pewno będziesz w dobrej 

formie. Pamiętaj, że Twój organizm ciągle się rozwija i musisz zadbać o to, by rozwijał 

się prawidłowo! 
 


