
NAKARM SWÓJ MÓZG
Czy wiesz, że są produkty spożywcze

wspomagające pracę Twojego mózgu oraz takie,
które mu szkodą?

 
Dowiedz się czym karmic ́swój mózg, oraz czego

unikac,́ aby wspierac ́pracę szarych komórek. 



Kilka faktów

TO CO JEMY WPŁYWA NA
FUNKCJONOWANIE NASZEGO
MÓZGU ORAZ CAŁEGO
ORGANIZMU.

ABY NASZ MÓZG SPRAWNIE
FUNKCJONOWAŁ POTRZEBUJE
WIELU NIEZBĘDNYCH
SKŁADNIKÓW. 

KAŻDEGO DNIA, TAK JAK DBAMY
O SWOJE CIAŁO, POWINNIŚMY
ZADBAĆ O SWÓJ MÓZG. 

TRENING MÓZGU I
ODPOWIEDNIA DIETA W
DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE
STANOWIĄ JEDEN Z
WAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW
UTRZYMANIA MÓZGU W
DOBREJ KONDYCJI ORAZ
STANOWIĄ ŚWIETNĄ
PROFILAKTYKĘ CHORÓB. 
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zielone warzywa
liściaste

Zdaniem naukowców osoby jedzące
jedną porcję zielonych warzyw

dziennie mają lepszą pamięc ́od osób
nie jedzących tego rodzaju produktów. 



owoce jagodowe

Mają dużo witaminy C, która chroni
komórki organizmu (w tym komórki
mózgu) przed wolnymi rodnikami,

które je uszkadzają.  



orzechy i pestki

Zawierają cenne kwasy tłuszczowe
omega-3 oraz witaminę E. Zdaniem

naukowców wpływają na zwiększenie
częstotliwosći fal mózgowych, co

przyczynia się do lepszego
funkcjonowania pamięci i koncentracji

uwagi. 



tłuste ryby
morskie

Zawierają cenne kwasy tłuszczowe
omega-3. Jak twierdzą badacze z

Uniwersytetu Pensylwanii –
konsumpcja ryb sprzyja osiąganiu

wyższych wyników na skali inteligencji
przez dzieci w wieku szkolnym  



kakao, gorzka
czekolada

Przeprowadzone przez naukowców
badania wykazały, że flawonole

pozyskane z nasion owoców
kakaowca hamują proces pogarszania

się pamięci u osób starszych a ich
regularne spożywanie pomaga w

zachowaniu pamięci w dobrym stanie. 



dobre tłuszcze

Zarówno oliwa z oliwek, olej
rzepakowy, jak i olej lniany to

wspaniałe zŕódła niezbędnych kwasów
tłuszczowych omega-3, które
wspomagają pracę mózgu. 



kasza

Dostarcza niezbędnej energii dla
naszego mózgu oraz pomaga

zwalczac ́negatywne skutki stresu.  



zielona herbata

To silny przeciwutleniacz, który
pochłania wolne rodniki. Jak wykazały
badania przeprowadzone na myszach

zielona herbata łagodzi problemy z
pamięcią, a także pomaga zwalczyć
otyłosć ́związaną z dietą o wysokiej
zawartosći tłuszczu oraz fruktozy.



rośliny strączkowe,
wątróbka,
pomarańcze

Zawarte w nich witaminy oraz składniki
odżywcze  poprawiają krążenie krwi w

mózgu, wspierają pamięc.́





nieregularne
posiłki

Aby nasz mózg dobrze pracował
konieczne jest regularne dostarczanie

mu składników odżywczych. Długie
przerwy między posiłkami nie służą

pracy naszego całego układu
nerwowego, bo mózg do pracy

potrzebuje regularnych dawek energii
dostarczanej z pożywienia

(odczuwamy wtedy pogorszenie
pamięci, rozdrażnienie, sennosć)́.



tłuszcze trans

 Dieta bogata w tłuszcze trans
uposĺedza pamięc ́i sprawia, że

pojawiają się trudnosći z
zapamiętywaniem. Ponadto naukowcy

zaobserwowali, że szczury
przebywające na diecie bogatej w

tłuszcze nasycone mają zaburzoną
pracę mózgu w obszarach

odpowiedzialnych za systemy
motywacji i nagrody. Są też bardziej

skłonne do przejadania się.



cukier i syrop
glukozowo-fruktozowy

Nadmiar syropu glukozowo-
fruktozowego i cukru w diecie

uposĺedza pamięc ́oraz negatywnie
wpływa na koncentrację uwagi. Może

wykazywac ́również działanie
pobudzające oraz wywoływac ́objawy

uzależnienia. 



konserwanty

Przeprowadzone przez naukowców
badania wykazały, że konserwanty

spożywane w nadmiernych ilosćiach
osłabiają pamięc,́ koncentrację uwagi,

mogą powodowac ́bóle głowy, 
 zaostrzenie alergii, reakcje

niepożądane ze strony układu
pokarmowego w postaci nudnosći,

wymiotów, biegunek, bólu brzucha oraz
trudnosći w przełykaniu. 



nadmiar
węglowodanów

prostych
Dieta bogata w węglowodany proste

sprawia, że w naszym organizmie
dochodzi do częstych wahan ́poziomu
cukru we krwi. A “jesĺi poziom glukozy

nieustannie się zmienia, to stan
emocjonalny człowieka również ulega

ciągłym wahaniom. Kiedy poziom
glukozy jest stały, umysł działa

sprawniej” (Cały ten cukier, Damon
Gameau). 



nadmiar soli

Zbyt wysokie spożycie soli wpływa
negatywnie na nasz układ nerwowy –
pod wpływem zwiększonej ilosći sodu
w organizmie dochodzi do zaburzen ́w

ukrwieniu mózgu, co skutkuje
mniejszym natlenieniem mózgu. Tego

typu procesy zachodzące w mózgu
przez lata, doprowadzają w

konsekwencji do udarów i zaburzeń
pamięci. 



Bibliografia

B. JAKIMOWICZ-
KLEIN DIETA DLA
MÓZGU.

FILM: CAŁY TEN CUKIER. 
HTTPS://AGATABERR
Y.PL/DIETA-DOBRA-
DLA-MOZGU/

HTTPS://KROKDOZDR
OWIA.COM/ZADBAJ-
O-ZDROWIE-MOZGU-
5-PRODUKTOW/

1

2
5

HTTPS://DOI.ORG/10. 1
8388/PB.2020_309

3

4



DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ!

AGNIESZKA KUBIK


