
MAKROSKŁADNIKI 
ODŻYWCZE



Energii i budulca organizmowi człowieka dostarczają podstawowe składniki odżywcze, tzw. makroskładniki odżywcze. Są to 
węglowodany (cukry), lipidy (tłuszcze) i proteiny (białka). Charakterystyczne dla tych składników odżywczych jest to, że muszą 
być, wraz z pożywieniem, dostarczane organizmowi w dużych ilościach.

WĘGLOWODANY
Węglowodany stanowią źródło energii dla wszystkich procesów życiowych w naszym organizmie. Bardziej złożone węglowodany 
są rozkładane na glukozę - źródło szybkiej energii. Jeśli organizm ma nadmiar glukozy, przekształca ją w tłuszcz.

SZTUCZNE SŁODZIKI
Sztuczne słodziki to syntetycznie wyprodukowane substancje, które naśladują słodki smak, ale nie zawierają kalorii. Z tego 
powodu producenci wliczają je do żywności „niskokalorycznej” i równocześnie są zalecane do spożycia przez diabetyków. Należy 
jednak pamiętać, że kwestia wpływu tych słodzików na zdrowie jest nadal przedmiotem dyskusji.

MONOSACHARYDY
Cukry proste. Charakteryzują się słodkim 

smakiem, bardzo szybko dostarczają 
organizmowi energii, która jednak  

równie szybko znika. 

POLISACHARYDY
Składają się z dziesiątek do tysięcy cząsteczek 
monosacharydów. Węglowodany te nie mają co 
prawda słodkiego smaku, stanowią jednak dla 

organizmu długotrwałe źródło energii.  
W przemyśle spożywczym są wykorzystywane 

głównie skrobie - do zagęszczania  
lub stabilizowania żywności.

GLUKOZA 
– cukier gronowy

SKROBIA

FRUKTOZA 
– cukier owocowy

BŁONNIK 
Wśród węglowodanów szczególne miejsce zajmuje 

błonnik. Zaliczamy do niego oligo- i polisacharydy, których 
organizm ludzki nie jest w stanie strawić. Pomaga  
w wydalaniu, reguluje poziom cholesterolu we krwi  

i stanowi pożywienie dla mikroorganizmów jelitowych, 
które wspomagają trawienie, odporność, w tym 

psychiczną, i pełnią niezliczone inne ważne funkcje.

SACHAROZA 
– cukier buraczany  

i trzcinowy

RAFINOZAGALAKTOZA 

GLIKOGEN 
– skrobia zwierzęca

LAKTOZA 
– cukier mleczny

MALTOZA 
– cukier słodowy

OLIGOSACHARYDY
Składają się z 2 do 10 cząsteczek monosacharydów. 

Najczęściej wykorzystywane w przemyśle spożywczym 
są disacharydy ze względu na słodki smak. Zaliczana jest 

tutaj przede wszystkim sacharoza, która jest naszym 
najpopularniejszym środkiem  

słodzącym.

LIPIDY
Lipidy to substancje pełniące w organizmie wiele funkcji. Są ważnym magazynem energii, przy czym zawierają jej dwa razy 
więcej niż węglowodany i białko. Rozpuszczają witaminy A, D, E, K, wpływają na produkcję hormonów i są budulcem komórek. 
Chronią organizm przed wyziębieniem oraz narządy wewnętrzne przed uszkodzeniami mechanicznymi. Są nosicielami smaku, 
wpływają na konsystencję żywności.

PROTEINY
Głównym zadaniem białek w pożywieniu jest dostarczanie organizmowi budulca do tworzenia i odnowy tkanek. Białka uczestniczą 
także w produkcji enzymów, hormonów i przeciwciał. W okresie głodu, kiedy organizm nie dysponuje tłuszczami ani węglowodanami, 
energii dostarczają białka. 

OLEJE 
Oleje są w stanie ciekłym i są głównie 

pochodzenia roślinnego.

PEŁNOWARTOŚCIOWE 
Zawierają wszystkie aminokwasy 

esencjonalne.

TŁUSZCZE 
Tłuszcze mają stan stały. W większości są 

pochodzenia zwierzęcego.

NIEPEŁNOWARTOŚCIOWE 
Nie zawierają wszystkich aminokwasów 

esencjonalnych.

olej lniany smalec

nasiona roślin 
oleistych 

olej rzepakowy masło

warzywa 

mleko i produkty 
mleczne

oliwa z oliwek tłuszcz kokosowy

rośliny strączkowe mięso

olej słonecznikowy
tłuszcz palmowy

zbożajaja

W artykułach spożywczych występują białka:

Białka składają się  
z mniejszych cząstek  

– aminokwasów

Aminokwasy uwalniane podczas 
rozkładu białek z pożywienia są 
wykorzystywane w organizmie 
do tworzenia nowych białek. 

Organizm człowieka nie jest w stanie wytworzyć 
niektórych aminokwasów, dlatego należy 

dostarczać je w pożywieniu. Mówimy  
o aminokwasach esencjonalnych. Przeciwieństwem 
są aminokwasy nieesencjonalne – które organizm 

może wytworzyć sobie sam.

Białka, przyjmowane wraz  
z pożywieniem, są rozkładane 

do aminokwasów.


