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Streszczenie 
Celem zapewnienia właściwego funkcjonowania organizmu oraz zachowania dobrego stanu zdrowia jest właściwe 
odżywianie oparte o aktualnie obowiązujące normy żywieniowe. U osób starszych wraz z wiekiem obniża się 
wchłanianie i przyswajanie składników odżywczych, należy więc zwrócić uwagę na ich właściwą podaż w diecie. 
Literatura zwraca szczególną uwagę na zwiększenie podaży składników pokarmowych takich jak: białko, np. w celu 
uniknięcia spadku masy mięśni szkieletowych i zwiększenia masy kostnej, wapń np. w profilaktyce osteomalacji i 
osteoporozy (szczególnie u starszych kobiet), witamina B6, która wpływa na pracę serca czy witamina D, która odgrywa 
szczególną rolę w przemianach wapnia i fosforu w organizmie, jak również ma wpływ na układ odpornościowy oraz 
dodatnio koreluje ze zmniejszeniem ryzyka występowania wielu chorób. Istotne jest również zaplanowanie w diecie 
odpowiedniej ilości błonnika, ze względu na powszechnie występujące u osób starszych zaburzenia wchłaniania oraz 
właściwej podaży sodu, z powodu częstych zaburzeń pracy serca i nerek. 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, odżywianie, prawidłowa dieta, normy żywienia 
 
To ensure proper functioning of the organism and preserve health, proper nutrition based on current standards  
is required. In case of the elderly, the absorption and assimilation of nutrients decreases with age, so attention must be 
paid to their appropriate supply in the diet. Literature pays particular attention to increasing the supply of nutrients 
such as protein, for example in order to avoid loss of skeletal muscle mass and increase bone mass, calcium for 
preventing osteomalacia and osteoporosis (especially in case of older women), vitamin B6 affecting the heart and 
vitamin D, which plays a special role in the transformation of calcium and phosphorus in the body, affects the immune 
system and positively correlates with the reduction of the risk of many diseases.  It is also important to plan the proper 
amount of fiber in the diet due to common occurrence of absorption disorder in elderly and sodium caused by frequent 
heart and kidney disorders. 
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Wprowadzenie 
Celem zapewnienia właściwego funkcjonowania 

organizmu oraz zachowania dobrego stanu zdrowia, 
niezależnie od wieku człowieka, ważnym elementem jest 
właściwe odżywianie oparte o aktualnie obowiązujące 
normy żywieniowe. Osoby starsze są szczególną grupą, ze 
względu na konieczność dopasowania zaleceń do 
zmieniających się wraz z wiekiem niekorzystnych zmian 
patofizjologicznych. Ustalenie norm dla tej grupy 
wiekowej niesie za sobą odpowiedzialność względem 
specjalnej potrzeby osób w wieku podeszłym jaką jest 
starzenie się w zdrowiu. Różne tempo starzenia się, 
występowanie zróżnicowanej liczby chorób, 
przyjmowanie różnej liczby leków, zróżnicowany styl 
życia, jak również pojawienie się niekorzystnych 
czynników socjo-ekonomicznych (np. pogorszenie sytuacji 
finansowej po przejściu na rentę czy emeryturę, 
prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego 
wskutek śmierci życiowego partnera) oraz 
psychologicznych (np. obecność depresji), przemawiają za 

koniecznością stosowania zindywidualizowanego 
podejścia w żywieniu osób starszych. W związku z 
powyższym rekomendowane ilości podaży pewnych 
składników odżywczych dla osób starszych mogą różnić 
się od tych zalecanych dla młodszych osób dorosłych. 
Istotne różnice dotyczą ogólnej kaloryczności diety, 
podaży białka, błonnika, sodu, wapnia oraz  
witaminy D [1]. 
 
Energia 

Przy obliczaniu zapotrzebowania energetycznego 
dla osób starszych należy wziąć pod uwagę liczne zmiany 
zachodzące w komponentach starzejącego się ciała, tj. 
wzrost zawartości tkanki tłuszczowej (głównie 
wisceralnej) oraz spadek masy mięśni szkieletowych. 
Nadmierne zmniejszenie się masy mięśniowej, któremu 
towarzyszy spadek jej siły, może prowadzić do rozwoju 
sarkopenii, która wymaga również zindywidualizowanego 
podejścia dietetycznego [1,2,3].  
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Zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia 
opublikowanymi w 2017 roku zapotrzebowanie na 
energię dla osób starszych maleje wraz z wiekiem. 
Przykładowe zalecane zapotrzebowanie na energię w 
zależności od wieku przedstawiono dla mężczyzn o masie 
ciała 75 kg w Tabeli 1 oraz dla kobiet o masie ciała 65 kg w 
Tabeli 2. Zapotrzebowanie to przyjęto dla BMI w 
granicach od 18,5 do 24,9 kg/m2 [1]. Należy jednak 
pamiętać, iż bardzo często wskazuje się, że w późniejszych 
latach życia bardziej korzystny jest podwyższony wskaźnik 
BMI. Według American Committee on Diet and Health dla 
osób w wieku > 65 lat zaleca się utrzymanie go na 
poziomie  od 24 do 29 kg/m2, natomiast w wieku od 55-
65 lat od 23-28 kg/m2 [4]. Skutkuje to koniecznością 
indywidualnego podejścia do każdego pacjenta i 
dopasowania właściwej podaży energetycznej diety. 
 
Białko 

Białko jako podstawowy składnik budulcowy jest 
niezbędnym komponentem diety. Określenie 
zapotrzebowania na ten makroelement jest procesem 
skomplikowanym z powodu jego ciągłych metabolicznych 
przemian[1]. 
Czynnikami koniecznymi do obliczenie zapotrzebowania 
na białko są [1]: 

● stan energetycznej gospodarki organizmu 
● stan fizjologiczny i wiek 
● stan zdrowia 
● masa ciała 
● aktywność fizyczna 
● wartość odżywcza białka. 

Zgodnie z poziomem EAR (Estimated Average 
Requirement - średniego zapotrzebowania dla grupy) dla 
wszystkich osób dorosłych, włączając osoby starsze, 
podaż białka powinna wynosić 0,73 g/kg masy ciała 
(m.c)/dobę, natomiast poziom RDA (Recommended 
Dietary Allowances - zalecanego spożycia) 0,90 g/kg 
m.c/dobę.  
Aktualnie obowiązujące normy żywienie opublikowane 
przez Instytut Żywności i Żywienia zwracają uwagę na 
konieczność zwiększonej podaży białka u osób starszych - 
wskazując zalecaną ilość na poziomie 15-20%, (dla osób 
dorosłych norma ta kształtuje się w granicach 10-20%), co 
obrazuje Tabela 3. Zwiększone zapotrzebowanie na białko 
w tej grupie populacyjnej wynika m.in. z przewagi 
procesów katabolicznych nad anabolicznymi (np. 
obecność choroby zapalnej) czy też związanego z wiekiem 
zmniejszenia masy i siły mięśniowej (zwiększone ryzyko 
sarkopenii). W planowaniu żywieniowym 
rekomendowana ilość białka wynosi 18% wartości 
energetycznej diety, co odpowiada ok. 1,2 g białka/kg 
m.c./dobę [1,5].  Zgodnie ze stanowiskiem PROT-AGE 
STUDY odpowiednia podaż białka w każdym posiłku 
powinna wynosić 25-30 g (w tym około 2,5-2,8 g leucyny). 
Zalecenia wskazują na konieczność uwzględnienia 
pełnowartościowych źródeł białka, zawierających 
wszystkie niezbędne aminokwasy oraz podkreślają 

znaczenie odpowiedniego czasu ich spożycia. Badania 
epidemiologiczne i próby kliniczne potwierdzają,  
że większe spożycia białka wpływa na wyższą gęstość 
masy kostnej, wolniejszy wskaźnik utraty tkanki kostnej 
oraz większą masę i siłę mięśni [6]. 
 
Sód 
Po ukończeniu 65 roku życia następuje istotny wzrost 
ryzyka wystąpienia licznych schorzeń, między innymi 
chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, 
czego powodem może być zwiększająca się wraz  
z procesem starzenia, wrażliwość komórek na jony sodu 
[1]. Osoby w wieku starszym, zgodnie z obowiązującymi 
rekomendacjami, powinny spożywać mniej sodu wraz  
z dietą [1,7,8]. Rekomendacje dotyczące spożycia sodu  
w diecie nie zmieniły się od tych wydanych w 2008 i 2012 
roku i są podawane na poziomie wystarczającego spożycia 
– AI (z ang. Adequate Intake). Aktualne wytyczne 
przedstawiono w Tabeli 4. Ważnym zadaniem w żywieniu 
osób starszych, jest zwrócenie uwagi na konieczność 
edukacji seniorów względem czytania etykiet 
kupowanych przez nich produktów, aby umieli wybierać 
te zdrowsze, nie zawierające źródeł ukrytej soli w wielu 
gotowych produktach. Ze względu na konieczność 
przyjmowania wielu leków, z czym może się wiązać 
zaburzenie odczuwania smaku i zapachu spożywanych 
przez seniorów potraw, osoby w tej grupie wiekowej 
chętnie używają większych ilości soli. Konieczne jest 
zatem prowadzenie działań zapobiegawczych takiemu 
postępowaniu i edukacja w tym zakresie[1,8]. 
 
Wapń 

Wapń jest niezwykle istotnym elementem diety 
osób starszych. Jest on materiałem budulcowym kości  
i zębów, ma znaczny wpływ na układ nerwowy oraz 
prawidłową pracę układu krwionośnego. Konsekwencją 
jego braku w diecie jest osteomalacja, zwiększone ryzyko 
osteoporozy, problemy neurologiczne oraz wzrost 
ciśnienia tętniczego krwi [1,7,9,10]. W literaturze często 
wskazuje się na niedobór wapnia w diecie starszych 
Polaków [11,12,13]. Suliburska i wsp. w swoich badaniach 
wykazali, że średnia zawartość wapnia w całkowitej 
dziennej racji pokarmowej kobiet w wieku 51-70 lat 
wynosi zaledwie ok. 485 mg [13]. Zapotrzebowanie na 
wapń rośnie wraz z wiekiem. Szczególną uwagę na jego 
podaż w diecie należy zwrócić już u osób dorosłych w 
wieku 50 lat i więcej ze względu na zmniejszone 
przyswajanie i wchłanianie tego mikroelementu [1,7]. 
Zapotrzebowanie na wapń dla poszczególnych grup 
wiekowych przedstawiono w Tabeli 5. Aby ułatwić 
pokrycie zapotrzebowania na ten składnik mineralny 
do diety osób starszych należy włączyć takie produkty jak: 
mleko i jego przetwory, jarmuż, liście pietruszki, szpinak, 
fasola, ryby [1].  
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Witamina B6 
Witamina B6 odpowiada za pracę układu 

nerwowego (np. biosyntezę neurotransmiterów), 
prawidłową pracę serca czy utrzymanie odpowiedniego 
ciśnienia krwi. Wpływa również na metabolizm 
aminokwasów oraz glikogenezę. Jest magazynowana  
w mięśniach, jednak organizm nie ma możliwości 
wykorzystania jej w przypadku niedoborów, gdyż zapasy  
te służą do procesów glukoneogenezy, dlatego niezwykle 
istotna jest jej podaż w diecie [1]. U dorosłych wraz  
z wiekiem obniża się wchłanianie i przyswajanie witamin. 
Wzrost zapotrzebowania na witaminę B6 u osób starszych 
przedstawia Tabela 6. Należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę, gdyż wiele leków zwyczajowo przyjmowanych  
w wieku podeszłym, może obniżać jej wchłanianie [7]. 
Dodatkowym czynnikiem hamującym wykorzystanie 
witaminy B6 przez organizm jest palenie papierosów [1]. 
Najlepszym źródłem tej witaminy w diecie są: ryby, mięso, 
podroby oraz rośliny strączkowe, nasiona i orzechy [1]. 

 
Witamina D 

Witaminą D określa się witaminę D2 
(ergokalcyferol, który występuje w organizmach 
roślinnych) oraz witaminę D3 (cholekalcyferol znajdujący 
się w żywności pochodzenia zwierzęcego). Ludzki 
organizm potrafi również syntezować witaminę D3 pod 
wpływem promieniowania UVB [1,14].  
Witamina D pełni bardzo istotną rolę w organizmie 
człowieka. Jej aktywna forma powstająca w organizmie 
człowieka - kalcytriol pełni funkcje regulacyjne w układzie 
odpornościowym oraz jest hormonem odpowiedzialnym 
za przemiany wapnia i fosforu oraz metabolizm tkanki 
kostnej [1,15]. Do najlepszych źródeł witaminy D3 
zaliczamy: tłuste ryby morskie i oleje rybne oraz jaja 
[1,15]. Czynnikami mającymi znaczny wpływ na poziom 
witaminy D3 u osób starszych są: 

● stosowana farmakoterapia, wśród której mogą 
się pojawić leki przyspieszające metabolizm 
witaminy D3 (np. glikokortykosteroidy czy leki 
immunosupresyjne) [15]. 

● brak jej wystarczającej podaży w diecie, który 
może wynikać z braku wiedzy na temat jej źródeł 
pokarmowych, braku dostępności do pewnych 
grup produktów spożywczych (np. świeżych ryb 
morskich, na terenach z brakiem dostępu  
do morza) czy z powodu zbyt wysokiego kosztu 
produktów spożywczych z wysoką jej zawartością 
np. ryby [14,15]. Warto zwrócić uwagę, że osoby 
starsze w Polsce często spożywają za mało 
witaminy D3 w diecie, co pokazują np. badania 
Różańskiej i wsp. oraz Lebiedzińskiej i wsp., gdzie 
pokrycie dziennej normy u osób starszych,  
w różnych grupach wiekowych, wynosiło 
najwyżej 28% [16,17]. 

● ekspozycja na światło słoneczne: stosowanie 
filtrów UV oraz przebywanie na szerokości 
geograficznej powyżej 37 równoleżnika, 

szczególnie od października do kwietnia, może 
znacząco zmniejszyć syntezę skórną witaminy D3; 
ponadto należy zwrócić uwagę, że znaczną część 
osób starszych dotyka niepełnosprawność 
powodująca brak możliwości wychodzenia  
z domu i korzystania z promieni słonecznych 
[1,14,15]. 

● zaburzona synteza skórna i niezdolność 
organizmu do endogennej syntezy tego związku, 
które dotykają osoby po 70 roku życia [15]. 

● choroby, w tym szczególnie zaburzenia pracy 
nerek powodujące zaburzenia w syntezie 
witaminy D3 oraz choroby przewodu 
pokarmowego prowadzące do zaburzeń 
wchłaniania substancji odżywczych (np. w 
chorobie Leśniowskiego-Crohna czy celiakii) 
[1,14,15]. 

● używki - według doniesień naukowych palenie 
tytoniu zaburza proces hydroksylacji witaminy D3 
[15]. 

 
Według badań niedobory witaminy D3 mają znaczny 
wpływ na wzrost ryzyka występowania nowotworów 
(m.in. jelita grubego oraz trzustki), spadku gęstości 
mineralnej kości oraz na występowanie wielu chorób 
takich jak: choroba Alzheimera, depresja, choroby układu 
sercowo-naczyniowego czy sarkopenia [1,15].  Zalecenia 
w publikacji pt. „Witamina D: Rekomendacje dawkowania 
w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka 
deficytów - wytyczne dla Europy Środkowej”, które 
ukazały się w 2013 roku, zwracają uwagę na konieczność 
suplementacji tej witaminy u osób starszych w dawce 
800-200 IU/dobę przez cały rok ze względu na obniżoną 
jej syntezę skórną [18]. Zalecane dzienne spożycie 
witaminy D, rekomendowane w aktualnie obowiązujących 
normach żywienia, przedstawiono w Tabeli 7. 
 
Błonnik 

W zdrowej diecie osób starszych konieczne jest 
spożycie odpowiedniej ilość włókna pokarmowego. 
Udowodnione korzystne oddziaływanie fizjologiczne 
błonnika charakteryzuje się: zwiększeniem objętości 
stolca i krótszym czasem pasażu jelitowego, pobudzaniem 
fermentacji w jelicie grubym, redukcją stężenia 
cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji LDL w surowicy 
oraz zmniejszaniem stężenia glukozy i/lub insuliny we 
krwi po posiłku [1]. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami żywieniowymi ustalonymi na poziomie 
wystarczającego spożycia - AI (z ang. Adequate Intake) 
zapotrzebowanie na włókno pokarmowe kształtuje się  
na poziomie 20g/dobę, co wskazuje na jego niższy udział  
w diecie w porównaniu do zaleceń dla młodszych osób 
dorosłych (Tabela 8). Dodatkowo umieszczony przypis  
w rekomendacjach, wskazuje na konieczność 
indywidualizacji zaleceń w tym zakresie i w pewnych 
przypadkach uzależnia poziom spożycia tego składnika od 
wskazań lekarskich i dietetycznych. Normy na ten składnik 
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nie różnią się od starszych norm wydanych w 2012 roku. 
Aktualnie obowiązujące zalecenia zostały jednak 
wzbogacone o informacje odnośnie zawartości 
poszczególnych frakcji błonnika (rozpuszczalny  
i nierozpuszczalny) w wybranych produktach 
spożywczych. Niektóre przykłady obrazuje Tabela 9. Do 
dobrych źródeł rozpuszczalnej frakcji błonnika zalicza się: 
owies, jęczmień, owoce i warzywa (jabłka, cytrusy, 
warzywa korzeniowe, bakłażan), nasiona roślin 
strączkowych, orzechy, nasiona oraz ziarna babki płesznik. 
Znaczne ilości błonnika frakcji nierozpuszczalnej 
zawierają: produkty zbożowe z pełnego przemiału (chleb, 
płatki, mąki, otręby, grube kasze), ryż brązowy, skórka 
owoców i warzyw oraz pewne owoce i warzywa (czarna 
porzeczka, groszek) [1,19,20]. 

 
Podsumowanie 

Starzenie się ̨ przebiega indywidualnie, co 
powoduje, że populacja osób po 65 r.ż. jest bardzo 
niejednorodna. Osoby starsze często nie łączą rozwoju 
chorób z nieprawidłową dietą [7].  Zróżnicowane tempo 
zmian zachodzących w organizmie, obecność ́ chorób, 
przyjmowanie wielu leków, różny stan odżywienia  
i zróżnicowane podejście do aktywności fizycznej 
powodują,̨ że zasady żywienia osób starszych wymagają 
personalizacji. Należy również wziąć pod uwagę, że wiele 

chorób może spowodować inne zapotrzebowanie  
na składniki odżywcze niż te prezentowane w normach  
(np. w przypadku osteoporozy). Głównym celem żywienia 
ludzi w starszym wieku jest pokrycie podaży na wszystkie 
niezbędne składniki odżywcze (makro i mikroskładniki),  
co może pozytywnie wpłynąć na spowolnienie procesu 
starzenia się i zmiany jego toru w kierunku starzenia 
pozytywnego. 
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Tabela 1. Zalecane zapotrzebowanie energetyczne [kcal/dobę] dla mężczyzny o masie 75 kg w zależności od wieku 
na podstawie norm IŻŻ (2017) 

Wiek (lata) kcal/dobę 

Aktywność fizyczna (PAL) 

1,4 1,6 1,75 2 

31-50 2400 2750 3000 3450 

51-65 2300 2600 2850 3250 

66-75 2050 2350 2550 2950 

>75 1950 2250 2450 2800 

 

Tabela 2. Zalecane zapotrzebowanie energetyczne [kcal/dobę] dla kobiety o masie 65 kg w zależności od wieku na 
podstawie norm IŻŻ (2017) 

Wiek (lata) kcal/dobę 

Aktywność fizyczna (PAL) 

1,4 1,6 1,75 2 

31-50 1900 2200 2400 2750 

51-65 1800 2100 2300 2600 

66-75 1750 2000 2200 2500 

>75 1700 1900 2100 2400 

 

       Tabela 3. Zalecany udział białka w pokryciu zapotrzebowania na energię (na podstawie Normy żywienia człowieka,  
       IŻŻ, 2017) 
 

Źródło 
 

Białko (% E) 

Normy żywienia człowieka Polska (2017) 
Niemowlęta i dzieci 0-2 lata 
Pozostałe dzieci, młodzież, dorośli 
Osoby starsze ≥65 lat 

5-15 
10-20 
15-20 

Normy żywienia człowieka Polska (2008, 2012) 
Cała populacja 

 
10-15 
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      Tabela 4. Normy na spożycie sodu ustalone na poziomie wystarczającego spożycia (AI) (na podstawie Normy żywienia  
     człowieka, IŻŻ, 2017) 

Grupa (płeć, wiek) lata Sód mg/dobę  

Mężczyźni 
19-30 
31-50 
51-65 
66-75 
>75 

 
1500 
1500 
1400 
1300 
1200 

Kobiety 
19-30 
31-50 
51-65 
66-75 
>75 

 
1500 
1500 
1400 
1300 
1200 

 

Tabela 5. Wapń - normy żywienia dla osób dorosłych i starszych w populacji polskiej (na podstawie Normy żywienia 
człowieka, IŻŻ, 2017) 

               Grupa 
        płeć/wiek (lata) 

Wapń (mg) / osobę / dobę 

EAR RDA 

Mężczyźni 
19-30 
31-50 
51-65 
66-75 
>75 

 
800 
800 
800 
1000 
1000 

 
1000 
1000 
1000 
1200 
1200 

Kobiety 
19-30 
31-50 
51-65 
66-75 
>75 

 
800 
800 
1000 
1000 
1000 

 
1000 
1000 
1200 
1200 
1200 

 

Tabela 6. Witamina B6 - normy żywienia dla osób dorosłych i starszych w populacji polskiej (na podstawie Normy 
żywienia człowieka, IŻŻ, 2017) 

Grupa 
płeć/wiek (lata) 

mg witaminy B6 / osobę / dobę 

EAR RDA 

Mężczyźni 
19-30 
31-50 
51-65 
66-75 
>75 

 
1,1 
1,1 
1,4 
1,4 
1,4 

 
1,3 
1,3 
1,7 
1,7 
1,7 

Kobiety 
19-30 
31-50 
51-65 
66-75 
>75 

 
1,1 
1,1 
1,3 
1,3 
1,3 

 
1,3 
1,3 
1,5 
1,5 
1,5 
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Tabela 7. Witamina D- normy żywienia dla osób dorosłych i starszych w populacji polskiej na poziomie 
wystarczającego spożycia (na podstawie Normy żywienia człowieka, IŻŻ, 2017) 
 

Grupa 
płeć/wiek (lata) 

µg cholekalcyferolu / osobę / dobę 

Mężczyźni 
≥19 

 
15 

Kobiety 
≥19 

 
15 

 

         Tabela 8. Zalecane spożycie błonnika (na podstawie Normy żywienia człowieka, IŻŻ, 2017) 
 

 

 

Tabela 9. Zawartość frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej błonnika w wybranych produktach [w g/100g części 
jadalnych] (na podstawie Normy żywienia człowieka, IŻŻ, 2017) 
 

Nazwa 
produktu 

Błonnik   

całkowity rozpuszczalny nierozpuszczalny 

Bakłażan 2,5 1,2 1,3 

Groch, suche 
nasiona 

15,0 4,6 10,4 

Marchew 3,6 1,7 1,9 

Banan 1,7 0,7 1,0 

Jabłko 2,0 0,5 1,5 

Pomarańcze 1,9 1,2 0,7 

Mąka pszenna 2,3 0,5 1,8 

Kasza gryczana 5,9 0,8 5,1 

Chleb żytni 
razowy 

8,4 2,0 6,4 

Chleb 
mazowiecki 

3,2 1,0 2,2 

 

         Grupa (płeć, wiek) lata         Błonnik g/dobę AI 

Mężczyźni 
19-30 
31-50 
51-65 
66-75 
>75 

 
25 
25 
25 
20 
20 

Kobiety 
19-30 
31-50 
51-65 
66-75 
>75 

 
25 
25 
25 
20 
20 


