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Moduł 2 

W tym module chciałabym zapoznać cię z kilkoma ważnymi
pojęciami. 

Napewno już je gdzieś słyszałaś/eś lub o nich czytałaś/eś.  

kalorii, 
deficytu energetycznego,
aktywności fizycznej 

Są one jednym z podstawowych narzędzi w pracy dietetyka
lub specjalisty do spraw prawidłowego odżywiania.

Przedstawiają one  podstawowe zasady odchudzania
dotyczące:

 

Dzięki czemu przestaniesz wierzyć w diety cud a nauczysz
się prawidłowo korzystać ze skutecznych metod w
poprawie swojego zdrowia.  

Karta ćwiczeń w module 2 jest uzupełnieniem zadania 1 z
modułu 1. 
Przypominam, że zadanie polegało na skrupulatnym
wypełnieniu dzienniczka żywieniowego i przesłanie go do
mnie na adres mail:  
                       binczakgosia@gmail.com
Pamiętaj!
Robisz to dla siebie, więc bądź uczciwa/y.
  



 

dzienniczek żywieniowy/ ankieta zdrowotna 
Glównym zadaniem tych elementów jest zapoznanie się z
zaistniałym problemem zdrowotnym. 

Podstawy odchudzania

sprawdź jakie jest twoje dzienne    
 zapotrzebowanie kaloryczne 

praca układu krążenia i oddechowego,
utrzymanie stałej ciepłoty ciała,
budowa i odbudowa tkanek

           PPM - podstawowa przemiana materii
"Jest to najniższy poziom przemian energetycznych
warunkujących dostarczenie energii niezbędnej do zachowania
podstawowach funkcji życiowych w optymalnych warunkach
bytowania." Tak wygląda definijcja. 
                 Ale dlaczego masz to wiedzieć?

Podstawowe funkcje życiowe to:

Ważne ! 

aktualna masa ciała - pomiar powinien być ;  
    przeprowadzony na czczo, 
    ważne dla kobiet - najlepiej w pierwszej połowie       

Aby wykonać pomiar potrzebna jest: 
1.

          cyklu miesiączkowego,
   2. wzrost,
   3.wiek



Do obliczenia PPM stosuje się pewien wzór, ale na
potrzeby własne, najczęściej korzysta się z dwóch wzorów    
                    Mifflina lub Harrisa- Benedicta. 

Jak obliczyć PPM ?

https://dietetykpro.pl/kalkulatory/ppm-harris-benedict

Możesz wykorzystać internetowe kalkulatory z
tymi wzorami, z których ja również korzystam:

https://dietetykpro.pl/kalkulatory/ppm-mifflin

Pamiętaj, 
że jest to jeden ze współczyników, który jest brany pod
uwagę przy układaniu dziennego zapotrzebowania
kalorycznego (układanie jadłospisu ) i ma nam pomóc w
określeniu ram kaloryczności, poniżej której nie należy
schodzić, tak aby organizm miał siłę do codziennych
czynności ( podstawowe funkcje życiowe).

Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy danymi ze wzorów, należy
wartość uśrednić. 

No dobrze, więc o co chodzi z tym deficytem kalorycznym? 
Pewnie już to określenie też już gdzieś słyszałaś/eś.

 

http://dietetykpro.pl/kalkulatory/ppm-harris-benedict
http://dietetykpro.pl/kalkulatory/ppm-mifflin


  CPM - całkowita przemiana materii
Całkowita przemiana materii- oznacza całodobowe wydatki
energetyczne człowieka , które są związane z jego normalnym
funkcjonowaniem w środowisku i pracą zawodową.- inaczej
mówiąc - to suma wszystkich wydatków energetycznych
organizmu. 

Oczywiście, tu również stosuje się odpowiedni wzór aby
wyliczyć indywidualne zapotrzebowanie energetyczne. 

uwaga! 

Aby prawidłowo obliczyć całkowitą przemianę materii ,
potrzeby jest jeszcze jeden wskaźnik - PAL.

PAL- współczynnik aktywności fizycznej

osoba leżąca ( brak aktywności)                           - 1,2
dla osób o małej aktywności fizycznej                 - 1,4 - 1,5 
dla osób o umiarkowanej aktywności fizycznej  - 1,6 
dla osób o dużej aktywności fizycznej ( intensywny wysiłek
6- 7 razy w tygodniu lub praca fizyczna)             - 1,8

wartości dla PAL

Jak określić, który współczynnik należy wpisać?
Najczęściej w praktyce wybiera się średnią wartość. Jeżeli
nie uprawiamy regularnie sportu ale też nie jesteśmy
osobami leżącymi a nasza aktywność skupia się na
zwykłych czynnościach dnia codziennego tj. chodzenie po
schodach, praca zawodowa, robienie zakupów, opieka nad
dzieckiem itp. 
                 To współczynnik  może wynosić 1,4 



https://dietetykpro.pl/kalkulatory/cpm

Na poczet tych warsztatów posłużymy się również
kalkulatorem internetowym.

CPM = PPM + PAL

Indywidualne, całkowite zapotrzebowanie energetyczne
oblicza się mnożąc wartości, wcześniej już obliczonego

PPM ( podstawowa przemiana materii) przez
współczynnik aktywności fizycznej (PAL)

deficyt kaloryczny
Jeżeli obliczyłaś/eś swoje już PPM i CPM to widzisz, że jest
znaczna różnica w wynikach między tymi oba wskaźnikami.
Upraszczając bardzo -  to jeden wynik pokazuje dolną a
drugi górną granicę zapotrzebowania energetycznego
naszego organizmu. 
Jeżeli chcesz utrzymać wagę na aktualnym poziomie to nie
przekaczaj wartości CPM a jeżeli chcesz trochę schudnąć
wówczas wprowadzamy właśnie deficyt kaloryczny.

Oczywiście, ile należy zastosować deficytu kalorycznego, to
zależy jaką mamy aktualną wagę i na ile pozwoli nam
własny organizm. 
Mam na myśli, by nie spowodować zbyt drastycznego
ubytku masy ciała i nie chodzić głodnym.
                Przyjmuje się odjęcie 10-20%  CMP. 

http://dietetykpro.pl/kalkulatory/cpm


Akademia Margareta
www.gosiabinczak.de/pl 

 Gosia Binczak 
dietetyk / technik żywienia zbiorowego

Jestem do dyspozycji 
tel.         0049 162 489 13 22
e-mail   binczakgosia@gmail.com

ważne!

Dlatego ważne jest, nie tylko jedzenie mniejszej liości
kalorii, ale nauczenie się nowych zasad żywienia -
nabycie nowych, zdrowych nawyków żywienia, 
może będzie potrzebna lekcja gotowania tak aby
polubić przygotowawanie nowych dań a nie sięgać w
pośpiechu po gotowe potrawy czy przekąski,
może wystarczy zmodyfikować ulubiony przepis by stał
się mniej kaloryczny,
uważne jedzenie - to też jeden z elementów zdrowych
nawyków żywieniowych,
a może zajadasz emocje? 

Aby osiągnąć zamierzony efekt np. utratę zbędnych
kliogramów należy utrzymywać deficyt kaloryczny przez
dłuższy czas.
 

Te i inne zasady będę omawiać w kolejnych modułach
moich warsztatów. 
Dziękuję za udział w module 2 i życzę owocnej pracy.


