
WITAMINY 

 
Wyróżniamy wiele witamin ale ja opowiem dzisiaj o Wit A.D i E 

 
Witaminy są związkami organicznymi, których organizm ludzki nie potrafi wytworzyć (lub 

w niewielkiej ilości, w przewodzie pokarmowym, dzięki specyficznej florze bakteryjnej), 

muszą one być dostarczone wraz z pożywieniem w gotowej postaci lub w formie 

prowitamin, które w trakcie przemian metabolicznych uzyskują pełną aktywność 

biologiczną 
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Mogą być magazynowane przez co organizm 

może w większym stopniu tolerować ich niedobory okresowe w organizmie. 

 Witamina A  

 Witamina D  

 Witamina E  
 Witamina K  

 

Witaminy rozpuszczalne w wodzie. Witaminy te są gromadzone w organizmie w 
niewielkim stopniu, stąd dawka pokarmowa powinna zawierać ich optymalną ilość. 

 Witamina B1  

 Witamina B2  

 Witamina B5 (Kwas pantotenowy)  

 Witamina B6  

 Witamina B12  

 Witamina PP  

 Witamina C  

 Witamina H (Biotyna)  

 Kwas foliowy (Folacyna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#A#A
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#D#D
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#E#E
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#K#K
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#B1#B1
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#B2#B2
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#B5#B5
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#B6#B6
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#B12#B12
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#PP#PP
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#C#C
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#H#H
http://zdrowezywienie.w.interia.pl/witaminy.htm#foliowy#foliowy


Ciekawostki dla A:  

 jako witamina A, zwana retinolem, znajduje się tylko w żywności pochodzenia 

zwierzęcego. Jako prowitamina A, zwana karotenem, znajduje się w żywności 

pochodzenia roślinnego,  

 w związku z dużym obciążeniem oczu, osoby których praca wiąże się z długim 

siedzeniem przed monitorem komputera potrzebują więcej witaminy A,  

 ß-karoten występuje szczególnie w czerwonych i żółtych owocach oraz 

warzywach. Jest odpowiedzialny za nasycony żółty, pomarańczowy i czerwony 

barwnik tych roślin,  

 tylko ß-karoten jest efektywnym przeciwutleniaczem. Ponadto jego 

przedawkowanie nie wykazuje tak dużej toksyczności jak przedawkowanie 

witaminy A,  

 duże dawki Witaminy A podawane podczas ciąży mogą wywołać przedwczesną 

akcję porodową, a także nieprawidłowości oraz trudności przy porodzie,  

 witamina A (jako retinol i karoten) należy do witamin dość trwałych, która 

podczas gotowania i prawidłowo przeprowadzonych procesów obróbki 

termicznej nie ulega zmianie. W bardzo wysokich temperaturach stosowanych 

podczas smażenia dochodzi do dużych strat witaminy A. Retinol ulega też łatwo 

rozkładowi w czasie jełczenia tłuszczu. Witamina A jest wrażliwa na światło.  

 produkty z dużą zawartością ß-karotenu mogą dostarczać potrzebną dawkę 

witaminy A, bez ryzyka spowodowania zmian nowotworowych.  

Ciekawostki dla D:  

 witamina D powstaje w skórze człowieka w wyniku działania słonecznych 

promieni ultrafioletowych. Z pożywieniem przyjmuje się głównie jej formę 

wstępną (prowitaminę), która w kolejnym etapie przetwarzana jest w wątrobie, 

nerkach i skórze na właściwą witaminę D,  

 ludzie starsi są szczególnie narażeni są na powstanie niedoborów witaminy D. W 

związku z wiekiem maleje bowiem zdolność skóry do produkowania tej 

witaminy pod wpływem światła słonecznego. Winna temu jest również dużo 

niższa aktywność fizyczna osób starszych,  

 witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, ułatwia to jej magazynowanie w 

organizmie, dlatego też zbyt duże dawki mogą powodować hiperwitaminozę,   
 20 g łososia pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę D.  

Ciekawostki dla Wit. E:  

 właściwości antyutleniające tej witaminy są często wykorzystywane w procesie 

przetwarzania i produkcji olejów roślinnych, margaryny, pieczonych produktów 

żywnościowych, gdzie występuje jako konserwant przeciwdziałający jełczeniu 

tłuszczu,  

 naturalna witamina E powstaje tylko w roślinach. Zwierzęta nie potrafią jej 

wytwarzać,  

 podczas blanszowania i suszenia warzyw i owoców straty witaminy są duże,  

 niedobory witaminy E w pożywieniu mogą przyspieszać procesy starzenia się 

ustroju, a także zwiększać ryzyko zachorowania na miażdżycę i nowotwory,  

 jako witamina rozpuszczalna i w tłuszczach i gromadzona w tkance tłuszczowej 

przyjmowana przez dłuższy czas w formie syntetycznej, w dawkach większych 

niż 1000 [mg] octanu -Tokoferolu na dzień, u osób dorosłych, może 

powodować zmęczenie, bóle głowy, osłabienie mięśni i zaburzenia widzenia,  

 witamina E współdziała z witaminami A, C i karotenoidami, bioflawonoidami a 

także z selenem zmniejszając ryzyko rozwoju chorób nowotworowych i 
powstawanie wolnych rodników.  



 

 

Zapotrzebowania Witaminy: 

A. Zapotrzebowanie:   

Witaminę A wyraża się w tabelach żywieniowych jako "Równoważnik Retinolu" w 
mikrogramach [µg]. Retinol wykazuje 100% bioaktywności.  

1 [µg] Równoważnika Retinolu  = 1 [µg] czystej formy Retinolu 

(pochodzenia zwierzęcego) 

 
= 6 [µg] ß-karotenu 

(pochodzenia roślinnego) 

 
= 12 [µg] innych Karotenoidów 

(pochodzenia roślinnego) 

Witaminę A wyraża się również w tabelach żywieniowych w Jednostkach 

Międzynarodowych [I.U.]. Aby przeliczyć Jednostki Międzynarodowe na Równoważnik 
Retinolu należy zastosować przelicznik  

D. Zapotrzebowanie:   

Witaminę D wyraża się w tabelach żywieniowych w mikrogramach [µg] lub Jednostkach 
Międzynarodowych [I.U.]  

   

E. Zapotrzebowanie:   

Witaminę E wyraża się w tabelach żywieniowych jako "Równoważnik -Tokoferolu" w 

miligramach [mg]. -Tokoferol wykazuje 100% bioaktywności.  

1 [mg] Równoważnika -Tokoferolu = 1 [mg] czystej formy -

Tokoferolu 

 = 2 [mg] -Tokoferolu 

 = 4 [mg] -Tokoferolu 

 = 5 [mg] -Tokotrienolu 

 = 25 [mg] -Tokotrienolu 

 = 25 [mg] -Tokotrienolu 

Czasami spotykane jest również oznaczenie w Jednostkach Międzynarodowych [I.U.] 

 

 


