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Probiotyki kojarzą się nam z pre-
paratami podawanymi podczas 
kuracji antybiotykiem, czy po 
chorobie. Mają one jednak znacz-
nie szersze zastosowanie, z któ-
rego często nie zdajemy sobie 
sprawy. Co więcej, probiotyki to 
nie tylko apteczne preparaty, ale 
także produkty spożywcze, które 
często znajdziemy w swoich do-
mach.

Jak działają probiotyki? 
Probiotyki to doustne preparaty, w któ-
rych skład wchodzą pojedyncze lub 
mieszane hodowle żywych szczepów 
mikroorganizmów. Po dostaniu się do 
przewodu pokarmowego namnażają się 
i chronią naszą mikroflorę jelitową pod-
czas kuracji antybiotykiem. Ich działanie 
nie ogranicza się jednak tylko do wspie-
rania antybiotykoterapii, mają znacznie 
szerszy wachlarz zastosowań.
Probiotyki charakteryzują się specyficz-
nymi cechami, dzięki którym korzyst-
nie wpływają na układ pokarmowy. Po 
pierwsze, są odporne na kwasy żołądko-
we, co sprawia, że skutecznie przedostają 
się do jelit. Co więcej, posiadają zdolność 
przylegania do nabłonka jelit, dzięki cze-

Beata Kubiś
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Probiotyki, 
czyli dobre bakterie

- jak działają i gdzie 
je znaleźć? 

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl 
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Dzięki zawartości ekstraktów roślinnych:
Wspiera zdrowie wątroby (młody jęczmień)
Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała 
(gorzka pomarańcza, zielona herbata)

Młody jęczmień • Gorzka pomarańcza
• Zielona herbata • Chrom • Biotyna

Codziennie w dobrej formie!
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
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bakterii. Aby produkty te mogły być uznane za 
probiotyczne, powinny w 1 gramie zawierać 
minimum 10 mln jednostek bakterii Bifido-
bacterium lub 100 mln bakterii Lactobacillus. 
Wybierając probiotyk, należy zwrócić uwa-
gę na skład produktu – im mniejsza liczba 
składników, tym lepiej. Pamiętajmy też, że 
dobrej jakości probiotyk nie powinien zawie-
rać cukru. Współcześnie wielu producentów 
żywności reklamuje swoje produkty jako te 
zawierające dobre bakterie. Niestety, nie za-
wsze jest to prawda, dlatego tak ważne jest 
sprawdzanie etykiet produktów, które kupu-
jemy. Oprócz produktów mlecznych bakterie 
mlekowe znajdziemy również w popularnych 
domowych kiszonkach, takich jak ogórki czy 
kapusta. Naturalnym probiotykiem jest rów-
nież domowej roboty kwas chlebowy. 

Probiotyki i prebiotyki – na czym polega róż-
nica?
Działanie probiotyków i prebiotyków jest   
bezpośrednio powiązane z mikrobiomem je-
litowym. Probiotyki to żywe kultury bakterii 
(czasem innych organizmów, np. drożdży,  
również wchodzących w skład mikrobiomu),  
które – według definicji WHO – „podane w od-
powiedniej ilości wywierają korzystny wpływ 
na zdrowie gospodarza”. Najczęściej probioty-
ki kojarzą nam się z przyjmowaniem antybio-
tyków, które są lekami przeciwbakteryjnymi. 

mu mogą się tam kolonizować i namnażać. 
Potrafią również umiejętnie bronić się przed 
drobnoustrojami patogennymi występujący-
mi w jelitach. Najczęściej stosowane w pro-
biotykach drobnoustroje to pałeczki z gatun-
ku Lactobacillus acidophilus (bakterie kwasu 
mlekowego), L. plantarum, L. rhamnosus, Bifi-
dobacterium bifidum i B. longum. 

Naturalne probiotyki – gdzie je znaleźć?
Probiotyki to nie tylko produkty znane nam 
z aptecznej półki, znajdziemy je również 
w żywności. Naturalne probiotyki to przede 
wszystkim jogurty, mleko acidofilne, maślan-
ki, a także kefiry zawierające żywe kultury 

rola naturalnej mikroflory jelitowej: 
utrzymywanie sprawnej pracy układu 
immunologicznego,
utrudnienie rozwoju szkodliwych 
drobnoustrojów w jelitach, przez co 
ograniczenie pojawiania się dolegli-
wości związanych z układem pokar-
mowym (np. biegunki) 
wspomaganie wchłaniania składni-
ków odżywczych i witamin, 
utrzymywanie sprawnego procesu 
trawienia 
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl 

Przyjmowanie ich oddziałuje nie tylko na pa-
togeny, odpowiedzialne za toczący się proces 
chorobowy, ale również na mikrobiom jelito-
wy. Co więcej, część bakterii niekorzystnych 
dla zdrowia może być dużo odporniejsza na 
przyjmowany antybiotyk niż bakterie wspo-
magające działanie układu pokarmowego. 
W takiej sytuacji może dojść do namnożenia 
się patogennych bakterii i wystąpienia trud-
nych do leczenia powikłań antybiotykoterapii, 
takich jak rzekomo błoniaste zapalenie jelit. 
Pośród innych korzyści z przyjmowania pro-
biotyków należy wymienić skrócenie prze-
biegu ostrych biegunek, łagodzenie objawów 
alergii i chorób zapalnych jelit. Najczęściej 
stosowanymi bakteriami w probiotykach są 
różne gatunki pałeczek kwasu mlekowego – 
Lactobacillus.

•

•

•

•

Reklama

Prebiotyki to stosunkowo nowe preparaty.  
O ile badania nad probiotykami rozpoczęły się 
już na początku XX wieku, termin „prebiotyki” 
funkcjonuje dopiero od ok. 30 lat i nie posiada 
oficjalnej definicji WHO. Za prebiotyki uważa 
się substancje, które stymulują wzrost prawi-
dłowej flory jelitowej – nie są to jednak żywe 
kultury mikroorganizmów. Nie podlegają one 
trawieniu przez człowieka, ale stanowią po-
karm dla bakterii. Stosując prebiotyk, oczeku-
jemy odżywienia odpowiedniej grupy mikroor-
ganizmów, których wzrost korzystnie wpłynie 
na nasze zdrowie. W preparatach dostępnych 
na rynku najczęściej stosuje się inulinę, choć 
liczba substancji o udowodnionym działaniu 
probiotycznym stale rośnie. Efekty działania 
prebiotyków są bardzo podobne do efektów 
działania probiotyków – celem stosowania 
jest osiągnięcie równowagi mikrobiologicznej  
w jelitach.■

uzupełnienie codziennej diety w trakcie 
antybiotykoterapii
10 wyselekcjonowanych, żywych 
szczepów bakterii kwasu mlekowego 
+ prebiotyk inulina

5 mld bakterii kwasu mlekowego

Kapsułki

powyżej 
3. roku
życia

Suplement diety

LactiBiosive



Jelita twoiM drugiM 
MóZgieM

W jaki sposób zdrowe jelita wpływają 
na cały organizm?

Adrianna Majewska

układ pokarmowy to jeden z tych 
układów, którego zaspokojenie po-
trzeb fizjologicznych warunkuje 
nasz dobry nastrój i samopoczucie. 
Nie bez powodu wzięło się przeko-
nanie, że człowiek najedzony to czło-
wiek szczęśliwy. Już od pierwszych 
dni życia, gdy niemowlę poczuje głód 
zaczyna być niespokojne i płaczliwe, 
domagając się w ten sposób mleka 
swojej matki. kilkulatek staje się ma-
rudny, gdy wydłuża się czas do kolej-
nego posiłku, a uczeń niecierpliwie 
wyczekuje szkolnego dzwonka, by 
móc zjeść coś, co doda mu energii.                  

Czy jedzenie to tylko zaspokojenie Twojego za-
potrzebowania na składniki odżywcze? A może 
to coś więcej, niż tylko sposób na przetrwanie? 
Zastanów się, jakie jest Twoje samopoczucie 
gdy zjesz swoją ulubioną potrawę? Czy nie je-
steś wtedy szczęśliwszy, pełen energii i chęci 
do życia. Teraz odwróćmy sytuację. Pomyśl, jaki 
jest Twój nastrój gdy zjesz coś, na co nie bardzo 
masz ochotę albo w ogóle Ci to nie smakuje? 
Czujesz się wtedy ociężały, a przy problemach 
trawiennych, po ciężkostrawnym posiłku lub 
przy istniejących nietolerancjach pokarmo-
wych najlepiej położyłbyś się na kanapie i od-
począł. Jesteś rozdrażniony, a dalsze funkcjo-
nowanie sprawia Ci trudność? Dlaczego tak się 
dzieje? 

Zadbaj o jelita z Rodziną Zdrowia / 6 Zadbaj o jelita z Rodziną Zdrowia / 7

Nasze jelita są mocno ukrwione i unerwione! 
Gdy się przejadasz duża objętość krążącej 
krwi zaopatruje układ pokarmowy i zostaje 
przeznaczona na procesy trawienne, wów-
czas spada przepływ krwi w mózgu, a zwięk-
sza się przepływ, zwłaszcza w żołądku, dwu-
nastnicy i dalszym odcinku jelita cienkiego, 
gdyż to właśnie tutaj po zjedzonym posiłku 
najwięcej się dzieje. Właśnie dlatego chce Ci 
się spać i czujesz, że pomimo nadmiaru kalorii, 
które spożyłeś, nie masz energii. 

Mózg a jelita
Jak każdy narząd w naszym ciele, tak i jelita 
podlegają kontroli i są sterowane przez układ 
nerwowy. Ten dzieli się na ośrodkowy układ 
nerwowy i obwodowy układ nerwowy. Ośrod-
kowy układ nerwowy (OUN) to nadrzędne 
centrum dowodzenia. Składa się on głównie 
z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy 
układ nerwowy to pewnego rodzaju połącze-
nie między OUN, a poszczególnymi narząda-
mi. Składa się on ze zwojów nerwowych, ner-
wów czaszkowych i nerwów obwodowych. To 
właśnie te nerwy są połączeniem pomiędzy 
mózgiem a jelitami. Nimi przekazywana jest 
informacja dotycząca czynności jelit. Jako, 
że układ pokarmowy, a w szczególności je-
lita są mocno unerwione, posiadają liczne 
sploty włókien nerwowych podśluzówko-
wych, które odpowiedzialne są za wszelkie 
ruchy perystaltyczne jelit. Jelita unerwione 
są przez włókna współczulne i przywspół-
czulne. Względem siebie działają one anta-
gonistycznie. Włókna współczulne to te, które 
przejmują swoje dowodzenie w sytuacjach 
dla nas stresujących, wówczas perystaltyka, 
wchłanianie i wydzielanie jelitowe zwalnia. 
Spada ukrwienie i dotlenienie jelit. Wówczas 
mogą pojawiać się skurcze i bolesności jelit. 
Wydzielany zostaje hormon stresu - kortyzol, 
który wyzwala reakcje zapalne w jelitach. Jego 
obecność wpływa również na rozszczelnienie 
się połączeń między komórkami jelita, co wią-
że się z nadmiernym przenikaniem wody do 
światła jelita i wystąpienia biegunek. To wła-
śnie dlatego przed egzaminem, czy podczas 
stresujących wystąpień publicznych, wiele 
osób cierpi z powodu stresogennych biegu-
nek.

Serotonina – hormon szczęśliwych jelit
Smutek i przygnębienie, które zdarzało nam 
się nie raz odczuwać nie są bez wpływu na na-
sze jelita. Gdy mamy obniżony nastrój, spada 
poziom serotoniny w mózgu, czujemy się źle 
i mamy obniżony nastrój. Jednakże serotoni-
na to hormon nie tylko wydzielany w naszym 
mózgu. Duża jego ilość syntetyzowana jest 
w jelitach, dlatego ich nieprawidłowe funk-
cjonowanie, rozszczelnienie i niedożywienie 
wpływa na gorsze wydzielanie serotoniny do 
krwi, co tym samym wiąże się z obniżonym 
nastrojem, często prowadząc do stanów de-
presyjnych.
Gdy rozszczelnia się jelito, zwiększa się prze-
puszczalność jelit i to nie tylko dla wody, ale 
także dla bakterii. Następuje wtedy ich trans-
lokacja do innych miejsc w organizmie. Bak-
terie te aby przetrwać niekorzystne dla siebie 
warunki wydzielają lipopolisacharydy, które 
w organizmie zaczynają tworzyć i nasilać stan 
zapalny. Rozpoczyna się etap błędnego koła, 
które zainicjowało nieprawidłowo funkcjonu-
jące jelito i zaburzenie jego mikroflory. Ważne, 
abyśmy je wspomagali stosując prawidłowo 
zbilansowaną dietę, bogatą w jogurty, kefiry, 
kiszonki i składniki odżywcze. 
Warto zadbać o dietę, a jeśli nie jest ona wy-
starczająca można sięgnąć po dobry pro-
biotyk. Takie działania zagwarantują nam 
utrzymanie odpowiedniego składu mikroflory 
jelitowej, wzmocnią odporność, usprawnią 
nasze trawienie, zagwarantują prawidłowe 
wchłanianie składników odżywczych, a co za 
tym idzie odżywienie całego organizmu. Sta-
nie się to dla nas gwarancją dobrego nastroju, 
chęci do życia, działania i skutecznego poko-
nywania trudności dnia codziennego.  ■

Jak mówi powiedzenie: 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch!” 

Dlatego warto o nie zadbać.



w efekcie wpływu niekorzystnych czynników 
stają się nadwrażliwe. Zespół jelita drażli-
wego to najczęstsza z chorób układu pokar-
mowego, znana już od XIX w., jednak zdefi-
niowana stosunkowo niedawno, bo w 1999 r. 
Choroba dwukrotnie częściej występuje u ko-
biet, a zaczyna się najczęściej po trzydziestym 
roku życia. Szacuje się, że problemy związane 
z nadwrażliwym jelitem występują nawet 
u 30% dorosłej populacji, ale tylko co dwu-
dziesty chory szuka pomocy lekarskiej, gdy 
dolegliwości są na tyle uciążliwe, że utrudnia-
ją codzienne funkcjonowanie. Lekarze nie po-
trafią wskazać głównej przyczyny IBS, jednak 
jako czynniki aktywizujące lub intensyfikujące 
dolegliwości wskazują m.in. tryb życia: stres, 
niewłaściwą dietę, częste przyjmowanie le-
ków (zwłaszcza antybiotyków), ale też alergie 
pokarmowe i zmiany hormonalne powodują-
ce dysfunkcje mięśni gładkich przewodu po-
karmowego.

Przyczyny i rozpoznanie
Ze względu na zróżnicowane objawy trud-
no rozpoznać tę chorobę, może ona bowiem 
występować w kilku odmianach: z przewagą 
biegunki (luźne stolce, częściej niż trzy razy 
dziennie, występującej u jednej trzeciej cho-
rych) lub zaparć (wypróżnienia mniej niż trzy 
razy w tygodniu), w postaci mieszanej – bie-
gunkowo-zaparciowej – oraz nieokreślonej. 
W zależności od stopnia nasilenia danych ob-
jawów ustala się sposób postępowania i zale-
cenia dietetyczne, bo właśnie drogą właściwie 
skomponowanego menu najskuteczniej moż-
na złagodzić przebieg tej choroby. Nie wyja-
śniono dotąd precyzyjnie przyczyn tego scho-
rzenia, ale często u jego źródła rozpoznaje się 
m.in. przerost flory bakteryjnej w jelicie (SIBO), 
zaburzenia pracy jelit (zwłaszcza ich motory-
ki) i zwiększenie wrażliwości receptorów bó-
lowych w brzuchu (nadwrażliwość trzewna). 
Często idą one w parze z zaburzeniami odży-
wiania, nadmiernym stresem, nie bez znacze-
nia są tu też czynniki genetyczne, wiek oraz 
płeć. Rozpoznanie IBS zajmuje niekiedy nawet 
kilka lat. U chorych występują przede wszyst-

kim: ból trzewny (ostry, kłujący albo łagodny) 
pojawiający się najczęściej w podbrzuszu, 
zwłaszcza po posiłku, a ustępujący nieco po 
wypróżnieniu, kłopoty z regularnym i komfor-
towym wypróżnianiem, wzdęcia i gazy, uczu-
cie pełności, tzw. przelewanie po posiłkach, 
niewynikające jednak z przejedzenia. Biegun-
kom i zaparciom często towarzyszy uczucie 
niepełnego wypróżnienia. Inne objawy wska-
zujące na IBS to: bolesne wzdęcia, zgaga, od-
bijanie i gazy, a także nudności. Jeśli problem 
trwa dłużej niż trzy miesiące, na ogół dia-
gnozuje się właśnie zespół jelita drażliwego  
i stosuje leczenie łagodzące objawy. Niestety 
choroba jest nieuleczalna i nawraca pod wpły-
wem sprzyjających jej czynników. Objawy IBS 
mogą przypominać inne choroby, a ich współ-
występowanie nie ułatwia ani rozpoznania, 
ani leczenia, a jest przy tym bardzo uciążliwe 
dla chorego. Nasilają się na ogół w sytuacjach 
stresowych, mogą je również potęgować: sie-
dzący tryb życia, błędy żywieniowe (zbyt dużo 
prostych węglowodanów i tłuszczów zwie-
rzęcych w diecie) oraz nieumiarkowane sto-
sowanie środków przeczyszczających.

Aby wykluczyć inne choroby, lekarz 
może skierować pacjenta na nastę-
pujące badania:

badanie krwi (morfologia, OB, bio-
chemiczne badanie krwi)
badanie moczu
badanie kału i posiew bakteriolo-
giczny kału
rektoskopia, kolonoskopia
testy badające tolerancję składni-
ków pokarmowych (np. laktozy)
USG jamy brzusznej i jelit
endoskopia górnego odcinka prze-
wodu pokarmowego 

Zespół jelita 
drażliwego

Utrzymujące się przez dłuższy czas ból brzu-
cha, wzdęcia, gazy i zaburzenia rytmu wypróż-
nień powodują ogromny dyskomfort i rodzą 
wiele obaw. W większości przypadków okazu-
je się, że mamy do czynienia z tzw. zespołem 
jelita drażliwego – chorobą, którą ze względu 
na jej złożoność, trudno zdiagnozować. Jak so-
bie pomóc, gdy jelita są niespokojne?

Dolegliwości takie jak ból brzucha, proble-
my z wypróżnianiem (zaparcia i biegunki) czy 
wzdęcia, mogą być objawem wielu poważ-
nych schorzeń, dlatego nie wolno ich lek-
ceważyć. Najczęściej sytuują nas w grupie 
cierpiących na IBS (z ang. Irritable Bowel Syn-
drome) – zespołu typowych dolegliwości to-
warzyszących zaburzeniom pracy jelit, które 

Sylwia Kupczyk
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roZpoZNaĆ iBs
IBS to wieloaspektowy problem, na który 
składa się szereg dolegliwości o zróżnico-
wanym podłożu, co utrudnia rozpoznanie 
choroby i podjęcie właściwego działania.

Nadwrażliwość trzewna
Ból w brzuchu pojawia się u osób ogólnie 
zdrowych, a jest efektem zakłóconej pracy 
komórek odpowiadających za przesyłanie 
do mózgu impulsów bólowych. Niepra-
widłowości w ich działaniu bywają często 
efektem przebytych infekcji układu pokar-
mowego oraz stresu, jaki temu towarzyszył. 
Na zwiększone odczuwanie bólu mają też 
wpływ indywidualne predyspozycje, w tym 
charakter (inaczej odczuwają ból osoby 
o naturze depresyjnej czy neurotycznej).

Nieprawidłowa motoryka jelit
U chorych na IBS zaburzona zostaje również 
perystaltyka (motoryka) jelit, a więc skurcze 
jelit odpowiadające za przesuwanie treści 
pokarmowej. Czynność tę kontrolują układy 
hormonalny i nerwowy, a zaburzenia obja-
wiają się biegunkami, zaparciami, wzdęciami 
i bólem.

Zaburzenia jelitowego układu nerwowego
Cały układ pokarmowy pokryty jest komór-
kami nerwowymi, takimi jak te, które budują 
korę mózgową. Odpowiadają one za trawie-
nie i czynności wydalnicze, ale w świetle 
najnowszych badań również za... naszą 
kondycję psychiczną. Stany lękowe, nerwi-
ce i sytuacje stresogenne nie pozostają bez 
wpływu na pracę naszych jelit, zaburzając 
ich prawidłowe funkcjonowanie. W grupie 
ryzyka, a więc szczególnie narażone na wy-
stąpienie IBS, są również osoby cierpiące na 
zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja).

kryteria rzymskie
Narzędziem diagnostycznym ułatwiającym 
rozpoznanie zespołu jelita drażliwego są 
tzw. kryteria rzymskie, według których o IBS 
można mówić, gdy w ciągu roku ból brzucha 
utrzymywał się przez trzy miesiące, zmniej-
szając się po wypróżnieniu, a współwystę-
pując ze zmianą konsystencji lub wyglądu 
stolca. 

iBs a dieta
Zauważono, że spożycie niektórych po-
karmów nasila ból i inne objawy zespołu 
jelita drażliwego. Najczęściej wymienia się 
wśród nich produkty pszeniczne, mleko, jaja 
i tłuszcze, używki (alkohol, kofeina), pro-
dukty bogate w cukier i kakao. W leczeniu 
lub dla złagodzenia objawów wprowadza 
się zatem zmiany w menu, wzbogacając je 
o produkty bogate w rozpuszczalny błon-
nik, a eliminując z niego dania ciężkostraw-
ne, powodujące wzdęcia i składniki podraż-
niające jelita, jak laktoza (cukier mlekowy), 
fruktoza (cukier owocowy) i gluten (białka 
roślinne występujące w niektórych zbo-
żach, zwłaszcza w pszenicy i życie). Unikać 
należy alkoholu, ostrych przypraw, ograni-
czyć spożycie ciężkostrawnych węglowo-
danów, tłuszczów, nabiału, jednocześnie 
bacznie obserwując reakcję organizmu na 
ich spożycie, by w razie potrzeby zupełnie 
wyeliminować je z diety.
Pomocne natomiast okazuje się stosowa-
nie probiotyków – te można znaleźć w jo-
gurtach (przy nadwrażliwych jelitach wy-
bieramy produkty bez laktozy lub roślinne) 
i kiszonkach. ■

jak uspokoić jelita?

Zmień tryb życia – zwolnij i zadbaj o sie-
bie! Stosuj techniki redukujące stres.
Bądź aktywny – regularna gimnastyka 
może zdziałać cuda.
Śpij 7-8 godzin na dobę.
Zrezygnuj z używek.
Zmień dietę: jedz częściej, ale mniejsze 
porcje, wybieraj posiłki bogate w rozpusz-
czalny błonnik i białko, zrezygnuj z tłusz-
czów zwierzęcych, potraw smażonych 
i powodujących wzdęcia, ogranicz obec-
ność węglowodanów w diecie.
W przypadku bólu brzucha stosuj ciepłe 
okłady i rozkurczające masaże.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Jesteś tym co… 
przyswajasz

Nie wszystko co zjesz zostanie wykorzystane przez twój organizm, trawienie i przy-
swajanie składników odżywczych to wieloetapowy, skomplikowany proces, którego 
efektywność zależy od wielu czynników. warto wiedzieć, jak łączyć produkty i jak 
przygotowywać posiłki, aby optymalnie wykorzystać zawarte w nich mikro- i makro-
składniki pokarmowe.

Janek Modzelewski

Starasz się zdrowo odżywiać, a pomimo to 
analizy krwi wykazują niedobory pewnych 
składników? Masz wrażanie, że Twój orga-
nizm nie potrafi w pełni wykorzystać tego, co 
mu dostarczasz z posiłkami? W tym artykule 
przyjrzymy się procesowi przyswajania przez 
nasz organizm składników pokarmowych za-
wartych w żywności. Podpowiemy, jak łączyć 
ze sobą produkty i jakiej obróbce je poddawać, 
by organizm „wycisnął” z nich jak najwięcej.

wewnętrzne laboratorium
Aby to, co zjemy, faktycznie mogło odżywić 
organizm, musi ulec strawieniu, czyli rozło-
żeniu na bardzo drobne cząsteczki, bo tylko 
takie mogą zostać przyswojone i wykorzysta-
ne. Trawienie jest więc procesem rozkładu du-
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żych cząstek organicznych (białka, węglowo-
dany, tłuszcze) na ich składowe (aminokwasy, 
cukry proste, kwasy tłuszczowe) przy użyciu 
specjalnych enzymów trawiennych. Duże 
znaczenie odgrywają tu gruczoły trawienne, 
czyli trzustka i wątroba, które owe enzymy 
wytwarzają. Samo wchłanianie składników 
odżywczych zachodzi natomiast w jelicie za 
sprawą specjalnych wypustek, czyli kosm-
ków jelitowych. W uproszczeniu polega ono 
na wnikaniu końcowych produktów trawienia 
do komórek śluzówki, a następnie na przeka-
zaniu ich do krwi, która krążąc roznosi je po 
całym organizmie. Ten skomplikowany pro-
ces zachodzi oczywiście bez naszej woli czy 
świadomości, ale mamy spory wpływ na jego 
wydajność.



Postaw na dobre źródła
Nie wszystkie źródła składników odżywczych 
są sobie równe. Białko najlepiej jest pozyski-
wać z produktów pochodzenia zwierzęce-
go, ponieważ zawierają one wszystkie ami-
nokwasy, które są nam niezbędne do życia, 
a których nie jesteśmy w stanie wyproduko-
wać sami. Nie oznacza to, że białko roślinne 
jest drugiej kategorii, aczkolwiek nie da się 
ukryć, że dieta wegańska wymaga sporych 
starań, żeby zaspokoić zapotrzebowanie or-
ganizmu na składniki budulcowe. Osoby na 
diecie roślinnej muszą zwracać większą uwa-
gę na produkty o dużej zawartości wartościo-
wego białka (soja i produkty sojowe, ziarno 
konopi, orzechy) oraz starać się w jednym 
posiłku łączyć różne rodzaje białka, aby uzu-
pełnić wzajemnie niedobory aminokwasów 
poszczególnych produktów. Zgodnie z tą za-
sadą przykładowo strączki dobrze jest łączyć 
ze zbożami. Podobnie sprawa wygląda z że-
lazem. Występuje ono w diecie w dwóch for-
mach: hemowej (czerwone mięso, podroby, 
wątroba) oraz niehemowej (produkty pocho-
dzenia roślinnego). Forma hemowa jest nawet 
trzykrotnie lepiej przyswajalna przez orga-
nizm i wchłania się na poziomie ok. 30%. Bio-
dostępność żelaza pochodzącego z roślin jest 
zależna od wielu czynników, głównie obecno-
ści w diecie składników takich jak: wapń, fity-
niany i białka soi. Kwasy omega-3 to kolejna 
grupa niezbędnych składników, która choć 
obecna zarówno w produktach zwierzęcych 
(tran, tłuste ryby morskie), jak i roślinnych 
(siemię lniane, orzech włoski, nasiona chia), to 
jednak różni się w tych grupach formą i stop-
niem przyswajalności. W tłustych rybach 
morskich kwasy omega-3 występują pod po-
stacią kwasów EPA i DHA, których znaczenie 
dla zdrowia zostało potwierdzone wieloma 
rzetelnymi badaniami. Rośliny są natomiast 
źródłem kwasu omega-3 typu ALA. Ludzki or-
ganizm potrafi wyprodukować EPA oraz DHA 
z roślinnego ALA, jednak ta konwersja u wielu 
nie jest zbyt efektywna. Z tego powodu osoby 
nie jedzące odpowiedniej ilości ryb, powinny 
rozważyć suplementację tranem lub roślin-
nymi kwasami omega-3, pochodzącymi z alg 
morskich (opcja dla wegan).

wstępna obróbka produktów
Czas zastanowić się, jak możemy zwiększyć 
przyswajalność składników odżywczych i zmi-
nimalizować ich utratę w trakcie obróbki pro-
duktów w kuchni. Już na etapie mycia, obiera-
nia, krojenia oraz moczenia warzyw i owoców 
wpływamy na ich jakość. O ile etap mycia jest 
niezbędnym, to obieranie warzyw i owoców już 
nie, a zawsze powoduje utratę cennych skład-
ników. Pech chciał, że większość korzystnych 
dla nas składników znajduje się w skórce i tuż 
pod nią. Z tego powodu najlepiej owoce i wa-
rzywa po prostu dokładnie myć i nie obierać. 
W przypadku roślin strączkowych, zbóż, kasz 
i orzechów procesem poprawiającym przy-
swajalność zawartych w nich składników jest 
długie namaczanie (np. na całą noc). Mocze-
nie to tradycyjna metoda poprawy strawności 
pokarmów, o której zapomnieliśmy w pędzie 
współczesnego życia. Jest ona sprawdzona 
i skuteczna w przypadku większości ziaren, na-
sion i orzechów, bo pomaga usunąć z nich sub-
stancje antyodżywcze, np. saponiny czy kwas 
fitynowy, które utrudniają wchłanianie niektó-
rych składników (żelaza, magnezu, cynku). Po-
lecaną formą poprawy strawności nasion jest 
również ich kiełkowanie. Podobnie działa pro-
ces kiszenia warzyw, który dodatkowo wzbo-
gaca je w kwas mlekowy poprawiający przy-
swajalność. Choć kiszenie kojarzymy głównie 
z kapustą i ogórkami, to pisząc o fermentacji, 
warto również wspomnieć o tradycyjnym chle-

bie na zakwasie. Podczas fermentacji mąki bak-
terie kwasu mlekowego wytwarzają korzystne 
bioaktywne peptydy, zwiększa się biodostęp-
ność związków fenolowych, folianów (kwas fo-
liowy), żelaza i innych składników mineralnych, 
wstępnie strawiony zostaje również gluten. Na 
lepszą strawność i przyswajalności składni-
ków wpływa staranne gryzienie i przeżuwanie 
spożywanego pokarmu. 

Zadbaj o florę
W twoim ciele żyje około 40 bilionów mikroor-
ganizmów, wśród których znajdują się bakterie, 
wirusy oraz eukariota, określane ogólnie jako 
mikrobiota. To swoisty ekosystem, który zawie-
ra nawet do 1000 gatunków drobnoustrojów, 
należących do 45 rodzajów i 17 rodzin drobno-
ustrojów. Większość z nich znajduje się w je-
litach, czyli tej części układu pokarmowego, 
w którym następuje wchłanianie. Flora bakte-
ryjna ma nie tylko zdolność rozkładu nieprze-
twarzanych przez człowieka cukrów złożonych 
pochodzenia roślinnego, ale wspomaga rów-
nież absorpcję innych składników odżywczych. 
Tak więc warto zadbać o odpowiedni skład mi-
krobioty i enzymów przez nią wytwarzanych, 
bo jest on podstawą prawidłowego przyswa-
jania substancji. Skład mikroflory jelitowej jest 
uwarunkowany różnymi czynnikami, w tym 
sposobem żywienia, stylem życia i wiekiem. 
Negatywnie na mikrobiotę wpływa przede 
wszystkim przyjmowanie antybiotyków, co 
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w skrajnych przypadkach może skończyć się 
zaburzeniem wchłaniania i chronicznym roz-
wolnieniem. Nie sprzyja jej również dieta bo-
gata w słodycze, sztuczne słodziki i dużą ilość 
czerwonego mięsa, a także alkohol i palenie 
papierosów. Mikrobiocie służy natomiast uroz-
maicona dieta obfitująca w warzywa, owoce, 
rośliny strączkowe i pełne ziarna/nasiona. 
Produkty te są źródłem m.in. fruktanów, któ-
re pełnią funkcję prebiotyczną, czyli stymulują 
wzrost pożądanej flory bakteryjnej w przewo-
dzie pokarmowym. Związki takie jak inulina czy 
oligofruktoza są metabolizowane przez bak-
terie do kwasu octowego i mlekowego, dzięki 
temu utrzymują w jelicie grubym właściwe pH 
oraz hamują rozwój bakterii patogennych. 

alchemia w kuchni
Odpowiednie łączenie produktów może sku-
tecznie poprawić przyswajalność składników 
odżywczych. Wspominaliśmy już o konieczno-
ści łączenia różnych źródeł białka roślinnego 
w celu uzupełnienia niezbędnych aminokwa-
sów egzogennych. Co jeszcze warto łączyć, 
a co lepiej spożywać osobno? Przede wszyst-
kim należy pamiętać o tym, że warzywa bo-
gate w witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 
(A, D, E, K) należy spożywać z odrobiną tłusz-
czu lub nasion oleistych. Z tego powodu do 
surówki z marchwi dodaj garść słonecznika, 
zielone warzywa liściaste jedz zawsze z do-
datkiem sosów zawierających np. oliwę. Tylko 
w taki sposób witaminy będą mogły zostać do-
brze przyswojone. Z kolei witamina C obecna 
np. w cytrusach, papryce czy natce pietruszki 
poprawia przyswajalność minerałów z pro-
duktów pełnoziarnistych. W łuskach i otocz-
ce kasz oraz zbóż znajdują się bowiem fityny, 
które utrudniają wchłanianie takich składników 
jak magnez czy żelazo. Witamina C zapobiega 
częściowo przyłączaniu się tych pierwiastków 
do fityn. Na przyswajalność żelaza źle wpły-
wa kawa i mocna herbata. Obecne w nich po-
lifenole mogą zmniejszać przyswajalność tego 
pierwiastka nawet o 90%. Z tego powodu kawę 
warto pić nie w trakcie, ale między posiłkami. 
Wspomniany wyżej kwas fitynowy jest czyn-
nikiem obniżającym przyswajalność również 
wapnia. Biodostępność wapnia poprawia na-
tomiast obecność laktozy, ksylitolu (naturalny 
słodzik), odpowiedni stosunek wapnia do fos-
foru oraz ogólna ilość wapnia w diecie. 

W celu usunięcia resztek pestycydów po-
zostałych na powierzchni owoców i wa-
rzyw namoczmy je w wodzie z sodą 
oczyszczoną, ok. 10 minut (1 łyżka sody na 1 
litr wody). Taki zabieg usuwa wszelkie po-
zostałości środków ochrony roślin.

Przyswajalność obecnego w pomidorach 
likopenu (barwnik z grupy karotenoidów 
o silnych właściwościach antyoksydacyj-
nych) znacząco wzrasta, jeśli poddamy 
pomidory obróbce termicznej i dodamy do 
nich tłuszcz (np. oliwę).



Niestety wchłanianie wapnia maleje z wiekiem 
i ma to związek między innymi ze zmniejszoną 
zdolnością organizmu do syntezy biologicznie 
aktywnej witaminy D. To właśnie ta witamina 
stymuluje efektywne przyswajanie wapnia. 
Z tego powodu osoby chcące zwiększyć bio-
dostępność wapnia z pożywienia nie mogą 
zapominać o witaminie D (to jedna z nielicz-
nych witamin, której suplementacja jest w na-
szej szerokości geograficznej uzasadniona i to 
nie tylko ze względu na przyswajalność wap-
nia). Przygotowując posiłki, warto dodawać 
do nich ziołowe przyprawy, które nie tylko po-
prawiają smak i strawność posiłków, ale rów-
nież przyswajalność składników odżywczych 
z pożywienia. Z tego powodu doprawiaj po-
trawy pieprzem, bowiem zawarta w nim pipe-
ryna zwiększa ukrwienie przewodu pokarmo-
wego, poprawiając tym samym wchłanianie 
mikroelementów. Dobrym przykładem jest tu 
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znana z prozdrowotnych właściwości kurku-
ma, która spożywana z pieprzem wchłania się 
2000 proc. lepiej. W naszej kuchni nie powinno 
zabraknąć również: majeranku, bazylii, czar-
nuszki, imbiru, szałwii, kolendry czy kopru. Na 
koniec warto wspomnieć o wpływie używek 
na gospodarkę mineralną i witaminową orga-
nizmu. Zarówno alkohol, jak i palenie papiero-
sów są tu czynnikami oddziałującymi zdecy-
dowanie negatywnie. Mitem jest twierdzenie 
jakoby „dymek” po jedzeniu czy wino do obia-
du poprawiały trawienie. Badania pokazują, że 
palenie ma negatywny wpływ przede wszyst-
kim na gospodarkę wapnia i selenu. Zmniejsza 
również metabolizm witaminy D. Z kolei alko-
hol pogarsza wchłanianie większości witamin 
z grupy B (B1, PP, B5, B6, B12), a także witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, K) i wielu 
składników mineralnych (wapnia, magnezu, 
potasu, cynku, manganu). ■

Co warto łąCzyć Unikaj połąCzenia

zwiększenie 
przyswajalnośCi

witamin rozpUszCzalnyCh
w tłUszCzaCh

Marchew,  dynia,  zielone warzywa 
liściaste (warzywa bogate 

w witaminy a i K)

Kasze,  zboża,  pieczywo
i produKty pełnoziarniste

KurKuma

ryż, desery na bazie zbóż

mięso,  drób,  ryby

groch,  fasola,  ciecierzyca

jaKiKolwieK posiłeK

oliwa z oliweK,  oleje roślinne,  
awoKado,  orzechy,  nasiona oleiste

papryKa,  natKa pietruszKi,  cytrusy
(produKty bogate w witaminę c)

pieprz czarny

Banan,  cynaMon

ananas

zboża,  Kasze,  pieczywo

topinambur,  cyKoria,  mniszeK leKarsKi, KabaczKi,  
szparagi,  por,  cebula,  czosneK 

(produKty bogate w inulinę - prebiotyK)
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przyswajalnośCi

kUrkUminy o 2000 proC.

poprawa strawnośCi
węglowodanów

poprawa strawnośCi
Białek

UzUpełnienie niedoBorów
aminokwasów egzogennyCh

zwiększenie
przyswajalnośCi wielU

witamin i minerałów

zielone warzywa liściaste,  żółtKo jaja,
czerwone mięso,  podroby

Kawa, mocna herbata
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zaBUrzenie wChłaniania
wielU witamin

i minerałów

rozpad kwasów
omega-3

utrata
witaminy C

jaKiKolwieK posiłeK

tłuste ryby morsKie

cytrusy

alKohol

smażenie, grillowanie,
obróbKa w wysoKiej temperaturze

gotowanie



każdy wie, jak ważną rolę dla prawidłowego funkcjonowania naszego ciała odgry-
wa zdrowe i wydolne serce. Nikt nie ma wątpliwości, że mózg to wrażliwy i nie-
zbędny do życia organ. Niekiedy zapominamy jednak, że wątroba jest równie waż-
na. to często niedoceniany narząd w ludzkim organizmie. warto zatem wiedzieć, 
jak odpowiedzialne i istotne funkcje pełni. to bowiem mała fabryka, magazyn
 i oczyszczalnia w jednym! w dodatku nieustannie narażona na działanie wszelkie-
go rodzaju toksyn i drobnoustrojów.

Beata Kubiś

Po co nam wątroba?
Wątroba to największy i najważniejszy gru-
czoł w naszym organizmie. W przypadku 
zdrowych mężczyzn osiąga wagę nawet 3 
kilogramów, a jej pokaźne rozmiary wynikają 
z wielu funkcji, jakie ma do spełnienia. Ogólnie 
możemy podzielić je na cztery podstawowe 
grupy: wydzielanie, metabolizowanie, maga-
zynowanie i oczyszczanie.

Funkcja wydzielnicza i metaboliczna
Funkcja wydzielnicza opiera się przede 
wszystkim na wytwarzaniu żółci służącej do 
emulgacji spożywanych przez nas na co dzień 
tłuszczów. Niemal 1,5 l produkowanego dzien-
nie płynu trafia do pęcherzyka żółciowego, 
gdzie jest magazynowany, a następnie uwal-
niany do światła jelit w przypadku spożycia 
pokarmu. Inne niezwykle ważne substan-
cje produkowane przez wątrobę to czynniki 
krzepnięcia i białka przeciwkrzepliwe – sub-
stancje, które odpowiadają za utrzymanie krwi 
w stanie płynnym. Bez nich życie człowieka 
nie byłoby możliwe, ponieważ z jednej strony 
wiązałoby się to z występującymi nieustannie 
mikro zakrzepami, a z drugiej nieustępującymi 
krwawieniami! Niemniej ważny jest produko-
wany przez wątrobę cholesterol, z którego 
zbudowana jest niemal każda ludzka komór-
ka! Nie należy mylić go z owianym złą sławą 
cholesterolem zawartym w pokarmach. Pod 
względem biologicznym to ta sama substan-
cja, ale cholesterol produkowany przez wą-
trobę spełnia jedynie funkcję budulcowe i nie 
wchodzi w skład blaszek miażdżycowych 
znajdujących się w dotkniętych miażdżycą 
naczyniach. Ponadto wątroba odpowiedzial-
na jest za syntezę takich substancji, jak: białka 
osocza (w tym najważniejsze albuminy), in-
sulinopodobny czynnik wzrostu (wraz z hor-
monem wzrostu najważniejszy czynnik wzro-
stowy), dziesiątki enzymów warunkujących 
prawidłowy metabolizm całego organizmu. 
W tym momencie należy wspomnieć właśnie 
o funkcji metabolicznej wątroby. Ze względu 
na fakt, że do wątroby dopływają dwa rodzaje 
krwi (krew pompowana z serca, której celem 
jest odżywienie wątroby oraz bogata w skład-
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Zawsze jest idealny czas, 
by zadbać o swoją 

wątroBę

niki odżywcze krew płynąca żyłą wrotną z je-
lit) odpowiedzialna jest za metabolizm wie-
lu substancji. Bierze udział w wytwarzaniu, 
magazynowaniu i uwalnianiu glukozy. Prze-
kształca węglowodany i białka w tłuszcze. 
W wyniku metabolizmu białkowego syntezuje 
aminokwasy, które podobnie jak cholesterol 
budują każdą komórkę naszego ciała.

wątroba to nasz magazyn
Dotyczy to na przykład glikogenu, który jest 
najważniejszym materiałem zapasowym 
u kręgowców! To ten wielocukier, gdy spada 
poziom glukozy we krwi, ulega uwolnieniu 
i przemianie (również w wątrobie) właśnie we 
wspomnianą glukozę. Gdyby nie on, nie potra-
filibyśmy przetrwać bez spożywania posiłku 
dłużej niż kilkanaście minut! Ponadto w wą-
trobie składowane są zapasy żelaza (które 
wchodzi w skład hemoglobiny) czy witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K).

Wątroba stanowi ok. 5% 
masy ciała człowieka 
i wchodzi w skład układu
pokarmowego

Funkcja detoksykacyjna wątroby
Gdy wspominamy o wszystkich procesach 
związanych z metabolizmem w naszym cie-
le, nie możemy zapominać, że niemal zawsze 
na końcu tego szlaku przemian są składniki, 
których wykorzystać się nie da. To właśnie 
wątroba odpowiedzialna jest za usuwanie ich 
wszystkich z naszego ciała. Jest to najbardziej 
wymagające i obciążające zadanie dla naszej 
wątroby. Bardzo często te uboczne produkty 
przemiany materii są jednocześnie silnymi 
toksynami. Weźmy przykład amoniaku (sub-
stancji powstającej w trakcie metabolizmu 
białek), który ma katastrofalny wpływ na cały
organizm człowieka. W przypadku skrajnej
niewydolności wątroby dochodzi do szybkie-



go zatrucia amoniakiem, które doprowadza 
na przykład do encefalopatii wątrobowej. 
Jest to stan zatrucia centralnego układu ner-
wowego, bardzo często doprowadzający do 
śmierci pacjenta! Na szczęście u osoby zdro-
wej wątroba zamienia większość tej groź-
nej substancji w nieszkodliwy i neutralny dla 
człowieka mocznik (usuwany z moczem). 
Wątroba oczyszcza i metabolizuje większość 
zażywanych leków oraz bierze udział w meta-
bolizowaniu toksycznego alkoholu! Jest rów-
nież swego rodzaju barierą immunologiczną. 
To tutaj fagocyty i inne krwinki układu immu-
nologicznego niszczą drobnoustroje, które 
z prądem krwi docierają do każdej komórki 
naszego ciała.

Wątrobę można porównać
do ważnego centrum
przeładunkowego na szlaku
transportowym wszystkich
substancji w naszym ciele.
Poza dystrybucją i przemianami
biologicznymi pełni ona też
funkcję magazynującą.

Pogorszenie stanu wątroby
odczuwamy dopiero wtedy, 
gdy 75% tkanki ulegnie
uszkodzeniu

dbanie o wątrobę 
to przepis na zdrowie!
Znając większość funkcji wątroby, łatwo do-
myśleć się jak kolosalny ma ona wpływ na 
wszystkie narządy. Choroby tego ważnego 
gruczołu manifestują się na wiele różnych 
sposobów. Może pojawić się uczucie ciągłego 
zmęczenia, spadek koncentracji, nawracające 
krwawienia (np. z nosa), pogorszenie ostrości 
wzroku czy inne zaburzenia neurologiczne. 
Występują również dolegliwości natury ko-
smetycznej, takie jak spadek elastyczności 
skóry, problemy z łamliwością paznokci czy 
kondycją włosów. Na skórze mogą pojawić 
się przebarwienia. Ponadto często występu-
ją problemy z ogólną wydolnością organizmu 
– nagły spadek wytrzymałości, łatwa męcz-
liwość mięśni. Naprawdę ciężko wymienić 
wszystkie problemy, które może spowodo-
wać choroba wątroby, co tylko potwierdza jej 
niezwykle ważną rolę, którą odgrywa w na-
szym ciele.

Jak usprawnić i ułatwić 
pracę wątroby?
Kondycja wątroby zależy przede wszystkim 
od naszego stylu życia. Chodzi tu głównie 
o odpowiednią dietę oraz powstrzymanie 
się od zachowań prowadzących do „podtru-
wania” organizmu. Do posiłków powinniśmy 
włączyć jak najwięcej świeżych warzyw, bę-
dących bogatym źródłem witamin. To właśnie 
te związki pełnią ważne funkcje regulacyjne 
w wielu procesach metabolicznych zacho-
dzących w wątrobie. Z diety powinniśmy wy-
eliminować czerwone mięso i zastąpić je mię-
sem białym i rybami. Niezwykle istotny jest 
również sposób przygotowywania potraw. 
Najbardziej obciążające dla układu pokar-
mowego są posiłki smażone (szczególnie na 

głębokim oleju). Wynika to z faktu, że bogaty 
w tłuszcze pokarm jest niezwykle ciężki do 
strawienia. Tego typu posiłki przemieszczają 
się w przewodzie pokarmowym bardzo wolno 
i prowokują nagłe wytwarzanie dużych ilości 
żółci, co obciąża wątrobę. Również niezwykle 
istotne jest przyjmowanie dużej ilości płynów, 
najlepiej wody mineralnej. Zapobiega to sta-
nom odwodnienia oraz pozwala na utrzyma-
nie odpowiedniego przepływu krwi w układzie 
krwionośnym – w tym żyle wrotnej, która do-
prowadza krew do wątroby. Unikajmy alkoho-
lu, który jest niezwykle toksyczny oraz papie-
rosów. Pamiętajmy też o regularnym wysiłku 
fizycznym. Jest to najlepszy sposób na tak 
zwane „odtruwanie” organizmu. Regularny 
wysiłek poprawia krążenie krwi, wzmaga pro-

cesy metaboliczne oraz pozwala spalić nad-
miar tzw. trzewnej (lub narządowej) tkanki 
tłuszczowej. Jest to rodzaj tłuszczu, który nie 
jest odkładany w tkance podskórnej, ale bez-
pośrednio na narządach – co czasem może 
doprowadzać do zmian w ich obrębie. ■

Rodzina Zdrowia EssentioLiver
Dla wsparcia funkcjonowania wątroby

Rodzina Zdrowia EssentioLiver

dla wszystkich, których wątroba narażona jest na:

ciężkostrawną dietę  
działanie leków 
lub alkoholu

Dzięki zawartości 
ekstraktu z liści karczocha wspiera funkcjonowanie wątroby oraz pomaga 
utrzymać prawidłowy 
poziom cholesterolu.

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl
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Reklama

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Budowa wątroby

Lewy płat Prawy płat

Woreczek 
żółciowy

Tętnica 
wątrobowa

Żyła
wrotna

Przewód żółciowy 
wspólny

Pij 8-10 szklanek wody
niegazowanej dziennie. Tylko
w ten sposób wątroba oczyści
organizm z toksyn



Dietetyk, certyfikowany diet coach, propagator 
zdrowego odżywiania. Brała udział w programach 
organizowanych przez Polskie Towarzystwo Diete-
tyki (m.in. Mądre żywienie, zdrowe pokolenie oraz 
1000 wizyt dla serca), do którego należy.

Magdalena Olańska

Zdrowie 
na talerzu

kreM Z ZieloNego groSZku
i awokado: CZyli MoC ZieleNi 
w NatarCiu!
Składniki na dwie porcje:
450 g mrożonego zielonego groszku
1 dojrzałe awokado
2 małe szalotki (lub 1 mała cebula)
1 ząbek czosnku
sok z limonki
garść listków świeżej mięty 
(opcjonalnie)
1 l bulionu domowej roboty
1 łyżka masła klarowanego
sól, pieprz
opcjonalnie: garść pestek dyni,
mleko kokosowe

PrZygotowaNie:
Cebulę i czosnek posiekać. Rozgrzać 
w garnku klarowane masło i poddusić 
cebulę i czosnek. Dodać groszek. Zalać 
gorącym bulionem i podgotować ok. 15 
minut. Awokado obrać, wyjąć pestkę 
i pokroić w kostkę. Miętę umyć i posie-
kać. Do zupy dodać awokado i miętę, 
całość dokładnie zmiksować, doprawić 
sokiem z limonki, solą i pieprzem. Zupę 
przelać do miseczki. Można posypać 
pestkami dyni. Można też zabielić kilko-
ma łyżkami mleka kokosowego wedle 
uznania. Przyprawić do smaku.

PieCZoNa brukSelka 
Z orZeChaMi włoSkiMi

Brukselka to niepozorne i niedocenia-
ne warzywo, które ma niesamowity 
potencjał. Działa odtruwająco i wspo-
maga regenerację wątroby. Dodatko-
wo jest niskokaloryczna, a aromat, jaki 
zyskuje podczas pieczenia, jest wprost 
niezapomniany. Brukselka jest dosko-
nałym towarzyszem każdego warzyw-
nego detoksu. W połączeniu z czo-
snkiem i orzechami włoskimi będzie 
stanowić prawdziwą naturalną odtru-
wającą bombę, pełną roślinnych skład-
ników aktywnych! 

Składniki na dwie porcje:
500 g brukselki
2 ząbki czosnku
4 łyżki orzechów włoskich
oliwa extra virgin
rozmaryn
sól morska lub himalajska
świeżo mielony czarny pieprz

PrZygotowaNie:
Piekarnik nagrzej do 180°C. Brukselki 
umyj, oczyść z brzydkich liści i twar-
dych końcówek oraz przekrój na pół. 
Przełóż na blachę wyłożoną papierem 
do pieczenia, skrop oliwą, dopraw solą 
i pieprzem, dokładnie wymieszaj. Dodaj 
przekrojone, nieobrane ząbki czosnku i 1 
gałązkę rozmarynu. Wstaw do piekarni-
ka, piecz przez 20 minut aż listki bruk-
selki zaczną się rumienić. Dodaj orze-
chy i piecz przez kolejne 5 minut. W ten 
sposób przygotowana brukselka będzie 
stanowić wspaniały dodatek do obiadu 
lub zdrową i odżywczą warzywną prze-
kąskę.

ZieloNe SMoothie

Jeśli detoks, to i smoothie! Witaminy 
w takiej postaci to łatwe do przyswoje-
nia eliksiry, które wzmocnią, dostarczą 
wartości odżywczych, siły i witalno-
ści i wspomogą detoks wątroby. Takie 
wsparcie przyda nam się zwłaszcza te-
raz! 

Składniki na dwie porcje:
1 czubata łyżeczka ( 5g) suplementu die-
ty Rodzina Zdrowia Fibrella
garść jarmużu
2 łodygi selera naciowego
jabłko (razem ze skórką)
kiwi
sok z cytryny
opcjonalnie: odrobina miodu lub ksylito-
lu

PrZygotowaNie:
Suplement diety Rodzina Zdrowia Fi-
brella wymieszać w 50 ml letniej wody. 
Łodygi selera umyć i pokroić na mniej-
sze kawałki. Kiwi obrać ze skórki i po-
kroić w kostkę. Jabłko również pokroić w 
kostkę. Wrzucić wszystko do wysokiego 
naczynia, dodać umyty jarmuż, sok z cy-
tryny i zblendować razem. Opcjonalnie 
dodać odrobinę miodu lub ksylitol do 
smaku. Jeśli smoothie wyjdzie za gęsty, 
dodać odrobinę wody i zmiksować po-
nownie.

kaSZa JaglaNa Z burakieM i ChiPSaMi 
Z JarMużu

Kasza jaglana i burak to idealne połączenie 
wzmacniające i odtruwające organizm. Oba 
produkty wspomagają regenerację i detok-
sykację wątroby, alkalizują i są uważane za 
absolutne „superfood”. W połączeniu ze zdro-
wymi tłuszczami, zawartymi w siemieniu lnia-
nym, i składnikami aktywnymi z jarmużu będą 
stanowiły niezwykle detoksyfikujące, odżyw-
cze i kompletne danie. 

Składniki na dwie porcje:
4 łyżki kaszy jaglanej
upieczony lub ugotowany burak dużej wielko-
ści
potężna garść jarmużu
łyżka siemienia lnianego/nasion konopii/chia
oliwa z oliwek/olej kokosowy
przyprawy: kurkuma, sól himalajska, pieprz

PrZygotowaNie:
Kaszę jaglaną uprażyć na suchej patelni. 
Przelać wodą i odcedzić. Wrzucić do garnka 
z gotującą się wodą (1 i ¼ szklanki wody). Do-
dać szczyptę soli i gotować pod przykryciem 
na małym ogniu przez 12-14 minut. Mieszać 
co jakiś czas. Jeśli kasza szybciej wchłonie 
wodę, można dodać jej jeszcze trochę. Jeśli 
jest jeszcze twarda lub jeśli jest już prawie 
dobra, zdjąć z ognia i odstawić pod przykry-
ciem by „doszła”. Upieczonego buraka pokroić 
w kostkę. Wymieszać z gotową kaszą jaglaną 
i podgrzać wszystko razem w garnku lub na 
patelni, z dodatkiem oliwy z oliwek lub ole-
ju kokosowego. Na koniec dodać przyprawy 
i siemię lniane/nasiona konopii lub nasiona 
chia. W międzyczasie liście jarmużu umyć, od-
ciąć grube części, pokroić na mniejsze kawałki, 
posypać odrobiną soli himalajskiej i wstawić 
do nagrzanego na 180°C piekarnika na ok. 5 
minut. Po tym czasie liście powinny być chru-
piące niczym chipsy. Podawać jako dodatek do 
buraczanej kaszy jaglanej.

Zadbaj o jelita z Rodziną Zdrowia / 20 Zadbaj o jelita z Rodziną Zdrowia / 21



Zadbaj o jelita z Rodziną Zdrowia / 22 Zadbaj o jelita z Rodziną Zdrowia / 23

twój czas na relaks twój czas na relaks



Wsparcie pracy jelit 
poprzez uzupełnienie diety w błonnik
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Produkt 
odpowiedni 
dla wegan 

i wegetarian

Polecany 
dla kobiet 

w okresie ciąży 
i karmienia piersią

Rodzina Zdrowia 
Fibrella 

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. 
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.


