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1. Woda z cytryną 

Dużo osób już praktykuje, zachęcam wszystkich, aby dzień zaczynać od wypicia szklanki ciepłej 

wody z wygniecioną cytryną. Cytryna mimo kwaśnego smaku działa zasadowo, a więc odkwasza 

układ trawienny po całej nocy. Wiedzieliście to? Dodatkowo to dobry wstęp przed dniem 

obfitym być może w posiłki białkowe, które zakwaszą organizm. Zaczynanie dnia od kubka 

kawy, słodkiego śniadania niepotrzebnie obciąża układ trawienny. Zakwaszenie to termin 

dyskusyjny. Oczywiście w sensie medycznym zakwaszenie, a raczej kwasica to stan poważny, 

związany z obniżeniem pH krwi, ale wywołany przez równie poważne czynniki związane z 

podażą alkoholu czy cukrzycą. Nasz organizm ma  kilka mechanizmów buforujących (płuca, 

nerki), które sobie z tym stanem radzą, jeśli zmienia się pH, na skutek różnych czynników, 

normują go. Jednak jest to niepotrzebne obciążenie dla organizmu, stąd trend walki z 

zakwaszeniem. Mówi się o produktach zasadowych i kwasotwórczych. To nie jest kwestia 

samego produktu, ale składników mineralnych w nim zawartych np: sód, potas – zasadotwórcze, 

siarka – kwasotwórcza. Brak równowagi kwasowo-zasadowej może się objawiać dolegliwościami 

takimi jak: senność, mniejsza odporność, męczliwość. Nazywanie procesu zakwaszeniem jest 

uproszczeniem. Moda na suplementy wspomagające walkę z zakwaszeniem jest trendem i 

dobrym chwytem marketingowym, ale wspieranie organizmu dobrą dietą zawsze się sprawdza. 

Dobrze zbilansowana dieta utrzymuje w równowadze gospodarkę kwasowo-zasadową i nie ma 

większego sensu doszukiwanie się poziomu w naszym organizmie, chyba, że dzieje się coś 

naprawdę poważnego. 

Pamiętajmy, że odporność zaczyna się w jelitach. Również większość chorób ma swoje źródło w 

nieszczelnych czy po prostu zaniedbanych przez dietę jelitach. Alergie pokarmowe, choroby 

autoimmunologiczne wymagają zadbania właśnie o ten organ. Dlatego wprowadzenie tak 

łatwego nawyku jest świetnym, pierwszym krokiem do poprawy funkcjonowania całego 

organizmu – do poprawy zdrowia. 

Ciepła woda pobudza układ trawienny do pracy oraz pobudza metabolizm już od samego rana. 

A przecież o to chodzi aby spalanie przez cały dzień było efektywne.  

Ponadto cytryna zawiera dawkę przeciwutleniaczy, aby nas stres oksydacyjny nie dopadł. Działa 

również moczopędnie, więc pomaga oczyścić organizm z toksyn. Mimo wszystko jest bogata w 

witaminę C, więc w okresie mrozu i pluchy jak najbardziej wspomoże w walce z wirusami. Co 

nie zmienia faktu, że to nawyk, który powinnyśmy kontynuować każdego dnia z 366 w tym roku!  

Kolejny plus, że już z rana możemy wliczyć sobie 250 ml w nasze dzienne zapotrzebowanie na 

wodę. A, że jej picie jest ważne to chyba już wiemy! Niestety wielu z nas ma trudności, żeby 

choćby te 1,5 l w ciągu dnia uzbierać. Dlatego szklanka rano i szklanka wieczorem to dobry w 

upilnowaniu nawyk, bo jesteśmy jeszcze przed natłokiem spraw, albo już kładziemy się do łóżka. 
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2. Orzech, a nawet garść 

Lubicie orzechy? To dobrze, bo są bardzo zdrowe! Fakt, tłuste więc kaloryczne. Natomiast w 

zdrowym żywieniu nie chodzi o obsesyjne liczenie kalorii (o tym będzie osobno), należy się 

skupić na wartościach odżywczych produktów. A orzechy mają ich sporą dawkę. Głównie 

nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3, które działają przeciwzapalnie (podobnie ryby, 

awokado czy oliwki). Mówi się o tym, że problemem jest również duża podaż omega 6, które to 

znów działają prozapalnie. Zawsze znajdzie się jakieś ale… Moim zdaniem lepiej trochę 

przeciwzapalnych kwasów z orzechów niż z kotleta z głębokiego tłuszczu.  

Dlatego kilka razy w tygodniu na garść orzechów jak najbardziej trzeba sobie pozwolić, jako 

przekąska czy dodatek do sałatki. Jedne z najbardziej kalorycznych to orzechy nerkowca i 

makadamia – ich ilość lepiej zmniejszyć.  

A teraz przegląd! ☺ 

Migdały: w 20% składają się z białka, w 100g mamy ok. 80% zapotrzebowania dziennego na 

magnez, ponadto bogate w wit. E i B2 – dbamy o jędrną i młodą skórę. Wykorzystywane do 

robienia naturalnego mleczka roślinnego. 

Nerkowce: Białko w 18 %, ale za to najbogatsze w cynk, fosfor, żelazo. Dodatkowo bogate w 

potas i magnez z tego względu są zalecane przy walce z nadciśnieniem. Ze względu na zawartą 

niacynę wspomagają osoby nerwowe, a także poprawiają pamięć. Są bardzo smaczne, mają 

subtelny miąższ i są słodkawe, dlatego właściwie je się je bez dodatków.  

Orzech włoski: mamy do niego łatwy dostęp, często w ogrodzie. Mają naprawdę dobrą ilość 

kwasów omega 3 – już kilka pokrywa ich dzienne zapotrzebowanie. Dodatkowo zwierają wit B6 

i kwas foliowy, dlatego polecane są kobietom w ciąży. Zawierają l-argininę wspierającą pracę 

układu krwionośnego oraz kwas alfa-linolenowy zabezpieczający przed chorobami układu 

krążenia. 

Pistacje: dodatkowy fitness, żeby pozbyć się łupiny i też zje się ich mniej (może)! Często 

dosalane, więc to punkt ujemny. Ratuje je spora dawka potasu i betakarotenu. Oczywiście 

bardziej wartościowe są te nieprażone, gdyż tracimy wtedy większość wartości, ale trudno 

znaleźć takie w sklepie. 

Orzech brazylijskie: to już legendarne, że wystarczą 2 orzechy brazylijskie, aby dostarczyć 

dzienną dawkę selenu – działa antyoksydacyjnie i polecany mężczyznom dla lepszej produkcji 

nasienia. Wspomaga odporność, poprawia pracę tarczycy.  

Makadamia: kaloryczne 718 kcal/100g! Charakteryzuje je duża dawka jednonienasyconych 

kwasów tłuszczowych – pomagają walczyć z chorobą wieńcową czy zakrzepicą. Mają maślany 

smak, w końcu są bardzo tłuste. Sprzedawane raczej bez łupin, które są bardzo twarde.  

Orzechy ziemne: Dojrzewają pod ziemią, stąd nazwa. Kategoryzuje się je do roślin 

strączkowych, faktycznie mają najwięcej białka wśród orzechów 25g/100g. Idą na rekord pod 

względem zawartości wit B3, ale też mają sporo kwasu foliowego. Ostrożnie ze spożywaniem w 

stanie błogosławionym, gdyż często uczulają. Zresztą z tego powodu właściwie na każdym 

produkcie jest zaznaczona ich ewentualna obecność. Oczywiście lepiej wybierać te w łupinach, 

niż solone i prażone. Zachęcam do samodzielnego robienia masła orzechowego. Wystarczą 

fistaszki, odrobina soli i dobry blender. Na sklepowych półkach mamy dodatkowo utwardzane 

tłuszcze czy cukier w słoiku, po co?  
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Orzechy mają dużo kalorii, ale z reguły niski indeks glikemiczny (za wyjątkiem kokosu), więc 

przy diecie niskowęglowodanowej dobrze się sprawdzą jako dodatek. Tego rodzaju tłuszcze są 

nam potrzebne, wiec nie należy się bać orzechów. Co innego jeśli każdy dzień kończymy puszką 

solonych ziemnych, ten nawyk należy wyeliminować! Natomiast kromka żytniego chleba z 

domowym masłem orzechowym to świetna przekąska! Warto znać umiar!  

 

3. Co najmniej półgodzinny spacer 
 

Jeśli mieszkasz w Krakowie, pewnie konieczna będzie maseczka na twarz. Generalnie 

chodzi o to, aby się dotlenić i oczyścić umysł. Dokonanie tego w Małopolsce, jest 

faktycznie trudne. Dlatego tym łatwiej powinno być wszystkim z innych miejsc w Polsce 

zadanie wykonać. Nieważne jaka pogoda, a poranek u mnie na wsi prezentuje się 

zachęcająco! Słońce odbija mi się w monitorze. Nie masz czasu teraz? Znajdź go 

wieczorem, nie ma siarczystego mrozu i ogromnych zasp, nie ma wymówek. W tej 

kwestii ważne jest nasze nastawienie. Wystarczy się ciepło ubrać, zabrać odtwarzacz, psa 

lub człowieka i można iść przed siebie. A! Rób to regularnie, a nie raz na 90 dni! 

Dlaczego to niby takie zdrowe? 

 

✓ Jeśli postarasz się nie myśleć o pracy, domu – masz szansę oczyścić umysł z 

niepotrzebnych spraw. Dać sobie chwilę na reset. W domu zawsze coś jest w nas 

w stanie rozproszyć, w trasie jest łatwiej.  

✓ Odstresuj się. Czasem dobrze trzasnąć (ale tylko trochę) drzwiami i iść chwilę 

przed siebie. Sporo można sobie przemyśleć nie napotykając się na osobę, z którą 

było przed chwilą spięcie. Możesz złapać dystans. Przeanalizować (naprawdę) na 

chłodno sytuacje. Wracasz zupełnie z innym nastawieniem. 

Nie muszę przypominać, że stres powoduje choroby i nie pozostaje bez znaczenia 

w procesie odchudzania! 

✓ Dotlenisz się. Oddychaj powoli i głęboko. Skup się na oddechu. Oddaj się 

aktywnej medytacji. Zachwyć się tym co mijasz!  

✓ Spalisz trochę kalorii, ale spaceruj intensywnie i co najmniej 20 minut. Po tym 

czasie ciało czerpie energię z zachomikowanego tłuszczu. Zaczynasz swoją 

przygodę ze sportem? Marsze to naprawdę dobry start! 

✓ Jeśli zamierzasz spacerować powoli, możesz potraktować to jako sposób na 

regenerację, po cięższym treningu. To dobry patent na dni „roztrenowania”, 

kiedy i tak nas nosi. 

✓ Wybierając się na spacer z człowiekiem, masz możliwość swobodnie pogadać o 

rzeczach ważnych lub zupełnie nieważnych. Wspólny parasol, pójście pod ramię. 

Randka w mglisty i dżdżysty dzień, ważne, że razem! 

Zwykły spacer, tyle zalet! 

 

 

4. Wybiorę sezonowo- styczeń! 

Mamy to szczęście doświadczania czterech pór roku. Co prawda w coraz bardziej pokręcony 

sposób mieszają nam się te okresy, jednak pewne rzeczy są niezmienne. Ano choćby 
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występowanie warzyw i owoców. Zachęcam do wybierania sezonowych produktów. Najbardziej 

zachęcam do wybierania naszych rodzimych warzyw i owoców, wtedy kiedy jest ich pod 

dostatkiem. Wiadomo, że w okresie jesienno-zimowym bardzo ogranicza się możliwość wyboru. 

Jednak chyba lepiej kojarzyć określone miesiące z konkretnymi produktami i nimi się zajadać, 

niż korzystać z produktów, które przepłynęły do nas przez pół świata. Zastanówmy się kiedy one 

musiały być zerwane, jak musiały być zabezpieczone, aby mogły do nas dotrzeć w idealnym 

stanie? Oczywiście mają skórki, łupiny, których i tak się pozbywamy, ale mimo wszystko te 

środki w pewnym stopniu przedostają do środka. Dlatego tak ważne jest odpowiednie 

przygotowanie produktów do użycia i oczyszczanie ich nawet jeśli obieramy.  

Jest też druga możliwość, niektóre niekoniecznie rodzime produkty np. cytrusy w sezonie 

zimowym są lepszej niż latem jakości. W końcu w zimie w 70% składamy się z mandarynek ☺, 

również pomelo jest nieporównywalnie smaczniejsze teraz niż w sezonie letnim. Dlaczego? Gdyż 

sprowadzane są z południa Europy, gdzie zbiory kończą się w listopadzie, są więc stosunkowo 

świeże. Tak teraz czas na cytrusy! Hiszpania i Włochy są geograficznie bliżej niż Brazylia. Co nie 

zmienia faktu, że zawsze jakieś zabezpieczenia są użyte.  

Osobna kwestia, że cytrusy w zimie traktujemy jako panaceum na przeziębienia i źródło 

odporności. A przecież mamy swoje krajowe produkty z dużą większą  dawką witaminy C i 

przeciwutleniaczy: dzika róża, czarny bez, pietruszka, czarna porzeczka, do tego miód, imbir i 

cebula, a temperatury na poziomie -15 nam nie straszne! 

Do sedna! Co więc jeść w styczniu?  

✓  gruszki 

✓  jabłka 

✓  cytrusy (pomarańcze, cytryny, grejpfruty, pomelo) 

✓  ananas 

✓  brukiew 

✓  burak 

✓  cebula 

✓  czosnek 

✓  jarmuż 

✓  kapusta biała 

✓  kapusta czerwona 

✓  marchew 

✓  pietruszka korzeń 

✓  por 

✓  seler korzeń 

✓  skorzonera 

✓  topinambur 

✓  ziemniak 

✓  BATATY!  

✓  orzechy włoskie 

✓  orzechy laskowe 

✓  fasola 

✓  pieczarki 

Są to głównie warzywa korzeniowe, które świetnie nadają się do rozgrzewających zup, ale też 

możemy zrobić zdrowe frytki z batatów, buraka czy selera. Możesz robić surówki z kapusty, lub 
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duszoną na ciepło. Strączki są dobre w każdej postaci, możemy dodawać je do sałatek, zup czy 

potrawek i uzupełniać potrawy o wartościowe białko!  

Zadanie aby zjeść dzisiaj sezonowo chyba nie będzie problemem!? Podzielcie się, co u Was 

zakróluje na stole? Odżywczo, zdrowo i krajowo! 

 

5. Upiecz swój chleb! 

 
Często osoby, które zaczynają dietę czy wprowadzają zdrowy styl życia chcą zupełnie 

zrezygnować z węglowodanów. Podstawowe hasło, które wtedy słyszę: „od dzisiaj nie 

jem chleba, ziemniaków i makaronu!”. Owszem ograniczenie sporej ilości 

węglowodanów w naszej diecie na pewno przyspieszy utratę zbędnych kilogramów. 

Tylko właściwie dlaczego coś zupełnie wykluczać? Nasz mózg tego nie lubi! Szybko 

będzie chciał jakoś tą stratę zapełnić. Zaczynamy wtedy sięgać po inne produkty często 

bardziej kaloryczne czy po przekąski. W końcu jeśli rezygnujemy ze słodyczy, to takie 

zupełne wykluczenie węglowodanów nawet złożonych to już może być dla Nas zbyt 

wiele. 

 

Istotą sprawy jest wybranie alternatywnych rozwiązań, to na tym opierają się wszystkie 

diety bez diety. Jedzenie ma być zdrowe i odżywcze, wtedy się lepiej wchłania i dostarcza 

energii, która jest proporcjonalnie wydatkowana. Uważam, że redukcja wagi dobrze się 

sprawdza ze schematem sporo białka, dobrego tłuszczu i warzyw, a z małą ilością 

węglowodanów. Z małą, ale nie z zupełnym ich wykluczeniem.  

Ważne, żeby to co jemy było jak najmniej przetworzone, zawierało błonnik i naturalne 

składniki. Dlatego wybieramy pełnoziarnisty makaron, brązowy ryż czy żytni chleb na 

zakwasie. I tak powinno być. Jeśli lubimy konkretne produkty nie ma powodu, aby z nich 

rezygnować. Natomiast dla porównania tego, że nawet w sklepie nie zawsze znajdziemy 

dobrej jakości chleb, zachęcam dzisiaj do upieczenia swojego! 

Mamy listopad, trochę więcej czasu wieczorami, więc do dzieła! Dla ułatwienia dodaje 

swój przepis, co prawda mam to szczęście korzystać z Thermomixu, jednak myślę, że dla 

chcącego, dacie rade!  

 

Prawie idealny chleb! 

Porcja na dwie małe aluminiowe foremki 

500 g mąki 

• 160 g żytniej do wypieku chleba 

• 120 g gryczanej 

• 220 g pełnoziarnistej pszennej  

Lub  

• 300 g pełnoziarnistej 

• 200g żytniej 

• 1,5 szkl ciepłej wody 

50 g drożdży 

20 g oleju 

5 g soli morskiej/himalajskiej 

5 g cukru (NIE próbować ksylitolu – ciasto nie wyrośnie!) 
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Nasiona wg uznania (słonecznik, pestki dyni, czarnuszka, siemię lniane)  

ok. 2-3 łyżki 

Łyżka czarnuszki, koniecznie, to dla mnie sekret najlepszego chleba!  

 

Jeśli mamy pszenice w ziarnach – zmielić na mąkę. 

Do pojemnika wrzucić drożdże, wlać wodę – 10 s/ 4 obr. Dodać resztę składników. 

Wyrabiać interwał/ 1,5 min. Jeśli się nie łączy dodać wody. Pozostawić ciasto ok 15-20 min 

do wyrośnięcia. Nałożyć do foremek – odstawić do wyrośnięcia na 15 min. Piec w 210 st 

przez około 40 min, 10 min przed końcem można zmniejszyć temperaturę do 180.  

 

6. Sauna 
 

Dzisiaj regeneracja. Sauna zdaniem Finów „oddala gniew i wysusza żółć”, chętnie jest 

stosowana w ramach poprawy zdrowia fizycznego i regeneracji. Pozwala też na relaks i 

oddalenie (wypocenie) stresu i trosk. Oczywiście wiele się mówi o tym, że jej cudowne 

właściwości nie są do końca potwierdzone empirycznie. Nie mniej jednak dla wielu osób, 

w tym sportowców jest miejscem regeneracji ciała i umysłu.  

 

Jak to działa? Przez kilkanaście minut spędzonych w pomieszczeniu nagrzanym nawet 

do 100 stopni , nasza skóra rozgrzewa się do 42 stopni, a całe ciało ma temperaturę o 1 

stopień wyższą. Wprowadzamy się w pewien sposób w stan podgorączkowy. Wtedy nasz 

organizm produkuje komórki obronne przecie wirusom, infekcji, bo nie wie, że to trochę 

sztuczna sytuacja. Ale w przypadku niewielkich infekcji czy kataru może skutecznie 

pomóc. 

 

• Sauna skraca okres rekonwalescencji, przyspiesza powrót do pełnego zdrowia. 

Szczególnie korzystny wpływ sauny obserwuje się u rekonwalescentów po zapaleniu 

płuc, grypie, ostrych nieżytach górnych dróg oddechowych, tchawicy i oskrzeli. 

• Dodatkowo wybierając po saunie chłodny prysznic poprawiamy ukrwienie w 

skórze, pobudzamy krążącą limfę. 

• Ten sam zabieg pomaga spiętym treningowo czy nerwowo mięśniom się 

rozluźnić. 

• Oczywiście kolejna kwestia, że się pocimy. Ludzie chodzą wypocić toksyny, 

niektórzy idą o krok dalej, twierdzą, że spalają tłuszcz. Ile w tym prawdy? 

 

Oczywiście z tłuszczem- to gruba przesada. Pośrednio sauna może mieć wpływ na 

odchudzanie, ale poprzez właśnie pobudzanie limfy, pobudzanie metabolizmu przez 

zwiększenie ciśnienia we krwi. Powoduje to lepsze spalanie dzięki jedzeniu i 

ćwiczeniom, a nie samej saunie. W czasie odchudzania często dodajemy sobie aktywność 

fizyczną, a więc sauna pomoże w regeneracji i uspokojeniu naszego organizmu, który 

jest w trakcie zmian. Osobiście uważam, że to znaczący wpływ i warto z sauny w trakcie 

zmiany stylu życia korzystać, ale nie topimy w niej tłuszczu. To byłoby zbyt łatwe. 

 

Toksyny. Generalnie nasz organizm jest dobrze wyposażony w mechanizmy radzenia 

sobie z toksynami, głównie dzięki wątrobie. Jednak tego rodzaju drażniących czynników 

jest w naszym środowisku coraz więcej i wsparcie wątrobie się jak najbardziej należy. W 
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końcu toksyny wydalane są również przez skórę wraz z potem. Poprzez zadziałanie na 

ciało wysokiej temperatury wydalane jest więcej i efektywniej. 

 

Nie ma przeciwskazań do jej stosowania, raz w tygodniu, nie może w żaden sposób 

zaszkodzić. Oczywiście w przypadku dzieci i osób starszych dobrze byłoby skonsultować 

się z lekarzem i nie przesadzać z długością i intensywnością kąpieli. Uważać powinny 

osoby, które mają problemy z krążeniem, a także nie wchodzimy do sauny chorzy. Przy 

w pełni rozwiniętej chorobie nie pomoże, wręcz przeciwnie.  

 

Rodzaje: 

Z najbardziej popularnych to: 

• Sucha - Charakteryzuje ją najwyższa temperatura (od 85 °C do nawet 120 °C) i 

jednocześnie bardzo niska wilgotność powietrza - tylko 10%. Tak wysoką 

temperaturę uzyskuje się dzięki piecowi z rozgrzanymi kamieniami, których nie 

polewa się wodą. 

 

• Mokra - W saunie mokrej temperatura waha się w granicach 75 - 90 °C, a 

wilgotność powietrza nie przekracza 40%. Parę wodną wytwarza się okresowo 

poprzez polewanie kamieni wodą. Kąpiel w saunie mokrej nie powinna trwać 

dłużej niż 15 minut. 

 

• Na podczerwień - Sauna infrared to typ sauny, w której w miejsce tradycyjnego 

pieca zastosowano promienniki podczerwone. Emitują one promieniowanie 

podczerwone, które nagrzewają saunę do ok. 50 - 60 °C, przy czym wilgotność 

powietrza nie przekracza 25%. Dzięki temu można w niej przebywać do 30 minut. 

Z tego typu sauny można korzystać nawet codziennie. 

 

• Biosauna - to odmiana sauny suchej. W biosaunie temperatura utrzymuje się na 

poziomie 40-60 °C, a wilgotność powietrza wynosi około 40 %. Biosauna jest 

zbudowana z drewna, a w suficie wbudowane są lampy, które światłem 

oddziaływają na nastrój korzystających. Seansowi w biosaunie często towarzyszy 

element aromaterapii. 

 

7. Dzień bez dodatków 
 

Na dzisiaj mamy naprawdę jedno z trudniejszych wyzwań! Chciałabym, abyśmy postarali 

się wytrwać dzień z jedzeniem bez E- dodatków. Myślisz, że to łatwe bo wcale nie jesz 

tak dużo przetworzonych rzeczy? W takim razie przeczytaj post do końca i powodzenia! 

 

Są już właściwie wszędzie. Jeśli produkt nie jest owocem lub warzywem, jeśli ma skład 

to bardzo ciężko ich tam nie znaleźć. Mówię o dodatkach do żywności, tzw. E, a 

konkretnie: barwniki, konserwanty, przeciwutleniacze, emulgatory, preparaty 

zastępujące cukier. Łącznie grubo ponad 20 różnych substancji. Musimy bardzo uważać, 

zwłaszcza, że o nie jest tylko problem z produktami przetworzonymi i założenia 

niezdrowymi. Wystarczy wziąć do ręki mleczko kokosowe ze sklepowej półki, w składzie 

bardzo ciekawe nazwy. Biorę puszkę mleka bio z Rossmana, a w składzie mleko 
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kokosowe i woda. Czyli nie trzeba tych wszystkich dodatków np. aby dłużej utrzymać 

świeżość. 

Przyzwyczailiśmy się, mam nadzieję, że dodatkami wypełnione są słodycze, cukierki, 

serki topione, zupki chińskie, sosy w słoikach, czy chipsy. Wiadomo chemia potrzebna 

aby to tak pięknie pachniało, smakowało, miało odpowiednią konsystencję słowem – 

uzależniało. To takie przykre jak wiele produktów pachnie świeżymi truskawkami, 

prawdziwą wanilią, czy nawet wypieczonym chlebem, a to wszystko są dodatki 

zapachowe…. 

Już naprawdę karygodne jest stosowanie e-dodatków do naturalnie wędzonych wędlin, 

świeżego pieczywa, domowego zakwasu. Zachęcają nas te ładne nazwy, które 

bezpośrednio kojarzą się z czymś zdrowym.  

Musimy w sobie wykształcić nawyk czytania etykiet! W sklepach ekologicznych czy 

zdrowego żywienia jeśli właściciel dba o cenę, a nie jakość jest mnóstwo rzeczy z 

dodatkami. Znamienne jest to, że w sklepach mamy dział o nazwie zdrowa żywność, to 

co w takim razie jest na pozostałych regałach? Daje do myślenia! 

Na jakie produkty musisz uważać, a nie spodziewałbyś się? 

• Wędliny – bardzo często zawierają dodatki, aby utrzymać świeżość, podnieść 

walory smakowe. Te pakowane mają w składzie cały alfabet! 

• Produkty typu „light” - jeśli produkt musimy odtłuścić, obniżyć mu zawartość 

cukru, to co nam zostanie? Na pewno nic co się dobrze sprzeda, dlatego „ładuje” 

się produkt dodatkami, które kalorii nie zawierają, ale z pewnością nie odżywiają 

naszego organizmu. 

• Produkty bez cukru – ale zawierające zastępstwo w ładnej nazwie: glutaminian 

potasu, inozydian sodu, aspartan czy sacharoza, zawierają się we wszystkich 

napojach i sokach bez cukru, czy dietetycznych produktach mlecznych,  

• Płatki zbożowe musli – można się spodziewać, że „kolorowe” płatki będą miały 

podejrzany skład, ale warto czytać etykiety również na płatkach pełnoziarnistych, 

musli, granolach. Jeśli chcesz mieć płatki owsiane, suszone owoce i orzechy, zrób 

granolę w domu, nie szukaj na sklepowych półkach.  

• Ryby – z jednej strony antybiotyki i sterydy, aby hodować ryby wydajnie, z 

drugiej rtęć i metale ciężkie, których się ryba naje w swoim krótkim żywocie.  

Następnie bierzemy pakowanego łososia wędzonego na zimno i kolejna litania 

dodatków. Czy jesteś w stanie obliczyć ile jest ryby w rybie? Ja się tego zadania 

nie podejmę! 

• Dżemy, przetwory – dlaczego domowy dżem brzoskwiniowy ma taki bury 

kolor, a ten ze sklepowej półki ma taki przykuwający uwagę, piękny żółty kolor i 

idealną konsystencję? Jeśli coś jest idealne, to musiało być do tych ram 

dostosowane. Rzeźbi się takie cudo barwnikami, emulgatorami i zastępcami 

cukru.  

• Mleko w proszku dla niemowląt- uśmiecha się do ciebie buzia dziecka, nie 

masz pokarmu, czy nie możesz karmić piersią, więc wybierasz mleko 

modyfikowane. Jesteś pewna, że producent zadbał o to, aby mleko było na tyle 

zdrowe, na ile może być. W końcu to produkt dla niemowląt, który ma wspomóc 

je w rozwoju. Okazuje się, że ma ono w składzie syrop glukozowo-fruktozowy 

(gorsze niż cukier, ale tanie), czy tłuszcz palmowy. Też byłam w szoku! 
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• Gorzka czekolada – wydaje ci się, że to samo zdrowie. 70% kakao, czarna jak 

noc – musi być zdrowa. Niestety mimo wszystko w gorzkiej czekoladzie jest 

często cukier i są dodatki, dlatego czytaj etykiety! 

 

Właściwie o co to zamieszanie? Jedzenie jest pyszne, ładnie wygląda i obłędnie 

pachnie, to co takiego powodują E-dodatki? Otóż mogą wpływać na: 

 

• Na zaburzenie w funkcjonowaniu hormonu – leptyny odpowiedzialnej za 

odczucie sytości. Dlatego też produkty przetworzone tak łatwo są konsumowane 

w dużych ilościach, gdyż nie zaspokoją Twojego głodu. Nasz organizm często 

blokuje spalanie tkanki tłuszczowej właśnie „dzięki” udziałowi produktów typu 

fast food. 

• Powodują reakcje alergiczne, nasilenie astmy u chorujących, 

• Złe wchłanianie składników mineralnych i witamin, 

• Powodują zaparcia lub biegunki, 

• Nadpobudliwość i brak koncentracji u dzieci, 

• Możliwość prowadzenia do owrzodzeń układu pokarmowego, 

• Nadkwasotę, zgagę, wzdęcia. 

 

Właściwości składu potraw jakie zjadasz, możesz być pewien tylko 

przygotowując je sam z produktów, a nie z półproduktów. Widać wtedy na 

własne oczy, a raczej  da się odczuć w smaku, że inaczej smakuje przygotowany 

w domu sos do gulaszu, sos czosnkowy, dżem, owsianka. Osobiście mam radar 

w żołądku, jeśli zjem wędlinę ze sklepu, czy właśnie owsiankę w 2 minuty gotową 

do spożycia, mój brzuch przez aż do pójścia spać mi to wypomina! 

 

Zauważyliście takie reakcje u siebie? A może macie problem ze znalezieniem 

źródła waszych problemów? W takim razie czytajcie etykiety i spróbujcie 

przetrwać dzień bez E! To naprawdę może być jedno z trudniejszych zadań! 

 

 

Anna Paluch  Projekt 90 dni dookoła zdrowia 

www.flowbyania.com 

www.dbamocud.pl 

http://magazynbang.pl/ 
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