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Zacznij od przeglądu szafek i… wyrzuć:
• kostki rosołowe,
• mieszanki przypraw z glutaminianem sodu,
• zupy i sosy w proszku,
• dania gotowe,
•  kremy czekoladowe do smarowania pieczywa,
• słodzone płatki śniadaniowe,
•  produkty z tłuszczami utwardzanymi, np. ciastka  

w polewie czekoladowej,
• chipsy i inne słone przekąski.

Przestawmy się teraz na odżywianie zgodne  
z dekalogiem żywienia, który mamy na przedostatniej 
stronie okładki. Przede wszystkim jedzmy regularnie. 
Świetnie byłoby, gdyby cała rodzina jadała wspólne 
posiłki o tej samej porze. Regularność zapewnia lepszy 
metabolizm oraz sprzyja prawidłowej sprawności 
umysłowej i fizycznej organizmu.

Jedzmy jak najwięcej warzyw – najlepiej surowych, pa-
miętajmy o dokładnym ich umyciu. Składnikiem większo-
ści posiłków dzieci i młodzieży powinny być pełnoziarni-
ste produkty zbożowe - wybierajmy mąkę i pieczywo ra-
zowe, graham, grube kasze, brązowy ryż, naturalne płatki 
zbożowe i pełnoziarniste makarony. Unikajmy wypieków  
z białej pszennej mąki. 

Produkty mleczne* są źródłem dobrze przyswajalne-

go wapnia, a dodatkowo zawierają białko oraz witaminy 
i składniki mineralne. Zalecana przez Instytut Żywności 
i Żywienia ilość produktów mlecznych do spożycia  
w ciągu dnia to 3-4 szklanki mleka/jogurtu naturalnego/
kefiru/maślanki. Każdy z nas, a już szczególnie młode 
organizmy, potrzebuje pełnowartościowego białka. Ich 
źródłem są: mięso, ryby, jaja oraz nasiona roślin strącz-
kowych, jak fasola, zielony groszek, soczewica czy bób. 

Pamiętajmy o zdrowych tłuszczach – te zwierzęce 
zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, a ich nadmierne 
spożycie jest przyczyną wielu chorób. Dlatego warto 
stawiać na oleje roślinne, które są najbogatszym źródłem 
jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Pa-
miętajmy: oleje tłoczone na zimno spożywamy wyłącznie 
na surowo, a do smażenia najlepszy jest rafinowany olej 
rzepakowy (jednak ograniczajmy produkty smażone!).

Cukier dostarcza wielu kalorii, nie dostarcza zaś wita-
min i składników mineralnych, ogranicz więc słodycze. 
Ogranicz też sól, zamiast niej do potraw dodawaj przy-
prawy ziołowe. Zrezygnuj z produktów przetworzonych, 
one zazwyczaj zawierają ogromne ilości soli.

I na koniec: wypijajmy co najmniej 5-6 szklanek czystej 
wody dziennie. Nie zapominajmy też o aktywności fi-
zycznej – powinniśmy być aktywni przynajmniej godzinę 
dziennie, najlepiej na świeżym powietrzu1. 

Wiem, wiem – to miały być „dietetyczne” rewolucje,  
a zaczynam od aktywności fizycznej… Coś Ci tu nie gra? 
No więc powiem Ci: niech zagra! - Podstawą nowej 
piramidy zdrowego żywienia z 2016 r. są różne formy ak-
tywności fizycznej, a nie konkretne produkty spożywcze 
- oświadczył podczas Narodowego Kongresu Żywienio-
wego w Warszawie w 2016 r. dyrektor Instytutu Żywności  
i Żywienia, prof. Mirosław Jarosz2.

Kiedyś ruchu w piramidzie nie było, a zmiana jest 
efektem wnikliwych obserwacji konsumpcyjnych zwy-
czajów Polaków i wpływu żywienia na zdrowie: zdaniem 
dietetyków, powinniśmy znacznie częściej niż dotychczas 
uprawiać sport3. Ta nowa wersja piramidy zgodna jest  
z najnowszymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. 

Jak podkreśla prof. Mirosław Jarosz, ważny jest każdy 
rodzaj aktywności, zarówno bieganie i jazda na rowerze, 
jak również spacery oraz wchodzenie po schodach. Nie-
zmiernie istotne jest, aby żeby wysiłek był regularny i trwał 
najlepiej 30-45 minut dziennie4.

(1)  Normy żywienia dla populacji Polski, pod red. Mirosława Jarosza, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017.
(2)  Zbigniew Wojtasiński, Aktywność fizyczna podstawą nowej piramidy zdrowego żywienia, Polska Agencja Prasowa, http://naukawpolsce.pap.pl/aktual-

nosci/news%2C408100%2Caktywnosc-fizyczna-podstawa-nowej-piramidy-zdrowego-zywienia.html.
(3)  Marta Tomaszkiewicz, Rewolucja w dietetyce 2016. Co robisz źle?, Newsweek.pl, http://www.newsweek.pl/nauka/nowa-piramida-zdrowego-zywie-

nia,artykuly,378359,1.html.
(4) Zbigniew Wojtasiński, Aktywność fizyczna…, op. cit. 7.

*o mleku czytaj jeszcze na stronie 8

Jak rewolucje, to rewolucje…

Najważniejszy jest… ruch

Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej – na 
podstawie publikacji „Piramida zdrowego żywienia i ak-
tywności fizycznej” pod red. prof. dra hab. med. Mirosła-
wa Jarosza, wydanej przez Instytut Żywności i Żywienia 
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, Warszawa 2016.



Dietetyczne rewolucje. Twój przewodnik

3

notatki



Dietetyczne rewolucje. Twój przewodnik

4

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że sport jest 
niezmiernie ważny. Gdy więcej się ruszamy, szcze-
gólnie na świeżym powietrzu – dotleniamy się, lepiej 
się czujemy. Korzyści jest dużo więcej. 

Liczne badania udowadniają, że to styl życia  
i zachowania ludzkie w największym stopniu są od-

(5)  Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Buli, Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne, Wydawnictwo Difin SA, 
Warszawa 2011, s. 7

(6)  Jane Ogden, Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2011, s. 165.

(7) Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Buli, Zachowania zdrowotne…, op. cit., s. 19
(8) Jane Ogden, Psychologia odżywiania się…, op. cit., s. 165
(9)  Beata Całyniuk, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Agnieszka Białek, Natalia Czech, Anna Kukielczak, Piramida żywienia – wczoraj i dziś, „Problemy 

Higieny i Epidemiologii”, 2011, 92(1), s. 20-24.

Piramida zmieniała się przez lata

Pierwsza piramida żywienia została opracowana w 1992 
r. w Stanach Zjednoczonych i miała na celu zwiększenie 
świadomości społeczeństwa amerykańskiego na temat 
prawidłowego żywienia. U jej podstawy znajdowały się 
produkty zbożowe, wyżej warzywa i owoce, produkty 
pochodzenia zwierzęcego, jak również orzechy, suche 
nasiona roślin strączkowych i jaja. Wierzchołek piramidy 
tworzyły tłuszcze i słodycze. W 2005 r. Amerykański De-
partament Rolnictwa zmienił postać piramidy (wprowadził 
pionowy podział) i wprowadził do grafiki postać człowieka 
chodzącego po schodach, co miało zachęcić społeczeń-
stwo do aktywności fizycznej. Produkty zbożowe podzie-
lono na pełnoziarniste i niepełnoziarniste. Również w 2005 
r. Amerykanie stworzyli Harwardzką piramidę zdrowego 
żywienia, u podstaw której znalazła się aktywność fizycz-
na. Pierwsza polska piramida powstała w 1995 r. na wzór 
amerykańskiej piramidy z 1992 r. i uwzględniała pięć grup 
produktów: produkty zbożowe, warzywa, owoce, mleko  
i produkty mleczne, mięso. W 2009 r. Instytut Żywności  
i Żywienia dodał do piramidy (ale poza nią, poniżej podsta-
wy) aktywność fizyczną. Wówczas jeszcze najważniejszymi 
produktami spożywczymi były produkt zbożowe9. 

Co z tym sportem?

powiedzialne za zdrowie człowieka. Badacze też są 
zgodni co do tego, że wzory zachowań kształtują się 
w okresie dzieciństwa i dorastania5. Wyobraź sobie, że 
istnieją również badania naukowe, które jednoznacznie 
potwierdzają, że szybkie chodzenie może zmniejszać 
ochotę na czekoladę6! Takich i podobnych badań jest 
cała masa, współcześnie najlepiej został udokumen-
towany związek ze zdrowiem czterech podstawowych 
zachowań: sposobu odżywiania, palenia tytoniu, picia 
alkoholu oraz aktywności fizycznej7. Naukowcy od lat 
badają związek między mniejszą aktywnością fizyczną 
a wzrostem rozpowszechnienia otyłości. Do dziś jed-
nak nie rozstrzygnęli do końca, czy brak aktywności 
jest przyczyną czy następstwem otyłości. Być może 
osoby otyłe nie uprawiają sportów z powodu takich 
czynników, jak wstyd, piętno lub dyskomfort w czasie 
ćwiczeń. Tak czy inaczej, ruch może przynieść korzyść 
osobom otyłym, sprzyjając chudnięciu, podtrzymując 
spadek masy ciała i poprawiając ich stan zdrowia lub 
samopoczucie8.

Jeśli chodzi o żywność, to najważniejsze według 
nowej piramidy są warzywa i owoce. Dziennie 
powinniśmy spożywać co najmniej 400 g tych 
produktów. Kolejną grupą produktów są produkty 
zbożowe, szczególnie pełnoziarniste, czyli z peł-
nego przemiału. Następne miejsce zajmuje nabiał, 
a dopiero na piątym są produkty mięsne, ryby i jaja 
oraz produkty z warzyw strączkowych. Na samym 
szczycie piramidy znajdują się tłuszcze. Ograniczać 
powinniśmy przede wszystkim spożycie tłuszczów 
zwierzęcych. Czego nie zawiera piramida? Cukru  
i słodyczy – ich po prostu unikajmy!
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Wszyscy dobrze wiemy, że kupując przetworzoną 
żywność tak naprawdę… nie wiemy, co jemy. 

Niektórzy mówią, że brzuch się robi w kuchni, inni  
– że na siłowni. Ja uważam, że robienie brzucha zaczy-
na się w głowie, a jednym z ważniejszych etapów tego 
„robienia” są nasze wybory zakupowe. Co kupimy – to 
później zjemy. Kupujmy więc jak najlepsze produkty. 

Wystrzegajmy się, na ile się da, przetworzonej 
żywności. Co producenci z branży spożywczej dodają 
nam do jedzenia? Substancje słodzące, konserwujące, 
barwniki, przeciwutleniacze, kwasy i regulatory kwa-
sowości, substancje przeciwpieniące, przeciwzbryla-
jące, wypełniające, wzmacniające smak i zapach. To 
nie wszystko, bowiem w żywności mogą znajdować 
się zanieczyszczenia chemiczne związane z produkcją 
i obrotem (jak nawozy, pestycydy, antybiotyki, leki 
hormonalne i uspokajające – stosowane w hodowli 
zwierząt, zanieczyszczenia techniczne pochodzące 
z opakowań i urządzeń oraz związki czyszczące, de-
zynfekujące, zmiękczające, fermenty i stabilizatory),  
a także zanieczyszczenia środowiskowe (jak związ-
ki pochodzące z emisji przemysłowych środków 
transportu i obróbki termicznej: metale, półmetale, 
niemetale, dioksyny, furany, czy też czynniki fizyczne: 
promieniowanie jonizujące i pierwiastki promie-
niotwórcze). Lista nadal się nie zamyka… W żywności 
możemy również znaleźć obce i naturalne substancje 
zawarte w organizmach żywych – jak toksyny zawarte 

(10)  Emilia Kolarzyk, Współczesne i interdyscyplinarne podejście do żywności, [w:] Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka, pod red. Emilii 
Kolarzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 45.

(11) Piotr Pokrzywa, Dodatki do żywności, [w:] Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka, op. cit., s. 54.
(12) Julita Bator, Zamień chemię na jedzenie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013, s. 55
(13) 759 porad, jak walczyć z cukrzycą, Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 31.
(14) Julita Bator, Zamień chemię na jedzenie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013, s. 55.
(15)  Ewa Dulińska-Stanek, Etykietowanie środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta finalnego lub do zakładów żywienia zbiorowego,  

[w:] Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka, op. cit., s. 77.
(16) 759 porad…, op. cit., s. 16.

Szukasz cukru na etykietach? Świetnie! Pamiętaj jednak, 

że producenci żywności stosują więcej rodzajów cukru, 

niż przeciętny człowiek potrafi wymienić! Zwróć uwagę na 

takie nazwy: amazake, cukier brązowy, mączka ze strąków 

szarańczynu (carob), syrop kukurydziany, dekstroza (cukier 

gronowy), zagęszczony sok trzcinowy, fruktoza, koncen-

trat soku owocowego, syrop kukurydziany o wysokiej 

zawartości fruktozy i maltoza (cukier słodowy)13. Słodzące 

dodatki do żywności, których powinniśmy unikać, mają 

swoje skomplikowane nazwy i symbole „E” – to: aspartam 

(E 951), acesulfam K (E 950), sacharyna (E 954), sukraloza 

(E 955), sorbitol (E 420) i mannitol (E 421)14.

Pamiętajmy o zasadzie, że składniki pojawiają się na 

etykietach w porządku malejącym – czyli najpierw 

wyszczególniony jest składnik, którego jest najwięcej. 

Wystrzegajmy się produktów z cukrem na pierwszych 

trzech miejscach. Sprawdzajmy też wartość energetycz-

ną – tam mamy wyszczególnione tłuszcze, węglowodany  

(w tym cukry) i inne składniki. 

w roślinach wyższych, środkach aromatyzujących, 
roślinach przyprawowych, grzybach wielkoowocni-
kowych, grzybach pleśniowych i drobnoustrojach. No 
i na koniec jeszcze alergeny10. 

A po co to wszystko? Dodatki do żywności mają 
wydłużyć okres trwałości produktów poprzez ogra-
niczenie i zapobieganie działaniu drobnoustrojów, 
utlenianiu składników, przeróżnym reakcjom che-
micznym oraz zmianom jakości, jak zmiany barwy, 
smaku, zapachu i tekstury. Dodatki do żywności mają 
chronić składniki decydujące o wartości odżywczej 
produktów, a także zwiększać atrakcyjność produktów 
dla konsumentów11. Dorosłym zazwyczaj bardzo sma-
kuje… glutaminian sodu (E 621), konserwant stosowany 
przede wszystkim w zupach w torebkach, przeróżnych 
przyprawach w proszku i płynie. Mmm, pyszny, co?  
A odpowiada on m.in. za skurcze oskrzeli, depresję, mi-
grenę i astmę! Warto jadać bakalie, ale też sprawdźmy 
– czy nie są one konserwowane siarczynami (siarczyn 
sodu E 221, siarczyn wapnia E 226) powodującymi m.in. 
astmę i podrażnienia żołądka lub dwutlenkiem siarki  
(E 220), który wywołuje m.in. astmę i choroby oskrzeli12.

Co ciekawe, podawanie wykazu składników nie jest 

wymagane dla niektórych produktów spożywczych: 

świeżych owoców i warzyw w całości, wody gazowanej 

nasyconej dwutlenkiem węgla, octu uzyskanego metodą 

fermentacyjną, a także sera, masła, fermentowanego 

mleka, śmietany/śmietanki – pod warunkiem, że nie zo-

stały do nich dodane żadne inne składniki, np. aromaty14. 

Najlepiej kupić po prostu owoce i warzywa, jaja, 

naturalne produkty mleczne, kasze i mąki (lub jeszcze 

lepiej: ziarno, z którego samemu zrobimy mąkę) i w domu 

to „przetworzyć”. Mamy wówczas wpływ, na to, co jemy 

my i nasi najbliżsi. Nie bez znaczenia jest też to, jakie 

warzywa i owoce wybieramy – skąd one pochodzą, jak 

były transportowane i przechowywane. Warto stawiać 

na lokalność i sezonowość! Wówczas wiemy, że owoc 

nie płynął do nas tygodniami w kontenerach spryskany 

ogromną masą chemii. 

Świetna rada z poradnika dla cukrzyków: „Kupuj 

produkty, które rozpoznałaby twoja babcia”16.

Na zakupach
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(17) Julita Bator, Zamień chemię na jedzenie. Nowe przepisy, Wydawnictwo Znak 2014, s. 30.
(18) Paul Pitchford, Odżywianie dla zdrowia. Tradycje wschodnie i nowoczesna wiedza o żywieniu, Galaktyka, Łódź 2016, s. 41.
(19)  Katarzyna Bosacka, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Czy wiesz, co jesz? Poradnik konsumenta, czyli na co zwracać uwagę, robiąc codzienne 

zakupy, Wydawnictwo Publicat, Poznań 2011, s. 21.
(20) Gordon Ramsay, Zdrowa kuchnia, Muza SA, Warszawa 2009, s. 16.
(21) Katarzyna Bosacka, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Czy wiesz, co jesz…, op. cit., s. 27.
(22) Anna Ciesielska, Filozofia zdrowia. Kwaśne, surowe, zimne…, Centrum Zdrowego Żywienia ANNA, Poznań 1998, s. 111-112.
(23) Katarzyna Bosacka, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Czy wiesz, co jesz…, op. cit., s. 20.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia… 
…a drugie śniadanie? To drugi najważniejszy posiłek 
dnia :)

Warto jest dobrze zacząć dzień. A źle będzie, 
jeśli zaczniesz go od kanapki z pszennego chlebka 
z kremem „orzechowo-czekoladowym” znanym  
z reklam (i niestety uwielbianym, choć w niektórych 
krajach już zakazanym!). Jeśli już musisz coś takiego 
podać na śniadaniowy stół, to krem wykonaj ze 100 g 
orzechów laskowych, 70 g gorzkiej czekolady, 60 g 
nierafinowanego cukru, 100 ml mleka krowiego (ale nie 
homogenizowanego i nie UHT – jak ostrzega autorka 
przepisu, Julita Bator) lub zbożowego oraz 2 łyżeczek 
cukru waniliowego17 (nie wanilinowego).

Często na śniadania jadamy (albo jadaliśmy jako 
dzieci, a teraz swoim dzieciom to serwujemy) produkty 
nabiałowe. Unikajmy kupowania i jedzenia artykułów 
o obniżonej zawartości tłuszczu – nabiał, z którego 
usunięto tłuszcz może nie wspierać wchłaniania  
i przyswajania rozpuszczalnych w tłuszczach witamin 
D i A, niezbędnych do utrzymania i wytwarzania nowej 
masy kośćca. Spożywając nabiał o obniżonej zawar-
tości tłuszczu możemy doprowadzić do tego, że wapń 
będzie się kierował do tkanek miękkich, a nie do kości18. 
A co do mleka/jogurtu/kefiru? Najczęściej płatki…

Brakuje Ci pomysłów śniadaniowych? 

Poniżej przykładowe menu tygodniowe na śniadania  

i drugie śniadania (do szkoły, pracy):

poniedziałek

1.  Mleko/jogurt z płatkami pełnoziarnistymi i wkrojonymi 

owocami
2.  Ciastka owsiane (upieczone w niedzielę wieczorem) 

z bakaliami
wtorek

1.  Owsianka (mleko lub mleczko roślinne, płatki owsiane, 

siemię lniane, cynamon i syrop klonowy, z agawy lub 

miód do smaku, owoce/bakalie)

2.  Placuszki bananowe usmażone rano na odrobinie 

tłuszczu
środa

1. Omlet (jajka, warzywa)

2. Kanapka z masłem i miodem
czwartek

1. Jaglanka
2. Naleśnik z dżemem słodzonym sokiem owocowym

piątek

1.  Twarożek z dodatkiem rzodkiewki i szczypiorku oraz 

bułka grahamka.
2.  Naleśniki (amerykańskie pancakes) z pełnoziarnistej 

mąki z syropem klonowym
sobota

1.  Pudding jaglany (ugotowana wieczorem kasza jaglana 

zmiksowana z mlekiem lub mleczkiem roślinnym  

i owocami). 
2.  Jajecznica (np. ze szpinakiem, z kukurydzą, z pieczarka-

mi) posypana szczypiorkiem + chleb graham
niedziela

1.  Własnoręcznie upieczone bułki z masłem, sałatą, 

pomidorem i papryką
2. Jogurt z otrębami i owocami jagodowymi

Spór o mleko

Naukowcy, lekarze, dietetycy i osoby propagujące 

przeróżne diety i sposoby odżywiania od lat spierają się  

o to, czy mleko krowie jest dla nas zdrowe. Anna Cie-

sielska, autorka książek poświęconych diecie Pięciu 

Przemian „Filozofia zdrowia”, „Filozofia życia” i „Filozofia 

smaku”, pisze „Mleko krowie nie jest dla człowieka 

doskonałym, całościowym produktem spożywczym, 

lecz jest takim z pewnością dla cielęcia. Dla człowieka 

takim cudownym pokarmem jest tylko mleko matki. (…) 

Mleko potrzebne jest dziecku do 3. roku życia i najlepiej, 

aby było to mleko matki. W tym okresie życia organizm 

dziecka produkuje enzym laktazę, nieodzowny przy 

trawieniu laktozy (cukru) oraz podpuszczkę potrzebną 

do trawienia białka”22. Tymczasem np. dr hab. nauk 

medycznych Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, 

znana z programów Katarzyny Bosadzkiej „Wiem, co 

jem” jako „Profesor Zdrówko” twierdzi: „Nieprawda, że 

mleko to śmierć w kartonie. Nie ma żadnych dowodów 

naukowych, by było szkodliwe dla zdrowia. (…) Prawda, 

że mleko jest silnym alergenem. W Polsce alergia na 

białko mleka krowiego występuje u 2,7 proc. niemowląt 

karmionych sztucznie i u 1,8 proc. karmionych natural-

nie. Dziecięce alergie na mleko na ogół przemijają i nie 

ograniczają możliwości picia mleka w dorosłym życiu”23.

Niemal połowę wszystkich kupowanych w Polsce 
płatków stanowią płatki „dla dzieci”19, czyli mieszanki 
zawierające ogromne ilości cukrów, a do tego wzbo-
gacone często solą i niezdrowym tłuszczem. Zamień 
płatki kukurydziane na owsiane: są one bogate  
w błonnik, pozwalają utrzymać właściwy poziom 
cukru w organizmie, uwalniają energię powoli. Są 
idealne na śniadanie w postaci owsianki, granoli (płatki 
zapiekane z owocami) lub müsli20.

Idealnym pokarmem śniadaniowym są jajka. Świet-
nie byłyby, gdyby pochodziły one od ptaków karmio-
nych naturalnie. Jednak niestety wielu właścicieli 
hodowli klatkowych karmi kury paszami z dodatkiem 
karotenu, który sprawia, że żółtka jaj wyglądają jak te 
od kur karmionych naturalnie21.
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Ciepły obiad musi być…
…tak uważały nasze prababki i miały sporo racji. 
Mogło walić się i palić, ale cała rodzina spotykała 
się przy stole, aby wspólnie zjeść obiad.

Cofnijmy się w czasie. Początek wszelkiej sztuki 
kulinarnej to zastosowanie ognia do przygotowania 
posiłku. Prawdopodobnie nasi przodkowie prażyli, a 
wkrótce i gotowali żywność, nie po to, aby podnieść 
walory smakowe, tylko – aby zwiększyć trwałość 
produktów i stworzyć możliwość przechowywania ich 
na te okresy, kiedy zdobycie ich z różnych względów 
było utrudnione. Tu, gdzie teraz żyjemy, pierwotnym 

sposobem zdobywania pożywienia było zbieractwo i 
łowiectwo, a wkrótce rolnictwo i chów zwierząt. Nasi 
dziadowie stopniowo przechodzili do coraz bardziej ra-
cjonalnych systemów uprawy roli. Popatrzmy na mapę 
świata – w kuchni Dalekiego Wschodu dominuje ryż,  
w Ameryce Środkowej – kukurydza, a w większości 
krajów na południu i zachodzie Europy – pszenica. Na 
naszych ziemiach zaś od pierwszej połowy pierw-
szego tysiąclecia naszej ery na czoło wysunęło się 
żyto, do którego wkrótce dołączył… ziemniak. Zresztą 
dominująca rola tych dwóch składników nie ograni-
czyła się do sporządzania chleba i potraw – rośliny te 
stanowią podstawowe surowce do produkcji napoju, 

(24) Henryk Dębski, Współczesna kuchnia polska, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1982, s. 6-8.
(25) Julita Bator, Zamień chemię na jedzenie, op. cit., s. 240.
(26) Gordon Ramsay, Zdrowa kuchnia, op. cit., s. 9.
(27) Julita Bator, Zamień chemię na jedzenie. Nowe przepisy, op. cit., s. 213-223.
(28) Paul Pitchford, Odżywianie dla zdrowia…, op. cit., s. 331.

Pomysły na slow food

Zamiast „fast”, czyli szybkiego, Julita Bator proponuje 
„slow food”, czyli powolne jedzenie. A nawet idzie o krok 
dalej i przedstawia szybkie dania przeszczepione na grunt 
idei „slow food”: 

•  hot doga z bułką orkiszową, żytnią lub pełnoziarnistą, 
•  chrupiące kawałki kurczaka w panierce z niesłodzo-

nych płatków kukurydzianych pieczone w piekarniku,
•  frytki (z ziemniaków, które osobiście kupimy, obierze-

my, umyjemy i pokroimy) z piekarnika27.

Metody zdrowego gotowania 
wg Gordona Ramsaya:

 •  gotowanie na parze – np. w zwykłym garnku, do którego wkładamy mała płaskodenną miskę żaroodporną (do góry dnem), na której postawimy talerz żaroodporny – na nim kładziemy jedzenie, a miskę oblewamy dookoła wrzątkiem, przykrywamy ganek i podgrzewamy,•   pieczenie – mięso warto umieścić na ruszcie, aby tłuszcz mógł skapywać, 
•   szybkie smażenie (po chińsku) –krótka obróbka na dużym ogniu w niewielkiej ilości tłuszczu (jedzenie musi być pokrojone w niewielkie, jednakowej wielkości kawałki), 
 •  grillowanie – dobrze przed grillowaniem zamarynować składniki, ponieważ pozwala to zmniejszyć ilość tłuszczu potrzebnego do przygotowania potrawy,
 •  gotowanie w płynie (wodzie, bulionie) – pamiętajmy, że wiele składników odżywczych po gotowaniu zostaje w tym płynie, dlatego można go wykorzystać do przy-gotowania zupy, sosu lub gulaszu,
 •  sauté – ta metoda podsmażenia pokrojonych w cienkie paski warzyw lub mięsa polega na odrzucaniu ich na gorącej patelni, aby się równomiernie zrumieniły (to, czy jest zdrowa, zależy od ilości i jakości użytego tłuszczu), •  duszenie – przed właściwym duszeniem składniki należy zrumienić26.

który wysławił nasz kraj na całym świecie – wódki24. 
Współcześnie jednak nasz przemysł spożywczy 
opiera się na pszenicy…

Tradycyjny polski obiad kręci się wokół mięcha 
(schabowy, mielony, pulpet itp. itd.) lub produktów 
mącznych i skrobiowych (np. pierogi, kopytka). 
Tymczasem podstawowa zasada brzmi: starajmy się  
w centrum naszego jadłospisu umieszczać warzywa, 
a dopiero do nich dołączać kasze, rośliny strączkowe, 
ryby czy mięso – warzywa to remedium na wiele nega-
tywnych procesów, jakie towarzyszą obróbce pokar-
mu, są źródłem witamin, antyoksydantów i błonnika25.

…bo nie dostaniesz deseru!
Bardzo ważne jest, aby nie przekupywać dzieci 

deserem jako nagrodą za zjedzony posiłek czy ja-
kiekolwiek inne dobre zachowanie. I z drugiej strony 
– nie odmawiajmy też pociechom deseru, traktując 
to jako rodzaj kary. Dlaczego? Bo wpoimy dzieciom 
przekonanie, że deser jest najlepszym, bo zakaza-
nym specjałem. Wiązanie słodkich nagród z dobrym 
zachowaniem uczy dzieci utożsamiać pożywienie ze 
strawą emocjonalną, a to może powodować rozmaite 
zaburzenia odżywiania!28
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Kolacji nie oddawaj wrogowi!
Chińskie przysłowie mówi: „Śniadanie zjedz sam, 
obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj 
wrogowi”. I wiele osób rzeczywiście w trosce o smukłą 
sylwetkę zaczyna unikać kolacji. A to błąd! Wieczorem 
też trzeba coś zjeść, choć oczywiście z umiarem.

Co można zjeść na kolację? Teoretycznie wszystko, 
ale lepiej ograniczyć na ten wieczorny posiłek węglo-
wodany proste, cukry, które tylko będą nas pobudzać. 
Dzieciom mającym problemy z zasypianiem, lepiej nie 
serwować owoców, dżemów itp. 

Niektórzy lubią wieczorem zjeść paróweczki… 
Tymczasem najtańsze parówki robi się z „mięsa 
oddzielonego mechanicznie” (MOM), które mięsem 
wcale nie jest – są to zmielone ścięgna, tłuszcz, kupry, 
skóry, uszy, flaczki, pazury i… prącia. A do tego masa 
chemii, bo dodając azotynów i azotanów, polifosfora-
nów, emulgatorów oraz zagęstników, producenci robią  
z jednego kilograma MOM-u dwa kilogramy parówek29.

Parówki to klasyczny fast food. A jeśli o nim już 
mowa, to muszę przytoczyć słowa Iwony Bates, 
autorki książki „Sportowe kalorie, czyli zdrowa dieta 
dla młodych sportowców”: „Jedzenie typu fast food 
jest mało wartościowe, brak w nim zdrowego białka  
i węglowodanów, zawiera niezdrowe tłuszcze, warzywa 
w małej i słabej jakości. Mimo kaloryczności te produkty 
nie odżywiają, tylko tuczą30”.

Każda kolacja powinna 
być pełnowartościowym 
posiłkiem. Co to znaczy? 
Ano to, że musi ona zawie-
rać wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze.

Doktor Jadwiga Gór-
nicka, lekarz medycy-
ny, wybitna specjalistka 
chorób wewnętrznych  
i medycyny naturalnej 
w Polsce i autorka wielu 
książek, w swoich za-
sadach prawidłowego 
odżywiania jako punkt 
s i ó d my w ym i e n i a : 
„Nie objadać się przed 
snem”31. To taka prosta 
prawda życiowa, po-
wtarzana przez wiele 
osób. Więc dlaczego 
często się do niej nie 
stosujemy?

Kolacja powinna dostarczyć białka do regeneracji  
i rozbudowy mięśni oraz budowy innych tkanek w czasie 
nocnego odpoczynku. Dlatego na ten ostatni posiłek 
w ciągu dnia często dietetycy proponują mięsa, ryby 
i jajka. Te składniki trawią się stosunkowo wolno, więc 
ważne jest, aby taki posiłek zjeść nie później niż 3 go-
dziny przed snem (to zalecenie oczywiście nie dotyczy 
małych dzieci 32). 

Co w dawnych czasach jadano na „zwykłe” polskie 
kolacje? Jedną potrawę gotowaną, najczęściej zupę (żurek 
z mąki żytniej, barszcz burakowy, kapuśniak), potrawę  
z kapusty, kaszy, ziemniaków lub makaronu. Do zup poda-
wało się ziemniaki lub chleb, a potrawy z kaszy czy klusek 
uzupełniano serem, kapustą, grzybami lub powidłami. 
Dania mięsne pojawiały się rzadko i zazwyczaj zawierały 
podroby lub wędliny, a dania rybne – śledzie i szproty33. 

Dziś częściej zdarza nam się jadać kolacje po „amery-
kańsku” czy „śródziemnomorsku”. I o ile dieta mieszkań-
ców USA uznawana jest za wybitnie niezdrową, to wielu 

dietetyków podkreśla 
wyższość kuchni śród-
ziemnomorskiej nad na-
szą, polską. Rzeczywiście 
– nad Morzem Śródziem-
nym je się wiele warzyw  
i owoców oraz zdrowych 
tłuszczy. Pamiętajmy 
jednak, że my żyjemy  
w innym klimacie, a więc 
mamy dostępne lokalnie 
inne produkty rolne, mamy 
inne uwarunkowania ge-
netyczne, mentalność  
i przyzwyczajenia sma-
kowe. „Dla Polaków dobra 
jest polska kuchnia” – pisze 
wprost Anna Ciesielska34. 
Włączmy więc do naszej 
diety więcej warzyw i owo-
ców (głównie lokalnych), 
a także zadbajmy o dobre 
tłuszcze. I będzie dobrze!

(29) Katarzyna Bosacka, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Czy wiesz, co jesz…, op. cit., s. 160-161. 
(30) Iwona Bates, Sportowe kalorie, czyli zdrowa dieta dla młodych sportowców, PZWL, Warszawa 2017, s. 73. 
(31) Jadwiga Górnicka, Apteka natury. Poradnik zdrowia, Agencja Wydawnicza Morex, Kielce 2003, s. 33. 
(32) Iwona Bates, Sportowe kalorie…, op. cit., s. 129. 
(33) Henryk Dębski, Współczesna kuchnia…, op. cit., s. 22.
(34) Anna Ciesielska, Filozofia życia, Centrum Zdrowego Żywienia ANNA, Poznań 2006, s. 218. 

Garść pomysłów na kolacje
• sałatka z ryżu, tuńczyka i groszku konserwowanego • sałatka z wędzoną makrelą• fasolka szparagowa z pomidorami i serem typu feta• sałatka grecka z sałatą lodową• twarożek z jogurtem naturalnym i np. rzodkiewkami• kasza gryczana z warzywami na ciepło• ryż z warzywami na ciepło• gulasz z bakłażana• pieczona ryba z warzywami• żytnie tosty z odrobiną sera żółtego i pomidorem• buraczki czerwone na ciepło z pieczywem graham• zupa krem z dyni• zupa krem z marchewki z imbirem• tortilla z warzywami i tofu lub grillowanym kurczakiem• muffiny jajeczne z warzywami (np. z papryką, cukinią, brokułem, szpinakiem)• nadziewane pomidory lub papryka (do nadzienia ryż lub kasza, warzywa, jajko, na wierzch nieco sera żółtego)• makaron z pomidorami, mozzarellą i bazylią• jajka w koszulkach z warzywami i pełnoziarnistą bułką
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Wielu z nas przepada za słodkościami. Od dziecka. 
Prawda? Zauważ jednak, że kiedy maluch po raz 
pierwszy zaczyna jeść pokarmy stałe, to uwielbia 
owoce i warzywa, w tym strączkowe, i inne pokarmy 
prosto z natury35! To, że w miarę jedzenia apetyt na 
słodkie wzrasta, często jest winą… rodziców!

„72% jadłospisu naszych milusińskich to rezultat wpły-
wu rodziców” - twierdzą otwarcie dr Jacob Teitelbaum 
i dr Deborah Kennedy36. Trzylatek przecież nie pójdzie 
sam do sklepu i nie zrobi zakupów. A że będzie „robił 
awantury” o ustawione przy kasie batoniki… Cóż. Gdyby 
nie poznał ich smaku, to by się nie awanturował.

Co za dużo, to nie zdrowo

Pamiętaj, że każde 4 g „cukrów” to równoważnik 
łyżeczki cukru. Eksperci żywieniowi zalecają, aby 
zdrowi ludzie nie przekraczali 12 łyżeczek dziennie 
ze wszystkich produktów żywnościowych łącznie37. 
Spożywanie przez młodych ludzi cukru w nadmia-
rze zwiększa ryzyko, że rozwiną się u nich nie tylko 
nadwaga i otyłość, ale też m.in. cukrzyca, próchnica, 
osłabiony system immunologiczny oraz problemy 
behawioralne i trudności w nauce. Dzieci, których dieta 
zawiera dużo cukru, są również bardziej narażone na 
niepokój i depresję, grzybicę, zespół chronicznego 
zmęczenia, a nawet chroniczne zapalenia zatok  
i uszu38… To właśnie głównie od cukrów ludzie stają się 
otyli. A powikłania otyłości u dzieci są straszne: insuli-
noodporność i zespół metaboliczny; cukrzyca typu 2; 
przedwczesne dojrzewanie; niedobór hormonu wzro-
stu; zaburzenia miesiączkowania i zespół policystycz-
nych jajników u dziewcząt; hipogonadyzm u chłopców 
(stan, w którym jądra nie wytwarzają wystarczającej 
ilości testosteronu); dyslipidemia (zaburzenie metabo-
lizmu tłuszczów); nadciśnienie tętnicze; przerost lewej 
komory serca; wczesne zmiany miażdżycowe; zespół 
bezdechu sennego; astma oskrzelowa; nietolerancja 
wysiłku fizycznego; choroba stłuszczeniowa wątroby; 
kamica pęcherzyka żółciowego; refluks żołądkowo-
-przełykowy; zwiększone ryzyko raka jelita grubego; 
zwiększone ryzyko nowotworów piersi; podwyższony 
poziom wskaźników stanu zapalnego układu immu-
nologicznego; stwardnienie kłębuszków nerkowych; 
zespół przeciążeniowy stawów kolanowych i biodro-
wych; młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej; 
choroba Blounta (piszczel szpotawa); koślawość kolan; 
płaskostopie; żylaki kończyn dolnych; dna mocza-
nowa; rogowacenie ciemne skóry; rozstępy skórne; 
hirsutyzm (nadmierne owłosienie); pseudotumor 
cerebri (rzekomy guz mózgu); wady postawy; niska 
samoocena; depresja; izolacja społeczna39.

Przerażające jest to, że dwie butelki wody mineral-
nej „o smaku truskawkowym” mają więcej cukru niż 
słoik najsłynniejszego na świecie „czekoladowo-orze-
chowego” kremu do pieczywa. Budyń „bez cukru” jest 
pięciokrotnie słodszy od tego z cukrem, dzięki sztucz-
nym dodatkom. Cukier robi za „wypełniacz masy”  
w musztardzie, torebkach przypraw, czy pulpetach  
z sosem pomidorowym. Wiodący w Polsce producent 
napojów z palety 26 produktów ma tylko dwa, które 
nadają się do sprzedaży w szkołach. W Polsce działa 
prawdziwe „lobby cukrowe”.  Cukier jest konserwantem 
i buduje smak, a jego najcenniejsza zaleta dla branży 
spożywczej to… działanie uzależniające klientów – jak 
czytamy w artykule Tomasza Molgi40. 

  

(35) Jacob Teitelbaum, Deborah Kennedy, Cukier dzieci nie krzepi, Muza SA, Warszawa 2013, s. 20.
(36) Jacob Teitelbaum, Deborah Kennedy, op. cit., s. 36.
(37) 759 porad…, op. cit., s. 31.
(38)  Karolina Osińska-Marcińczyk, Dlaczego twoje dziecko nie powinno jeść słodyczy?, Mamkowo.pl, http://www.mamkowo.pl/dlaczego-twoje-dziecko-

-nie-powinno-jesc-slodyczy/.
(39)  Ewa Sosnowska-Bielicz, Joanna Wrótniak, Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 

T. XXXII – 2013, s. 154.
(40)  Tomasz Molga, Woda słodsza od nutelli. Jak politycy pozwolili na uzależnienie nas od cukru, https://wiadomosci.wp.pl/woda-slodsza-od-nutelli-jak-

-politycy-pozwolili-na-uzaleznienie-nas-od-cukru-6241146346362497a.

Czym zastąpić cukier? 

Jeśli tylko możesz, to przygotowuj słodycze w domu! 

Zamiast białych kryształków dodawaj:

*  miód – raczej nie podgrzewajmy go zbytnio, by nie stracił 

leczniczych (antybakteryjnych) właściwości, chyba że np. 

pieczemy ciasto i zależy nam na miodowym aromacie 

(miodu nie podajemy dzieciom poniżej 1 roku życia, gdyż 

może on zawierać przetrwalniki pałeczek jadu kiełbasia-

nego w ilościach stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

i życia niemowlaków i powodować botulizm dziecięcy);

*  bakalie – namoczone i zblendowane rodzynki, morele, 

figi czy daktyle… 

* owoce – na przykład banany, świeże ananasy;

* syropy: klonowy, daktylowy, orkiszowy, z agawy;

* stewię, ksylitol i erytrytol. 

Słodycze… ach słodycze!
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