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Fotoreportaż z wycieczki do piekarni
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Fotoreportaż z pieczenia chleba na zajęciach praktycznych

Laureaci konkursu „Chleb nasz powszedni”
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Prezentacje nagrodzone w konkursie

Podsumowanie międzyszkolnego konkursu „Chleb nasz powszedni”
W dniu 22 października 2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widze-

wie ogłoszono wyniki międzyszkolnego konkursu pt. „Chleb nasz powszedni”. Organizatorkami 
konkursu były panie: Ewa Gałaj, Aneta Jędraszek, Anna Lizak i Agata Witkowska. Patronat nad 
przedsięwzięciem, podjętym w ramach kampanii na rzecz zdrowego żywienia „Tydzień Żytniego 
Chleba w Szkole 2010” objął Dyrektor ZSCKR w Widzewie, pan Arkadiusz Bielecki, który ufun-
dował również atrakcyjne nagrody dla laureatów. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, położonych na terenie powiatu pabianickiego. Niezależne Jury 
oceniało prace w dwóch kategoriach: plakat i prezentacja w każdej grupie wiekowej. 

Nagrody otrzymali:
W kategorii gimnazjum
Plakaty
I miejsce Agnieszka Hoja Gimnazjum w Ksawerowie
II miejsce Karolina Jarmuł Prywatne Gimnazjum w Ksawerowie
III miejsce Barbara Lubiszewska Gimnazjum im. św. Wincentego a’Paulo w Pabianicach
Prezentacje multimedialne
I miejsce Angelika Grabarz Gimnazjum w Ksawerowie
II miejsce Sandra Kaszowska Prywatne Gimnazjum w Ksawerowie
III miejsce Karolina Marcinkiewicz Gimnazjum w Ksawerowie
W kategorii szkoła ponadgimnazjalna
Plakaty
I miejsce Agnieszka Kowalczyk ZS nr 3 w Pabianicach
Prezentacje multimedialne
I miejsce Aneta Stępień ZSCKR w Widzewie
II miejsce ex aequo Monika Świercz, Patrycja Krystosik Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach 
i Anna Krzewiniak, Mateusz Jędrusik ZSCKR w Widzewie
Wyróżnienie dla Anny Cyrulskiej z LO w Konstantynowie Łódzkim
Wyróżnienie dla Sylwii Sobieryn z ZS nr 2 w Pabianicach

Uroczystość wręczenia nagród uświetniło krótkie przedstawienie, przygotowane przez uczniów ze 
Szkolnego Koła Humanistycznego, działające pod kierunkiem pani Ewy Gałaj i pani Anety Jędraszek 
oraz wystawa, poświęcona roli chleba w kulturze polskiej, przygotowana przez panią Annę Lizak.

Po uroczystości odbyła się degustacja chlebów, upieczonych przez uczniów Zespołu Szkół w Wi-
dzewie, pod kierunkiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu – pana Marcina Kolasińskiego.

Zaproszeni goście otrzymali sprawdzone przepisy na różne typy smacznego i zdrowego chleba 
na zakwasie.

Dawno temu…

Miejscowość Talar (do 2008 r. część wsi Ldzań)
była kiedyś osadą młyńska. Dziś znajdują się tam 
dwa unikatowe, drewniane młyny z XIXw. Stoją
po obu stronach rzeki Grabi, której nurt napędzał
dawniej te zabytki techniki.  

Kategoria gimnazjum
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Obecnie…

• Pierwszy etap produkcji mąki.
• Urządzenia wykorzystywane do wyrobu 

mąki
• Ile trwa wyrób mąki?
• Jakie zboża są wykorzystywane do wyrobu 

mąki?
• Jak dużo mąki wytwarza się w jeden 

dzień?
• Jakie mąki są wytwarzane w młynie?wytwarzane w młynie?

wykorzystywane do wyrobu wykorzystywane do wyrobu 
Przeprowadziłam wywiad z kierownikiem pabianickich 

młynów
panem Piotrem Kanią

• Jak wygląda proces produkcji 
mąki?

• Pierwszy etap produkcji mąki wygląda 
następująco: Ziarno po przywiezieniu  
z pól zostaje zważone i 
zmagazynowane  w spichlerzach, 
gdzie poddawane zostaje dowilżeniu 
minimum do 17% wilgotności. 
Następnie z elewatorów przechodzi   w 
zależności od przeznaczenia przez 
maszyny, które: płuczą zboże, 
oddzielają plewy od zboża,  mielą je, 
ponownie usuwają zanieczyszczenia, 
przesiewają przez sita i już gotowa 
mąka podawana specjalnymi tunelami 
jest przesuwana do zbiorników,           
z których zsuwa się do worków.z których zsuwa się do worków.

zależności od przeznaczenia przez 
maszyny, które: płuczą zboże, 
oddzielają plewy od zboża,  mielą je, 
ponownie usuwają zanieczyszczenia, 
przesiewają przez sita i już gotowa 
mąka podawana specjalnymi tunelami 
jest przesuwana do zbiorników,           
z których zsuwa się do worków.

Urządzenia wykorzystywane 
do wyrobu mąki:

Maszyna-zwana       
plewnikiem,    
przeznaczona do  
oczyszczania zboża oraz 
jego mielenia. Ziarno po 
przejściu przez to 
urządzenie zostaje 
przesłane drogą 
ślimakową  do 
następnego etapu 
obróbki. Nie zmielone 
ziarno powraca do 
początkowej fazy 
mielenia.
początkowej fazy 

• Zbiornik, w którym ziarno 
zostaje poddane 
sortowaniu i przesianiu 
przez sita podczas 
wibracji maszyny,            
a następnie zsypywane 
do kolejnego urządzenia.

• Maszyna ta zajmuje się 
oddzielaniem ziaren od 
zanieczyszczeń na 
przykład kamyków.

Ziarna wędrują tymi 
tunelami do 
odpowiednich urządzeń. 

• Tak wygląda jeden              z 
końcowych etapów obróbki 
zboża. Przemielone zostaje 
wsypywane do worków.
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Na tym etapie mąka 
gromadzona jest w ogromnych 
betonowych zbiornikach,         
z których następnie 
przesypywana jest do worków   
i wysyłana do sprzedaży.   

Mniejsze opakowania są 
ustawiane na paletach, 
foliowane i wysyłane do 
sklepów.

Ile trwa wyrób mąki?
Wyrób mąki to proces ciągły.

Jakie zboża są wykorzystywane 
do wyrobu mąki?
Do wyrobu mąki jest używana 
pszenica i żyto.

Jakie mąki są produkowane w 
młynie?

W pabianickim młynie 
produkowane są mąki:
-pabianicka
-tortowa
-krupczatka
-poznańska
-wrocławska 
pozna
wrocławska 
pozna
wrocławska Po młynie czas na piekarnię

• Etapy produkcji pieczywa
• Rodzaje pieczywa wytwarzane w piekarni 
• Dla ciekawych

Przeprowadziłam wywiad z mistrzem piekarni 
panem Zygmuntem Dominikowskim.

Mąka po zmieleniu trafia do 
piekarni. Tam zostaje 
wykorzystana do produkcji 
pieczywa. Teraz przedstawię 
kolejne kroki  jego wyrobu 
na przykładzie chleba 
żytniego.
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Jaki są etapy 
wyrobu chleba?
W kociołku zarabiany jest  żur –
naturalny zakwas (mąka żytnia, 
drożdże i woda o temperaturze 28-
30 C ), pozostawiamy go na 2,5 
godziny. Następnie do   dzieży 
(pojemnik do wyrabiania ciasta) 
wsypujemy mąką żytnią, wlewamy 
żur i zaparzkę (mąka żytnia 
zaparzone wodą w celu utrzymania 
dłuższej wilgotności pieczywa). 
Wszystkie składniki zostają poddane 
dokładnemu połączeniu minimum 
przez 10 minut. 

Wszystkie składniki zostają poddane 
dokładnemu połączeniu minimum 
przez 10 minut. 

Wszystkie składniki zostają poddane 
dokładnemu połączeniu minimum 
przez 10 minut. Wyrobione ciasto zostaje porcjowane  

i ważone, po czym piekarze ręcznie 
kształtują je i  umieszczają                 
w foremkach, które idą do garownika 
na 30 minut i temperaturze 38°C,
w 69% wilgotności. W tym czasie 
ciasto rośnie i nabiera prawidłowe 
kształtu bochenka. 

• Po wyjęciu z garownika pan piecowy układa 
formy na taśmie pieca przelotowego, w którym  
ciasto zostaje poddane temperaturze 220 C
przez 45 minut. 
ciasto zostaje poddane temperaturze 220

• Po wyjęciu z garownika pan piecowy układa 
formy na taśmie pieca przelotowego, w którym  
ciasto zostaje poddane temperaturze 220
przez 45 minut. 

• Po wyjęciu z garownika pan piecowy układa 

Po 5 godzinach mieliśmy chlebek 
gorący i chrupiący.gorący i chrupiący.

• Jakie pieczywo jest 
wytwarzane w piekarni?

-chleb wiejski
-chleb słonecznikowy
-chleb mieszany
-chleb orkiszowy
-chleb zbożowy
-chleb turecki
-angielki
-bagietki
-bułki
-bułki francuskie z rodzynkami

bagietki
bułki
bułki francuskie z rodzynkami

Na pierwszym zdjęciu od góry widzimy 
zaparzkę dodawaną do pieczywa dla 
lepszej wilgotności.

Po prawo w dzieży leżakuje ciasto na 
chleb słonecznikowy.

Z lewej strony dostrzegamy 
przygotowanie do łączenia żuru          
z mąką żytnia i odrobiną soli. 

Dziękujemy za uwagę.
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Jedna z legend o powstaniu chleba mówi o tym,         jak 
to niewolnik egipski (około 2600 lat przed narodzeniem 
Chrystusa) zasnął w czasie czekania na wypiek 
tradycyjnych ciastek z mąki i wody. Ogień się wypalił, a 
ciasto przez noc wyrosło            i w ten sposób powstał 
pierwszy bochenek chleba.

ABC
Chleba chcę,
Lecz i wiedzieć mi się godzi,
Z czego też to chleb się rodzi? 

DEF
Naprzód siew:
Rolnik orze ziemię czarną
I pod skibę rzuca ziarno

HKJ
Ziarno w lot
Zakiełkuje w ziemi łonie,
I kłos buja na zagonie.

Ł i L
Gdy już cel
Osiągnięty gospodarza,
Zboże wiozą do młynarza 

Jedna z legend o powstaniu chleba mówi o tym,         jak 
to niewolnik egipski (około 2600 lat przed narodzeniem 

tradycyjnych ciastek z mąki i wody. Ogień się wypalił, a 

Chleb – jest to pieczywo otrzymywane z wypieku 
ciasta, będącego jednorodnym połączeniem mąki 
zbożowej różnego gatunku i wody, poddanego 
najczęściej, ale nie zawsze, fermentacji alkoholowej (z 
wykorzystaniem drożdży) bądź mlekowej (bakteryjnej), 
wyrobionego w bochny różnego kształtu i wielkości.

Kategoria szkoła ponadgimnazjalna
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MNO
Każde źdźbło,
za obrotem kół, kamienia,
W białą mąkę się zamienia 

PQS
To już kres!
Z młyna piekarz mąkę bierze
I na zacier rzuca w dzieże. 

RTU
I co tchu
W piec ogromny wkłada ciasto,
By chleb miały wieś i miasto. 

WXZ
I chleb wnet!
Patrzcie, ile rąk potrzeba,
Aby mieć kawałek chleba.Aby mieć kawałek chleba.

 razowy na miodzie,
 razowy z soją wiejski,
 kaszubski, 
 krakowski,
 oliwski,
 mleczny, 
 praski, 
 baltonowski, 
 pumpernikiel
 turystyczny,

 pszenny ,
 pszenny leki,
 tostowy,
 jasny mleczny,
 razowy,
 pełnoziarnisty,
 staropolski,
 chrupki, 
 Słonecznikowy
 żytni

 mąka pszenna lub mąka żytnia,
 woda,
 sól ,
 dodatki ( drożdże lub kwaśne mleko w celu 

wywołania fermentacji )


wywołania

1. www.chlebpolski.pl

2. www.piekarniajunikowska.pl 

3. www.chleb.ases.p

4. Władysław Bełza - Abecadło o chlebie
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Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej

w Zduńskiej Dąbrowie

99-440 Zduny k/Łowicza,

Tel./fax 46/ 838-74-95

e-mail:szkola@zspzd-technikum.pl  

http://www.zspzd-technikum.pl

Obchody z zakwasem w roli głównej
W dniu 18 października zorganizowaliśmy  w naszej szkole „Tydzień Żytniego Chleba 2010”.
W związku z tym przygotowaliśmy:

1. Gazetkę „Tydzień żytniego chleba”, na której zamieścimy informację dotyczącą produkcji tech-
nologicznej żyta i  jego przetwórstwo – pod hasłem „od ziarenka do bochenka”. Znalazły się 
także – historia powstania zakwasu, lekcje produkcji zakwasu i pieczenia chleba żytniego.

2. Stoisko z chlebem. Wystawa chleba żytniego, którą prezentowały uczennice ubrane w regionalne 
stroje łowickie i chleb żytni. Produkty dostarczyła „Piekarnia w Zdunach”.

 Uczennice częstowały młodzież świeżym chlebem ze smalcem lub miodem. Promowały zdrowe 
odżywianie, zachęcały młodzież do poznawania smaku żytniego, zdrowego chleba. Na wysta-
wie znalazł się też zakwas, który jest podstawą do wypieku chleba. Stoisko z chlebem było ude-
korowane jesiennymi kolorami.

3. Prezentację multimedialną, przedstawiająca historię wypieku chleba na zakwasie oraz promu-
jąca zdrowe odżywianie z udziałem z udziałem chleba żytniego na zakwasie

4. Książkę, którą otrzymaliśmy przekazaliśmy do biblioteki.
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Chleb 
to symbol życia, 
urodzaju                         
i 
hojności Boga.hojnohojno

Nasi dziadowie nie śmieli pieczywa kroić, 
tylko je łamali.

Do dzisiaj w wielu rodzinach kultywowany 
jest zwyczaj, że bochen kroi tylko ojciec, 
uczyniwszy przedtem znak krzyża, 
i z uszanowaniem podnosi się każdy 
okruszek chleba.

jest podstawowym składnikiem 
naszego pożywienia. 
Kupujemy go najczęściej. 
Pieczywa zjadamy średnio w roku 

około 110 kg na osobę, 
bogatsi 70 kg, 

biedniejsi – 150 kg .

Pieczywa zjadamy Pieczywa zjadamy 

Od jakości chleba 
w dużym stopniu zależy 

nasze zdrowie.

DLATEGO DLATEGO ……

DOCEŃMY 
ŻYTNI 

CHLEB

POSŁUCHAJ !
SAM MOŻESZ ZADBAĆ

O SWOJE ZDROWIE!

ZACZNIJ OD DZIŚ
I 

SKORZYSTAJ 
Z MĄDROŚCI NATURYCI NATURY

NIBY 

DLACZEGO?

WOLĘ PSZENNE 

PULCHNIUTKIE 

BUŁECZKI

NIBY 
DLACZEGO?
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WPŁYWEM NA ZDROWIE

ŚRODOWISKA NATURALNEGO,
 STYLU ŻYCIA,
 ORAZ ODŻYWANIA 

ZAMUJE SIĘ …

Fundacja Dobre Fundacja Dobre ŻŻycieycie

W 2009 roku Fundacja 
po raz pierwszy zorganizowała 

„Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”.

Celem kampanii jest:

zwrócenie uwagi na jakość chleba, 

podniesienie świadomości konsumenckiej,

wpływ na jakość chleba na rynku. 

ŚŚwiadomemu konsumentowiwiadomemu konsumentowi
nie można wepchnąć czegokolwiek.

Dobrze poinformowany konsumentDobrze poinformowany konsument
• jest trudny do manipulowania przez firmy
marketingowe, 
• świadomie wybiera te produkty z półki 
sklepowej, które są dla niego zdrowe.

??

jest trudny do manipulowania przez firmyjest trudny do manipulowania przez firmyjest trudny do manipulowania przez firmy

wiadomie wybiera te produkty z p
dla niego zdrowe.

jest trudny do manipulowania przez firmyjest trudny do manipulowania przez firmyjest trudny do manipulowania przez firmy

wiadomie wybiera te produkty z p
dla niego zdrowe.

Od początku Fundacja Dobre Życie
promuje idee chleba na zakwasie, 

wypiekanego tradycyjnymi metodami.

Chleb na zakwasie posiada symbolikę
szczególną, gdyż zakwas                                

jest nieśmiertelny. 

Jego cząstki pozostawały w rodzinach 
tak długo, jak istniały one same.
Matki dawały  córkom w posagu kawałek  
ciasta chlebowego na rozczyn. 

W zakwasie znajdujW zakwasie znajdująą sisięę szczepy szczepy 
pipięęciu bakterii kwasu mlekowegociu bakterii kwasu mlekowego

i dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie drożżddżże.e.

Nagromadzony w pieczywie 
kwas mlekowy

• ma szczególne znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania przewodu 
pokarmowego, 

• zapobiega chorobom nowotworowym, 
• wpływa na przyswajanie wapnia i żelaza, 
• działa leczniczo w przewlekłych 

schorzeniach żołądka i stanach zapalnych 
jelita grubego,

i dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie droi dodatkowo  dzikie dro

Tradycyjny chleb na zakwasie bywa lepiej, 
równiej wyrośnięty i wypieczony 

niż na drożdżach. 

Długo zachowuje świeżość.

CHLEB ŻYTNI NA ZAKWASIE

Z badań TNS OBOP 
(Ośrodek Badania Opinii Publicznej sp. z o.o.) 
wynika, że dzienne spożycie szkodliwych
dla zdrowia „dodatków” do żywności może
sięgać nawet 10-20 gramów. 

Co znajdziemy w chlebie                         
z polepszaczami?

• spulchniacze,
• odpleśniacze, 
• wybielacze mąki, 
• przyciemniacze mąki,
• przedłużacze świeżości,
• zwiększacze objętości, 
• zwiększacze wodochłonności,
• zagęstniki, 
• konserwanty ,
• i inne dodatki.                

ci,
ci, 
onno

i inne dodatki.                

ci,
ci, 
onno

i inne dodatki.                

Z takim pieczywem 
wprowadzamy                                                     
do organizmu 

substancje, które nie są
obojętne dla naszego 

organizmu.

ZmieZmieńń!!!!!!

nowoczesny, modny 
chleb 

na zdrowy, naturalny 
chleb 

W pocie czoła zbierasz żyta ziarenka

Niech trafią tylko 
do 

zrobionego na zakwasie bochenka

nowoczesny, modny nowoczesny, modny nowoczesny, modny nowoczesny, modny nowoczesny, modny nowoczesny, modny nowoczesny, modny nowoczesny, modny 
chleb chleb 

na zdrowy, naturalny na zdrowy, naturalny na zdrowy, naturalny na zdrowy, naturalny na zdrowy, naturalny na zdrowy, naturalny na zdrowy, naturalny na zdrowy, naturalny 
chleb chleb 

Jakiej mąki użyć
do zakwasu i chleba ?

oczywioczywiśście cie żżytniej ytniej 
!!!!!!

Jak zrobić zakwas 
i upiec dobry chleb?

przepisy znajdziesz 
na wielu stronach 

internetowych

W czym upiec chleb?

PAMIĘTAJ!!!

Jesteś odpowiedzialny 
za swoje zdrowie i życie!

Nie zaNie zaśśmiecaj swojego organizmumiecaj swojego organizmu
pieczywem z konserwantami!pieczywem z konserwantami! Dziękujemy za uwagę.

W prezentacji wykorzystano Raport i poradnik wydany w ramach projektu FIO:
Organizacja kampanii promującej zdrowe odżywianie pt. „TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W SZKOLE”
oraz zdjęcia z zasobu stron internetowych.
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Relacje znalezione z pomocą internetowych 
wyszukiwarek

Oprócz sprawozdań i  informacji, nadesłanych przez placówki organizujące Tydzień Chleba” 
prezentujemy także relacje, które znaleźliśmy w Internecie. Dają one świadectwo powszechności 
kampanii, potwierdzają, że jej idee spotkały się ze zrozumieniem i wspaniałym odbiorem w ca-
łym kraju. Dodam, że jestem przekonana, że odbyło się znacznie więcej wydarzeń w wielu innych 
szkołach, które nas ani nie poinformowały, ani też nie znaleźliśmy ich relacji w cyberprzestrzeni. 
Wszystkim serdecznie dziękuję, że wspierają naszą kampanię i działalność Fundacji Dobre Życie.

Walentyna Rakiel-Czarnecka
wiceprezes Fundacji Dobre Życie

Oto materiały znalezione w Internecie:

O chlebie po raz kolejny 
13 października w Szkole po raz kolejny obcho-

dzono „Tydzień Żytniego Chleba”. Organizatorką 
Tygodnia była pani Irena Myśluk. Zdjęcia z obcho-
dów umieściliśmy na internetowej stronie Szkoły. 

Tak się czujesz, jak się odżywiasz
Tydzień Żytniego Chleba wpisał się na stałe do 

kalendarza uroczystości szkolnych. W  tym roku 
był obchodzony pod hasłem: „Tak się czujesz, jak 
się odżywiasz”. Tydzień odbywał się w dniach od 
11 do 16 października. Na akcję złożyło się kilka 
przedsięwzięć: 11 października 2010 zorgani-
zowaliśmy poczęstunek chlebem żytnim na za-
kwasie. Zaproponowaliśmy: chleb ze smalcem 
(przygotowanym w stołówce szkolnej) i ogórkiem 
kiszonym,  chleb z masłem, chleb „soute”.

Chleb na zakwasie upiekł miejscowy piekarz. Nasze stoisko cieszyło się dużym powodzeniem 
u zaproszonych gości i młodzieży szkolnej. Ten dzień był szczególny dla naszej szkoły, bowiem 
gościliśmy wiceministra pana Tadeusza Nalewajka. 

Drugi etap został zainspirowany witryną sklepową w  Ciechanowie z  informacją: „Tu kupisz 
chleb na naturalnym zakwasie” i zaowocował zaproszeniem technologa produkcji z piekarni, która 
wypieka już od 100 lat chleb wg starej receptury. Pani technolog odwiedziła nas w internacie i opo-
wiedziała o  zaletach zdrowotnych chleba na zakwasie, a  o walorach smakowych przekonaliśmy 
się sami, smakując chleb z  ciechanowskiej piekarni. W  prezencie od pani technolog otrzymali-
śmy naturalny zakwas, który był zaczynem dla własnoręcznych wypieków. Wszystko miało miej-

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Bydgoszczy

ul. Filmowa 1

85-836 Bydgoszcz 

Tel./Fax 52/372 62 65, 361 02 30

e-mail: zsoogrod
niczych@wp.pl

www.zsogrodniczych.edupage.org

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Gołotczyzna

Tel.: 23/ 6713031

Fax 23/ 6713031

e-mail: bratne@ci.home.pl
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sce 14 października br. w internacie szkoły. Tego dnia nie było zajęć dydaktycznych, mogliśmy 
więc poświecić czas na wypiek chleba. Okazało się to bardzo czasochłonne: przygotowanie ciasta 
chlebowego – 1h, garowanie ciasta – 3,5 h,  formowanie ciasta – 1h, ponowne garowanie – 3 h, pie-
czenie – 1,5 h. Razem: 10 h.

To więcej niż cały dzień zajęć. Ale efekt był zdumiewający. Upiekliśmy pyszny, zdrowy, pach-
nący chleb, i na dodatek własnoręcznie. Niektórzy uczniowie niedowierzali własnemu sukcesowi.

15 października 2010 odbył się happening dla młodzieży naszej szkoły i zaproszonych gimna-
zjalistów.

Na ten dzień przygotowaliśmy wystąpienie. Aktorami byli uczniowie klas najstarszych – auto-
rytety wśród rówieśników. Celem happeningu było uwrażliwienie słuchaczy na skład produktów, 
które spożywają. Zaprezentowaliśmy także sposób przygotowania i prowadzenia zakwasu, który 
będzie zaczynem do wypieku zdrowego chleba. Częstowaliśmy również upieczonym wcześniej 
przez młodzież chlebem.

Akcja wyzwoliła w młodzieży zapał do pracy, wiarę we własne siły i sukces zespołu, słuchacze 
zyskali wiedzę, która mogą wykorzystać, na co dzień dla własnego zdrowia. Zaproszeni gości przy-
pomnieli sobie lub poznali smak zdrowego, żytniego chleba na naturalnym zakwasie.

Zespół prowadzący akcje: uczniowie klasy IV TR oraz opiekunowie – Joanna Graczyk i Joanna 
Kokosza. Na naszej stronie internetowej można obejrzeć zdjęcia. 

Od Wydawcy: My te zdjęcia znaleźliśmy i ściągnęliśmy, ale są zbyt słabej jakości, niestety. 

Na stronie: www.zsr-hanczowa.pl/szkola/
chleb.html znaleźliśmy tylko hasło i  zdjęcie – 
kiepskiej jakości.

Sami upiekliśmy chleb
W ramach „Tygodnia Chleba” omawialiśmy 

właściwości zdrowotne chleba, przygotowane-
go na zakwasie. Mówiliśmy też o zasadach pra-
widłowego żywienia. Potem sami upiekliśmy 
chleb. Za przygotowanie wypieków i degustację 
odpowiedzialna była pani J. Walkiewicz z klasą 
IV technikum. 

Degustowaliśmy różne rodzaje pieczywa ze 
smalcem (przygotowała go pani J. Nowicka), 
a także masłem własnego wyrobu. 

Nasza akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Kilka zdjęć z „Tygodnia” umieściliśmy na 
naszej stronie – w galerii.

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Hańczowej

Hańczowa 80

38-316 Wysowa Zdrój 

Tel./Fax 18/ 353-20-04, 353-05-24

e-mail: zsr-hanczowa@pro.onet.pl 

www.zsr-hanczowa.pl 

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach

ul. Techników 1

74-505 Mieszkowice 

e-mail: zspmieszkowice@op.pl

www.zskr.com.pl
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Święto Szkoły i Święto Edukacji 
Narodowej

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w  Nakle, 
13 października 2010 roku odbyły się uroczystości 
z okazji   Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uro-
czystego apelu pani dyrektor Henryka Pawlik zło-
żyła życzenia wszystkim nauczycielom oraz pra-
cownikom szkoły, dziękując za pracę i trud włożony

w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Podczas uroczystości odbyło się również ślu-
bowanie uczniów klas pierwszych, po którym stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności 
szkolnej. Uroczystość uświetniła część artystyczna, przygotowana przez uczniów klas III i IV. Prze-
wodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dominik Kozinoga złożył życzenia dyrekcji, nauczycie-
lom i pracownikom szkoły, a jako wyraz wdzięczności uczniowie wręczyli nauczycielom symbo-
liczne wiązanki kwiatów i róże. 

Pani dyrektor zainaugurowała również „Szkolny Tydzień Chleba Żytniego”. Po części artystycz-
nej można było skosztować wypieków uczniów, którzy stanęli do rywalizacji o  najsmaczniejszy 
chleb wypiekany w domu, a także oddać głos na swojego faworyta. W klasach odbywały się kon-
kursy tematyczne – z wiedzy o historii szkoły nakielskiej, konkursy językowe, a także konkurs na 
najlepszy pomysł zaprezentowania przez klasę swojej wizji naszej szkoły w przyszłości.

Pokaz wypieku chleba połączony 
z konkursem 

Jak co roku włączyliśmy się w  ogólnopolską 
akcję „Tydzień Żytniego Chleba”, promującą chleb 
żytni na zakwasie.

Uczniowie klas II i  IVb technikum żywienia 
przeprowadzili pokaz wypieku tego tradycyjne-
go chleba. Zorganizowany został również kon-
kurs kulinarny, którego rozstrzygnięcie odbyło się 

podczas spotkania z rodzicami. W konkursie zaprezentowano między innymi mało znany chleb z do-
datkiem buraków, upieczony przez Paulinę Moczulską z kl. III TŻ oraz chleb tradycyjny autorstwa 
Barbary Zawadzkiej z kl. II TŻ. Za najlepszy jury uznało wypiek uczniów klasy I TŻ. Gratulujemy!

Wszyscy rodzice i nauczyciele mieli możliwość degustowania różnych gatunków chleba a ape-
tyt pobudzał zapach gorącego pieczywa. Jak zawsze zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii!

Opracowała: J. Nietupska

Uświadomili, jak rozpoznać dobry 
chleb od tego z „ulepszaczami”

W dniach 11-15.10.2010 roku po raz drugi 
w  naszej szkole został zorganizowany „Tydzień 
Chleba Żytniego”, pod kierunkiem kierownika 
praktycznej nauki zawodu – J. Kur i  nauczycieli 
przedmiotów gastronomicznych.

w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Podczas uroczystości odbyło się również ślu-
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podczas spotkania z rodzicami. W konkursie zaprezentowano między innymi mało znany chleb z do-
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Wychowawcy wszystkich klas naszej szkoły na lekcjach  wychowawczych przeprowadzali po-
gadankę o zaletach spożywania chleba żytniego i jego wpływie na nasze zdrowie oraz uświadomili 
młodzieży, jak rozpoznawać dobry razowy chleb i odróżniać go od chleba z „ulepszaczami”.

Na zajęciach  praktycznych młodzież klas III, IV TŻGD i I ZSZ pod kierunkiem nauczycieli 
przygotowała zakwas i wykonała cały proces produkcyjny chleba żytniego. Uczniowie w ramach 
zajęć mieli również możliwość obejrzenia fi lmów o produkcji chleba żytniego i pszennego. 

Punktem kulminacyjnym tygodnia chleba żytniego była wystawa, na której zaprezentowano 
chleby pieczone przez młodzież, jak również chleby żytnie z  okolicznych piekarni. Były chleby 
z mąki razowej, mąki pszennej bez dodatków i z dodatkami różnych nasion – słonecznika, soi, 
rodzynek, suszonych owoców itp. Młodzież i pracownicy naszej szkoły mieli możliwość degustacji 
pieczywa z domowym smalcem ze skwarkami, masłem i dżemami. Nie zabrakło do chleba ogór-
ków i papryki kiszonej, grzybów marynowanych i innych specjałów z domowych spiżarni uczniów.

Uczniowie kl. II TŻGD zaprezentowali i wykonali plakaty, zachęcające do spożywania chleba 
żytniego. Plakaty te można było obejrzeć na szkolnej wystawie chleba żytniego.

Zdjęcia z obchodów umieściliśmy w galerii, na naszym portalu. 

Władysława Kiciak
Edyta Krasnodębska
Ewa Maksjan
Małgorzata Stańska
Aneta Wyszomierska

Wiele atrakcji podczas „Tygodnia 
Chleba Żytniego”

Na zdjęciu na stronie szkoły obok uczniów pod-
stawówki znajduje się młodzież z klasy IV Techni-
kum Agrobiznesu, Kazimierzem Rojewskim, dy-
rektorem szkoły i organizatorkami imprezy – Ireną 
Szarecką-Zawidzką i Małgorzatą Zielińską-Lewan-
dowską z ZS w Starym Brześciu.

Z okazji „Tygodnia Chleba” grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ze 
Starego Brześcia odwiedziła Piekarnię Cukiernię Janna Jana Chałasa. Młodzież zapoznała się tam 
z cyklem technologicznym pieczenia chleba. 

Z okazji obchodów Święta Chleba Żytniego placówkę odwiedzili zaproszeni goście – uczniowie 
klas II i IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim wraz z dyrektor – Danutą Kuczyńską 
i wychowawcami. Po powitaniu gości przez Kazimierza Rojewskiego, dyrektora ZSCKR w Starym 
Brześciu, młodzież zaprezentowała młodszym kolegom część artystyczną. Uczniowie klas Techni-
kum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, ubrani w stroje ludowe przygotowali makiety dotyczą-
ce powstawania chleba – „Od ziarenka do bochenka”. 

Uczniów podstawówki poczęstowano kanapkami, przygotowanymi przez starszych kolegów 
z klasy II Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Uczestniczyli oni również w różno-
rodnych konkursach związanych z chlebem – m.in. dekorowali kanapki, układali rozsypankę wy-
razową. Zwycięzcom wręczono nagrody, zaś wszystkim uczestnikom – lizaki. 

Obchody można było zorganizować dzięki brzeskim piekarniom: – „AT” A. Ziomkowskiego, 
Zakładu Piekarniczego J. Kapelińskiego i W. Zimnego oraz do Piekarni Cukierni Janna Jana Cha-
łasa.

Renata Kudeł

Z okazji „Tygodnia Chleba” grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ze 
Starego Brześcia odwiedziła Piekarnię Cukiernię Janna Jana Chałasa. Młodzież zapoznała się tam 

Z okazji „Tygodnia Chleba” grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ze 
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im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

87-880 Stary Brześć Kujawski
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Poradnik 
część I

Ta część publikacji ma charakter poradnikowy, zawiera informacje merytoryczne na temat 
chleba. Przedstawiamy jego znaczenie w naszej historii, w naszym odżywaniu, przekazujemy wie-
dzę o chlebie na zakwasie i korzyściach, jakie daje nam spożywanie chleba wypiekanego tradycyjną 
metodą. 

Państwa uwadze polecamy także informacja dotyczące innych produktów zbożowych, w tym 
głównie kasz. 

Radzimy także, abyśmy wrócili do naturalnie produkowanej żywności oraz co należy jeść, aby 
zachować zdrowie. 

Korzystajcie Państwo z wiedzy zawartej w tej publikacji – na zdrowie! Z podaniem źródła i na-
zwiska autorów.

Książka ta jest umieszczona na stronie Fundacji: www.rakiel-czarnecka.pl, w zakładce „Multi-
media”. 

Bardzo prosimy o przekazywanie publikacji innym. Im więcej będzie świadomych konsumen-
tów, tym trudniej będzie nami manipulować. 
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Jedz chleb, a będziesz mądry i zdrowy 
Chleb jest podstawowym składnikiem naszego pożywienia. Kupujemy go najczęściej. Od ja-

kości chleba w dużym stopniu zależy nasze zdrowie. 

Pieczywa do niedawna zjadaliśmy sporo – średnio rocznie około 110 kg na osobę, bogatsi 70 
kg, biedniejsi – 150 kg. W 2011 roku prawdopodobnie średnie spożycie będzie kształtowało się 
w granicach 54 kg. W ciągu ostatnich 70 lat konsumpcja pieczywa zmniejszyła się o połowę. Wraz 
z rozwojem gospodarczym i zwiększeniem PKB wzrosło spożycie relatywnie droższych, wysoko 
przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego kosztem mało przetworzonych wyrobów 
pochodzenia roślinnego, a  szczególnie przetworów zbożowych. Styl życia charakterystyczny dla 
społeczeństw krajów rozwiniętych, w tym wadliwy sposób żywienia jest przyczyną wielu zaburzeń 
metabolicznych i rozwoju na tym podłożu chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, kamica żół-
ciowa, choroby układu krążenia i układu kostnego. 

Dieta typu zachodniego opierająca się przede wszystkim na tłuszczach i uboga we włókno po-
karmowe zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów oraz czynnościowych chorób układu pokar-
mowego. 

Warunkiem poprawy takiej sytuacji jest działalność popularyzatorska. Trzeba nam propagować 
model żywienia określający optymalną wielkość i strukturę spożycia pieczywa, z uwzględnieniem 
tradycji żywieniowych. Należy także promować spożywanie innych produktów zbożowych. 

Dlatego Fundacja Dobre Życie – w trosce o zdrowie naszych dzieci – prowadzi od ponad czte-
rech lat kampanię na rzecz dobrego chleba. Od 2010 roku, razem z Krajową Radą Izb Rolniczych 
promujemy także inne produkty zbożowe, w tym kasze.

Chleb – mistyka narodowa i religijna
Chleb to symbol życia, urodzaju i hojności Boga. Odgrywa ważną rolę w wielu kulturach, w sa-

kralnej i świeckiej. W kulturze chrześcijańskiej chleb, pod postacią opłatka lub kęsa chleba sym-
bolizuje ciało Chrystusa. Spożywany w kulminacyjnym punkcie mszy świętej pełni rolę łącznika 
między Panem a ludźmi. 

Chleb w Polsce nie jest tylko towarem, jest mistyką narodową i religijną. Jeszcze nasi dziadowie 
nie śmieli pieczywa kroić, tylko je łamali (zwyczaj ten wziął się zapewne stąd, że chleb w starożyt-
ności nie przypominał współczesnego wypieku – zbliżony był do podpłomyka, macy czy podkładu 
do pizzy łatwiej było go ułamać, niż pokroić.). Do dzisiaj w wielu rodzinach kultywowany jest zwy-
czaj, że bochen kroi tylko ojciec, uczyniwszy przedtem znak krzyża i szanuje się każdy okruszek.

Nasz wieszcz – Cyprian Kamil Norwid tęsknił do kraju, gdzie chleb traktowany jest z szacun-
kiem a o Komunii świętej mówi się jak o chlebie właśnie. Poeta napisał: „Podnoszą z ziemi przez 
uszanowanie/Dla darów Nieba...”.

Bochen chleba wręczany jest na dożynkach – święcie plonów, ale wita się nim także ważnych 
gości, wstępujących w nasz próg, a także parę młodą. 

Chleb na zakwasie posiada symbolikę szczególną, gdyż zakwas jest nieśmiertelny. Jego cząstki 
pozostawały w rodzinach tak długo, jak istniały one same, matki dawały w posagu kawałek ciasta 
chlebowego. Na rozczyn. Stąd mówienie o ciągłości tradycji w stosunku do chleba nie jest tylko 
czczym frazesem. 

Co to jest chleb?

Dr inż. Krystyna Jarosz 
wiceprzewodniczącą Krajowego Forum Piekarzy i Cukierników 
przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Spożywczych:
Rodzaj pieczywa wyprodukowanego z mąki pszennej, żytniej lub pszennej i żytniej z zastosowa-
niem procesu fermentacji mlekowej i alkoholowej, z dodatkami lub bez dodatków 
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Najważniejszy pokarm
Chleb i produkty zbożowe od zarania traktowane są jako najważniejszy pokarm dla człowieka. 

Dawniej „wytyczne” brały się z wierzeń, obserwacji i doświadczeń, dzisiaj mądrość tę czerpiemy 
również z badań naukowych.

W dobrze skomponowanej diecie ważne miejsce zajmują przetwory zbożowe, w tym pieczywo, 
będące źródłem cennych składników odżywczych. Chleb znakomicie urozmaica dietę, gdyż zawie-
ra różnorodne składniki pokarmowe: węglowodany, białka, tłuszcze o dużej zawartości nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych, substancji mineralnych (związki potasu, sodu, wapnia fosforu, żelaza, 
magnezu, manganu, selenu i inne, witaminy z grupy B i E oraz witaminy – substancje biologicznie 
aktywne pochodzenia roślinnego). 

W Polsce chleb na zakwasie pieczono już w pierwszych wiekach naszej ery (I-V e.). Od X wieku 
wypiekano chleb żytni razowy oraz delikatniejszy, z przesianej mąki, czasem z dodatkiem miodu 
i maku. Już w XIII wieku wypiekano co najmniej dziesięć gatunków pieczywa.

Tradycyjny chleb na zakwasie bywa lepiej, równiej wyrośnięty i wypieczony niż na drożdżach. 
Ponieważ chleba spożywamy sporo, można powiedzieć, że od jakości chleba w dużym stopniu 

zależy nasze zdrowie. Polskie pieczywo nie ma sobie równych na świecie. Z wielką przyjemnością 
wchodzimy do piekarń – nasz nos drażni miły, swojski zapach wyśmienitych wypieków. Ale czy tak 
jest w każdej piekarni? Niestety nie. 

Na rynku coraz więcej jest chleba z  udziałem obcych dodatków, polepszaczy, spulchniaczy 
i głównie takiego, który wyrastał tylko na drożdżach. Taki chleb nie tylko nie jest smaczny, ale spo-
żywając go zjadamy wiele składników, które kumulując się w organizmie nie służą zdrowiu.

– Dla człowieka najzdrowszy jest chleb przygotowany na zakwasie – mówi profesor dr hab. 
Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska, były wykładowca na Wydziale Biotechnologii i  Nauk 
o Żywności Politechniki Łódzkiej, krajowy autorytet w dziedzinie chleba na zakwasie. Badania 
(piszemy o nich w kolejnych fragmentach artykułu), którym poświęciła się profesor są rewelacją na 
skalę światową. Rzecz w tym, żeby je wykorzystać z pożytkiem dla ludzkiego zdrowia.

Chleb powinien być lekiem
– Dobry chleb na zakwasie jest dla nas lekiem, gdyż podczas procesu fermentacji zostały znisz-

czone liczne toksyny pleśniowe i  bakteryjne, które są najsilniejszymi kancerogenami. Ponadto 
chleb na zakwasie zawiera kwas mlekowego, a we właściwie funkcjonującym jelicie bakterie kwasu 
mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 10 proc. ogólnej liczby drobnoustrojów, gdyż są nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych jelit. Tymczasem chleb „z worka”, jak za innymi 
nazywa go profesor – to produkt chlebopodobny, z nazwy i wyglądu tylko przypominający chleb, 
a zawierający ulepszacze, spulchniacze i inne chemiczne dodatki. Taki chleb produkuje się bardzo 
szybko. – Worek mąki, woda, drożdże i ulepszacze. To wszystko następnie trzeba wymieszać. I to 
jest najprostsza recepta na pieczywo, które wypieka się w niektórych piekarniach – mówi profesor 
Kierczyńska.

Taki produkt, ze względu na szybkość jego powstawania zyskał miano „chleba z worka”. Co 
sprytniejsi piekarze „wkręcają” do ciasta więcej wody. Właśnie w celu sprzedawania wody po cenie 
chleba stosują różnego rodzaju dodatki (zwane polepszaczami), aby taki chlebopodobny produkt 
wchłonął jak najwięcej wody (podobnie jak przy wyrobie tzw. wędlin). 

Tymczasem tylko naturalnie przebiegająca fermentacja zapewnia wytrącenie substancji szko-
dliwych dla zdrowia, które są w każdej mące.

Konsumenci idą do sklepu i biorą do ręki chleb, który ładnie wygląda, rzadko jednak spoglądają 
na etykietkę. Prawdą jest, że często tej etykietki na chlebie nie ma, mimo, że od sierpnia 2006 roku 
obowiązuje u nas ustawa, że produkty spożywcze muszą być w zrozumiały dla kupującego sposób 
oznakowane.

Wyciągnijmy z tej informacji wnioski i pamiętajmy, żeby kupując chleb spojrzeć uważnie na 
etykietkę i przeczytać, z czego ten chleb się składa. Jeśli zawiera napis: chleb na zakwasie, możemy 
go śmiało kupować.

Ludzki organizm jest wielką, biologiczną i  chemiczną przetwórnią. moglibyśmy dziś powie-
dzieć – tak się czujemy jak się odżywiamy.
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Już 2500 lat temu Hipokrates sformułował maksymę „Niech żywność będzie twoim lekiem, 
a lek żywnością”. U progu trzeciego tysiąclecia dysponujemy potwierdzonymi naukowo dowoda-
mi o konieczności jej respektowania. Co więcej, wiemy jak sprostać temu zaleceniu.

Tak więc ilość, jakość i właściwy dobór składników pożywienia mają decydujące znaczenie dla 
kondycji fi zycznej, psychicznej, a tym samym długości życia człowieka. To teoria – a jak jest w rze-
czywistości? Otóż każdego roku w Europie coraz więcej ludzi choruje na nowotwory. Najczęściej 
umierają Polacy oraz obywatele Rumunii, Słowacji oraz Estonii.

Najgroźniejszym nowotworem, po raku piersi jest nowotwór jelita grubego. W Polsce wzrasta 
śmiertelność z powodu tego raka – w tempie 1500 zgonów rocznie, co daje nam niechlubne 22. 
miejsce pod względem skuteczności profi laktyki i  leczenia. W 1999 roku na raka żołądka i raka 
jelita grubego zmarło 13 tys. osób, a w roku 2002 liczba ta była już o tysiąc wyższa. I z roku na rok 
rośnie. 

Wg danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2008 roku na raka jelita grubego 
zachorowało w naszym kraju 14,5 tys. osób, jednocześnie zmarło 10,4 tys. chorych. Śmiertelność 
z powodu tego typu raka wynosi aż 70 proc. W przypadku raka żołądka obecnie Polska znajduje się 
w 10-tce państw o największym wskaźniku zachorowalności. 

W Polsce umieralność na raka jelita grubego nieprzerwanie rośnie od 50 lat. Szacowano się, że 
do 2010 roku zachorowalność na tego raka wzrośnie dwukrotnie.

Dietetycy, jako środek zapobiegawczy polecają dietę z dużą ilością błonnika, złożoną głównie 
z pokarmów nieprzetworzonych, z ograniczoną ilością cukru i tłuszczu.

Profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk–Kierczyńska twierdzi, że można zahamować tą śmier-
telną lawinę w bardzo prosty sposób – jedząc dobry chleb. Na naszym rynku można kupić wszyst-
kie rodzaje pieczywa, jakie tylko wymyślono na świecie. Jak więc odróżnić zdrowy chleb od tego, 
którego działanie jest wręcz chorobotwórcze?

Pani profesor od lat promuje pieczywo na zakwasie i jest twórcą kultur starterowych, czyli pre-
paratów starannie dobranych szczepów bakterii mlekowych, a  także inicjatorką Fundacji Polski 
Chleb. Według pani profesor naszym największym sprzymierzeńcem, który pozwala zachować 
w zdrowiu układ pokarmowy są bakterie, w  tym Lactobacillus plantarum. Są to bakterie kwasu 
mlekowego, bardzo przyjazne dla człowieka, poprawiające fl orę bakteryjną w przewodzie pokar-
mowym. Znajdujemy je w tradycyjnym zakwasie, na którym wypiekały chleb nasze praprababki 
i który powinien codziennie znajdować się na naszych stołach.

Dr inż. Krystyna Jarosz 
Z punktu widzenia dietetyki szczególnie zalecane jest żytnie pieczywo razowe na zakwasach. 
Zawiera ono włókna pokarmowe a  także cenny kwas mlekowy. Cechuje się znacznie niższym 
indeksem glikemicznym niż pieczywo mieszane. Wskaźnik ten oznacza, że po spożyciu takiego 
pieczywa dłużej odczuwamy sytość, a proces trawienia jest rozłożony w czasie.

Zakwas chlebowy
Zakwas do środek do spulchniania i zakwaszania ciasta, który został wynaleziony prawdopo-

dobnie w  Egipcie około 2000 lat przed naszą erą. Powstaje z  mąki i  wody, potrzebne jest jesz-
cze ciepło. Mieszanina ta poddawana jest działaniu mikroorganizmów, znajdujących się w mące 
i w powietrzu. Mówi się, że zakwas jest wspólnotą różnych maleńkich żyjątek, które są od siebie 
wzajemnie zależne i chronią się nawzajem. Takie wspólnoty występują w naszym otoczeniu często, 
i w dużych ilościach. W serze, kefi rze, kapuście kiszonej itd.

W zakwasie występuje kilkadziesiąt różnych bakterii i drożdży. Wiele z nich jeszcze nie jest zba-
danych. Trzy najważniejsze to: dzikie drożdże (są odpowiedzialne za spulchnianie ciasta) oraz bak-
terie odpowiedzialne za produkcję kwasu mlekowego (nadają charakterystyczny kwaśny smak), 
bakterie produkujące kwas octowy.

Te organizmy łączą się ze sobą w cieście i potrzebują po kilku dniach (w zależności od tempera-
tury) dalszego „dokarmiania”, za pomocą wody i mąki. Kiedy zakwas jest gotowy, można przystąpić 
do przygotowywania ciasta na chleb.
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Dzikie drożdże działają podobnie jak drożdże otrzymywane na skalę przemysłową, czyli wy-
twarzają w cieście chlebowym gazy, dzięki którym ono wyrasta.

Jakiej mąki trzeba użyć do zakwasu? 
Zakwas można wyhodować zarówno z  mąki żytniej jak i  pszennej. Mąka pszenna ma dużo 

białka, które zawiera dużo glutenu – a to zapewnia dobrą strukturę chleba. Z kolei gluten zawarty 
w życie musi być aktywowany poprzez ukwaszenie. Ponadto żyto zawiera enzymy, które przeszka-
dzają w budowaniu odpowiednich struktur w miękiszu chleba. Krótko mówiąc mąka żytnia jest 
wspaniała do wypieku, ale trzeba ją zakwasić. Żyto ma mało glutenu, ale ma tzw. śluzy, które pod 
wpływem wody przechodzą w żel, otaczają cząstki skrobi i białka, utrudniając tym samym im pęcz-
nienie. Zakwas jest niezbędny, aby zahamować ten proces. 

Kultury kwasowe rozmnażają się w cieście chętnie i licznie. Stąd zakwas żytni jest najbardziej 
kwaśny ze wszystkich. Pszenny i orkiszowy są znacznie łagodniejsze. 

Mąka żytnia jest najbardziej rozpowszechniona w niemieckojęzycznych, skandynawskich oraz 
słowiańskich krajach. Mąką pszenna używana jest we Włoszech (ciabatta jest pieczona na zakwasie 
pszennym zwanym „biga”), Francji (ciasta pszennego używa się tam do wypieku bagietek), w USA 
istnieje tradycja wypieku pieczywa na zakwasie pszennym, także w Afryce używa się zakwaszonego 
ciasta do placków kukurydzianych.

Pieczywo wyrastające za pomocą drożdży przemysłowych i zakwasu, czyli dzikich drożdży, po-
zornie nie różni się od siebie. Ale nie do podrobienia jest charakterystyczny smak pieczywa na za-
kwasie. Próbuje się go odtworzyć na skalę przemysłową, dodając ekstrakty zakwasu, bądź po prostu 
ocet do pieczywa drożdżowego, ale to już nie jest to samo.

Jedynie rzetelni piekarze, od lat produkujący pieczywo zgodnie ze starymi recepturami, w opar-
ciu o tzw. „zaczątek piekarski”, angażujący w swoją pracę serce – pieką znakomite chleby. Trzeba 
jednak umieć ich odszukać.

Także jeden zakwas od drugiego może się znacznie różnić. Kultury zakwasowe zależą bowiem 
od zboża, z jakiego powstają oraz od rejonu, w którym ono rosło. Tajemnica tkwi w mikroorgani-
zmach, znajdujących się pod skórką ziarna oraz w powietrzu. Zakwas wyhodowany za oceanem 
różni się od zakwasu w Europie Środkowej. 

Każdy zakwas jest niepowtarzalny, ma swoje tajemnicze właściwości, każdy wyhodowany przez 
nas samych zasługuje na pielęgnowanie i kultywowanie, przedłużanie i umilanie mu życia, a nawet 
nadawanie mu imienia, żeby odróżnić go od innych.

Dr inż. Krystyna Jarosz 
Nowe trendy żywieniowe
Zdrowe odżywanie staje się nieodzownym elementem nowoczesnego stylu życia, a pieczywo na 
zakwasach powinno mieć w nim swoje stałe miejsce.
Pieczywo jako żywność funkcjonalna 
Chleb i pieczywo z mąki ciemnej, w skład której wchodzi dużo zewnętrznych części ziarna z uwagi 
na dużą zawartość:
– włókna pokarmowego
– składników mineralnych
– witaminy E i witamin z grupy B
– spełnia kryteria żywności funkcjonalnej.
Żywność funkcjonalna, czyli wskazującą na korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu 
ludzkiego ponad efekt czysto odżywczy.
Czy w tej defi nicji odnajdujemy chleb?

Tajemnicze kultury starterowi
Profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska od lat propaguje wartości odżywcze chleba, 

przygotowanego z zakwasów fermentowanych, w oparciu o naturalny zaczątek piekarski, tzw. kul-
tury starterowe. Razem ze swoimi współpracownikami stworzyła wzór takich kultur. Ponad 300 
prac dyplomowych i 5 obronionych doktoratów daje naukowe argumenty.
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Dzięki kulturom starterowym, składającym się z przyjaznych nam bakterii fermentacji kwasu 
mlekowego, pieczywo nabiera wyjątkowych walorów smakowych, odżywczych i zdrowotnych. 

Aby zrozumieć jak powstaje dobry chleb, profesor zbadała zakwas z różnych regionów Polski, 
gdy chleb był wypiekany jeszcze w domach. 

Chleb od wieków otaczany był szacunkiem, tak samo zakwas. Gospodyni wypiekając chleb 
odkładała grudkę, w której tkwił zalążek przyszłego zakwasu. Gospodyni wiedziała, że nie można 
przechowywać tego kawałka ciasta dłużej niż jeden-dwa tygodnie. Potem musiała z niej rozczynić 
zakwas i upiec chleb.

Profesor Włodarczyk-Kierczyńska potwierdza, że ten zaczątek był tak cenny, że przekazywano 
go w posagu córce. 

Pani Włodarczyk odkryła, że w zakwasie znajdują się szczepy pięciu bakterii mlekowych (z ro-
dzaju Lactobacillus) i dodatkowo drożdże. Mieszanka szczepów wywołuje fermentację, której do-
brodziejstwa opisujemy w tym wydawnictwie. 

Wspólnie ze swoimi współpracownikami profesor opracowała najkorzystniejszy zestaw szcze-
pów, który daje gwarancję prowadzenia zakwasów także w warunkach przemysłowego wypieku. 

Dr inż. Krystyna Jarosz 
Szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, a dzięki temu 
zapobiegania chorobom nowotworowym, ma nagromadzony w pieczywie kwas mlekowy. Ten na-
turalny składnik chleba wpływa na przyswajanie wapnia i żelaza, działa leczniczo w przewle-
kłych schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany jest w chorobach nerek, 
wątroby, trzustki. 

Zdrowotne właściwości kwasu mlekowego
Kwas mlekowy wpływa dobroczynnie na pracę całego przewodu pokarmowego. Reguluje pH 

treści jelitowej i poprzez to optymalizuje proces trawienia, wydalania, zapobiega zaparciom. Po-
przez zakwaszanie środowiska bakterie mlekowe hamują rozwój niepożądanych bakterii, poten-
cjalnie chorobotwórczych, a sprzyjają rozwojowi bakterii probiotycznych. Ta grupa bakterii nie tyl-
ko zwiększa odporność organizmu, ale także neutralizuje związki rakotwórcze, przez co ogranicza 
rozwój komórek nowotworowych, skutecznie zapobiega zwłaszcza rakowi jelita grubego.

Chociaż mąka jest bogatym źródłem soli mineralnych (im mniej oczyszczona tym bogatszym), 
to zawarte w niej pierwiastki nie są łatwo dostępne dla ludzkiego organizmu. Fermentacja mlekowa 
zachodząca z zakwasie piekarskim wpływa także na dostępność mikro- i makroelementów.

Bakterie kwasu mlekowego pomagają nam lepiej zagospodarować składniki odżywcze żywno-
ści – poprzez syntezę witamin oraz wytwarzanie enzymów. Proces fermentacji zakwasów sprzyja 
zachowaniu w wypieku wielu cennych składników wrażliwych na działanie wysokich temperatur, 
takich jak kwas foliowy, biosterole (aktywne biologicznie składniki odżywcze), β-glutan (rozpusz-
czalna frakcja błonnika pokarmowego). 

Naturalny składnik zbóż – kwas fi tynowy utrudnia nam przyswajanie pierwiastków. Otóż zwią-
zek ten bardzo łatwo wchodzi w reakcje z dwuwartościowymi kationami, tworząc z nimi trudno-
rozpuszczalne sole – fi tyninany. Prowadzi to do zmniejszenia biodostępności związanych w  ten 
sposób pierwiastków, czyli możliwości ich przyswojenia w przewodzie pokarmowym. W rezultacie 
znaczna część niewykorzystanych z pożywienia mikro- oraz makroelementów zostaje wydalonych. 
Dotyczy to głównie tak cennych biopierwiastków jak cynk (bierze udział w procesach przemiany 
białek i węglowodanów, zwiększa odporność organizmu), wapń (podstawowy budulec kości i zę-
bów), żelazo (niedobry mogą prowadzić do anemii), magnez (niezbędny do prawidłowego funk-
cjonowania układu nerwowego), a także fosfor związany w strukturze kwasu fi tynowego, który jak 
magnez – buduje kościec. 

Wysoka temperatura nie wpływa na strukturę fi tynianów, ale fermentacja jest bardzo skuteczna. 
Dopiero fermentacja z udziałem bakterii mlekowych, zachodząca w zakwasie – powoduje ograni-
czenie działania fi tynianów, bakterie mlekowe degradują je. Rozprawiają się z nimi już w 12 godzin. 
Neutralizacja tych soli zwiększa przyswajalność w/w defi cytowych pierwiastków. Kwas mlekowy 
w ciemnym żytnim chlebie nie tylko poprawia przyswajanie wapnia i żelaza, ale działa leczniczo 
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w schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany jest przy chorobach wątroby, 
nerek i trzustki. 

Atutem fermentacji na zakwasie jest także to, że bakterie kwasu mlekowego eliminują związki 
rakotwórcze z pieczywa – azotany, azotyny, a przede wszystkim toksyny pleśniowe, co odciąża nasz 
układ odpornościowy.

Ale na tym nie koniec dobrodziejstw zakwasu. Produkcję piekarską, szczególnie latem nęka tzw. 
choroba ziemniaczana, która jest efektem rozwoju lasecznika. Pieczywo „ciągnie się”, ma nieprzy-
jemny zapach. Zapobiec temu może zakwas piekarski. Jego dodatek hamuje kiełkowanie przetrwal-
ników szkodliwych bakterii.

Znacznie większym zagrożeniem dla zdrowia są zakażenia pleśniowe, do których dochodzi 
podczas zbioru i niewłaściwego przechowywania zbóż. Aż jedna trzecia toksyn pleśniowych (ple-
śnie toksynotwórcze) to mykotoksyny, oporne na działania wysokich temperatur. Zaliczane są do 
nich: afl atoksyny – powodujące raka przełyku oraz uszkodzenie wątroby i  nerek; ochratoksyna 
A – wywołująca zmiany rakowe oraz uszkodzenia płodu w łonie matki; triochoteceny – odpowie-
dzialne za powstawanie raka przełyku i żołądka oraz zearafenon – o silnie toksycznym działaniu 
estrogennym. Obecność tych toksyn stwierdza się w znacznym odsetku próbek mąki oraz w pie-
czywie. Mykotoksyny są oporne na działanie wysokich temperatur. 

Stwierdzana w mące zawartość mykotoksyn nie przekracza zwykle tolerowanej dawki dziennej, 
ale regularne ich spożywanie prowadzi do nagromadzenia się ich w organizmie, co daje odległe 
w czasie skutki.

Jedynym znanym sposobem eliminacji tych związków z pieczywa jest wprowadzenie technolo-
gii produkcji pieczywa na zakwasach.

Stwierdzono, że wraz z rozwojem bakterii mlekowych w zakwasie efektywnie zmniejsza się za-
wartość tych toksyn. Zakwaszenie ciasta zapobiega też rozwojowi pleśni na gotowym już chlebie. 

Bardzo istotne jest, że pieczywo na zakwasach dłużej zachowuje świeżość. 
Wypieraniu tradycyjnej fermentacji z udziałem bakterii (mlekowej) przez fermentację z udzia-

łem drożdży (alkoholową) przypisuje się zwiększoną zachorowalność na drożdżycę (candidiasis).

Dr inż. Krystyna Jarosz 
Kwas mlekowy okazuje się więc korzystny zarówno w profi laktyce chorób jak i promowaniu zdro-
wego odżywiania. 
Nic dziwnego, że ci co jedli fermenty byli zdrowsi i żyli dłużej.

Produkty zbożowe są podstawą piramidy żywienia
Co to jest ta piramida? 
Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywania. Informuje o  tym, ile porcji różnych 

grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowią-
zuje zasada, że to co najważniejsze w racjonalnym odżywianiu znajduje się u dołu piramidy, czyli 
podstawy. Po raz pierwszy piramidę zdrowego odżywiania opracowali uczeni kanadyjscy około 30 
lat temu. Z czasem, w miarę poszerzenia się wiedzy o zdrowym odżywa-
niu, pierwotna piramida ulegała pewnym modyfi kacjom

Zgodnie z  piramidą spożycie pieczywa powinno dostarczać nam 
około 30 procent dziennej dawki energii. Problem polega na tym, że 
Polacy jedzą za dużo chleba z  jasnej, wysoko oczyszczonej mąki. 
Produkcja pieczywa pełnoziarnistego stanowi zaledwie 5 procent 
całego rynku.

Mąka żytnia zawiera białka o  wyższej wartości biologicz-
nej i ma więcej błonnika. Kiedy miele się żyto, dochodzi do 
mniejszych strat witamin niż w przypadku innych zbóż.

Straty składników mineralnych w procesie przygoto-
wywania jasnego pieczywa sięgają nawet 90 procent.
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Dr inż. Krystyna Jarosz 
Podstawę codziennego pożywienia powinny stanowić przetwory zbożowe o  dużej zawartości 
włókna pokarmowego.
Spożycie przetworów z mąki jasnej powinno być ograniczone.
Włókno pokarmowe jest składnikiem niskoenergetycznym i nie należy do substancji biologicznie 
czynnych. Wywiera jednak istotny wpływ na funkcje przewodu pokarmowego.
Dieta bogata we włókno pokarmowe (błonnik):
– stymuluje gryzienie i zwiększa wypływ śliny,
– buforuje i wiąże nadmiar kwasu solnego w żołądku,
– zwiększa wypełnienie jelit, pobudza ich ukrwienie i perystaltykę,
– tworzy korzystne podłoże dla rozwoju pożądanej mikrofl ory bakteryjnej w jelicie grubym.

Co zawiera kromka chleba razowego?
Pieczywo jest dobrym źródłem: białka, błonnika pokarmowego, cennych witamin, zwłaszcza 

niacyny i rybofl awiny, tworzeniu którym sprzyja fermentacja zakwasowa. Stanowią one siłę napę-
dową wielu procesów życiowych. W chlebie na zakwasie znajdują się ponadto witaminy z grupy B, 
E, wielu składników mineralnych, takich jak żelazo, magnez, cynk, potas, fosfor, witaminę E, kwas 
foliowy. W nieoczyszczonej mące jest dużo składników odżywczych i błonnika.

Dla przykładu – porcja razowego chleba (500-600 gram) zapewnia zapotrzebowanie organizmu 
na witaminy B1 i PP oraz w około 50 procentach na witaminę B2. Zawiera witaminy – B1, B2, B6, 
które odpowiadają za właściwą pracę układu nerwowego. 

W trakcie fermentacji pieczywo wzbogaca się w aminokwasy egzogenne (liznę, tryptofan, me-
tionin) – podstawowe niezbędne elementy budulcowe białek, których nasz organizm nie jest w sta-
nie wytworzyć i musi dostarczyć w pożywieniu.

Pieczywo razowe zapobiega otyłości i obniża zawartość cholesterolu we krwi.
– „Zastosowanie etapu fermentacji zakwasów sprzyja zachowaniu w  procesie wypieku wie-

lu cennych składników, wrażliwych na działania wysokich temperatur. Należy tutaj wymienić 
wnoszony z mąką kwas foliowy, naturalny czynnik przeciwdziałający procesom miażdżycowym 
i w efekcie chorobom układu krwionośnego, a defi cytowy w codziennej diecie. 

W pieczywie na zakwasach udaje się go zachować do 70 proc. (dla porównania w cieście nie-
ukwaszonym podczas wypieku straty sięgają 50 proc.). Podobnie rzecz się ma z biosterolami – ak-
tywnymi biologicznie składnikami żywności, czy β-glukanem – rozpuszczalną frakcją błonnika 
pokarmowego. 

Chleb razowy zawiera dużo błonnika, który pęcznieje i daje uczucie sytości. Poprawia perystal-
tykę jelit, dzięki czemu nie ma zaparć.

W łuskach ziarna jest dużo korzystnych dla naszego organizmu związków – są to tzw. antyok-
sydanty, czyli przeciwutleniacze, które chronią komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez 
wolne rodniki. Nagromadzenie się takich utlenionych biomolekuł prowadzi m.in. do mutacji no-
wotworowych i przyspieszonego starzenia się. 

W zbożu i  jego przetworach zidentyfi kowano dziesiątki różnych substancji biologicznie ak-
tywnych. Pomagają one w  zwalczaniu chorób i  usuwaniu z  organizmu związków toksycznych, 
pochodzących z  przemysłowej działalności człowieka oraz powstające naturalnie podczas prze-
miany materii w organizmie, a szczególnie w sytuacjach stresowych. Spośród wielu prozdrowot-
nych związków znajdujących się w ziarnach i ich przetworach na uwagę zasługuje Inozytol” – pisze 
w swoim referacie dr Henryk Piesiewicz ze Szkoły głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, autorytet naukowy piekarzy (szczegóły dotyczące „Referatu” w „Źródłach”). Dalej tak pisze 
o Inozytolu: „Wykazuje ona silne działanie przeciwutleniające i  jest potrzebna m.in. do dobrego 
funkcjonowania mózgu i rdzenia kręgowego. Wykazuje także w niektórych przypadkach działanie 
przeciwnowotworowe. Niedobór tego składnika objawia się drażliwością i bezsennością”. 
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Dr inż. Krystyna Jarosz 
Co to znaczy chleb razowy?
To znaczy, że pochodzi z mąki ciemnej, razowej. Mąkę dzielimy powszechnie na jasną i ciemną. 
Często chleb z przewagą mąki jasnej barwi się karmelem lub cykorią, aby otrzymać produkt „ni-
by-razowy”.
Prawdziwy produkt razowy to taki, do którego wyrobu użyto mąki autentycznie razowej, pszennej 
lub żytniej czyli uzyskanej z całego ziarna zbożowego.

Dlaczego powinniśmy wybierać chleb razowy?
Ponieważ chleb żytni jest lekiem, ma:

 ✓ niepowtarzalny smak i zapach
 ✓ korzystne cechy żywieniowe
 ✓ jest bogaty w witaminy i mikroelementy
 ✓ zawiera błonnik – „wymiatacz szkodliwych substancji”
 ✓ bakterie kwasu mlekowego, zawarte w ciemnym pieczywie mają szczególne znaczenie dla 

prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego
 ✓ naturalny zakwas, zawarty w chlebie żytnim, razowym wpływa na przyswajanie wapnia i że-

laza
 ✓ zakwas działa leczniczo w przewlekłych chorobach wątroby, nerek i trzustki
 ✓ organizm trawienny człowieka w naszej szerokości geografi cznej od wieków dostosował się 

do diety opartej na pieczywie razowym, a białe jest nowym wynalazkiem
 ✓ pieczywo białe jest pozbawione zdrowotnych właściwości odżywczych 
 ✓ obecność w chlebie na zakwasie licznych substancji smakowo-zapachowych ułatwia trawie-

nie i przyswajanie składników odżywczych. Bodźce smakowe i zapachowe są konieczne do 
wytworzenia dostatecznej ilości śliny i soków trawiennych w przewodzie pokarmowym. 

 ✓ dzięki smakowi i zapachom, a także walorom odżywczym prawdziwy chleb żytni na zakwa-
sie nigdy się nie nudzi, zawsze mamy na niego apetyt.

 ✓ szczególnie korzystne dla zdrowia jest spożywanie pieczywa z dotykiem owoców i warzyw. 
Wiedzieli o tym starożytni Rzymianie, którzy mawiali: Fructus cape cum pane, si vis vivere 
sane – Spożywaj owoce z chlebem, jeśli chcesz żyć zdrowo.

Dr inż. Krystyna Jarosz 
Tajemnica doskonałej jakości i trwałości chleba zawiera się w fermentacji zakwasu. Jego sposób 
dojrzewania stanowi o bogactwie smaku, jakości i trwałości miękiszu. Siłą sprawczą są przyjazne 
zdrowiu bakterie mlekowe współdziałające z drożdżami.

Jak odróżnić chleb razowy od sfałszowanego? 
Chleb razowy na zakwasie posiada wyjątkowe walory odżywcze i zdrowotne, znakomite walory 

smakowe i zapachowe oraz naturalną trwałość. Jak odróżnić go od innych?
Czytajmy uważnie etykietki. Chleb prawdziwy ma w składzie tylko mąkę, wodę, zakwas i sól 

(odrobinę). Jeśli ma coś więcej – np. zakwaszacz (E322, E330), polepszacz (E471, E300) – oznacza 
to, że nie jest prawdziwy. Zachowajmy ostrożność!

Pamiętajmy – polepszacze nie są zdrowe.
Bardzo często na półkach znajdujemy chleb barwiony karmelem lub prażonym słodem. Praw-

nie dodatki te są dopuszczone, ale wartość odżywcza chleba razowego i tego zafałszowanego jest 
diametralnie różna. Trzeba porównać konsystencję i ciężar. Chleb barwiony jest znacznie lżejszy, 
gdyż „podrobiony” chleb razowy jest w rzeczywistości wypiekany z białej mąki pszennej i jest deli-
katniejszy. Ponadto zachowuje krótko świeżość.

Chleb razowy powinien mieć większe cząstki. Pieczywo pełnoziarniste, a zwłaszcza żytnie nie 
będzie pięknie wyrośnięte, ponieważ błonnik hamuje wzrost objętości.
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Chleb razowy, dzięki naturalnym bakteriom zachowuje świeżość do 10 dni. Dzięki ciemnej 
mące ma piękny kolor.

Dr inż. Krystyna Jarosz 
Jak rozpoznać pieczywo produkowane na zakwasach?
Charakterystyczny zapach
Dobrze wyczuwalny, delikatny kwaskowy smak
Bochenek chleba lub bułki mniej wyrośnięte
Mniej intensywny połysk na powierzchni skórki
Ciemniejszy odcień miękiszu, nazywany szarym lub szarobrązowym
Drobniejsze otwory w miękiszu, za to bardziej równomiernie rozmieszczone
Wyczuwalna wilgotność miękiszu po przekrojeniu

Jaka mąka, taki chleb
Jeśli wybieracie chleb zwróćcie uwagę czy na etykietce jest podany rodzaj mąki: im wyższa licz-

ba, tym chleb jest zdrowszy. Jeśli nie ma chleba na zakwasie, wybierzmy koniecznie żytni.
Osobom, którzy nie mogą jeść pełnoziarnistego chleba na zakwasie, polecamy graham.
Pamiętajmy: o jakości i wartościach odżywczych chleba decyduje mąka. Im miąższ chleba biel-

szy, tym gorsza mąka, gdyż została pozbawiona błonnika, mikroelementów, witamin. 
Najzdrowsza jest mąka żytnia razowa, wyprodukowana z całego ziarna typ 2000. O typie mąki 

producenci często informują na etykietce chleba. Popularne pieczywo jest wypiekane a mąki żyt-
niej pytlowej (720) i pszennej chlebowej (850 i 750).

– „Mąka z pszenicy to po prostu oczyszczony cukier, którego organizm nie ma jak spalić. Po-
trzebuje do tego dodatkowych ilości witaminy B, która jest wprawdzie zawarta w łusce ziarna, ale 
stracona została podczas mielenia na mąkę. Wartościowe otręby dostały świnki” – podkreśla w cza-
sopiśmie „Nowiny” Grażyna Skiba, dietetyk z Kliniki Dietetyki „Arkadia” w Rzeszowie. Zastanów-
my się nad tymi słowami, skonsultujmy je ze swoim lekarzem, dietetykiem.

Dyskusyjne jest stosowanie w zwykłym chlebie mąki sojowej (bo są też chleby sojowe dla cu-
krzyków) – to tzw. naturalny polepszacz, który wpływa na wybielanie mąki i pozwala dodawać do 
ciasta więcej wody, co zwiększa objętość oraz miękkość chleba.

– „Soja w naszej szerokości geografi cznej nie jest dobrym produktem i dietetycy jej nie poleca-
ją” – mówi Grażyna Skiba. Ponadto chleb z soją nie jest smaczny.

Należy także wiedzieć i pamiętać, ze w mięciutkim, dmuchanym pieczywie francuskim mąki 
jest o połowę mniej niż w normalnym chlebie, za to mnóstwo konserwantów. 

Lepszy czerstwy od świeżego
Nie od dzisiaj zaleca się spożywanie czerstwego (przynaj-

mniej trzydniowego) chleba. Dlatego że świeży chleb jest cięż-
kostrawny, co oznacza, że u osób wrażliwych nie jest trawiony 
w żołądku i w jelitach, tylko fermentuje i zakwasza organizm. 

Dlaczego lepszy jest chleb czerstwy od świeżego? Wynika 
to stąd, że w zakwasie są dwa kwasy – mlekowy (przyjazny dla 
układu pokarmowego) i octowy (może drażnić żołądek lub je-
lita). Octowy ulatnia się szybko, ale może zaszkodzić wrażliw-
com, jeśli będą jedli „prosto z pieca”.

Dlatego zwracajmy uwagę, jak reaguje nasz organizm – 
jeśli coś jest nie tak, połóżmy chleb w odpowiednim miejscu 
(polecamy zawinąć go w  lnianą, czystą ściereczkę i  odłożyć 
w suche miejsce, chleb musi „oddychać”, nie zawijajmy chle-
ba w sztuczne torebki, gdyż szybko nam spleśnieje). I po 3-4 
dniach zjedzmy go, dłużej oczywiście żując.
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Jedz chleb, będziesz mądry
Chleb jest najlepszym pokarmem dla naszego mózgu. Ten jakże ważny organ stanowi jedynie 2 

procent masy naszego ciała, a zużywa 20 procent tlenu pobieranego przez płuca i 20 proc. energii 
zawartej w pożywieniu. Wystarczą trzy minuty bez tleny lub glukozy i komórki mózgowe – neuro-
ny (z nich jest zbudowany nasz mózg) obumierają. 

Najbardziej odpowiednim pożywieniem dla komórek mózgowych są węglowodany złożone, 
które są dłużej trawione, przez co poziom cukru we krwi jest ustabilizowany i utrzymuje się 
na stałym poziomie przez dłuższy czas (nie występują skoki glukozowe, jak w przypadku spo-
żywania białego pieczywa czy węglowodanów prostych, które są odpowiedzialne za wahania 
nastrojów). 

Do węglowodanów złożonych należy skrobia – główny składnik mąki. Makrocząsteczki skrobi 
są zbudowane z  łańcuchów glukozy, które są powolnie uwalniane i  umożliwiają ciągłą dostawę 
energii do mózgu. Śniadanie bez pieczywa, makaronu, ryżu czy też płatków zbożowych to stracony 
posiłek. 

Nasz mózg zużywa przeciętnie 40 proc. węglo-
wodanów zawartych w  spożywanym przez nas je-
dzeniu. Tak więc – jeśli chcemy rano być sprawni 
umysłowo, powinniśmy przed wyjściem z  domu 
zjeść śniadanie.

Jak pisze w  swoim referacie dr Henryk Piesie-
wicz: „W białkach chleba występuje około 40 proc. 
kwasu glutaminowego – aminokwasu zawartego 
także w dużych ilościach w tkance mózgowej i peł-
niącego ważną rolę w pracy mózgu. Dzięki obecno-
ści kwasu glutaminowego i odpowiednich enzymów 
(dehydrogenaza i  amidaza kwasu glutaminowego) 
tkanka mózgowa nie jest narażona na szkodliwe 
działania amoniaku, powstającego w znacznych ilo-
ściach w czasie wzmożonej pracy mózgu. Francuzi 
nie be kozery nazywają chleb pokarmem na inte-
ligencję (alimenty de l`inteligence). Warto jeszcze 
zwrócić uwagę na to, iż szczególnie szybki rozwój 

cywilizacji humanistycznych i technicznych następował w tych krajach, których chleb stawał się 
podstawą wyżywienia (Sumerowie, starożytne Chiny (chleb na parze), starożytny Egipt, starożytna 
Grecja, Imperium rzymskie jak i w końcu nowożytna cywilizacja europejska”. 

Doktor Henryk Piesiewicz podaje więcej argumentów przemawiających za codziennym spoży-
waniem chleba.

Chleb urozmaica składniki pokarmowe – ma wszystkiego po trochu i jest niezastąpionym po-
karmem. Chroni przed niedoborem określonych składników, przed nadmiernym spożywaniem 
różnych substancji obcych, zawartych w żywności (pozostałości po nawozach sztucznych, środ-
kach ochrony roślin, związkach chemicznych itd.). Szczególnie zdrowe jest spożywanie pieczywa 
z dodatkiem owoców lub warzyw (piszemy o tym wcześniej).

Argument trzeci – chleb zapewnia sprawne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Dr Hen-
ryk Piesiewicz pisze: „Obecność w chlebie (zwłaszcza produkowanych na naturalnych zakwasach 
piekarskich) licznych substancji smakowo-zapachowych ułatwia trawienie i przyswajanie składni-
ków odżywczych. Bodźce smakowe i zapachowe są niezbędne do powstawania dostatecznej ilości 
śliny i soków trawiennych w przewodzie pokarmowym. Substancje smakowo-zapachowe chleba 
sprawiają, iż można go jeść wielokrotnie w ciągu dnia. W przypadku częstego spożywania każdego 
innego pokarmu szybko tracimy łaknienie”.

Argument czwarty – wg Henryka Piesiewicza – chleb zapewnia dobry stan zdrowia. Oprócz 
wymienianych w  tym artykule składników odżywczych chleba zawiera m.in. przeciwutleniacze. 
W zbożu zidentyfi kowano wiele substancji biologicznie aktywnych, które pomagają w zwalczaniu 
współczesnych chorób cywilizacyjnych i w usuwaniu z organizmu związków toksycznych, które 
pochodzą z przemysłowej działalności człowieka, jak i powstających przy przemianie materii w or-
ganizmie zwłaszcza przy sytuacjach stresowych.
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Taką substancją jest Inozytol, który wykazuje silnie działanie przeciwutleniające, co jest po-
trzebne przy funkcjonowaniu mózgu, wykazuje też działanie przeciwnowotworowe.

Argument piąty – chleb spożywany w  racjonalnych ilościach zapobiega otyłości. Daje m.in. 
efekt przesytu (zwiększa objętość w przewodzie pokarmowym), likwiduje uczucie głodu, zmniejsza 
potrzebę jedzenia słodkich i tłustych dań, zawarty w nim błonnik zwiększa perystaltykę jelit. 

Wg dr. Piesiewicza znaczenie chleba w diecie współczesnego człowieka będzie wzrastało, gdyż 
chleba nie da się zastąpić. 

Nieprawda, że chleb tuczy
Zdarza się, że młode dziewczyny odchudzając się wg modnych diet rezygnują z pieczywa. Jest 

to nieporozumienie, gdyż chleb tak naprawdę nie tuczy.
„Chleb spełnia znaczącą rolę w racjonalnym żywieniu z uwagi na tzw. efekt przesytu. Cząstki 

chleba, zwiększają wielokrotnie swoją objętość w przewodzie pokarmowym, dzięki dużej zawarto-
ści skleikowanej skrobi, która w obecności wody i soków żołądkowych silnie pęcznieje. Chleb w ten 
sposób szybko likwiduje uczucie głodu, a człowiek jest wtedy mniej podatny do dodatkowej kon-
sumpcji żywności. Ma to duże znaczenie w leczeniu otyłości” – pisze dr Henryk Piesiewicz. Zwraca 
uwagę: „W społeczeństwie pokutuje nieprawdziwe przeświadczenie, w tym także wśród niektórych 
lekarzy o  tuczących właściwościach chleba. Tymczasem jedzenie chleba nie powoduje otyłości, 
wręcz przeciwnie zmniejsza wrażenie głodu i potrzebę jedzenia słodkich i tłustych dań, jest więc 
sprzymierzeńcem a nie nieprzyjacielem, gdy chce się zrzucić nadwagę. Stosunkowo wysoka zawar-
tość błonnika w chlebach ciemnych i z dodatkiem ziaren, otrąb, słodów itp. Sprzyja odchudzaniu 
się m.in. poprzez zwiększanie perystaltyki jelit”.

Trzeba również pamiętać, że jedzenie chleba zmniejsza uczucie głodu, a tyjemy od tego, co kła-
dziemy na chleb – tłuste wędliny, pasty, pasztety. 

Dr Anna Diowksz z Politechniki Łódzkiej zwraca uwagę na indeks glikemiczny, który w przy-
padku żytniego chleba nie jest wysoki.

– „O tym, czy dany produkt jest tuczący decyduje nie tylko jego kaloryczność, ale przede wszyst-
kim indeks glikemiczny (GLI). Jest to wskaźnik mówiący o zmianach stężenia glukozy we krwi po 
spożyciu posiłku, a określający proporcję powierzchni pod krzywą zmian poziomu cukru we krwi 
w ciągu 2 godzin po posiłku, do powierzchni pod krzywą dla glukozy. W przypadku produktów 
o wysokim indeksie glikemicznym, bezpośrednio po posiłku poziom glukozy we krwi gwałtownie 
wzrasta. Reakcją organizmu jest równie szybki wyrzut insuliny i w efekcie poziom cukru szyb-
ko spada. Spożywanie produktów o wysokim indeksie glikemicznym powoduje wzrost łaknienia 
i skutkuje przybieraniem na wadze. Dla odmiany, przykładem produktu o niskim indeksie glike-
micznym jest pieczywo na zakwasie, zwłaszcza żytnie. Po jego spożyciu długo utrzymuje się poczu-
cie sytości i stały, umiarkowany poziom glukozy we krwi, co skutecznie zapobiega napadom „wil-
czego apetytu”, który jest zmorą wszystkich stosujących drastyczne diety. Łatwo wtedy o złamanie 
reżimu dietetycznego i niekontrolowane spożycie nie zawsze dozwolonych produktów. 

Jeżeli dodamy do tego jeszcze, że doświadczenia na modelu zwierzęcym dowiodły, iż pieczywo 
na zakwasie obniża poziom „złego” cholesterolu LDL, zmniejszając tym samym ryzyko występo-
wania zawału serca, to można wręcz zalecać osobom otyłym, i nie tylko, spożywanie pieczywa na 
zakwasach w celach terapeutycznych.

Atutem polskich piekarzy jest to, że w ich piekarniach nadal kultywowana jest tradycyjna pro-
dukcja pieczywa na zakwasie. A konsumenci powinni wykorzystać to, że na co dzień mają łatwy 
dostępny produkt o wysokich walorach zdrowotnych, na którego rozpowszechnienie kultury za-
chodnie muszą dopiero poczekać” – pisze pani doktor w swoim artykule „Pieczywo na zakwasie 
kluczem do zdrowia” w „Przeglądzie piekarniczym i cukierniczym”. 

Warto także wiedzieć, ile kalorii znajduje się w 100 gramach chleba?
Przeciętnie 100 g pieczywa dostarcza od 250 do 350 kcal. I tak:

 ✓ żytni jasny – 241 kcal (82 w kromce)
 ✓ pszenny – 249 kcal (75)
 ✓ żytni pełnoziarnisty – 237 kcal (80)
 ✓ żytni razowy – 233 kcal (79)
 ✓ żytni chrupki – 353 kcal (35)
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Błonnik pomaga dłużej żyć w zdrowiu 
Dr Jenkins (Toronto, 1998) powiedział: „Mamy ciało z epoki kamiennej, do którego nie nadaje 

się przetworzona, rafinowana żywność z supermarketów”. Kto jednak bierze do serca te słowa? Kto 
zastanawia się nad funkcjami błonnika, który reguluje pracę przewodu pokarmowego? 

Już Hipokrates mówił, że razowe pieczywo jest zbawienne dla jelit. Zmiana sposobu mielenia 
z żaren kamiennych na młyny stalowe spowodowała wyeliminowanie błonnika z ziarna zbóż (biały 
chleb). Lecznicze znaczenie błonnika zaczęto doceniać dopiero 30 lat temu. Miały na to wpływ 
badania dwóch brytyjskich lekarze pracujących w Afryce. Odkryli oni, że dieta bogata w błonnik 
zapobiega nowotworom układu pokarmowego.

– Ziarna zbóż są bogatym źródłem błonnika. Pełni on rolę sprzątacza jelit, gdyż usuwa z prze-
wodu pokarmowego zbędne produkty przemiany materii. Działa jak szczotka, bo wymiata z orga-
nizmu niestrawione resztki jedzenia. Są wśród nich dodatki do żywności, konserwanty, syntetyczne 
barwniki. Jeśli zalegają w jelitach zbyt długo, są niekorzystne dla ludzkiego zdrowia. W rezultacie 
zwiększa się ryzyko zachorowania na raka jelita grubego – stwierdza profesor dr hab. Iwona Wawer 
z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Kontynuuje: 

– Nasz organizm nie trawi błonnika, ale bardzo go potrzebuje. Zapobiega zaparciom, ponieważ 
wzmaga ruchy perystaltyczne jelit, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia takich 
jak nadciśnienie, udary i wylewy bo obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Wspo-
maga leczenie cukrzycy, gdyż spowalnia wchłanianie cukrów w  jelicie cienkim. Błonnik pokar-
mowy normalizuje florę bakteryjną jelit, a dzięki dużej zdolności wiązania wody daje długotrwałe 
uczucie sytości. Jest bardzo ważnym czynnikiem w dietach odchudzających dla osób z nadwagą. 

Chleb od zawsze stanowił podstawę pożywienia. Mielona na żarnach mąka pełna była plew, 
bogatych w błonnik. Wypiekany z niej chleb najpierw zachwycił arystokrację, a potem resztę spo-
łeczeństwa. I zaczęły się kłopoty zdrowotne, bo w pieczywie zabrakło błonnika. 

Ten postęp techniczny obrócił się przeciw konsumentom. Ewolucja wcale nas nie przystosowała 
do diety, na którą składają się wysokoprzetworzone produkty z supermarketów. Na szczęście pie-
karze powrócili do tradycyjnych wypieków z mąki bogatej w błonnik i mamy teraz na rynku dużo 
zdrowego chleba z różnymi dodatkami. Źródłem błonnika jest bowiem nie tylko ziarno zbóż, ale 
także owoce, m.in. jabłka, czarna porzeczka, jagody i przede wszystkim aronia.

Według profesor Iwony Wawer błonnik w profilaktyce pomaga:
 ✓ w walce z otyłością 
 ✓ obniża poziom cholesterolu i triglicerydów
 ✓ stabilizuje stężenie glukozy we krwi
 ✓ oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich
 ✓ łagodzi stany zapalne okrężnicy
 ✓ konieczny przy zaparciach, hemoroidach
 ✓ zapobiega kamicy pęcherzyka żółciowego, 
 ✓ zapobiega uchyłkowatości okrężnicy
 ✓ zapobiega nowotworom jelita grubego
 ✓ W Polsce spożycie błonnika kształtuje się na poziomie 15 g dziennie. 

W społeczeństwach nieuprzemysłowionych, np. w Afryce spożycie błonnika wynosi około 60 g 
na dobę. Efektem tego jest mniejsza zachorowalność na nowotwory jelita grubego i odbytu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie 20-40 gram błonnika dziennie. Dla-
tego powinniśmy zwiększyć ilość pokarmu roślinnego w diecie! 

Jak wynika z  badań dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych w  populacjach, które 
spożywają dużo produktów z całego ziarna, występowanie raka jelita grubego jest istotnie mniej-
sze. Jest tak, gdyż część błonnika jest rozkładana w jelicie grubym. Powstające kwasy tłuszczowe 
i ich sole nie dopuszczają do zaniku błony śluzowej jelita i ją ochraniają.

Journal of the American Dietetic Association z  2002;102:549-551 doniósł: „Bogata w  błonnik 
dieta jest szeroko rekomendowana ze względu na korzyści zdrowotne z nią związane jak ochrona 
przed chorobami serca i pewnymi typami raka. Amerykański Instytut Raka zaleca spożycie pomię-
dzy 20 a 30 gramów błonnika dziennie, pochodzącego z warzyw, owoców i produktów pełnoziarni-
stych. Jednocześnie Instytut zaleca jako górną granicę 35 gramów dziennie błonnika, ponieważ zbyt 
dużo błonnika może drażnić przewód pokarmowy. Zespół prowadzony przez dr. Archana Jaiswal  
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McEligot z Uniwersytetu z Kalifornii przeprowadził badanie, kiedy dieta z dużą ilością błonnika może 
prowadzić do uczucia dyskomfortu spowodowanego nadmierną produkcją gazów, wzdęciem, zgagą 
oraz podrażnieniem żołądka. Badacze przeanalizowali ponad 1 300 kobiet włączonych do badania na 
temat wpływu zmian w diecie na ryzyko nawrotu raka sutka. 

Zespół dr. McEligot wykazał, że w czasie ponad jednego roku, kobiety które zwiększały zawar-
tość błonnika w swojej diecie często ponad zalecany poziom nie miały skłonności do wzdęć, po-
drażnienia żołądka lub biegunki. Podwyższone spożywanie błonnika było jednocześnie związane 
z mniejszą skłonnością do zaparć. 

Pacjenci biorący udział w badaniu byli zachęcani do spożywania 30 gram błonnika dziennie, 
włączając pięć posiłków z warzywami, trzy z owocami oraz sokiem z warzyw. Ponad jedna czwarta 
tych kobiet przyznało się do spożywania ponad 35 gramów błonnika dziennie. 

Badacze sugerują, że możliwa i prawdopodobnie korzystna, dla kobiet w wieku od 18 do 70 lat, 
jest konsumpcja wyższych, niż obecnie zalecane ilości błonnika”.

Chleb chroni przed Alzheimerem
W ulotce Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 

(sierpień 2008 rok) jej przewodniczący prof. dr hab. Marek 
Naruszewicz napisał: „W Polsce narasta w ostatnich latach 
epidemia udaru mózgu, który stanowi zagrożenie dla życia 
i  może prowadzić do stałego upośledzenia ruchu i  mowy. 
Dlatego też z dużą nadzieją przyjęliśmy wiadomość, że ak-
tualne badania kliniczne potwierdzają wysoką użyteczność 
stałego spożywania produktów zawierających kwas foliowy, 
w tym chleba w zapobieganiu udaru mózgu. 

Wykazano bowiem, że osoby których codzienna dieta 
zawiera kwas foliowy przez okres 30 miesięcy mają zmniej-
szone o 25 proc. ryzyko występowania udaru.

Tak pozytywne wyniki powinny być zachętą dla klien-
tów kupujących codziennie chleb, a szczególnie dla osób po 
55 roku życia. Nie można także zapominać, że codzienne 
spożywanie małych dawek kwasu foliowego i  innych grup 
witamin grupy B może również działać profi laktycznie w za-
pobieganiu utraty pamięci spowodowanej chorobami neu-
rodegeneracyjnymi w tym choroby Alzheimera”. 

...i przed rakiem 
Przypomnijmy słowa profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej: Naszym największym 

sprzymierzeńcem, który pozwala zachować w zdrowiu układ pokarmowy są bakterie, w tym Lacto-
bacillus plantarum. Są to bakterie kwasu mlekowego, bardzo przyjazne dla człowieka, poprawiające 
fl orę bakteryjną w przewodzie pokarmowym. We właściwie funkcjonującym jelicie bakterie kwasu 
mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 10 proc. ogólnej liczby drobnoustrojów, gdyż są nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych

Przypomnijmy, że znajdujemy je w tradycyjnym zakwasie, na którym wypiekały chleb nasze 
praprababki i który powinien codziennie znajdować się na naszych stołach. Dobry chleb na za-
kwasie jest dla nas lekiem, gdyż podczas procesu fermentacji zostały zniszczone liczne toksyny 
pleśniowe i bakteryjne, które są najsilniejszymi kancerogenami. Tylko naturalnie przebiegająca fer-
mentacja zapewnia wytrącenie substancji szkodliwych dla zdrowia, które są w każdej mące.

Obecność bakterii mlekowych wpływa na wiele funkcji całego organizmu, Bakterie te mobilizują 
i stabilizują układ odpornościowy. Na chorobę nowotworową szczególnie wrażliwe jest jelito grube. 
Tu trafi ają nie strawione resztki pokarmu wraz ze wszystkimi „dodatkami”, które w pożywieniu były 
niepotrzebne i szkodliwe. Resztki te zwykle zalegają w różnych odcinkach jelita przez kilka do kil-
kunastu godzin, podrażniają go, wywołują miejscowe stany zapalne śluzówki, a w efekcie jej rozrost, 
co może doprowadzić do zezłośliwienia. W prawidłowym funkcjonowaniu jelita grubego ważną rolę 
odgrywa fl ora bakteryjna, która może być sprzymierzeńcem, lecz czasem bywa też wrogiem.
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Kto z nas wie, że tylko 10 proc. komórek w ludzkim ciele jest naszą „własnością”? Kto się za-
stanawia, kto i co „mieszka” w naszych jelitach? Poza tymi 10-cioma procentami wspomnianych 
bakterii mlekowych „mieszka” w nas ok. 1,5 kilograma drobnoustrojów – jest to kilkaset gatunków 
bakterii, liczonych w setkach miliardów. Aby jelita mogły sprawnie funkcjonować, muszą w nim 
być obecne ogromne ilości mikroorganizmów, wspomagających rozkład nie strawionego pokarmu. 
Prawidłowo „zamieszkały” przewód pokarmowy stanowi o komforcie przemieszczania się nie stra-
wionej części pokarmu, reguluje wypróżnienia, zapobiega biegunkom i zaparciom.

Co zakłóca równowagę współbytowania tych kilkuset gatunków bakterii? Czynniki „zewnętrz-
ne”, związane z niewłaściwym, nieregularnym odżywianiem. Przewagę zyskują szczepy, które nie 
sprzyjają naszemu zdrowiu ze względu na tworzenie wielu metabolitów, które w ostatecznym efek-
cie są kancerogenne (tzn. rakotwórcze). Zagrożeniem dla stanu mikrofl ory jelitowej jest m.in. czę-
ste, nadmierne i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków. Przy okazji „tępienia” bakterii choro-
botwórczych niszczymy liczne gatunki stałych, sprzyjających naszej kondycji „mieszkańców” jelit. 
Podobne wyniszczenie wywołują chemio- i  radioterapia. W  obu przypadkach giną w  pierwszej 
kolejności szczególnie przyjazne człowiekowi bakterie fermentacji mlekowej.

Profi laktyka nowotworów układu pokarmowego
– Profi laktyka chorób nowotworowych powinna opierać się na podnoszeniu świadomości, ja-

kie czynniki sprzyjają powstawaniu i rozwojowi choroby. Bez wątpienia do szczególnie ważnych 
należy sposób odżywiania, który w ciągu minionych kilkudziesięciu lat uległ bardzo niekorzyst-
nym zmianom. W codziennej diecie często dominują produkty przetworzone, zawierające liczne 
substancje chemiczne, produkty wysokokaloryczne, sprzyjające otyłości, niedostatek błonnika, na-
turalnych makro- i mikroelementów, zbyt mały udział świeżych owoców i warzyw wnoszących te 
elementy oraz bogactwo związków witaminowych i antyoksydacyjnych – twierdzi prof. Magdalena 
Włodarczyk–Kierczyńska.

Składnikiem niezastąpionym w codziennej diecie jest błonnik. Nasz organizm go nie trawi, ale 
go potrzebuje. Dużo na ten temat zawierają umieszczone powyżej oraz poniżej wypowiedzi profe-
sor Iwony Wawer. 

Analiza przyczyn chorób przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, serca, złej przemiany 
materii, a  także wielu alergii z niedostatkiem błonnika wykazała ścisły związek pomiędzy nimi, 
a sposobem odżywania się. Tendencja ta szczególnie występuje w społeczeństwach wysokorozwi-
niętych, w których diecie maleje udział składników naturalnych, a dominuje żywność przetworzo-
na, rafi nowana i konserwowana. Wyniki szeroko prowadzonych badań klinicznych dowodzą, że 
odpowiednia zawartość błonnika bardzo korzystnie wpływa na czynność przewodu pokarmowego 
i  to zarówno z  punktu widzenia fi zjologicznego, jak również ze względu na zdolność błonnika 
do absorpcji i usuwania z organizmu szeregu substancji toksycznych, a zwłaszcza metali ciężkich 
i sodu. Specjaliści podkreślają, że pokarm zawierający duże ilości błonnika jest naturalnym środ-
kiem przeciwdziałającym nadwadze i otyłości.

Dlatego należy dążyć do zmiany nawyków żywieniowych, które Polacy tak szybko przejęli od 
bogatych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych.

Promowanie spożycia produktów zawierających błonnik z pewnością jest jedną z dróg prowa-
dzących do ograniczenia zachorowań.

Bogatym i tanim sposobem wzbogacania pożywienia we włókno jest spożywanie produktów 
zbożowych z pełnego ziarna (chleb razowy, pieczywo 
typu graham), także z  okrywy (otręby, płatki, kasze) 
tak, aby zawartość błonnika wynosiła nie mniej niż 8%.

– Trzeba przekonać ludzi, żeby zwracali uwagę na 
to, co jedzą, bo jest to najlepszy sposób na zapewnienie 
sobie zdrowia – mówi profesor Iwona Wawer z Uniwer-
sytetu Medycznego w Warszawie. – Dawniej mielona 
w żarnach mąka pełna była plew, bogatych w błonnik, 
czyli celulozę. Wraz z postępem technicznym zaczęto 
je odsiewać i  pojawiła się bielutka mąka bez błonni-
ka. Ten postęp obrócił się przeciwko konsumentom. 
Ewolucja nie przystosowała nas do diety składającej się 
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Ewolucja nie przystosowała nas do diety składającej się 
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z wyskoprzetworzonego produktu z supermarketów. Na szczęście część piekarzy powróciła do tra-
dycyjnego sposoby wypiekania chleba. Źródłem błonnika są nie tylko ziarna zbóż, ale także owoce.

Pamiętajmy również, że jedynym znanym sposobem eliminacji związków rakotwórczych z pie-
czywa jest wprowadzenie technologii produkcji pieczywa na zakwasach.

Stwierdzono, że wraz z rozwojem bakterii mlekowych w zakwasie efektywnie zmniejsza się za-
wartość tych toksyn (pisaliśmy o tym powyżej).

A to długa historia
Historia zakwasu mogła zacząć się już przed 12 tysiącami lat, kiedy człowiek nauczył się mielić 

zboże. W dzisiejszej Syrii znaleziono narzędzia do mielenia zbóż z tamtego okresu.
Pierwsze udokumentowane wzmianki o  produkcji pieczywa na zakwasach pochodzą ze sta-

rożytnego Egiptu i datowane są na ok. 2600 lat przed naszą erą. Ryciny i płaskorzeźby z tych lat 
przedstawiają piekarzy i ich wyrób – pięknie wyrośnięte bochny chleba.

Na niemieckiej stronie „Der Sauerteig” można przeczytać taką oto historię: „....W starożytnim 
Egipcie niewolnica zapomniała o  pozostawionej na słońcu papce zbożowej, którą przygotowała 
wcześniej do upieczenia placków. Kiedy spostrzegła, że mieszanina zaczęła fermentować w cieple, 
przestraszyła się i żeby nie być posądzoną o marnotrawstwo, upiekła placek mimo to. Podczas pie-
czenia okazało się jednak, że placek niespodziewanie urósł. W ten sposób wynaleziono zakwas...”.

Od Egipcjan umiejętność produkcji pieczywa przejęli Grecy. Chleb był tylko dla bogatych, pie-
czono go z okazji świat. Pierwszy zapis opowiada o zmielonej pszenicy pomieszanej z sokiem wi-
nogron wystawionej na słońce, w ten sposób przy okazji produkcji wina, doszło do spontanicznej 
i niespodziewanej fermentacji.

Na 1800 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa chleb pieczono w całym basenie Morza Śród-
ziemnego. Ekspansja technologii nastąpiła podczas eksodusu Izraelitów – około 1300 lat p.n.e.

Do Północnej i Środkowej Europy pieczywo na zakwasach przywędrowało dopiero ok. 800 roku 
p.n.e. I zadomowiło się do dziś, a sprzyjały mu dobre warunki do uprawy żyta. 

W Europie (na terenie dzisiejszej Szwajcarii) pierwsze wzmianki o zakwaszaniu ciasta pocho-
dzą jeszcze z czasów przed narodzinami Chrystusa. 

W Biblii jest wzmianka o niezakwaszonym pieczywie (maca), co pozwala przypuszczać, że uży-
wano także pieczywa na zakwasie.

– Dopiero zastosowanie etapu fermentacji zakwasów umożliwiło uzyskanie z tego surowca pie-
czywa wysokiej jakości, co wynika bezpośrednio ze specyficznych właściwości mąki żytniej, która 
wymaga odpowiedniego ukwaszenia – mówi Anna Diowksz z Instytutu Technologii i Mikrobiolo-
gii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka. 

Kontynuuje: – Szacuje się, że w ostatnim stuleciu starej ery technologia pieczywa na zakwa-
sach była już znana i z powodzeniem stosowana na całym świecie, aż do końca XIX wieku, kiedy 
to prawdziwą rewolucję spowodowało pojawienie się prasowanych drożdży piekarskich. Przemy-
słowa skala produkcji, w połączeniu z fermentacją drożdżową, znacznie uproszczoną w stosunku 
do klasycznej fermentacji zakwasów sprawiły, że sztuka prowadzenia ciasta na zakwasie w wielu 
krajach niemal zanikła. Polska, podobnie jak Niemcy, Rosja, Ukraina, Białoruś czy Litwa należy do 
tych nielicznych wyjątków, gdzie nadal, pomimo wielu uproszczeń technologicznych, stosuje się 
z powodzeniem produkcję pieczywa na zakwasach.

Ale okazuje się, że obecnie cały świat zaczyna zwracać się ku tej, często zapomnianej już, tra-
dycyjnej metodzie fermentacji ciasta. Zdecydowały o tym, w różnej chyba mierze, znudzenie za-
chodniego konsumenta, monotonnym smakiem oferowanego mu pieczywa i aspekty zdrowotne 
pieczywa na zakwasach. Bo co do tych ostatnich dietetycy są zgodni.

Kampania na rzecz dobrego chleba 
Jak wielu z nas żyłam w błogiej nieświadomości niemal pół wieku. Jak wszyscy kupowałam 

chleb codziennie – raz mi smakował, częściej nie. Jako dziecko piekłam z mamą chleb, pamiętałam 
jego nadzwyczajny smak i zapach...



132

Jako osoba dorosła owszem, 
czytałam, interesowałam się, in-
stynktownie szukałam chleba pie-
czonego wg tradycyjnych tech-
nologii, czyli na zakwasach, ale 
specjalnie tym się nie przejmowa-
łam. Do czasu...

Pewnego dnia – jesienią 2006 
roku pani profesor Alicja Zobel 
pokazała mi artykuł opublikowany 
w  miesięczniku „Nieznany Świat” 
z  2005 roku. Przeczytałam arty-
kuł pt. „Nasz chleb niepowszedni” 
autorstwa Władysława Edwarda 
Kostkowskiego. Doznałam olśnie-
nia, dotarłam osobiście do profesor 
Magdaleny Włodarczyk-Kierczyń-
skiej. Potem nastąpiła seria długich 

rozmów, pochłanianie kolejnych artykułów, publikacji. Kiedy uświadomiłam sobie, jak wiele zależy 
od dobrego chleba, postanowiłam tą wiedzą podzielić się z innymi. I tak Fundacja Dobre Życie, 
którą założyłam z profesor Alicją Zobel w grudniu 2005 roku – od ponad czterech lat prowadzi 
kampanię na rzecz dobrego chleba. 

Raport o naszych działaniach znajdziecie w „Informacji o Fundacji Dobre Życie” na początku 
książki. Tutaj zastanówmy się, co zrobić, aby więcej ludzi jadło dobry chleb.

Co stoi na przeszkodzie, aby dobry chleb, czyli na zakwasie był ogólnodostępny? Dlaczego chle-
ba na zakwasach jest droższy i nie każdego stać na jego zakup?

Sprawą zainteresował się profesor Tadeusz Kierczyński, mąż profesor Włodarczyk-Kierczyń-
skiej, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Według profesora w Polsce 
chleb gorszy wypiera chleb lepszy. Dlaczego tak się dzieje? Pozwalamy na to my – konsumenci. 
Gdybyśmy zażądali lepszego chleba, piekarze by nam go dostarczyli. 

Co robić? Jedną z dróg jest uświadamianie konsumentów – co też Fundacja Dobre Życie czyni.
W polskim piekarstwie panuje chaos i pełna dowolność. Istnieje przepis nakazujący umieszczać 

etykietkę, ale mało kto go przestrzega. Konieczny jest nadzór nad rynkiem chleba i jego wytwór-
cami. Wzorem może być dokument rządowy przyjęty we Francji – Karta narodowa dla rozwo-
ju piekarstwa rzemieślniczego, która strzeże branży i tradycyjnego pieczywa i tępi wszelkie próby 
podszywania się pod rzemieślniczą wysokojakościową produkcję.

Co robić?
Można odgórnie nakazać znakowanie pieczywa – i o to m.in. zabiegamy w Sejmie. Chcemy 

również, aby chleb na zakwasie miał defi nicję, normę sanitarno-technologiczną, aby na bochen-
kach umieszczać etykietki informujące, co zawierają. 

Uważamy, że sprawa chleba zasługuje, aby nadać jej narodowy priorytet. Przestawienie produk-
cji na naturalną nie wymaga nakładów, jesteśmy też przygotowani naukowo, brakuje tylko chęci.

Impulsem do zmiany mogą być konsumenci. Dlatego zadajemy sobie tyle trudu w podniesienie 
świadomości. 

W Polsce w tej dziedzinie panuje chaos, z którego korzystają producenci podejrzanego pocho-
dzenia. Obserwujemy zjawisko, w którym produkt gorszy („chleb z worka” z chemicznymi dodat-
kami) wypiera z rynku produkt lepszy (chleb na zakwasie). 

Wolny rynek jest u nas regulowany, mamy dziesiątki nadzorów, ale żaden nie zajmuje się pro-
blemem anonimowego chleba.

Konsument nie wie, jakie kupuje pieczywo.
Ta sytuacja jest wręcz niezrozumiała, nikt nie wie jak doszło do tego, że jedynie chleb jest tym 

artykułem, który został zwolniony z naklejania etykietek? Przecież każdy innych produkt spożyw-
czych (mleczarstwo czy mrożonki) jest uporządkowany, jedynie pieczywo – jeden z najważniej-
szych artykułów – jest poza wszelką kontrolą. 

Sprawa ta wymaga pilnego uregulowania.
Opracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka
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Wybrane źródła:
Publikacja oraz artykuły profesor dr hab. Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej oraz dr. Piotra 

Dziugana z Instytutu Technologii i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 
Politechnika Łódzka.

Prezentacja dr inż. Krystyna Jarosz, którą cytujemy w artykule. Pani doktor jest wiceprzewodni-
czącą Krajowego Forum Piekarzy i Cukierników przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 
Spożywczych.

Materiały własne, zebrane podczas konferencji, warsztatów, rozmów, lektury różnych materiałów itd.
Magdalena Włodarczyk – Kierczyńska, Piotr Dziugan – „Czynniki surowcowe i biotechnologiczne 

stanowiące o prozdrowotnych wartościach pieczywa”.
„Wszystko dla zdrowia nr 4/5” – „Niech żywność będzie twoim lekiem, a  lek żywnością”, autor 

profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska.
dr inż. Anna Diowksz „Nasz chleb powszedni – źródłem zdrowia” Elżbieta Bartnikowska, Katedra 

Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW „PRZETWORY ZBO-
ŻOWE TRADYCYJNE I NOWE LINIE PIECZYWA O CHARAKTERZE ŻYWNOŚCI FUNK-
CJONALNEJ O DZIAŁANIU PROZDROWOTNYM”.

Szostak W., Cybulska B., Farnier M, Hanzlik J., Kłóosiewicz, Latoszek L., Rysik S.: Hiperlipidemia 
a  choroby układu krążenia. Towarzystwo Internistów Polskich, Sekcja Żywienia i  Przemiany 
Materii, Warszawa, 1995 rok.

„Nieznany Świat” nr 169 z  2005 roku, artykuł pt. „Nasz chleb niepowszedni”, autor Władysław 
Edward Kostkowski.

„Dziennik Polski”, 5 listopada 2007 rok, artykuł „Chcesz być mądry? Jedz chleb” – rozmowa z prof. 
Haliną Gambuś, specjalistą w dziedzinie przetwórstwa zbóż z Katedry Technologii Węglowoda-
nów Akademii Rolniczej w Krakowie, autorka – Natalia Adamska

„Gazeta Wyborcza”, 7-8 marca 2009 rok, artykuł pt. „Unia rusz do walki z otyłością” – Katarzyna 
Bosaka, doc. Małgorzata Kozłowska – Wojciechowska.

Referat dr. Henryka Piesiewicza, wygłoszony po raz pierwszy na konferencji w Radomiu, organizo-
wanej przez Cech Piekarzy w Radomiu, 8 listopada 2007 roku. 

Ulotka Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą z sierpnia 2008 roku.
Nowiny nr 25 z 15-17 września 2004, artykuł pt. „Moje zdrowie – jak rozpoznać dobry chleb”. 
„Przegląd piekarniczy i cukierniczy” – artykuł pt. „Pieczywo na zakwasie kluczem do zdrowia” dr 

Anny Diowksz z Instytutu Technologii i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żyw-
ności, Politechnika Łódzka.

„Chleb i zdrowie” – kwiecień 2007 – dodatek do „Życia Warszawy”, artykuł pt. „Błonnik zapewnia 
zdrowie i długie życie. Niezastąpiony w codziennej diecie”, autorka – Jolanta Czudak. 

„Przekrój” z 21 sierpnia 2008 roku, artykuł „Za chlebem i zakwasem”, autor Wojciech Mikołuszko.
„Przegląd” z 13 listopada 2008 roku, artykuł pt. „Chleb na ostrzu noża”, autor Bronisław Tumiłowicz. 
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Poradnik 
część II

Poznaj moc zbóż oraz przetworów zbożowych
Twoje zdrowie w Twoich rękach

Ludzki organizm jest wielką, biologiczną i  chemiczną przetwórnią. Moglibyśmy dziś powie-
dzieć – tak się czujemy jak się odżywiamy. Dlatego ważne jest, abyśmy zwracali uwagę, co jemy. 
W dużym stopniu nasze zdrowie zależy od trybu życia, odżywania, umiejętności radzenia sobie ze 
stresem, uprawiania ruchu fizycznego, ale także od naszego sposobu myślenia i podejścia do życia. 
Medycyna światowa coraz częściej podkreśla wagę trybu życia człowieka. WHO (Worlds Health 
Organization) uważa, że tryb życia i troska o zdrowie poszczególnych osób jest znaczącym czyn-
nikiem dla zachowania zdrowia. Więcej „waży”, niż specjalistyczne ośrodki zdrowia, przychodnie, 
szpitale. Jeden z  ważnych programów WHO w  ciągu ostatnich lat głosił hasło: „Twoje zdrowie 
w twoich rękach”. W rękach każdego z nas w dużym stopniu leży zapobieganie chorobom i wzmac-
nianie systemu odporności. Gdy wzmacniamy organizm – on sam jest w stanie uporać się z wielo-
ma zakłóceniami, infekcjami, dolegliwościami. 

Jest kilka czynników w dużym stopniu od nas zależnych, które mogą poprawić nasze samopo-
czucie, odporność, kondycję i wydolność. Są to: właściwe odżywianie, uprawianie ruchu fizyczne-
go, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Zgodnie z definicją zdrowia WHO zdrowie to nie tylko brak chorób, ale również ogólny do-
brostan organizmu. Zatem troska o  zdrowie oznacza nie tyko zwalczanie objawów choroby, ale 
zwłaszcza podnoszenie ogólnej odporności i kondycji organizmu.

Co jeść, aby zachować zdrowie?
Zgodnie ze „Złotą Kartą Prawidłowego Żywienia”, opracowaną przez Radę Promocji Zdrowego 

Żywienia (we współpracy z Medycznymi Towarzystwami Lekarskimi, Narodowym InstytutemKar-
diologii, niektórymi fundacjami promującymi zdrowie, w zgodziez Narodowym Programem Profi-
laktyki Cholesterolowej) – aby być zdrowym, codziennie należy spożyć:
1. Co najmniej 3 posiłki umiarkowanej wielkości – w tym koniecznie śniadanie.
2. W każdym posiłku produkty zbożowe takie jak: pieczywo ciemne, płatki, kasze, makarony, lub 

ziemniaki.
3. Warzywa i owoce (mogą być mrożone) do każdego posiłku, a także między posiłkami.
4. Co najmniej 2 pełne szklanki mleka (najlepiej chudego) lub tyle samo kefiru i jogurtu oraz 1-2 

plasterki serów.
5. Jedną z porcji (do wyboru): ryby, drobiu, grochu, fasoli lub mięsa.
6. Jedną łyżkę stołową oleju lub oliwy oraz nie więcej niż 2 łyżeczki margaryny miękkiej (bez 

tłuszczów trans).
7. Wodę mineralną i naturalne soki warzywne i owocowe (nie mniej niż 1 litr).

Staraj się unikać: nadmiaru soli, cukru i alkoholu. Fundacja Dobre Życie proponuje, aby zamiast 
margaryny spożywać masło – ale niewiele, łyżkę dziennie. Zalecenia wynikające z „Karty”, że nale-
ży spożywać w każdym posiłku produkty zbożowe potwierdzają także inni specjaliści ds. żywienia. 
Radzą, by podstawę dziennych racji pokarmowych stanowiły przetwory zbożowe. Do głównych 
przetworów z ziarna zbóż zalicza się: produkty z mąk, kasze grubo i drobnoziarniste, płatki i otręby. 
Do następnej grupy należą preparowane przetwory śniadaniowe, wytwarzane z pomocą nowocze-
snych technologii. Spożycie przetworów zbożowych winno wahać się od 5 do 11 porcji/dzień.

Jednej porcji przetworów zbożowych odpowiada: 1 kromka chleba lub 1 szklanki ugotowanych 
płatków, ryżu, makaronu lub 30 g płatków typu „gotowe do spożycia”.
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Klucz do prawidłowego żywienia
wg profesor Ireny Celejowej

1. Musisz dbać o urozmaicone pożywienie. Tylko takie zapewni Ci wszystkie niezbędne składniki 
pokarmowe. Co więcej – uchroni Cię od działania różnych trujących substancji, które przeni-
kają ze skażonego środowiska do żywności.

2. Twoje pożywienie musi być zrównoważone – czyli dobrze zbilansowane, pokrywając istotne 
zapotrzebowanie organizmu na węglowodany, tłuszcze, białka, związki mineralne, witaminy. 
I niedobór, i nadmiar, dłużej trwające są szkodliwe dla zdrowia.

3. Codziennie spożywaj mleko i  przetwory mleczne. Pij 1-2 szklanki napoju mlecznego i  jedz 
50 gramów sera dziennie.

4. Mięso spożywaj 2-3 razy na tydzień w umiarkowanych ilościach, głównie chude. W pozostałe dni 
zastępuj je potrawami z mleka, sera i jaj. Tłuste produkty tylko od czasu, do czasu, na okrasę. 

5. Z tłuszczów jadalnych możesz w ogóle wyrzucić tłuszcze zwierzęce (oprócz niewielkich ilości 
masła i śmietany, i to na surowo). Jako dodatku do chleba używaj 10-20 gramów dziennie masła 
lub masła roślinnego. Do zup, sałatek i surówek możesz dodać 1-2 łyżeczki śmietany. Podsta-
wowym tłuszczem jadalnym w Twoim jadłospisie niech będzie olej roślinny: oliwa, olej lniany, 
słonecznikowy, sojowy, arachidowy, kukurydziany, rzepakowy (nisko – bezerukowy). Najlepiej, 
jeśli mięso będziesz gotował lub dusił. Jeśli jednak nie możesz zrezygnować ze smaku smażone-
go mięsa, używaj do smażenia, pieczenia smalcu, oliwy, oleju rzepakowego. 

6. Z umiarem spożywaj pieczywo, i to mieszane. Codziennie jedz pieczywo razowe i kasze z gru-
bego przemiału. Szukaj chleba na zakwasie.

7. Ograniczaj spożycie cukru i słodyczy. Napojów najlepiej w ogóle nie słódź albo dodawaj tylko 
jedną łyżeczkę cukru. Pij doskonałe i zdrowe herbaty owocowe i ziołowe. Przy skłonności do 
nadwagi nie jadaj słodyczy ani deserów, lub tylko od czasu do czasu w małej ilości.

8. Nie przesalaj potraw. Możesz do nich dodawać w ciągu dnia w sumie 1 płaską łyżeczkę soli 
(5 gramów). Korzystaj natomiast z kuchennych przypraw ziołowych. 

9. Staraj się przede wszystkim spożywać produkty nie przetworzone i świeże; najlepiej krajowej 
produkcji.

10. Jeśli wiesz, że produkt jest bezpieczny, nie zanieczyszczony, spożywaj go w całości, wraz ze skór-
ką, np. jabłka i inne owoce, ale po dokładnym umyciu.

11. Właściwie bez ograniczenia możesz spożywać owoce i warzywa, 800 g do kilograma dziennie. 
Nie przesadzaj w swobodzie z bardzo słodkimi owocami, jak figi, winogrona, śliwki i owoce 
suszone, z mączystymi bananami i tłustymi orzechami.

12. Od stołu wstawaj z uczuciem niedosytu. Wtedy nie będziesz mieć nigdy kłopotu z nadwagą. 
13. Jedz zawsze w spokoju, wolno, dokładnie żując stałe potrawy i wolno, drobnymi łykami pijąc 

napoje.
14. Do każdego posiłku dodaj białko zwierzęce (mleko, sery, mięso, wędliny, ryby, jaja (białko roślin-

ne jako budulec) i także jakiś owoc lub warzywo (zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej *.
15. Spożywaj co najmniej 3 posiłki dziennie. Lepiej jest jadać częściej, 4-5 razy na dzień, pamiętając 

że owoc, koktajl mleczno-owocowy, owocowe napoje itp. to także posiłek – drugie śniadanie lub 
podwieczorek.

16. Lekkostrawną kolację jedz najpóźniej na dwie godziny przed snem nocnym i potem już nie 
dojadaj. Daj czas organizmowi na trawienie, przyswajanie i odtruwanie substancji odpadowych 
podczas snu, co trwa kilka godzin (śpij co najmniej 7 godzin).

17. Wstawaj na tyle wcześniej, aby po porannej toalecie spokojnie zjeść pełnowartościowe śnia-
danie. Po kilkugodzinnej przerwie zapasy energetyczne Twojego organizmu są uszczuplone. 
Musisz je uzupełnić. Pamiętaj – bez śniadania pracujesz źle, niewydajnie i złe jest Twoje samo-
poczucie.

18. Jedz regularnie, zawsze o tych samych godzinach. O tej samej godzinie układaj się do snu i o tej 
samej godzinie rano wstawaj. Będziesz wtedy w zgodzie z rytmami biologicznymi Twego orga-
nizmu. 

Pani profesor radzi: Z tym kluczem w ręku możesz się odżywiać, jak chcesz przyjmować modele 
żywienia, które Ci się spodobają, ale nie są wolne od błędów. Jeśli nie lubisz pewnych produktów 
i potraw, to nie musisz ich jeść! Upodobania żywieniowe są efektem nawyków i regionalnych zwy-
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czajów. Co kraj, to obyczaj. Niechęć do pewnych produktów i  potraw może być instynktowna, 
wynikająca z nietolerancji przez organizm pewnych substancji. Na przykład niektórzy nie znoszą 
cebuli i czosnku, chociaż są to bardzo zdrowe produkty. Tak się od nich odwracają, bo im to pod-
powiada wątroba.

Z busolą – modelem prawidłowego żywienia w ręku – kieruj się przede wszystkim potrzebami 
własnego organizmu. 

Codziennie jedz produkty zbożowe
Specjaliści radzą, aby podstawę codziennego pożywienia stanowiły przetwory zbożowe o dużej 

zawartości włókna pokarmowego.
Spożycie przetworów z mąki jasnej powinno być ograniczone. Włókno pokarmowe jest skład-

nikiem niskoenergetycznym i  nie należy do substancji biologicznie czynnych. Wywiera jednak 
istotny wpływ na funkcje przewodu pokarmowego.

Dieta bogata we włókno pokarmowe (błonnik):
 ✓ stymuluje gryzienie i zwiększa wypływ śliny,
 ✓ buforuje i wiąże nadmiar kwasu solnego w żołądku,
 ✓ zwiększa wypełnienie jelit, pobudza ich ukrwienie i perystaltykę,
 ✓ tworzy korzystne podłoże dla rozwoju pożądanej mikroflory bakteryjnej w jelicie grubym.

Gdzie szukać produktów z dużą zawartością włókna pokarmowego? – zapytacie. Przede wszyst-
kim w produktach pełnoziarnistych. Jakie są to produkty? Są to nasiona zbóż w naturalnej postaci 
lub produkty spożywcze zawierające nasiona zbóż, które nie zostały pozbawione w czasie przetwa-
rzania okrywy owocowo-nasiennej (skorupki). Ta okrywa jest niezmiernie cenna, gdyż zawiera 
ogromną większość witamin i minerałów. Do produktów pełnoziarnistych zaliczane są też te, które 
są poddawane obróbce takiej jak: łamanie, kruszenie, mielenie, moczenie, gotowanie czy kiełko-
wanie.

Nasza rada: Niech podstawą Twojej diety będą bardzo różnorodne produkty zbożowe. Zawie-
rają one białko roślinne, witaminy, składniki mineralne, węglowodany (skrobia i błonnik) i inne 
substancje, niezbędne dla zdrowia.

Idealne menu w 80 proc. składa się z produktów roślinnych, a w 20 ze zwierzęcych. Wiedzieli 
o tym nasi praprzodkowie – od najdawniejszych czasów ziarna zbóż w różnej formie były pokar-
mem ludzi. 

Pamiętaj: Codziennie jedz produkty zbożowe
Ludzkość ma świadomość co jest konieczne do przetrwania. Dlatego wśród upraw najważniej-

sza jest uprawa zbóż, która stanowi 50 proc. całości upraw w skali świata. Jest to ok. 708 mln hek-
tarów.

Co to są zboża?
Zboża (lub rośliny zbożowe) to rośliny uprawne z rodziny traw (Poacea). Ich owoce wytwarzają 

nasiona, bogate w skrobię, a także inne cenne składniki. Ziarna zbóż są wykorzystywane do celów 
konsumpcyjnych (mąki, kasze, oleje, syropy), pastewnych i przemysłowych (farmaceutyka, piwo-
warstwo, gorzelnictwo, młynarstwo).

Do zbóż zalicza się takie rośliny jak:
 ✓ Pszenica (Triticum)
 ✓ Żyto (Secale)
 ✓ Jęczmień (Hordeum)
 ✓ Owies (Avena)
 ✓ Kukurydza (Zea)
 ✓ Przenżyto (xTriticosecale)
 ✓ Proso (Panicum)
 ✓ Pszenica orkisz (Triticum spelta L.)
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 ✓ Ryż (Oryza)
 ✓ Sorgo (Andropogon)

Ponadto do grupy tzw. zbóż rzekomych należą rośliny uprawiane jedynie lokalnie lub pozyski-
wane ze stanu dzikiego, należące do różnych rodzin, np.:

 ✓ Gryka (zaliczana jest też do zbóż właściwych),
 ✓ Komosa ryżowa,
 ✓ Szarłat spożywczy (Amarantus),
 ✓ Kotewka orzech wodny.

Ze względu na sposób uprawy zboża można podzielić na jare i ozime.
Są trzy zboża, zaspokajające podstawowe zapotrzebowanie energetyczne ludności globu: psze-

nica, ryż i kukurydza.

To są zalecenie, a jaka jest rzeczywistość
Kardiolodzy twierdzą, że z punktu widzenia zdrowia człowieka nie można zjadać chleba mniej 

niż 6,40 kg miesięcznie (210 gramów dziennie). W Polsce wg GUS zjadamy 5,57 kg (tj. 186 g dzien-
nie – wg danych z 2009 roku, teraz jest znacznie mniej). To zdecydowanie za mało! Zgodnie z pi-
ramidą żywienia spożycie pieczywa powinno dostarczać nam około 30 procent dziennej dawki 
energii. Problem polega na tym, że Polacy jedzą za dużo chleba z jasnej, wysoko oczyszczonej mąki. 
Produkcja pieczywa pełnoziarnistego stanowi zaledwie 5 procent całego rynku.

Mąka żytnia zawiera białka o wyższej wartości biologicznej i ma więcej błonnika. Kiedy miele 
się żyto, dochodzi do mniejszych strat witamin niż w przypadku innych zbóż. Straty składników 
mineralnych w procesie przygotowywania jasnego pieczywa sięgają nawet 90 procent. Jak twierdzą 
specjaliści zjadamy za mało nie tylko chleba, ale także innych przetworów zbożowych. Szacuje się, 
że niejeden Polak i niejedna Polka zjadają dziennie nawet mniej niż 150 gramów pieczywa dziennie 
i ok. 40 gramów innych przetworów zbożowych. Jeśli spożycie chleba i innych przetworów zbożo-
wych nie wzrośnie, odnotujemy wzrost zachorowań na poważne choroby cywilizacyjne: otyłość, 
choroby układu krwionośnego, niektóre nowotwory, cukrzycę itp.

Jak wynika z badań konsumenckich, przeprowadzonych przez Instytut Fermentacji i Mikrobio-
logii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej – czynnikiem kształtują-
cym zwyczaje żywieniowe Polaków nie jest dbałość o zdrowie, ale moda i smak.

Model racjonalnego konsumenta odchodzi w zapomnienie. Współczesny konsument kieruje 
się emocjami, a nie rozumem. W konsekwencji spada spożycie wartościowych produktów, w tym 
zbożowych – i to poniżej zalecanego minimum spożycia. Co gorsza – niekorzystna jest także struk-
tura spożycia – odchodzi się w kierunku żywności bardziej przetworzonej. Jedzenie „na mieście” 
różnych przekąsek, fast foodów, spożywanie „zapychaczy” – to nowy sposób odżywania. Jest on 
niezdrowy. Dlatego najwyższy już czas, aby podjąć działania promocyjne, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży, zmierzające do zwiększenia spożycia zbóż i jego przetworów.

Co nam daje spożywanie zbóż?
Nasiona zbóż są najbardziej wartościowe i mają niezwykłą siłę ukrytą w sobie – zarodek. „Ta 

iskierka życia” zwarta w nasionach jest niezwykle ważna dla ludzkiego zdrowia, życia i płodności. 
Przetwory zbożowe, szczególnie z  całego ziarna są dobrym źródłem włókna (błonnika) pokar-
mowego, witamin, szczególnie z grupy B oraz wielu składników mineralnych, a przede wszystkim 
dostarczają złożonych węglowodanów (skrobi). Produkty pochodzenia roślinnego zawierają rów-
nież białka, ale o gorzej zbilansowanym składzie aminokwasów. Ponadto są naturalnym źródłem 
nienasyconych kwasów tłuszczowych i lecytyny.

Wskaźnikiem służącym do oceny przydatności produktu w żywieniu ludzi określonej grupy jest 
Index Nutritional Quality (INQ) – tzw. wskaźnik jakości żywieniowej, uwzględniający zawartość 
poszczególnych składników odżywczych i energii w produkcie w porównaniu do zapotrzebowania 
na dany składnik odżywczy i energię, które zależą od płci, wieku, aktywności fizycznej itd. Inaczej 
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mówiąc – wskaźnik INQ wyraża stopień, w jakim dany produkt pokrywa zapotrzebowanie ener-
getyczne zaspokajając jednocześnie zapotrzebowanie człowieka na określony składnik spożywczy.

Jeśli wartość INQ jest zbliżona do „1” oznacza, że produkt jest dobrze zbilansowany pod wzglę-
dem danego składnika odżywczego w odniesieniu do energii. Wskaźnik INQ zboża i jego przetwo-
rów wskazuje, że są one dość dobrze zbilansowane pod względem zawartości składników odżyw-
czych w odniesieniu do energii i zapotrzebowania na składniki odżywcze organizmu człowieka. 
Powinniśmy jednak pamiętać, że z uwagi na to, że składniki odżywcze są rozłożone w żywności 
nierównomiernie, prawidłowo zestawione racje pokarmowe powinny zawierać różne produkty 
pochodzenia zwierzęcego i  roślinnego, co umożliwia właściwe zbilansowanie całodobowej racji 
pokarmowej. Diety jednostronne mają niewiele wspólnego z prawidłowym żywieniem, dostarczają 
bowiem jednych składników odżywczych zbyt dużo, a innych zbyt mało.

Przemiał ziarna na mąkę
Ze zboża wytwarzane są przetwory zbożowe. Są to produkty przemiału ziarna. W zależności od 

rodzaju i stopnia przerobu klasyfikuje się je następująco:
 ✓ Ziarno zbożowe – produkt nie poddany przemiałowi.
 ✓ Śruty grube i drobne – ziarno poddane wstępnym procesom przemiału.
 ✓ Kasze drobne, średnie i grube – ziarno poddane przerobowi poprzez przemiał lub łamanie.
 ✓ Miały – ziarno poddane kilku etapom przemiału. W efekcie uzyskiwane są produkty zbli-

żone konsystencją do gruboziarnistych mąk. Miały wykorzystuje się do produkcji żywności 
jako mąkę krupczatkę.

Inną grupą przetworów zbożowych, uzyskiwanych jako produkt uboczny podczas przemiału 
ziarna są otręby. Powstają w procesie odłuszczania ziarna zbóż, otrzymywane są na drodze wy-
mielania produktów przejściowych z mlewa. (Mlewo to mieszanina wszystkich rozdrobnionych 
cząstek ziarna bez oddzielania części pochodzącej od łuski lub zarodków ziarna. W zależności od 
poziomu rozdrobnienia klasyfikuje się je jako śruty grube i drobne).

Otręby wykorzystywane są w produkcji pieczywa dietetycznego jako surowiec dodatkowy lub 
przy produkcji pieczywa graham jako surowiec pomocniczy.

Do przetworów zbożowych zalicza się również zarodki, które oddzielone są od ziarna głównie 
w fazie wstępnej. W związku na bogatą zawartość węglowodanów wykorzystywane są głównie do 
produkcji słodu.

Dlaczego kasze są zdrowe?
Bo zachowują wszystkie właściwości odżywcze ziaren i nasion, z których pochodzą. Kasze kró-

lowały na polskich stołach do 1863 r. Jan III Sobieski wracając z odsieczy wiedeńskiej przywiózł 
ziemniaki. Najpierw ziemniak był traktowany jako roślina ozdobna, po pewnym czasie zaczął być 
uprawiany masowo. Wyparł z  jadłospisu kasze i  już w XIX wieku stał się podstawą pożywienia 
Polaków. Szkoda, że tak się stało, gdyż kasza z uwagi na swoje odżywcze wartości i oczyszczające 
właściwości, zasługuje na wyższe miejsce w naszym menu.

Apelujemy do wszystkich: Przywróćmy kaszę w polskiej kuchni. Kasza może być tym dla Pola-
ków, czym jest makaron dla Włochów. Można ją jeść zamiast ziemniaków i przyrządzać na wiele 
sposobów. Kasze przewyższają ziemniaki, ryże i makarony pod względem wartości odżywczych, 
dlatego warto je włączyć do jadłospisu dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.

Póki co konsumpcja kasz w Polsce nie należy do najpopularniejszych, choć wzgląd na zdro-
wotne walory ich spożywania powoduje, że kasza wraca do łask. Dostarcza ona bowiem łatwo 
strawnego, odżywczego pożywienia, bogatego w węglowodany, białko, żelazo, fosfor, potas, wapń 
i witaminy B1, B2, PP. W zależności od gatunku zboża, z jakiego wytwarza się kaszę i stopnia roz-
drobnienia, wyróżnia się następujące kasze:

 ✓ z jęczmienia – pęczak, kaszę perłową, kaszę jęczmienną, kaszę mazurską, płatki jęczmienne;
 ✓ z pszenicy – pęczak, kaszę mannę, grysik, kaszkę kuskus;
 ✓ z prosa – kaszę jaglaną;
 ✓ z owsa – płatki owsiane;
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 ✓ z kukurydzy – grysik kukurydziany;
 ✓ z gryki – kaszę gryczaną grubo paloną (brązową) lub nie paloną (jasną), tzw. krakowską.

Według badań Polacy najczęściej sięgają po kaszę mannę, w drugiej kolejności po kaszę jęcz-
mienną mazurską, zaś najrzadziej wybierają kaszę jęczmienną perłową. Choć spożywanie kaszy 
w Polsce jest najniższe spośród pozostałych produktów zbożowych, to jak wspomniano już wcze-
śniej, produkt ten znajduje się w fazie odnowy – przede wszystkim ze względu na swe wartości od-
żywcze. Coraz więcej bowiem ludzi coraz większą uwagę zwraca na to co konsumuje, jakie właści-
wości ma produkt przez nich spożywany i jakie znaczenie ma on dla ich zdrowia i samopoczucia. 
Moda i dbałość wielu z nas o zdrowy styl odżywiania stawia więc producentów przed zadaniem, by 
zaoferować konsumentom produkty nie tylko atrakcyjnie opakowane, po niskiej cenie, ale przede 
wszystkim dobre i bogate w składniki odżywcze, pozytywnie wpływające na nasze zdrowie. Stąd 
na rynku zbożowych produktów producenci prześcigają się nawzajem w wymyślaniu coraz to no-
wych, lepszych, zdrowszych gatunków pieczywa, płatków, makaronów itd.

Kasze zawierają wiele cennych składników spożywczych:
 ✓ Witaminy: z grupy B (witamina B1 – tiamina, witamina B2 – ryboflawina, witamina B6 – pi-

rydoksyna), witaminy E, PP (niacyna);
 ✓ Kwas foliowy;
 ✓ Składniki mineralne (potas, fosfor, magnez, żelazo, cynk, mangan, miedź, wapń i krzem);
 ✓ Białko roślinne; (Uwaga: ponieważ białko to nie ma w  składzie dwóch ważnych amino-

kwasów – lizyny i  tryptofanu, a organizm ich nie wytwarza, kasze należy jeść z białkiem 
zwierzęcym);

 ✓ Błonnik – najcenniejszy składnik, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu 
pokarmowego, zapewnia regularny rytm wypróżnień. Poprawia perystaltykę jelit, działa jak 
naturalny środek przeczyszczający;

 ✓ Skrobię (rozkłada się powoli na glukozę konieczną do funkcjonowania wszystkich komórek. 
Powolność jest ważna, gdyż nie powoduje gwałtownego wyrzutu insuliny do krwioobiegu).

100 gram kaszy zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na węglowodany.

Kasza jęczmienna (z ziaren jęczmienia)
Jest jedną z najbardziej popularnych kasz w Polsce. Występuje w trzech odmianach: jako pę-

czak, czyli krupy (całe ziarna) oraz perłowa i łamana (inaczej wiejska). Jest to cenne źródło błonni-
ka (zapobiega zaparciom i wzdęciom), witaminy PP (obniża cholesterol, poprawia wygląd skóry), 
z grupy B (prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, kondycja włosów). Największa zaleta – 
bogactwo rozpuszczalnego białka, które przyczynia się do obniżenia cholesterolu we krwi. Zawiera 
duże ilości fosforu i magnezu. Jest lekkostrawna, po ugotowaniu nie traci swoich właściwości.

Płatki owsiane (z ziaren owsa)
Posiadają psychoaktywne substancje, które pomagają w  leczeniu depresji. Zawierają więcej 

błonnika rozpuszczalnego tzw. Beta-glukanu, który obniża we krwi poziom złego cholesterolu 
LDL, a  tym samym czyści żyły ze złogów cholesterolowych. Otręby owsiane i  płatki poleca się 
ludziom chorym na cukrzycę (wpływają na wyrównywanie poziomu glukozy i insuliny we krwi). 
Rozpuszczalny błonnik przeciwdziała szybkiemu wzrostowi poziomu glukozy we krwi.

Kasze pszenne (z ziaren pszenicy)
Kasza manna to jedna z najbardziej znanych kasz, stosowana w dietach małych dzieci oraz 

osób z nadwrażliwością układu pokarmowego, gdyż jest lekkostrawna. Posiada najmniej wartości 
odżywczych oraz wysoką wartość energetyczną, idealnie nadaje się do wszelkich diet. Zawiera zna-
cząca ilość jodu. Używana często do zagęszczania potraw.

Kasza kuskus (z pszenicy durum) Jest lekkostrawna, sycąca, bogata w węglowodany. Niestety 
nie zawiera błonnika oraz ma mało minerałów i witamin. Jest to tradycyjna potrawa afrykańska. 
W Polsce można kupić kuskus błyskawiczny, który wystarczy tylko zalać wrzątkiem.

Kasza gryczana (z ziaren gryki)
Ziarna są najpierw łuskane a potem prażone. Kasza niepalona zawiera o 50 proc. więcej wita-

min B1 i B2 od kaszy palonej. Utratę witamin powoduje proces technologiczny (wysoka temperatu-



140

ra). Ze względu na dużą zawartość węglowodanów jest pokarmem bardzo energetycznym. Kasza 
zawiera dużo białka roślinnego, o wysokiej zawartości biologicznej, które jest cenniejsze niż białko 
zbóż, jest zbliżone wartością i strawnością do białek roślin strączkowych. W kaszy jest też dużo 
kwasu foliowego, tłuszczu, składników mineralnych oraz witamin z grupy B i witaminę PP. W tej 
kaszy nie ma glutenu. Zawiera natomiast związki mineralne: wapnia, żelaza, cynku, fosforu, potasu 
i miedzi. Ma też rutynę, witaminę C – poprzez nie wzmacnia naczynia krwionośne i żyły. Dzięki 
temu zapobiega i leczy miażdżycę.

Medycyna naturalna wykorzystuje kaszę gryczaną jako środek rozgrzewający, zaś odwary z ka-
szy podaje się przy biegunkach. Kasza ta dostarcza duże ilości krzemu, który wzmacnia włosy, 
kości, paznokcie i zapobiega zawałom serca oraz rutyny, która wpływa na stan żył i tętnic.

Kasza kukurydziana (z ziaren kukurydzy)
Dostarcza błonnika, zawiera sód, potas, magnez, mangan, żelazo, miedź, fosfor, niektóre wita-

miny z grupy B, PP, beta-karoten oraz witaminę C. Białko w niej zawarte nie jest zbyt wartościowe, 
ale posiada inną zaletę – nie wywołuje reakcji alergicznych.

Kasza jaglana (z prosa)
Jest jedną z najstarszych znanych człowiekowi kasz. Pod względem wartości odżywczych do-

równuje najzdrowszej kaszy gryczanej. Lekkostrawna, odżywcza, nie podlega żadnej obróbce poza 
polerowaniem. Zawiera niewiele błonnika, nie zawiera glutenu (dlatego jest polecana alergikom). 
Jest doskonałym źródłem energii – aż 65 proc. tej kaszy stanowi skrobia, zawiera około 10-11 proc. 
białka (mniej niż jęczmienna i pszenna, ale jest ono pełnowartościowe). Filiżanka tej kaszy zawiera 
tyle białka, co kawałek wołowiny. Ma więcej soli mineralnych niż pszenica, żyto lub jęczmień. Jest 
źródłem witamin (z grupy B, witaminy E), składników mineralnych (magnezu, potasu, fosforu, 
manganu, miedzi, cynku i żelaza) oraz lecytyny i krzemionki (dobra na stawy). Kasza ta jest zale-
cana także osobom cierpiącym na niedokrwistość. Kasza jaglana jest zasadotwórcza, co jest istotne 
dla zachowania równowagi zasadowej w naszej diecie.

Kawa zbożowa
Pod względem popularności i właściwości zdrowotnych może konkurować z prawdziwą kawą, 

z którą nie ma nic wspólnego. Wytwarzana jest z palonych ziaren żyta, pszenicy lub jęczmienia, 
a niekiedy także z korzeni mniszka, buraka cukrowego lub cykorii.

Kawa zbożowa jest napojem zdrowym i dietetycznym, ma niezwykle pozytywny wpływ na na-
sze zdrowie: przyspiesza przemianę materii, ułatwia trawienie. Dobra na odchudzanie, polecana 
osobom, które mają problemy z żołądkiem oraz ludziom nerwowym, z nadciśnieniem, nadkwaso-
tą, owrzodzeniem przewodu pokarmowego, z niewydolną śledzioną, wątrobą, nerkami i jelitami, 
a także dzieciom, kobietom w ciąży i wszystkim innym. 

Mąki
Najbardziej popularne i na szeroką skalę produkowane są mąki z pszenicy i żyta, często nazy-

wane mąkami chlebowymi, ponieważ dzięki właściwościom pozwalającym na utworzenie z nich 
ciasta (decyduje o  tym gluten) są one stosowane do wyrobów piekarskich. Pozostałe mąki (np. 
gryczana, ryżowa, kukurydziana, ziemniaczana) zwane niechlebowymi wykorzystuje się jako do-
datek do mąk chlebowych, do przyrządzania potraw, czy produkcji koncentratów spożywczych. Ze 
względu na skład mąki wyróżnia się mąki bielmowe

 ✓ jasne i razowe, ciemne oraz ze względu na grubość przemiału
 ✓ mąki gładkie i ziarniste.

Typy mąki i zastosowanie
Co to jest typ mąki? Jest określany na podstawie ilości zawartych w niej substancji mineralnych 

i popularnie nazywany jest „zawartością popiołu”. Skąd ten popiół w mące? Wynika ze sposobu 
w jaki przeprowadzono badanie na składniki mineralne. Otóż próbkę mąki umieszczono w spe-
cjalnym piecu w temperaturze prawie 1000 stopni, gdzie substancje organiczne ulegają spaleniu, 
a składniki mineralne pozostają w postaci popiołu. Liczba określająca typ mąki oznacza po prostu 
ilość substancji mineralnych (popiołu) w gramach na 100 kg mąki. Typ mąki – zawartość popiołu 
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związana bezpośrednio z barwą mąki. Im niższy typ mąki tym barwa mąki jest bielsza, im typ mąki 
jest wyższy, tym mąka będzie ciemniejsza.

Trzeba wiedzieć, że ziarno zboża ma 6 warstw. Ziarno jest zbudowane z łuski, warstwy aleuro-
nowej (bogata w białka, tłuszcze, składniki mineralne), zarodka, bielma. Z uwagi na to, że składniki 
mineralne znajdują się przede wszystkim w okrywie ziarna i tuż pod nią, stąd im bardziej oczysz-
czona mąka tym mniej w niej składników mineralnych. Na przykład tzw. mąka tortowa zawiera 
450 g popiołu, a mąka razowa, która powstaje w wyniku przemiału całych ziaren wraz z łuską – 
2000 g. Najjaśniejsza jest mąka typu 450 a najciemniejsza typu 2000. Odcień, barwa mąki związa-
na jest z zawartością w mące rozdrobnionej okrywy owocowo-nasiennej ziarna. „Biała” mąka jest 
wyprodukowana z centralnej części ziarna, tj. z bielma mącznego, które stanowi 82 proc. zawarto-
ści ziarna (ziarna pszenicy). Wokół bielma mącznego, zewnętrzną warstwę ziarna tworzy okrywa 
owocowo-nasienna, która ulega też stopniowemu rozdrobnieniu wraz z bielmem. Centralna część 
bielma zawiera 0,3 proc. – 0,6 proc. popiołu, zaś okrywa owocowo-nasienna zawiera 6 proc. – 10 
proc. popiołu. Stąd im bardziej rozdrobniona okrywa, która „przechodzi” do mąki, tym większy 
typ mąki oraz ich oznaczenia.

Makaron
Makaron dostarcza białka i węglowodanów, jest więc bardzo dobrym źródłem energii. Ponadto 

w makaronie znajdziemy potas, fosfor, magnez, żelazo.
Najczęściej spożywany jest makaron robiony z mąki pszennej. Najlepszy jest z pszenicy durum, 

ponieważ zawiera dużo glutenu. Dzięki temu podczas gotowania nie rozpada się, jest sprężysty 
i jędrny. Makaron pełnoziarnisty jest równie smaczny, mniej kaloryczny, zawiera więcej błonnika 
i składników mineralnych. Duży wybór tego rodzaju – bardzo zdrowego makarony można znaleźć 
w sklepach z ekologiczną żywnością.

Makaron ze skrobi kukurydzianej zalecany jest dla osób z chorobami nerek lub wątroby, diecie 
niskobiałkowej. Bardzo wartościowy jest makaron produkowany z mąki orkiszowej – zawiera ami-
nokwasy, beta-karoten, żelazo, nienasycone kwasy tłuszczowe. Dostępne są też makarony orkiszo-
wo-gryczane, jaglane i jęczmienne.

Makaron znany jest od wieków, był pożywieniem luksusowym, a  potem biedaków. Obecnie 
makaron uważany jest za zdrowe jedzenie, jest bowiem dobrym źródłem energii, przy czym w ok. 
70% składa się z węglowodanów a w 11 z białka. Ze względu na swoją wszechstronność zalecany 
jest sportowcom (jako źródło węglowodanów dostarcza energii w sportach wytrzymałościowych).

Makaron w połączeniu z warzywami, chudym mięsem czy rybą stanowi dobrze zbilansowany 
posiłek. Dzięki połączeniu makaronu z  mięsem czy nabiałem, białko w  nim zawarte jest lepiej 
wykorzystywane przez organizm. Makaron w połączeniu z warzywami, chudym mięsem czy rybą 
stanowi dobrze zbilansowany posiłek. 

Makaron może mieć znaczenie w odchudzaniu a także utrzymaniu masy ciała. Dodatek maka-
ronu pomaga obniżyć indeks glikemiczny (IG) potrawy. Poposiłkowe stężenie glukozy nie ulega 
gwałtownemu wzrostowi, dzięki czemu dłużej jesteśmy syci. IG dania przygotowanego z makaronu 
dodatkowo obniża się dzięki dodatkowi nasion strączkowych, chudego mięsa czy np. tuńczyka. 
Makaron jest dobry dla osób z cukrzycą.

Opracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka
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Poradnik 
część III 

Łatwiej zapobiegać niż leczyć 

Len – „zapomniane”, wspaniałe pożywienie
Len towarzyszył nam od tysiącleci i jest jedną z pierwszych roślin udomowionych przez czło-

wieka. Wyrabiano z niego żagle, koszule, obrusy, liny. Najwcześniej nauczyli się tkać cieniutkie 
szaty Fenicjanie. Przypływali do Polski i wymieniali je na bursztyn. My znaliśmy len, ale używa-
liśmy go głównie do jedzenia, a nasze szaty były zgrzebne. Piękny bursztyn wymieniany był na 
drogie lniane szaty, i nawet do Średniowiecza używany był jako moneta.

Len prawdopodobnie pochodzi z obszarów śródziemnomorskich i dawnej Mezopotamii. Jak mó-
wią źródła historyczne, roślinę tę uprawiano już ponad 6000 lat temu, a 3000 lat p.n.e. znana była 
w starożytnym Babilonie. Świadczą o tym tkaniny lniane, odnalezione w grobowcach z tej epoki. 

650 lat p.n.e. Hipokrates pisał o stosowaniu siemienia lnianego na dolegliwości układu pokar-
mowego, a Teofrastus zalecał siemię lniane na dokuczliwy kaszel. W I wieku naszej ery Tacyt sławił 
właściwości lnu. 

W Piśmie Świętym len występuje wiele razy, ale po raz pierwszy opisano go w Księdze Wyjścia 
9,23-25, w której przedstawiono zniszczenie po gradobiciu lnu uprawianego w Egipcie: „Len i jęcz-
mień zostały zniszczone, ponieważ jęczmień miał już kłosy, a len kwiecie”. 

Produkcją lnu w czasach biblijnych zajmowały się kobiety. Przyjmuje się, że wszystkie tkaniny 
niewełniane, wymienione w Biblii, były wykonane z lnu, gdyż bawełna na tych terenach nie była 
znana. Płótno lniane w zależności od przeznaczenia było różnej jakości.

W średniowieczu medycy aplikowali siemię lniane na podobnie dolegliwości, zaś olej lniany 
miał mieć właściwości antysklerotyczne. Płótno lniane ze względu na bardzo dobre właściwości 
higieniczne (przewiewność, dobra chłonność) od dawna stosowane było do opatrywania ran, jako 
bielizna lecznic, potem szpitali. Tkanina lniana jako jedyna ulega wybieleniu z czasem, co zaobser-
wowano już w starożytności. 

Dobrodziejstwa lnu
Według współczesnej wiedzy naukowej len jako siemie lniane jest bardzo pożytecznych dla 

człowieka. Profesor Alicja Zobel ujęła to w punktach. Oto dobrodziejstwa lnu według pani pro-
fesor:
1. Posiada największe ze wszystkich przebadanych pokarmów ludzkich stężenie Omega-3 kwa-

sów tłuszczowych (aż do 57% ), trochę Omega-6. Następny najbogatszy olej rzepakowy ma 
10%, a oliwa z oliwek około 1%. Największe niedobory i zapotrzebowanie jest na omega-3, 
gdyż omega-6 jest bardziej powszechny, np. w owocach morza.

2. Posiada lignany jako substancje antyrakowe, działające o 10% skuteczniej niż nowy antyrako-
wy preparat Tamoxifen (około 20 lat pracy klinicznej i eksperymentalnej, profesor L. Thomp-
son, Nutrition Department, Toronto University, Kanada).

3. Wspomaga działanie faktora tolerancji glukozy, gdyż ma chrom organiczny i wspomaga działa-
nie insuliny.

4. Zawiera kilkaset anty utleniaczy (flawonoidy i inne związki organiczne).
5. Posiada na powierzchni łupiny nasiennej śluzy naturalne powodujące powlekanie przewodu 

pokarmowego i chroniące ścianki przed nadżerkami. Należy go zmielić przed użyciem, gdyż 
śluzy powodują, że nasze soki trawienne nie trawią okrywy nasienia i następuje rozsiewanie się 
nasion z ludzkimi wydalinami. 
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6. Powoduje obniżenie poziomu złego cholesterolu i tłuszczu, twardego podskórnego, przyspie-
szającego otłuszczenie organizmu.

7. W bardzo grubej łupinie nasiennej (13% masy) jest dużo błonnika umożliwiającego wypeł-
nienie właściwe jelit, podawany z odpowiednią ilością wody.

8. Ta łupina pochłania wodę w ilościach 8-10-krotnych do swej masy umożliwiając rozwój wła-
ściwych bakterii w naszym jelicie, które to bakterie syntetyzują dla nas witaminy z grupy B 
i lignany trzymające raka w szachu.

Lignany sprzymierzeńcem przeciwko rakowi
Profesor Liliana Thompson z Instytutu Nauk Dietetycznych Wydziału Medycznego Uniwersy-

tetu w Toronto w Kanadzie (Dept. of Nutritional Science) zajmowała się lignanami. Są to naturalne 
produkty, występujące w różnych organizmach, my także je wytwarzamy. Lignany są antyrakowe 
i trzymają w szachu komórki prerakowe i rakowe i nie pozwalają im się mnożyć, a w konsekwencji 
– rak się nie rozrasta. 

Profesor Thompson (pani Zobel współpracowała z  nią przez wiele lat) odkryła, że lignany 
ssaków pochodzące z reakcji bakterii w naszych jelitach (Secoisolariciresinol diglycoside – SDG) 
mogą mieć działanie antyrakowe. Ponad 25 lat temu odkryła, że nasze wspaniałe lignany EL (ente-
rolactone) i ED (enterodiol) są antyrakowe.

W siemieniu lnianym również znajdują się lignany i również są antyrakowe. Gdy dostaną się do 
naszego przewodu pokarmowego razem z rozgniecionym siemieniem, – są w postaci SDG. Ligna-
ny ED nasze bakterie (Axelsor Setchell 1181) zamieniają w lignany E i krążą we krwi, zapobiegając 
rakowi.

Zostało już zebranych dużo dowodów, że konsumowanie żywności bogatej w ssacze lignany jak 
i w lignany ze lnu jest ochroną przed rakiem (Adlercrentz i wsp. 1992).

Wniosek: 1. Gryźć (mielić) siemie lniane, by mieć lignany (EL, ED). 2. Siemieniem lnianym 
stymulować syntezę własnych lignanów we własnych jelitach przez dbanie o  odpowiednią florę 
bakteryjną i wypełnianie jelit błonnikiem, by bakterie gnilne nie dominowały i nie obniżały stęże-
nia naszych własnych substancji antyrakowych. 

– Przewód pokarmowy to nasza apteka – mówi profesor Zobel.

Alicja Zobel
Walentyna Rakiel-Czarnecka

Trzeba wrócić do naturalnie produkowanej 
żywności

Przez miliony lat Homo sapiens wykorzystywał pożywienie dostępne w miejscu jego bytowa-
nia, trawił go, a  jego organizm przyzwyczajał się do określonych składników pokarmowych. Na 
podstawie doświadczeń zdobywał wiedzę, jakie pożywienie może być dla niego korzystne, jakie 
leczące lub toksyczne. Ewolucja człowieka, trwającej miliony lat towarzyszyła ewolucja substancji 
w składzie jego pożywienia. Już w starożytnej Grecji, a nawet wcześniej w Chinach lekarze uważali, 
że najlepszym lekarstwem na wszystkie choroby jest właściwy sposób odżywiania się.

A jak jest obecnie?
– Bodźce zewnętrzne wywołują u człowieka rozmaite reakcje: strach lub przyjemność. Jedzenie 

sprawia nam wielką przyjemność, a także utrzymuje nas przy życiu. Gdy mamy za mało pożywie-
nia – umieramy, ale jeśli zużywamy go zbyt wiele, stajemy się otyli. Nadwaga prowadzi do chorób 
degenerujących, a nawet do śmierci – mówi profesor Alicja Zobel z Trent University w Kanadzie.

– Aby w naszym organizmie mogły należycie zachodzić procesy biochemiczne, potrzebna jest 
określona ilość energii. Dla podtrzymania życia musimy też pobierać niezbędne składniki odżyw-
cze w określonych proporcjach: białka (aminokwasy), tłuszcze (kwasy tłuszczowe), węglowodany, 
składniki mineralne i witaminy. Organizm człowieka musi pobierać witaminę C, podczas gdy or-
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ganizm większości zwierząt produkuje ją samodzielnie. Jedynie niektóre witaminy z grupy B są 
syntetyzowane przez bakterie w naszych jelitach – wylicza Alicja Zobel.

Jedzenie zmienia się za szybko
Dalej pani profesor tłumaczy, że ludzie przez tysiące lat spożywali żywność mało zmienioną, 

ostatnio jednak pojawiła się nowa żywność np. przetwarzana w  bardzo wysokiej temperaturze. 
Tymczasem w procesie produkcji żywności nie powinno się stosować „obróbki” artykułów żywno-
ściowych w temperaturach powyżej 100 stopni Celsjusza. 

Nigdy dotąd żywność nie zmieniała się tak szybko jak obecnie, nie dodawano tak wielu nie-
bezpiecznych dla człowieka substancji, do tego pojawiła się żywność genetycznie modyfikowana. 
Człowiek miał za mało czasu, aby wytworzyć nowe enzymy, konieczne do przemiany materii no-
wych substancji. W rezultacie substancje te mogą stać się alergenami. Mogą być też toksyczne i ra-
kotwórcze. 

Naukowcy wciąż odkrywają nowe związki toksyczne w produktach spożywczych, jak np. akrylo-
amidy i tłuszcze o konfiguracji trans. Te niebezpieczne toksyny przyczyniają się do powstania raka.

Uczeni udowodnili, że rak rozwija się z jednej komórki, która uległa zmutowaniu i ma zmie-
niony garnitur genowy. W naszym ciele każdego dnia dzielą się miliony komórek, w trakcie czego 
produkujemy około 9 komórek rakowych. Nasz system obronny zwalcza te komórki. Od czasu do 
czasu komórce rakowej udaje się uchronić przed zniszczeniem przez układ immunologiczny i za-
czyna się ona namnażać. Dzieje się to powoli, potrzeba wielu lat, aby guz nowotworowy osiągnął 
średnicę 1 mm.

Nasz system obronny radzi sobie z rakiem, trzyma w szachu grupy komórek rakowych w guzie 
(tumor) do momentu, kiedy zaczną wzrastać naczynia krwionośne, pozwalające na lepsze dostar-
czenie guzowi energii i pożywienia. Następuje władczy wzrost raka przez szybkie namnażanie się 
komórek. 

Glutation naszym przyjacielem
Niebezpieczny proces rozrostu tkanki rakowej może nastąpić, jeśli nasz system immunologicz-

ny nie potrafi go zwalczyć i gdy poziom glutationu w organizmie człowieka jest niewystarczający.
– Glutation jest naszym sprzymierzeńcem, podstawowym antyoksydantem i detoksyfikatorem, 

gdyż przyłącza się do związków toksycznych, wolnych rodników i jest usuwany z naszych komórek 
do przestrzeni międzykomórkowych, a potem z organizmu – podkreśla pani profesor Zobel.

Oto 12 ważnych informacji na temat glutationu, cytowanych przez panią profesor:
1. Glutation jest trójpeptydem, małą molekułą zbudowaną z trzech aminokwasów: glicyny, cyste-

iny i kwasu glutaminowego.
2. Glutation wymiata wolne rodniki, detoksyfikuje pestycydy i jest ostatecznym antyoksydantem.
3. Zredukowany glutation (dobry) musi być syntetyzowany w każdej komórce, dlatego amino-

kwas endogenny – cysteina musi być też dostarczana z pożywieniem. Nadmiar cysteiny może 
być groźny dla zdrowia, dlatego moim zdaniem nie należy nią suplementować żywności.

4. Glutation wymiata wolne rodniki powstałe przy naświetlaniu promieniowaniem ultrafioleto-
wym (UV).

5. Ponad 60 proc. pestycydów usuwanych jest z organizmu z glutationem musi więc go dużo pro-
dukować (Różański, 1992).

6. Witaminy C i E są po ich utlenieniu przywracane są przez glutation do dobrej, użytecznej formy 
(zredukowanej).

7. Glutation w płynach międzykomórkowych absorbowany w maleńkiej ilości z pożywienia de-
toksyfikuje płyny, zapobiegając w ten sposób penetracji toksyn do komórek.

8. W  tym stuleciu zostanie doceniona rola glutationu (mam nadzieję, że będziemy przykładać 
więcej uwagi do poziomu glutationu w naszym organizmie)

9. Będziemy dysponować testami do oznaczania glutationu, podobnym do tego, jakim się posłu-
gujemy dla określenia poziomu glukozy i cholesterolu we krwi.

10. Glutation występuje w formie różnych izomerów.
11. Każda komórka powinna być stymulowana do produkcji optymalnej dla jej typu ilości glutationu.
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– Gdybyśmy mieli wystarczającą ilość glutationu w każdej komórce, to różne związki toksyczne 
w naszym środowisku i kwasy tłuszczowe trans w produktach spożywczych, nie byłyby tak groźne 
dla naszych genów i dla zdrowia. Ilość związków toksycznych w środowisku i żywności nawet w tak 
„czystej” Kanadzie, jak podaje Kanadyjski Słownik Statystyczny, dubluje się co 10 lat. Dlatego wraz 
ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska niedobory glutationu stają się bardziej widoczne – mówi 
pani profesor Alicja Zobel.

– Być może, że wzrost liczby zachorowań na raka, pomimo dużego postępu w diagnozowaniu 
i leczeniu tej choroby, jest związany z postępującym niedoborem glutationu w naszych komórkach. 
Związane jest to ze zmianą stylu życia i obniżeniem spożywania produktów bogatych w cysteinę. 
Mści się na nas mniejsze spożycie siary przy karmieniu piersią, brak niepasteryzowanej serwat-
ki i mleka oraz zbyt niskie spożycie białek jaja (wystarczy pół jajka dziennie). Zostało klinicznie 
udowodnione, że serwatka zapobiega powstawaniu raka u niemowląt i pomaga także dorosłym 
zwalczać raka. Badania naukowe wykazały, że poziom glutationu jest selektywnie modulowany 
w  komórkach rakowych i  normalnych, ułatwiając reakcję różnych związków w  chemioterapii – 
kontynuuje.

Pani profesor podkreśla, że oprócz glutationu, korzystne dla zdrowia są kwasy tłuszczowe – cis. 
Do niedawna nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 w formie cis znajdowały się w du-
żych ilościach w naszym pożywieniu, gdyż spożywaliśmy odpowiednie produkty, np. len i konopie. 

Len stopniowo powraca na nasze stoły i pani Alicja Zobel wyraża nadzieję, że powrócimy do 
spożywania także nasion konopi, bo konopie mają najkorzystniejszą proporcję kwasów omega 3 
do omega 6 .

– Najważniejsze i konieczne dla naszego organizmu są kwasy: alfa-linolenowy i kwas linolowy. 
Są to ważne kwasy tłuszczowe i każdy powinien o tym wiedzieć, bo bez nich nie możemy żyć. Dla-
tego, jako profesor biochemii, staram się o umieszczenie struktury tych dwóch kwasów tłuszczo-
wych na pierwszej stronie kanadyjskich podręczników chemii – podkreśla Alicja Zobel.

Naturalne jedzenie
Zdrowie wspomaga także naturalnie produkowana żywność. Powinniśmy produkować jej co-

raz więcej. W Polsce dużo ludzi ma ogródki działkowe, które są miejscem wytwarzania ilości zdro-
wej żywności. Coraz więcej powstaje też gospodarstw ekologicznych.

Dlaczego powinniśmy wrócić do tradycyjnych metod uprawiania ziemi? Chodzi o to, aby żadne 
chemiczne środki ochrony roślin nie były stosowane podczas wzrostu. Zachłanność producentów 
żywności wytwarzanej na skalę przemysłową jest ogromna. W rezultacie my, konsumenci, razem 
z mięsem zajadamy antybiotyki i hormony wzrostu. Możecie sobie wyobrazić, co te hormony wzro-
stu zrobią w organizmie człowieka, jeśli były intensywnie dodawane w procesie wzrostu. Lekarz 
i naukowcy notują coraz więcej przypadków szkodliwego oddziaływania różnego typu dodatków 
znajdujących się w żywności i wprowadzanych do niej sztucznie.

Co mamy robić, aby chociaż częściowo zapewnić sobie dobrą żywność? Powinniśmy kupować 
lokalnie – od rolników w najbliższej okolicy.

Hasło „kupuj lokalnie produkowaną, naturalną żywność” – jest bardzo ważne i wciąż aktualne. 
Uświadamiamy sobie tę prawdę, ilekroć dzieje się kolejny dramat. Tak jak było w przypadku, gdy 
zaistniał problem przenoszenia chorób zwierzęcych z bardzo daleka, jak np. ptasia grypa, która 
mogłaby nas dosięgnąć w  jakimkolwiek momencie, czy też choroba wściekłych krów. W takich 
momentach ludzie uświadamiają sobie, jak ważne jest źródło pochodzenia żywności.

Gdzie możemy kupić takie jedzenie i jak możemy być pewni, co otrzymujemy? Najlepiej jest 
znaleźć farmera przyjaciela, któremu możecie ufać. 

Oprócz wprowadzanych do żywności dodatków ważny jest jeszcze jeden aspekt – 

... hodowanie zwierząt w drobrostanie
Zwierzęta przebywające na wolności dostarczają zdrowego mięsa i mleka, natomiast zwierzę-

tom hodowanym w bardzo dużych fermach wstrzykuje się hormony wzrostu i mnóstwo antybioty-
ków, co zwiększa agresywność pożywienia, które z nich pozyskujemy.
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Pisał o tym polski profesor Aleksandrowicz już przed II wojną światową. Podkreślał, że krowy 
hodowane w złych warunkach, skrępowane i brudne produkują toksyny, które później są szkodliwe 
dla ludzi. A takie właśnie mięso konsumuje dzisiaj wiele osób. 

Zwierzęta hodowane w warunkach zbliżonych do naturalnych wytwarzają tzw. conjugated li-
noleic amid (CLA), których antyrakowa działalność została klinicznie udowodniona, a znajdują 
się w mięsie „szczęśliwych krów” (określenie „szczęśliwe krowy” oznacza krowy hodowane w wa-
runkach „dobrostanu”, zbliżonych do naturalnych). Tylko niewielkie ilości tych substancji znajdują 
się w zwierzętach trzymanych „w więzieniu” w bardzo dużo farmach. A dodatkowo pamiętajmy, że 
większość mięsa od krów i kurczaków, kupiona w sklepie pochodzi od zwierząt „karmionych” anty-
biotykami i hormonami wzrostu. Preparaty te stosuje się w celu ochrony zwierząt przed chorobami, 
gdy żyją w zagęszczeniu i po to, by szybciej rosły.

Dlatego powinniśmy jak najszybciej powrócić do naturalnie produkowanej żywności.
Opr. WRC– na podstawie artykułu Alicji Zobel, Walentyny Rakiel-Czarneckiej

Organizm polem nieustającej bitwy
Wolne rodniki i antyoksydanty

Naukowcy twierdzą, że możemy żyć do 120 lat. Niestety większość z nas umiera, zanim osiągnie 
wiek 75 lat. Starzenie się jest nie tylko związane z uwarunkowaną genetycznie przemianą materii, 
ale też i stylem życia. Na nasze zdrowie wpływ mają właśnie: styl życia – w 53 proc., środowisko na-
turalne – w 20 proc., czynniki genetyczne w 15 proc., opieka medyczna – w 10 proc., inne czynniki 
– w 2 proc. Jeśli już żyć długo (czyli najmniej 120 lat), to przynajmniej w zdrowiu, a na to mamy 
duży wpływ. Jak widzimy z powyższego zestawienia statystycznego – bardzo dużo zależy od nas 
samych. Dlatego powinniśmy wciąż uzupełniać naszą wiedzę, aby wiedzieć, jak mamy postępować, 
co robić, aby przedłużyć swoje życie i jak najdłużej nie chorować.

Starać się trzeba przez całe życie
Przede wszystkim powinniśmy mentalnie nastawić się, że chcemy o siebie zadbać, aby jak 

najdłużej zachować zdrowie. W  tym celu musimy uświadomić sobie, że życie bardzo długo 
daje nam szanse, bo większość chorób jest chronicznych, wykluwa się przez dziesiątki lat. Tak 
więc zaczynając już dzisiaj inaczej żyć, możemy jeszcze zdążyć coś ze sobą zrobić, aby „ubiec 
chorobę”. 

Komórki, z których zbudowane jest nasze ciało są cegiełkami, a zaprawą, która w przypadku 
organizmu jest płynna – są płyny międzykomórkowe. W odróżnieniu od cegieł domu, nasze „ce-
giełki” wpływają na siebie, np. poprzez wydzielanie hormonów, które wraz z rotującym płynem 
wędrują po całym organizmie. 

Wszystkie nasze substancje i molekuły są w sposób ciągły, jedna po drugiej wymieniane. Po 
sześciu miesiącach wszystkie są nowe. Dlatego przez całe życie trzeba się starać, aby materiał, z któ-
rego buduje się te nowe komórki był odpowiedniej jakości.

Ta całkowita wymiana naszych komórek daje także szansę, że chorobę można odwrócić. Pod 
warunkiem, że przez 6 miesięcy wytrwamy w postanowieniu zmiany stylu życia oraz diety. 

Regulacja procesów biochemicznych może trwać trochę dłużej, ale struktury komórkowe są 
nowe już po 6 miesiącach. Zrozumienie tego zjawiska zawiera wiele optymizmu, gdyż motywuje 
nas do rozpoczęcia zmiany, kiedy pogarsza się nasz stan zdrowia i coś zaczyna nas boleć.

Komórka w oceanie płynów
Komórka jest jedną z trylionów komórek w naszym organizmie, są one malutkie i nie widać 

ich gołym okiem. Komórki są zatopione w oceanie płynów organizmu ludzkiego. Płyny te to około 
5 litrów krwi płynącej w żyłach i tętnicach oraz 12-18 litrów limfy oraz płynów wokół organów, 



147

które wypełniają przestrzenie międzykomórkowe, czyli tworzą taki ocean, w którym te pojedyncze 
komórki są zanurzone. 

W organizmie, gdzie tych komórek jest dużo, na zewnątrz komórki znajduje się płyn między-
komórkowy, który musi mieć odpowiedni skład chemiczny, musi być buforem oddzielającym 
naszą „cegiełkę” od negatywnych wpływów. Dlatego musimy pamiętać o tym, że nasz organizm 
balansuje wspaniale, stężenie i jakość elementów w płynach ustrojowych, jest to niewiarygodne, 
ale żeby utrzymać tę równowagę, musimy dostarczyć swojemu organizmowi wszystkich niezbęd-
nych składników. Jeśli nie będzie miał potrzebnych elementów, przestanie poprawnie funkcjo-
nować. 

I żeby te komórki, o  których istnieniu wciąż przypominamy mogły spełniać swoje funkcje, 
odnawiać się, usuwać cząsteczki, umarłe komórki, tworzyć nowe – nasz organizm musi pobierać 
wodę, pokarm i tlen. 

Tlen to dar życia, ale musimy pamiętać, że przybiera też postać wolnych rodników, stanowią-
cych w większości zagrożenie dla nas. 

W organizmie człowieka jednocześnie odbywają się setki tysiące procesów biochemicznych. 
Wszystkie przebiegają w równowadze. Jak tylko któryś z nich przebiega zbyt intensywnie, to wtedy 
tworzą się molekuły, które są wyrzucane poza miejsce, gdzie ten proces przebiega i często mogą 
mieć przyłączony elektron i  stać się przez to groźne. I  to są właśnie wolne rodniki, powstające 
w nas, podczas fizjologicznych procesów w komórce. Są nieodłącznymi produktami metabolizmu, 
mogą rozregulować pracę każdego żywego organizmu. 

Wolne rodniki mają taki dodatkowy, ekstra elektron, który dostając się do organizmu może ten 
elektron przekazać następnej molekule i ta molekuła staje się wolnym rodnikiem. W ten sposób 
powstaje wiele nowych wolnych rodników, 

Musimy sobie uświadomić, że jest kilka źródeł wolnych rodników: metabolizm i układ odpor-
nościowy, środowisko oraz inne wolne rodniki.

Produkcję wolnych rodników zwielokrotnia wysiłek fizyczny, choroby oraz większość leków. 
Pamiętajmy, że nie można ich się całkowicie pozbyć, gdyż umożliwiają przebieg wielu reakcji, ale 
możemy się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami ich oddziaływania, gdy są w nadmiarze.

Wpływy środowiska to drugie źródło wolnych rodników. Toksyczne odpady, zanieczyszczenia 
powietrza, pestycydy to źródło takich rodników jak m.in. dwutlenek azotu. Promienie słoneczne 
i jonizujące stanowią źródło wolnych rodników, atakujących głównie tkankę skórną. Miliardy wol-
nych rodników tworzą się podczas zaciągnięcia się dymem papierosowym, picia alkoholu. 

Palacze powinni uświadomić sobie rozmiary spustoszenia, które sami sobie powodują. Jeden 
papieros niszczy 50-100 mg witaminy C. 

Trzecie źródło to reakcje łańcuchowe zapoczątkowane przez inne rodniki.

Wolny rodnik jako golfista
Wolne rodniki odpowiedzialne są za powstanie i rozwój wielu schorzeń, między innymi cho-

rób sercowo-naczyniowych, udar mózgu, artretyzmu, schorzeń układu nerwowego oraz cukrzycy. 
Uważa się je również za główną przyczynę procesu starzenia się organizmu. Najważniejsza jednak 
jest rola, jaką wolne rodniki odgrywają w chorobach nowotworowych.

Aby zrozumieć jak działa taki wolny rodnik, wyobraźmy sobie golfistę z piłką. Dopóty, dopóki 
golfista i piłka są razem – wszystko jest w porządku, ale jak piłka (elektron) poleci do góry – może 
uderzyć zarówno w planowane jak i w nie planowane miejsce. Dołączenie się elektronu do plano-
wanego miejsca powoduje, że zaczyna się reakcja pożyteczna. Kiedy jednak piłka dostanie się do 
miejsca, gdzie nie powinien się znaleźć, a tak się golfiście przecież zdarza, reakcja może być groźna. 
Może uderzyć np. w geny, znajdujące się w jądrze komórkowym, specjalnie oddzielonym od reszty 
komórki podwójną błoną. Nieraz się zdarza, że golfista ma tak silny starzał, że przebije tę podwójną 
błonę i niekorzystne procesy zaczną zachodzić w DNA. Tych boimy się najbardziej, gdyż powodują, 
iż informacja zapisana w „książce DNA” staje się zmieniona, nieprawidłowa, a przez to niebezpieczna.

Uszkodzenia struktury DNA oraz dezaktywacja enzymów naprawczych DNA może w konse-
kwencji prowadzić do rozwoju choroby nowotworowej.

Wszystkie schorzenia związane są z niezrównoważonym przenoszeniem się wolnych rodników 
z miejsc, gdzie powinny być do miejsc, gdzie zakłócają proces biochemiczny, czyli to, co tam się 
dzieje pożytecznego dla naszego organizmu. 
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Cztery kategorie ataków
Ataki wolnych rodników w organizmie ludzkim można zaliczyć do jednej z następujących czte-

rech kategorii:
Wolne rodniki zakłócają procesy, od których zależą zdolności komórek do przeżycia i repro-

dukcji.
Mogą uszkodzić ośrodki wytwarzające energię – mitochondria, co prowadzi do zaniku zdolno-

ści komórki do wytwarzania energii.
Wolne rodniki zakłócają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, między innymi zdolności 

wzrostu, naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz reakcji na stres.
Obliczono, że każda cząsteczka DNA może być celem 70 tysięcy ataków wolnych rodników 

dziennie. Większość spowodowanych tymi atakami uszkodzeń ulega naprawieniu, ale każde z nich 
zwiększa ryzyko zmian nowotworowych. Kiedy wolne rodniki uszkodzą materiał genetyczny 
i zmienią kod DNA, który zarządza reprodukcją oraz funkcjonowaniem komórek może to prowa-
dzić do bardzo poważnych konsekwencji. 

Wojna wciąż trwa
Przed nadmierną ilością wolnych rodników możemy się bronić, unikając zanieczyszczeń powie-

trza, nadmiernego opalania się, palenia papierosów, zakładając maski i ubrania ochronne podczas 
produkcji chemikaliów, spożywając produkty zawierające tzw. antyoksydanty oraz uzupełniając żyw-
ność preparatami, które unieszkodliwiają działanie wolnych rodników w organizmie. Na przykład 
do najsilniejszych antyoksydantów poza glutationem należą witaminy A (retinol) i E (tokoferol), C.

Tak oto pojawiło się w naszym artykule słowa oksydant, antyoksydant, czyli antyutleniacz. Sło-
wa te widzimy w tekstach i słyszymy coraz częściej, ale zdarza się, że nie rozumiemy ich znaczenia.

Oksydacja i przeciwna temu redukcja ciągle zachodzą w naszych komórkach. Oksydacja ozna-
cza pozbycie się elektronu, a redukcja to dołączenie się elektronu. „Zgubiony” elektron może przy-
czepić się do jonu i zmienić jego zewnętrzną warstwę, a gdy w tej warstwie będzie sam, to stworzy 
wolny rodnik. 

Elektrony jak ludzie – lubią być w parach. I takie „sparzone” elektrony są spokojne, grzeczne, 
natomiast pojedyncze – agresywne, czegoś szukają, aż gdzieś się przyłączą. Nie wybierają molekuł, 
gdzie się przyłączą, lub raczej mocno uderzają i gdy to jest molekuła glutationu – to dobrze, gdyż 
matka natura nam stworzyła go w każdej komórce, by właśnie wychwytywał te wolne rodniki. 

Wolne rodniki w za dużej ilości mogą rozregulować pracę każdego żywego organizmu. 
Gdy wolny rodnik uderzy w DNA, gdzie są nasze geny, to może je zmienić i to jest dla nas naj-

gorsze, gdyż jeśli będzie to onkogen – stworzy się rak. 
Dlatego tak ważny jest balans/równowaga pomiędzy oksydacją i antyoksydacją oraz wychwyty-

wanie tych zabłąkanych wolnych rodników przez do tego powołane i dostosowane antyoksydanty, 
czyli wymiatacze wolnych rodników. Pamiętajmy, że ostatecznym wymiataczem jest glutation, któ-
ry każda nasza komórka produkuje. Ale jak zwiększyć produkcję – piszemy o tym w innej części 
niniejszej publikacji. 

Antyutleniacze – nasza broń przed wolnymi rodnikami
Organizm może funkcjonować prawidłowo tylko wtedy, gdy wszystkie mechanizmy obronne są 

sprawne i kiedy jest zachowana równowaga między szkodliwymi formami tlenu a antyoksydanta-
mi. Organizm broni się naprawiając lub eliminując składniki uszkodzonych komórek. Zaburzenie 
tego procesu powoduje powstanie stresu oksydacyjnego. Ewolucja wyposażyła nas w możliwości 
pozbywania się niebezpiecznych cząsteczek i obrony przed nimi. Musimy więc pamiętać, że jeste-
śmy wyposażeni przez naturę w kilka rodzajów broni przed wolnymi rodnikami i organizm może 
przed nimi się bronić. Robi to poprzez wychwytywanie i neutralizowanie. Substancje działające 
w ten sposób noszą więc nazwę „zmiataczy wolnych rodników”. Cząsteczka antyutleniacza, któ-
ra zostanie zużyta może ulec odnowieniu wskutek działania innego antyutleniacza. To zapobiega 
temu, by sama nie stała się wolnym rodnikiem. Znane czytelnikowi przykłady będą współtworzyły 
krąg antyoksydantów, jak np. witaminę C, E, A i najważniejszy – glutation.
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Organizm sam wytwarza własne antyoksydanty (niestety nie wytwarzamy witaminy C), i ten 
najważniejszy – glutation.

Nasz organizm posiada zdolności produkcji enzymów, które mają zdolności do przekształcania 
posiadających morderczy potencjał wolnych rodników w nieszkodliwe substancje. Dla efektywne-
go działanie enzymy te wymagają jednak dostarczenia organizmowi w przyjmowanym pokarmie 
(lub w formie suplementów) takich minerałów jak cynk, mangan, miedź, selen i innych elementów 
stabilnych. Balans selenu jest najważniejszy, gdyż jest w enzymie do produkcji glutationu.

Gdzie powinniśmy szukać antyoksydantów? Jeśli chodzi o witaminy i bioflawonoidy to w wa-
rzywach i owocach. Ale najważniejszy jest glutation. Do produkcji glutationu, który zbudowany 
jest z trzech aminokwasów – glicyny, kwasu glutaminowego i najważniejszej, bo nieczęsto spoty-
kanej cysteiny, najważniejsze jest dostarczenie z białkiem cysteiny, a bogate w białka cysteinowe to 
białko z jaja, ludzka siara oraz surowica mleka, pogardzana, zapomniana serwatka, nadal czczona 
w Himalajach i Indiach. 

Pokarm pochodzenia roślinnego stanowi bogate źródło odżywek o charakterze antyutleniaczy, 
między innymi witamin C, E i A, oraz karetonoidów. Te antyutleniacze, obok flawonoidów spełnia-
ją wiele zadań. Do najważniejszych z nich należy zabezpieczanie przed wolnymi rodnikami oraz 
przed promotorami wolnych rodników takimi jak promieniowanie nadfioletowe oraz zanieczysz-
czenia środowiskowe. 

Prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu uzależnione jest od obecności wielu wita-
min i minerałów działających jako antyutleniacze. 

Gdzie możemy znaleźć potrzebne nam antyutleniacze? 
W artykułach o antyoksydantach znajdujemy słowo ORAC. – Oxygen Radical Absorbance Ca-

pacity – oznacza ono zdolność absorpcji rodników tlenowych, jest to miara antyoksydacyjnych 
wartości substancji lub ludzkiego organizmu. Testy ORAC mierzą in vitro zdolność żywności, 
osocza krwi i właściwie każdej substancji do neutralizowania wolnych rodników. Wartości ORAC 
dla większości owoców i warzyw zostały określone przez standardowe laboratoria i opublikowane 
w naukowych czasopismach. Zwiększając spożycie warzyw i owoców, szczególnie tych o wysokiej 
wartości ORAC, można podnieść poziom antyoksydantów w krwioobiegu nawet o 15-20 proc. 

Badania naukowe sugerują, że spożycie owoców i warzyw z wysoką wartością ORAC może spo-
wolnić proces starzenia się zarówno w organizmie, jak i w jego ważnym organie – mózgu. Dostar-
czenie dużej ilości żywności o wysokiej aktywności ORAC, takiej jak np. mango, suszone śliwki, 
maliny, borówki, żurawina, zielona herbata, liście i kwiaty czarnego bzu, jabłko, owoc aronii, algi – 
znacznie zwiększa siłę antyoksydacyjną ludzkiej krwi, zapobiega utracie długoterminowej pamięci 
i zdolności uczenia się w średnim wieku, utrzymuje zdolność komórek mózgowych do odpowiedzi 
na chemiczne bodźce oraz chroni naczynia przed uszkodzeniem oksydacyjnym. 

Dobrymi źródłami antyutleniaczy są: 
 ✓ w Polsce rosnący bez czarny (liście jako herbatki – Zobel, Gadzała 1981) i aronia,
 ✓ czerwone winogrona, czerwony grejpfrut, pomarańcze, 
 ✓ jagody leśne – borówki, czarna jagoda, jeżyny, żurawiny, 
 ✓ marchew, dynia, kapusta, kalafior, brokuły, czosnek, czerwona cebula, rzeżucha, 
 ✓ warzywa strączkowe, 
 ✓ oliwa z lnu i oliwek, 
 ✓ ryby, 
 ✓ orzechy, nasiona, 
 ✓ kiełki, kasze. 

Korzystne działanie mają także warzywa strączkowe, takie jak fasola, soczewica, soja i groch, bo 
dzięki zawartej w nich specyficznej proteazie hamują wzrost guza nowotworowego. Warzywa z ro-
dziny krzyżowych, a szczególnie brokuły i brukselka, ochraniają przed nowotworami złośliwymi 
tzw. hormonozależnymi sutka czy macicy, bo występujące w nich związki azotu zwane indolami 
przyspieszają wydalanie z organizmu estrogenów odpowiedzialnych za wzrost tych nowotworów, 
a glukozynolaty znane są z reakcji antyrakowej (Lynoch, Zobel 1999). Zalecane jest spożywanie 
wszystkich owoców i to najlepiej w całości, a nie w postaci soków, gdyż, w papce – w resztkach ścian 
komórek zostają wspaniałe związki błonnika, którego obecność w jelitach obniża ilość raka. Trud-
no wyliczyć optymalną ilość warzyw i owoców, jaka byłaby najlepsza np. w profilaktyce chorób no-
wotworowych, ale zaleca się spożywanie co najmniej trzech różnych warzyw dziennie oraz dwóch 
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różnych owoców. Więcej radzi dr Zobel, bo jeśli jedna roślina ma dla swojej obrony 500 związków, 
to trzy będą miały ich 1500, a 10 aż 5000 i każdy z nich odpowiedzialny jest za inny proces. Pomy-
ślcie tylko – im więcej związków, tym lepsza obrona. Nie poleca się owoców i soków z puszki.

Osobom, które chciałyby poczytać więcej polecamy dobre książki, napisane prostym językiem: 
S. Bollow „Antyoksydanty w medycynie i zdrowiu człowieka” oraz „Druga twarz tlenu – wolne 
rodniki w przyrodzie” autorstwa G. Bartosza. 
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