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Informacja o Fundacji Dobre Życie

W grudniu 2005 roku, wspólnie z profesor biochemii - Alicją Zobel z 
Kanady założyłam Fundację Dobre Życie. Wyszłyśmy z założenia, że bez na-
rzędzi niewiele można zrobić. Pani profesor zaraziła mnie bakcylem przeka-
zywania wiedzy innym na temat wpływu środowiska naturalnego, stylu życia 
oraz odżywania na zdrowie. Najpierw wspólne dla nas idee realizowałam w 
autorskim dodatku „Natura i Zdrowie” do „Przyrody Polskiej”, której byłam 
redaktorem naczelnym. Po utworzeniu Fundacji mogłyśmy już podjąć szer-
szą działalność.

Ochrona środowiska naturalnego oraz człowieka, będącego jego częścią, 
zrównoważony rozwój, prewencja chorób – to naczelne hasła organizacji, 
natomiast celem – stworzenie pomostów porozumienia pomiędzy herme-
tycznym światem naukowców a publicznością/społeczeństwem.

Redaktor Czarnecka ma dar łatwego pisania o trudnych tematach, dla-
tego podczas konferencji, a także w wydawanych przez Fundację książkach, ulotkach, broszurkach 
można znaleźć przystępnie podane rady jak żyć, aby zachować zdrowie.

Udało nam się oprócz profesjonalistów włączyć do działania i współpracy zarówno Szkoły 
Promocji Zdrowia na Mazowszu, jak i członków Uniwersytetów III Wieku, pielęgniarki medycyny 
szkolnej, organizacje pozarządowe, czyli ludzi zainteresowanych zdrowiem i dobrostanem czło-
wieka. Nawiązaliśmy też bliską współpracę ze szkołami. Po informacje przychodzą do nas pielęg-
niarki i lekarze.

W ciągu ponad trzech lat zrealizowaliśmy kilka projektów dofinansowanych ze źródeł ze-
wnętrznych.

Organizowaliśmy konferencje, wykłady, warsztaty
Tuż po wpisaniu Fundacji do KRS, w 2006 roku, we współpracy z Samorządem Wojewódz-

twa Mazowieckiego, i Szkołami Promocji Zdrowia, zorganizowaliśmy cztery konferencje z cyklu 
„Promocja zdrowia priorytetowym zadaniem w polityce państwa. Zdrowie dla naszych dzieci”. 
Spotkania odbyły się: w Warszawie, w Płocku, w Ciechanowie oraz w Radomiu. W każdym udział 
wzięło średnio po 200 osób, wykłady wygłaszali wybitni specjaliści.

W maju 2007 roku odbyła się kolejna konferencja z w/w cyklu, tym razem dla nauczycieli z 
Mazowsza. 

Akademia Dobrego Życia
To kolejna forma działalności Fundacji. Akademię prowadzimy, we współpracy z Samorzą-

dem Województwa Mazowieckiego od wiosny 2006 roku do chwili obecnej. Jest to cykl wykładów 
(w sumie odbyło się kilkadziesiąt) dla publiczności z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji 
chorób, ekologii, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, rozwoju zrównoważonego itp. 

Fundacja promuje kaskadowe uczenie się – wzajemne przekazywanie wiedzy: babcie dzie-
ciom i wnukom, starsi uczniowie młodszym itp. Metoda sprawdza się w Kanadzie, u nas też znaj-
duje zwolenników. Te idee wykorzystaliśmy w kilku realizowanych projektach (piszemy o nich w 
tym arykule), mówiliśmy też na spotkaniach w ramach Akademii.

Organizujemy akcje – np. czytania etykietek na produktach żywnościowych. Chodzi o to, żeby 
umieć odszyfrować informacje, zawarte na etykietkach. Większość ludzi nie rozumie, co kryje się 
za słowami umieszczonymi na nalepkach. Ulegają reklamie, poddają się manipulacji prowadzonej 
przez wyszkolonych marketingowców.

Fundacja Dobre Życie kieruje się zasadą, że dobrze poinformowany konsument jest trudny 
do manipulowania przez firmy marketingowe, świadomie wybiera te produkty z półki sklepowej, 
które są dla niego zdrowe.

Kiermasze zdrowia 
W ramach „Akademii” w terminie – wrzesień – grudzień 2008 roku zorganizowaliśmy cztery 

Kiermasze Zdrowia. Uczniowie Szkoły Promocji Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii 
Urazowej w Warszawie na Barskiej, pod kierunkiem specjalistów wykonali kilkaset bezpłatnych 
badań profilaktycznych: mierzenie ciśnienia krwi, badanie krwi na zawartość cholesterolu, trój-
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glicerydów oraz cukru, badań PSA (markery nowotworowe u mężczyzn), rozdawaliśmy też gazetę 
„Dobre Życie”. Kiermasze odbyły się na SGGW, na „Święcie Chleba”, na rynku Nowego Miasta w 
Warszawie, pod marketem Tesco na Kabatach, w klubie Spółdzielni Mieszkaniowej BRÓDNO, w 
Domu Kultury „Orion” na Saskiej Kępie. 

Fundacja w ramach Akademii Dobrego Życia w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie, 
przy ulicy Żytniej 40 patronuje zdrowotnemu projektowi „Rusz głową, żyj zdrowo”.

Kampania na rzecz dobrego chleba
to kolejne przedsięwzięcie, realizowane przez Fundację. Do działania zainspirowała nas dzia-

łalność i praca profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej, emerytowanego naukowca Poli-
techniki Łódzkiej. Swoją sztandarową kampanię Fundacja zainaugurowała konferencją pt. „Chleb 
na zakwasie szansą na zdrowie”, która odbyła się w Warszawie, 13 stycznia 2007 roku, pod pa-
tronatem i z udziałem marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika. Przybyło 200 
osób: naukowcy, przedstawiciele organizacji piekarzy, dziennikarze. Relacja prasowa z konferencji 
została wyemitowana w TVP3, ukazało się wiele artykułów w prasie i w rozgłośniach radiowych.

Fundacja we współpracy z panią profesor Magdaleną Włodarczyk-Kierczyńską opracowała 
„Dezyderaty”, dotyczące chleba. Zostały one złożone na ręce posła Aleksandra Soplińskiego, który 
przedstawił je Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Pod koniec czerwca 2009 roku Fundacja prezento-
wała problem chleba wspomnianej Podkomisji Zdrowia. 

Fundacja zbierała także podpisy pod Apelem w sprawie chleba.
W tym roku Fundacja organizuje „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”. O kampanii piszemy 

w innym artykule, ale wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w niej. 
Od początku promujemy idee chleba na zakwasie w prasie oraz na imprezach.
Artykuły o chlebie zostały wysłane do kilkudziesięciu redakcji, część z nich zamieściła lub 

wyemitowała materiał na ten temat. Idee chleba na zakwasie wiceprezes Fundacji – Walentyna 
Rakiel-Czarnecka we współpracy z piekarzami warszawskimi promowała podczas kilku kolejnych 
festynów w Warszawie pt. „Nowy Świat Smaków”.

Akcję promocyjną na rzecz dobrego chleba Fundacja przeprowadziła w październiku 2007 
oraz 2008 roku - podczas „Święta Chleba” w Warszawie oraz w maju 2008 roku podczas Juwena-
liów na SGGW. W 2009 roku Fundacja promowała chleb na zakwasie na festynie Ministra Rolni-
ctwa - „Poznaj dobrą żywność”.

Szkolenie piekarzy
Kolejne „chlebowe” przedsięwzięcie to organizacja szkolenia dla piekarzy (listopad 2008) 

oraz konferencji prasowej. Celem projektu wyłonionego w drodze konkursu Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego było zachęcenie do pieczenia chleba na zakwasie.

W szkoleniach wzięło udział 70 piekarzy z Mazowsza. Podczas konferencji prasowej lekarze, 
profesor farmacji, piekarz z Cechu Piekarzy w Warszawie oraz profesor biotechnologii i wicepre-
zes Fundacji Dobre Życie przekazali dziennikarzom wiedzę o wartościach odżywczych i zdrowot-
nych chleba na zakwasie, o prowadzonej od dwóch lat kampanii na rzecz dobrego chleba, jedno-
cześnie zachęcając do udziału w niej. Do ponad 700 redakcji i dziennikarzy został wysłany pakiet 
informacji o chlebie na zakwasie.

Po konferencji zostało wyemitowanych kilka audycji radiowych, ukazały się artykuły w gaze-
tach, na portalach internetowych, a także programy w telewizji.

Nasz sukces: coraz głośniej o chlebie
Wszystkie działania Fundacji, podjęte na rzecz dobrego chleba sprawiły, że ukazało się wiele 

publikacji, audycji radiowych i telewizyjnych. Po prawie trzech latach działań na rzecz dobrego 
chleba stwierdzamy, że mamy duży wpływ na to, co się dzieje wokół chleba na zakwasie. Fakt, że 
pisze się i mówi o jakości chleba coraz częściej i więcej upoważnia nas do powiedzenia, że działa-
nia Fundacji Dobre Życie na rzecz dobrego chleba są dostrzegane i spotykają się ze społecznym 
zrozumieniem. Otwarci na nowe trendy piekarze dostrzegają rosnące zainteresowane chlebem na 
zakwasach i starają się dostosowywać do oczekiwań konsumenta. Uważamy, że jest to nasz sukces 
– na razie niewielki, ale dzięki dalszym działaniom na pewno będzie większy.
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Projekt „Podziel się wiedzą”
Wiosną 2007 roku Fundacja realizowała projekt wyróżniony przez Samorząd Mazowsza pt. 

„Podziel się wiedzą - nauczanie kaskadowe: Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo liderami 
zdrowia w środowisku szkolnym”. 

Tysiąc egzemplarzy „Poradnika lidera zdrowia” rozdano na konferencji dla 88 opiekunów 
uczestników projektu „Podziel się wiedzą”. Opiekunowie przekazali poradniki podopiecznym, a ci 
podzieli się wiedzą w swoim środowisku. 

„Seniorzy dla zdrowia swoich dzieci i wnuków - kaskadowe nauczanie”
Projekt był dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Został zrealizowany we 

współpracy z Uniwersytetami III Wieku, w terminie maj-grudzień 2008 rok. We współpracy z 
uniwersytetami i klubami osiedlowymi rozprowadzono ponad 1.200 książek. W projekcie wzięło 
udział około 850 seniorów z Uniwersytetów III Wieku - Ursynowskiego, Wawerskiego, w Ursusie 
i ALMAMERZE oraz z Klubu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno.

Wydawnictwa w statystyce
Fundacja Dobre Życie od chwili powstania w ramach realizowanych projektów wydała 6 ksią-

żek (wkrótce będzie 8 - z książką, którą trzymacie w ręku pt. „Poradnik. Promotor Dobrego Życia 
– Lider Zdrowia”, przygotowujemy też książkę o chlebie), ulotkę oraz pięć edycji gazetki „Dobre 
Życie”. Ulotka o chlebie ukazała się w nakładzie około 20 tys. egzemplarzy. Gazeta „Dobre Życie” 
ukazała się pięciokrotnie, w łącznym nakładzie około 200 tys. egzemplarzy. W każdym materiale 
znalazły się informacje o chlebie na zakwasie.

Opracowano i wydano: cztery książki z serii „Zdrowie naszych dzieci”, jeden „Poradnik Lide-
ra Zdrowia” oraz książkę pt. „Żyć w zdrowiu jak najdłużej”.

Łączny nakład to ponad 7 tys. egzemplarzy. 
Treść wydawnictw jest związana z ekologią, ochroną środowiska, zrównoważonym rozwo-

jem, promocją zdrowia, profilaktyką chorób, zdrowym stylem życia.

Inne działania 
Poza w/w projektami wspólnie z profesor Alicją Zobel, przy udziale specjalistów przeprowa-

dziliśmy szereg wykładów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji chorób w kilku różnych 
środowiskach, udzieliliśmy wielu porad.  Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, imprezach, w 
konferencjach i sympozjach, w tym także międzynarodowych, na których prezentowane były idee 
Fundacji. Nawiązaliśmy liczne kontakty z naukowcami, uczelniami, instytutami naukowo-ba-
dawczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowo-wychowawczymi. 
Promowaliśmy cele i działania Fundacji Dobre Życie w prasie, radio i telewizji. Rozmawialiśmy z 
wysoko postawionymi urzędnikami i politykami o polskiej gospodarce rolnej i spożywczej, prze-
twarzaniu odpadów w gospodarstwach rolnych na biogaz i kompost, o wytwarzaniu bioetanolu z 
buraka cukrowego. Prezentowaliśmy rozwiązania polskich naukowców, które nie zostały jeszcze 
wdrożone.

Fundacja uczy też publiczność, jak należy zabiegać, aby Sejm stanowił prawo, które ochroni 
nas przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Dr Alicja Zobel ma duże zasługi w tej dziedzinie spowo-
dowała, że na etykietkach artykułów spożywczych w Kanadzie piszą, ile produkt zawiera tłuszczy 
trans, czyli izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych. W trzech państwach na świecie 
– Danii (od 11 lat), Kanadzie (od 2005 roku) i USA (od 2006 roku) przepisy nakazują umieszczać 
na etykietkach zawartość tłuszczy trans. Profesor Zobel zabiega teraz, aby na etykietkach znala-
zła się informacja o zawartości akryloamidów (neurotoksyna, powstaje w temp. 120-170 stopni 
Celsjusza z połączenia molekuły cukru (glukoza) i białka – aspargina, w wyniku reakcji chleba na 
zakwasie Maillarda).

W ramach Fundacji Dobre Życie prowadzimy w parlamencie lobbing na rzecz wprowadzenia 
przedmiotu zdrowie do szkół oraz ograniczenia chemii w żywnośc.

Wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-Czarnecka umieściła treści związane z Fundacją na 
swoją stronie w Internecie: www.rakiel-czarnecka.pl

Zarząd Fundacji pracuje społecznie, nie zatrudniamy nikogo, nie otrzymujemy specjalnych 
funduszy. Piszemy projekty, stajemy do konkursów, a jeśli je wygrywamy – realizujemy zadania, 
które wykreowaliśmy. 
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Fundatorkami Fundacji są:
Doktor Alicja Zobel, prezes Fundacji: pracowała na Uniwersytecie Warszawskim przez 

15 lat w Zakładzie Cytologii, badając działanie na komórki substancji antyrakowych, jest człon-
kiem New York Academy of Scence. Od 1977 roku – członek (a przez 7 lat sekretarz) Fitochemicz-
nego Towarzystwa Ameryki Północnej (PSNA) i Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego 
(EPSI), które zajmują się aktywnymi substancjami w roślinach użytecznych dla człowieka. Od 
1986 roku w Trent University (Peterborough, Ontario, Kanada) i przez rok w Cornell University 
(Geneva, New York, USA) kontynuuje badania nad potrzebami metabolicznymi wtórnymi w rośli-
nach wchodzących w skład naszej diety oraz rozszerzyła badania o wpływ minerałów i ultrafioletu 
na produkcje tych aktywnych substancji. Dr Zobel współpracuje z dwunastoma uniwersytetami 
i placówkami naukowymi, publikuje około 10 prac naukowych rocznie, jeździ na różne zjazdy i 
przy okazji zwiedza świat. Jej pasją stała się medycyna ludowa i dieta różnych obszarów naszego 
globu. Dieta jest najlepszym lekarstwem i właśnie niedobory niezbędnych składników powodują 
powstawanie chorób degeneracyjnych, tak nagminnych ostatnio. Spowodowała petycjami w Ka-
nadyjskim Parlamencie, iż na tutejszym jedzeniu musi być napisane ile tłuszczy trans znajduje 
się w danym produkcie. Tłuszcze trans są kancerogenne, powodują raka. Aktualnie pani profesor 
czeka na rozpatrzenie petycji w sprawie znakowania na jedzeniu innych toksyn – akryloamidu. 
Toksyny te mogą być wykrywane m.in. w mleku UHT.

Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes Fundacji: dziennikarka, ekolog, promotor-
ka zdrowej żywności i Polskiej Niezapominajki. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Dziennego Studium Dziennikarskiego na tej-
że uczelni. Przez około ćwierć wieku, pracując w zawodzie dziennikarza „walczyła na pierwszym 
froncie życia”, ma duże doświadczenie i sukcesy, jest bardzo aktywna zawodowo i społecznie, była 
redaktorem naczelnym kilku pism (ostatnio „TTG Polska”), w tym „Przyrody Polskiej” Ligi Ochro-
ny Przyrody, gdzie wykreowała dodatek „Natura i zdrowie” oraz „Biuletyn Eko-edukacyjny”. Jest 
członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, była członkiem Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, LOP, Kapituły Polskiej Niezapominajki oraz autorką 
i koordynatorem ogólnopolskiej kampanii LOP „Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy 
wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju”. Dużo uwagi poświęca problemowi bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności, zdrowiu środowiskowemu, profilaktyce chorób, promocji zdrowia, eko-
logii i ekopsychologii. Jako dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
zajmuje się promocją turystyki, wykorzystując wspaniałe walory przyrodnicze i dziedzictwo kul-
turowe Mazowsza.

Kontakt z nami:
Walentyna Rakiel-Czarnecka
e-mail: poczta@rakiel-czarnecka, wrakiel@wp.pl, wrc55@hotmail.com, 
tel.: 0609687771

Alicja Zdebel
e-mail: zdebelala@yahoo.ca

Informacje o Fundacji: www.rakiel-czarnecka.pl

Adres do korespondencji:
Fundacja Dobre Życie, Walentyna Rakiel-Czarnecka,
ul. Marszałkowska 9/17 m 43, 00-626 Warszawa
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Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Młodzieży!

Zachęcamy wszystkich Państwa, abyśmy w dniach 12-16 października 2009 roku przepro-
wadzili „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”. Będzie to nasza reakcja na niepokojącą sytuację na 
rynku, gdzie chleb gorszy wypiera lepszy, a zdrowie konsumenta nie jest traktowane tak, jakby-
śmy oczekiwali. Damy w ten sposób świadectwo, że nie zgadamy się, aby żywność przemysłowa 
wyparła naturalną, gdyż tylko życie w zgodzie z Naturą pozwoli nam zachować dłużej zdrowie.

Dlaczego właśnie w tym terminie proponujemy zorganizować „Tydzień”? Bo 16. października 
jest Światowy Dzień Chleba – działania podjęte kilka dni wcześniej byłyby przygotowaniem do 
tego święta.

Pragnieniem naszym jest aby „Tydzień” odbył się w każdej szkole – od szkoły podstawowej 
poczynając. Jeśli włączą się przedszkola – także będziemy „za”. Zapraszamy także domy kultury, 
świetlice, kluby, organizacje pozarządowe, wszystkich kto tylko zechce poświęcić trochę uwagi 
temu, co je, w tym głównie pieczywu.

Dlaczego zachęcamy do przeprowadzenia tej kampanii na rzecz dobrego chleba? Bardzo za-
leży nam na podniesieniu świadomości konsumenta, który dokładnie będzie wiedział, co je, i nie 
pozostanie biernym odbiorcą „tego, co nam wyprodukują”.

Świadomemu konsumentowi nie można wepchnąć czegokolwiek. Dobrze poinformowany 
konsument jest trudny do manipulowania przez firmy marketingowe, świadomie wybiera te pro-
dukty z półki sklepowej, które są dla niego zdrowe.

Ponieważ chleb jest podstawowym artykułem spożywczym, uznajemy że w pierwszej kolejno-
ści właśnie on powinien znaleźć się w centrum naszej uwagi.

Wspierając się naukową wiedzą stwierdzamy, że najzdrowszy jest dla człowieka chleb na za-
kwasie, wypiekany zgodnie z wiekową tradycją. Niestety zaledwie około pięciuset spośród siedmiu 
tysięcy piekarzy w naszym kraju stosuje tradycyjne receptury. Pozostali pieką chleb bez zakwasu, 
z różnego rodzaju dodatkami, niekoniecznie przyjaznymi dla organizmu człowieka.

Z badań TNS OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej sp. z o.o.) wynika, że dzienne spoży-
cie szkodliwych dla zdrowia „dodatków” do żywności może sięgać nawet 10-20 gramów dziennie. 
Co dalej dzieje się z tymi wprowadzanymi do organizmu substancjami? Jest to pytanie retorycz-
ne…

W materiale, który Wam przygotowaliśmy wyjaśniamy, dlaczego powinniśmy spożywać chleb 
na zakwasach, jakie dobrodziejstwa zawierają w sobie bakterie kwasu mlekowego, jak wartościo-
wym produktem spożywczym jest chleb żytni na zakwasie.

Ze swojej strony zachęcamy Państwa, abyście dołączyli do naszej kampanii na rzecz dobrego 
chleba, którą Fundacja Dobre Życie prowadzi od ponad dwóch lat. Jeśli włączycie się do naszych 
działań, osiągniemy większy efekt, będziemy bardziej widoczni i wspólnie możemy zmobilizować 
decydentów, aby spowodowali, aby chleb dobry wyparł chleb gorszy. Na razie jest odwrotnie. 

Niepokojąco brzmi także informacja, że spada spożycie pieczywa w Polsce. Piekarnie przeży-
wają kryzys, padają nawet firmy, które sprzedawały pieczywo od czasów przedwojennych.

Kiedy we Francji spadło spożycie pieczywa poniżej 70 kg na osobę w ciągu roku, powołano 
specjalną rządową komisję, aby zaradziła temu niekorzystnemu dla zdrowia obywateli zjawisku.

U nas póki co nikt, poza piekarzami i dietetykami tym się nie przejmuje. 

Jako inicjatorka „Tygodnia” marzę, aby nasza kampania stała się tak popularna jak „Sprzą-
tanie Świata”. 

Zainaugurujmy, Szanowni Państwo – „Sprzątanie talerza” – wyrzućmy z niego to, co nie jest 
dla ludzkiego organizmu dobre, a zostawmy przyjazne dla zdrowia produkty.

Pedagodzy, Wychowawcy – pomóżmy naszym podopiecznym w „Sprzątaniu talerzy”. Jestem 
przekonana, że jest to zupełnie dobra propozycja, która uaktywni konsumenta do obrony własne-
go zdrowia.

W tym roku zaczynamy od chleba, rusza też unijny program dotyczący owoców i warzyw. 
Może w niedalekiej przyszłości zorganizujemy kampanię na rzecz dobrej wody oraz artykułów 
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mięsnych? Na pewno warto byłoby również rozpropagować znaczenie ruchu dla utrzymania do-
brej kondycji…

Tematów do podjęcia jest sporo, ale teraz zajmijmy się chlebem, podstawowym pokarmem.
Po co to całe zamieszanie – zapytacie? Pragnę podkreślić, że jeśli jakiś temat staje w centrum 

ogólnopolskiej kampanii, jest bardziej widoczny - wtedy łatwiej jest dotrzeć do świadomości od-
biorcy. Tworzy się też klimat do zmian – wierzymy, że będzie to zmiana na lepsze.

Zanim jednak zabierzemy się za inne produkty i ruch, proponujemy aby w tym roku, przed 
Światowym Dniem Chleba, (przypominamy - przypada w tym roku na 16. października) - podjąć 
trochę działań.

Pomysłów jest wiele, każda z placówek ma inne możliwości.
Można zaprosić miejscowego piekarza, upiec z nim razem chleb, zaprosić dietetyka do szkoły, 

wysłuchać referatu przygotowanego przez młodzież lub nauczycieli. 
Można też zaprosić Koło Gospodyń Wiejskich lub słuchaczy z Uniwersytetu III Wieku, a może 

członków Klubu Seniora? W takim gronie można porozmawiać o chlebie, jak dawniej go wypieka-
no, jako trudno było zebrać pieniądze na chleb i o czasie, kiedy tego chleba ludziom brakowało.

Można przygotować apel, wieczornicę, zaprosić starszych ludzi, którzy będą mieli okazję po-
wspominać, jak ciężko pracowali na chleb i jak smakowała kromka chleba, upieczonego przez ich 
matkę, babcię.

Można napisać scenariusz lekcji, przeprowadzić ją, a potem przysłać go do organizatorów, 
aby w przyszłym roku takie właśnie scenariusze można było podarować innym szkołom. 

Można też napisać gazetkę ścienną, zorganizować kiermasz chleba, albo np. hodować zakwas 
w domu, tak jak niegdyś pielęgnowaliśmy fasolę, a potem przynieść do szkoły i porównać jaki 
komu wyrósł. Można też, z pomocą dorosłych upiec chleb na takim własnym zakwasie. 

Można poszukać wierszy o chlebie, tekstów, artykułów, można przygotować ich prezentację. 
Można też zorganizować konkurs na podsumowanie – kto wie, dlaczego trzeba jeść chleb na za-
kwasie i jak go rozpoznać?

Można również wręczyć uczestnikom „Dyplom Małego Piekarczyka” (wzór w załączeniu) lub 
opracować „Certyfikat”, „Podziękowanie” itp.

Można zaprezentować całą drogę, jaką pokonuje „chleb’ – tzn. „od ziarenka do bochenka”. W 
ten sposób można pokazać trud wielu ludzi, bez których nie mielibyśmy pysznych, apetycznych 
bochenków na stole. Taki „Tydzień” może być znakomitą okazją do nauki szacunku dla heroizmu 
ciężkiej pracy całego sztabu ludzi: rolnika, młynarza, kierowcy, piekarza, sprzedawcy, biotech-
nologa i innych naukowców, zajmujących się chlebem, producentów narzędzi, urządzeń, maszyn 
stosowanych w procesie przygotowania i pieczenia chleba?

Może warto zorganizować „Tydzień”, a potem zachęcić młodzież, aby wzięła udział w organi-
zowanym najbliżej Święcie Chleba? W wielu miastach święta te cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem. Kiermasze, organizowane przez piekarzy oraz współpracujące z nimi instytucje przycią-
gają tłumy. Tak jest od kilku lat np. w Warszawie, ubiegłoroczne święto w Radomiu zgromadziło 
ponad 30 tys. 

Coraz więcej gmin i powiatów organizuje święto chleba oraz różnego rodzaju kiermasze tra-
dycyjnie wytwarzanej żywności. Dla nas jest to sygnał, że zbiorowa mądrość każe ludziom bronić 
się przed zalewem wyskoprzetworzonej, przemysłowej żywności. 

Intuicyjnie wyczuwamy, że „Tydzień” wpisuje się w nowy trend, skierowany na ochronę czło-
wieka przed sztucznym pożywieniem. 

Koniecznie zaangażujcie w swoje działania rodziców uczniów, którzy dzięki Wam zaczną się 
zastanawiać, jaki kupują chleb. 

Nie martwcie się, że nie starczy dla wszystkich chleba na zakwasie. Kiedy piekarze uświado-
mią sobie, że ich klienci domagają się chleba na zakwasie – nauczą się go piec szybciej niż nam się 
wydaje. I będą zachwyceni, że ich produkt cieszy się Waszym uznaniem.

Szanowny Konsumencie – to od Ciebie zależy, jakie produkty będą dominowały na rynku, to 
Ty rządzisz, to Ty masz pieniądze. Pamiętaj, że masz wybór – w każdej chwili możesz powiedzieć: 
dziękuję, ale takiego chleba nie będę jadł. 

W tym roku zaczynamy bardzo skromnie, niemal bez dofinansowania. Wierzymy jednak głę-
boko, że brak środków nie jest przeszkodą. Przygotowaliśmy trochę materiałów, które mają po-
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móc w organizowaniu „Tygodnia Żytniego Chleba w Szkole” i dzisiaj, w dobie Internetu te mate-
riały można wysyłać wszędzie, bez wielkich kosztów. Macie Państwo na to naszą zgodę – dzielcie 
się materiałami jak chlebem. Niech służą dobrej sprawie. 

Najważniejsze, żeby o chlebie w szkole mówiono. Żeby informowano się, jak jest ważny dla 
naszego zdrowia, niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. I jak ważne jest, jak 
został upieczony, co do niego zostało dodane.

Reklama towarzyszy nam na każdym kroku. Jest obecna na ulicznych bilboardach, w ga-
zetach, w domu, w telewizji i radiu, w sklepach, na opakowaniach, na przystankach, na dwor-
cach. Sprawia, że idąc do sklepu kierujemy się tym, co reklama „podpowiada”, zapominając co 
jest dobre dla naszego organizmu. A często jest tak, że nie mamy podstawowej wiedzy o tym, 
co nasz organizm potrzebuje i wtedy kupujemy „jak leci”. A sklepy i reklamy kuszą nas na wiele 
sposobów. W marketach nie tylko sposób ułożenia towaru, ale nawet muzyka jest odpowiednio 
dobrana przez specjalistów od psychiki ludzkiej (wolna, gdy jest mało klientów i szybsza, gdy jest 
ich więcej). Na półkach czekają na nas pięknie opakowane towary, z etykietek śmieją się do nas 
postacie z bajek. Jest kolorowo, ale to nie znaczy, że bezpiecznie. Bo z zawartością kartonów, tore-
bek czy butelek bywa różnie. Dlatego powinniśmy bardzo uważnie czytać etykietki.

A jeśli etykietki nie ma, tak jak w przypadku chleba zdarza się bardzo często?
Wtedy powinniśmy zachować szczególną czujność. I po to właśnie zachęcamy do udziału w 

„Tygodniu Żytniego Chleba w Szkole”, aby wzbudzić w młodych konsumentach tę czujność właś-
nie. Żeby pytali, z czego ten chleb został wyprodukowany, żeby zainteresowali się, co kładą na 
talerz i jakiego rodzaju produkty spożywają. Że liczy się nie tylko smak, ale i wartości odżywcze.

Niepokojący jest fakt, że spożycie pieczywa w Polsce maleje. Konsument atakowany zewsząd 
reklamami alternatywnych, nowoczesnych produktów żywnościowych, coraz częściej rezygnuje z 
tradycyjnego chleba, na korzyść przeróżnych masowo wytwarzanych przez rynkowych gigantów 
„chlebów chrupkich”, przez wielbicieli prawdziwego chleba zwanych po prostu „deskami”.

Kobiece pisma propagując kolejne diety cud, krzyczą tkwiących kaloriach tkwiących 
w chlebie i przekonują do rezygnacji z węglowodanów złożonych. Tymczasem chleb, zgodnie z 
analizami żywieniowców i dietetyków, a zwłaszcza ten pieczony z mąki z pełnego przemiału, na 
naturalnym zakwasie to wymarzony wręcz sprzymierzeniec zdrowia i smukłej sylwetki.

Jak przekonać do dobrego chleba młodzież? Może zachęcając, aby żyła zgodnie z zasadami 
Wellness? Człowiek od zawsze pragnął zachować zdrowie i urodę. Aby osiągnąć ten cel, sięgał po 
wiele różnych metod i sposobów. Wellness to nowe zjawisko cywilizacyjne polegające na dążeniu 
do możliwe najdłuższego zachowania młodości, zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej. To zja-
wisko ma swoje korzenie w pierwszych latach po II wojnie, kiedy to w 1946 roku Światowa Orga-
nizacja Zdrowia przyjęła definicję zdrowia, z której wynika, że zdrowie to nie tylko brak choroby, 
czy kalectwa, ale pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

Słowo Wellness można przetłumaczyć z angielskiego tak: well– dobrze, pomyślnie, be well 
– być w dobrym zdrowiu.

Wellness to po polsku Dobrostan. To synonim postawy życiowej, życiowej filozofii, odwo-
łującej się do tych wartości, które są najbardziej podstawowe, a jednocześnie w naszych czasach 
zaniedbane: szczęścia wynikającego z poczucia własnego sensu swojego życia, ze świadomości, że 
przeżywamy je w pełni, dbając o harmonijne łączenie wszystkich sfer; rodziny, pracy zawodowej i 
osobistego rozwoju duchowego.

Słowo Wellness i słowo SPA (leczenie wodą) robią wielką karierę – tak w Europie, jak i za 
oceanem. Mówi się już nawet o ruchu Wellness, a jedną z osobistości tego ruchu w USA jest dr 
Ronald Ardell. Oto co sam mistrz mówi o Wellness: 

„… to częściowo styl życia, częściowo filozofia, polegająca na dążeniu do świadomej egzystencji. 
Ten światopogląd opiera się na poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie, a jednocześnie za 
jakość życia. Wellness zawiera w sobie cielesne i duchowe aspekty bytu. Jednym z nich jest sztuka 
życia. Jeśli jest ona świadomie rozwijana oraz wzbogacana o nowe doświadczenia i wiedzę, wówczas 
w sposób istotny mogą poprawiać się nasze perspektywy na dobre i spełnione życie. To natomiast 
jest ściśle związane z innymi osobistymi faktorami jak: fitness, walka z brakiem czasu i stresem, po-
czucie własnej godności oraz odpowiednie, konstruktywne rozwijanie postępowania w stosunku do 
samego siebie. Wellness rozwija nigdy nie słabnącą ciekawość życia, jego wartości i sens”.
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Może właśnie to magiczne słowo „Wellness” zachęci młodych?

Chcesz „być trendy”, jedz chleb na zakwasie. Chcesz zachować zdrowie – odżywiaj się prawid-
łowo, wtedy będzie modny, będziesz żył zgodnie z zasadami „Wellness”. Może to zachęci młodych 
ludzi?

Wierzę, że Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy znają wiele innych spo-
sobów dotarcia do młodych umysłów, ja tylko próbuję Państwa zmotywować i zainspirować.

Reszta pozostaje w Waszych rękach.
Ze swojej strony bardzo serdecznie proszę – zorganizujmy taki „Tydzień” w szkołach, na-

prawdę warto coś zrobić dla zdrowia naszych najmłodszych, a przy okazji i dla naszego.
I po co to wszystko – zapytacie?
Chcemy, abyście zachęcali swoich wychowanków do życia zgodnie z zasadami tzw. „zdro-

wego stylu życia”. Dlaczego? Bo jesteśmy wyposażeni genetycznie do dłuższego życia w zdrowiu. 
Współczesna wiedza o człowieku pozwala ustalić potencjalną długość życia na 100-120 lat. Jeżeli 
jeszcze tego wieku nie dożywamy, dzieje się tak najczęściej wskutek różnych popełnianych przez 
nas błędów dotyczących stylu życia. Oznacza to, że robimy pewne rzeczy, które nam szkodzą, albo 
nie robimy innych, które są dla nas korzystne.

Wybitny lekarz kanadyjski, Marc Lalonde obliczył, że długość i jakość życia człowieka zależą 
głównie od czterech czynników. Lalonde obliczył też przybliżoną wartość procentową tych czyn-
ników. 

Są to (w przybliżeniu): wyposażenie genetyczne - 12 proc., medycyna kliniczna/ lecznictwo 
– 18 proc., wpływ środowiska - 14 proc., styl życia - 56 proc.

Wg WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) Polacy o ponad 8 lat wcześniej tracą zdrowie od 
innych, krócej też żyją. W Polsce przedwcześnie umiera 17 proc. kobiet oraz 30 proc. mężczyzn 
pomiędzy 25. a 65. rokiem życia. W Szwecji odpowiednio 4 i 10 proc. Francuzi żyją o 6 lat dłużej 
niż my: kobiety o 5 i mężczyźni o 7.

Ocenia się, że Polak to najbardziej chory człowiek w Unii Europejskiej.
Co mamy robić, żeby przedłużyć życie w zdrowiu? Zmienić styl życia, od którego tak wiele 

przecież zależy. 
Co się składa na zdrowy styl życia? Wg. Zbigniewa Cendrowskiego są to:
• Właściwe odżywianie się 
• Systematyczna aktywność fizyczna 
• Umiejętne ograniczanie skutków dystresu (czyli stresu negatywnego)
 • Wyeliminowanie uzależnień, 
Przede wszystkim powinniśmy wciąż uzupełniać naszą wiedzę, aby wiedzieć, jak mamy po-

stępować, co robić, aby przedłużyć swoje życie i jak najdłużej nie chorować.
Starać się trzeba przez całe życie. Powinniśmy mentalnie nastawić się, że chcemy o siebie za-

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

Wszystkie nasze komórki, substancje i molekuły są w sposób ciągły, jedna po drugiej wymie-
niane. Po sześciu miesiącach wszystkie są nowe. Trzeba się starać, aby materiał, z którego buduje 
się te nowe komórki był odpowiedniej jakości. Jeżeli przy tym będziemy pamiętali o co najmniej 
trzech spacerach w tygodniu, gimnastyce (ciała i umysłu), radzili sobie ze stresem i nie wpadali w 
nałogi – nasz stan zdrowia poprawi się zdecydowanie.

Profesor Marek Naruszewicz z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, prezes Polskiego 
Towarzystwa Badań nad Miażdżycą twierdzi, że 70 proc. Polaków nie powinno chorować w ogó-
le. Powołuje się na dane WHO, wg. których nawet 70 proc. wszystkich chorób ma swoje źródło 
w niewłaściwym sposobie odżywiania. Na liście chorób dietozależnych oprócz otyłości, możemy 
znaleźć takie pozycje jak choroby serca, nowotwory, cukrzyca, osteoporoza, niedokrwistość, czy 
zaburzenia rozwoju układu nerwowego

Trudno jest zacząć „od wszystkiego naraz”, dlatego proponujemy – zacznijmy od chleba. 
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Szanowni Państwo, 
czekamy na informacje o Waszych działaniach. Interesuje nas wszystko – jakie mie-

liście pomysły, co się udało zrobić, efekty. Czekam na opisy jak również na fotografie. Najcie-
kawsze będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej (www.rakiel-czarnecka.pl) oraz 
w wydawnictwach na które, mamy nadzieję – pozyskamy fundusze.

Bardzo zależy nam, aby „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” stał się imprezą cykliczną, wpisał 
się do kalendarza szkolnych aktywności. 

Bardzo prosimy o nadsyłanie materiałów drogą e-mailową (poczta@rakiel-czarnecka.pl, 
wrakiel@wp.pl, wrc55@hotmail.com) lub pocztą tradycyjną: 

Fundacja Dobre Życie, Walentyna Rakiel-Czarnecka
ul. Marszałkowska 9/15 lokal 43, 00-626 Warszawa.

Jestem głęboko przekonana, że moje słowa dotrą do Waszych Serc i wspólnie wzbogacimy się 
o wiedzę o dobrym chlebie, aby tym samym zapewnić sobie trochę więcej zdrowia.

Czego Państwu i sobie życzę.

Walentyna Rakiel-Czarnecka
Wiceprezes Fundacji Dobre Życie

Inicjatorka i promotorka 
„Tygodnia Żytniego Chleba w Szkole” 

PS. 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie  do celów  „Tygodnia Żytniego Chleba w Szkole” - prze-

kazanych materiałów mojego autorstwa, profesor Alicji Zobel, jak i Anny Diowksz, Magdaleny 
Włodarczyk-Kierczyńskiej i Piotra Dziugana, Iwony Dziugan  i innych. Warunkiem jest podanie 
źródła, skąd pochodzą i że zostały przekazane w ramach kampanii na rzecz dobrego chleba.

Przekazujemy także do wykorzystania logo Fundacji Dobre Życie oraz plakat Międzynarodo-
wego Święta Chleba, a także kilka zdjęć z Muzeum Chleba – do dowolnego wykorzystania.

Przedruki artykułów prasowych, które Państwu przygotowaliśmy  zgodnie z prawem praso-
wym można wykorzystywać z podaniem źródła. Specjalnie dla Państwa swoje utwory przekazała 
ludowa twórczyni z Kurpi - Janina Anna Krzyżewska.

Proszę więc korzystać z materiałów „na zdrowie”. 
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„Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”  
popiera Piotr Mankiewicz – twórca Muzeum Chleba,  

Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie k. Bytomia

W Radzionkowie koło Bytomia znajduje się Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, założone 
i prowadzone przez Piotra Mankiewicza. Polecamy im wszystkim, a głównie młodzieży, dla której 
Piotr Mankiewicz ma specjalną ofertę. Dzieci otrzymują certyfikat, mogą poczuć atmosferę daw-
nej klasy szkolnej, obejrzeć interesujące, zupełnie dzisiaj nieznane przedmioty, a przede wszyst-
kim dowiedzieć się dużo o chlebie.

Jak założyciel placówki napisał w książce – utworzył to muzeum z szacunku do chleba i z po-
trzeby serca. Gromadzone tam przez lata eksponaty pokazują „wszystko, co służyło wytwarzaniu 
chleba i wszystko, co o szacunku do chleba zaświadcza. Gośćmi szczególnie ważnymi w Muzeum 
Chleba są dzieci, bo od szacunku dla kromki chleba, tej naszej strawy powszedniej już tylko krok 
do szacunku dla najbliższych, do kraju rodzinnego, do otaczającego świata.

Intencją naszą jest również uświadomienie wszystkim, że spośród najprzedniejszych wypie-
ków nasz polski, tradycyjny chleb nie ma sobie równiejszego.” – pisze Piotr Mankiewicz, do które 
napisałam, że organizuję „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”. W odpowiedzi otrzymałam list, 
który zamieszczamy w książce oraz prawo do skorzystania z fotografii – ukazujących Muzeum 
Chleba oraz historię chleba. 

Polecam Państwu odwiedzenie tego niezwykłego Muzeum jako wspaniałą lekcję o życiu, na-
szych ważnych sprawach, o roli chleba i pasji. Będzie to nadzwyczajny „przystanek refleksji”.

Walentyna Rakiel-Czarnecka

www.muzeum-chleba.pl
e-mail:biuro@muzeum-chleba.pl
tel. 032 387 17 60
ul. Zofii Nałkowskiej 5
41-922 Radzionków
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ROZDZIAł I

(PRAWIE) WSZYSTKO O CHlEBIE

Jeśli chcesz przeciwdziałać otyłości weź udział w kampanii na 
rzecz dobrego chleba

Dietetycy w Polsce biją na alarm: coraz więcej dzieci i młodzieży ma problemy z nadwagą i 
otyłością. Według szacunków Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie i okolicach nadwagę ma 
około 10 proc. chłopców i powyżej 4 proc. dziewcząt w wieku 4-9 lat, natomiast otyłość występuje 
u ok. 8-9 proc. chłopców i 6-7 proc. dziewcząt. 

U dzieci powyżej 10. roku życia nadwaga dotyka ponad 8 proc. obu płci. Jeszcze bardziej nie-
pokojące statystyki mamy w innych polskich miastach, np. w Łodzi ok. 16 proc. dzieci i młodzieży 
ma nadwagę i otyłość. Choć dane dla Polski nie są najlepsze, to w innych krajach Europy sytuacja 
jest jeszcze gorsza. 

Zasadniczo w państwach Unii Europejskiej 18 proc. populacji dziecięcej ma nadwagę. To co 
według rodziców czy dziadków świadczy o tym, że ich dziecko jest „okazem zdrowia” jest w rzeczy-
wistości wstępem do wielu problemów, z którymi borykać się będzie ich pociecha .Nadwaga czy 
otyłość to już nie tylko problem estetyczny czy psychiczny, to wstęp do wielu poważnych schorzeń 
takich jak cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze miażdżycę, choroby serca i te może mniej zagra-
żające życiu ale i też istotne, liczne wady postawy, płaskostopie bóle stawów i kręgosłupa.

Co jest tego przyczyną? Odpowiedź jest prosta, niezdrowe nawyki żywieniowe wyrabiane w 
dzieciach przez zapracowanych rodziców a także modę kreowaną przez producentów wysokoprze-
tworzonej żywności, dostępnej praktycznie wszędzie. Jednak zdaniem dietetyków i pediatrów, oty-
łość czy nadwaga dzieci spożywających niewłaściwe posiłki, nie wynika z samego faktu istnienia 
niezdrowej żywności, ale najczęściej z braku w ich zasięgu żywności odpowiedniej. Szczególna rola 
w kreowaniu postawy żywieniowej promującej zdrowy styl życia i odżywiania przypada szkole. 

Nie tylko dietetycy i pediatrzy biją na alarm. W promocję zdrowego żywienia włączają się 
naukowcy, ludzie sztuki oraz liczne stowarzyszenia i organizacje. 

Z ciekawą inicjatywą promocji naszego tradycyjnego pieczywa w szkołach wystąpiła Fundacja 
Dobre Życie. Celem przedsięwzięcia jest promocja zdrowego stylu życia, zgodnego z Naturą oraz 
wskazania, że stan środowiska naturalnego i dieta mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. Funda-
cja proponuje szczególną uwagę zwrócić na problem pieczywa, a także podniesienie świadomości 
konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjny-
mi metodami. Celem jest również uświadamianie, że jedynie żywność naturalna jest najbardziej 
odpowiednia dla człowieka. Mimo rozwoju cywilizacji organizm przyswaja to, co jest naturalne. 
Tymczasem zalewa nas żywność przemysłowa, przed nadmiarem której musimy się bronić. Aby 
tak się stało, najpierw musimy podnieść świadomość konsumentów, w tym głównie dzieci i mło-
dzieży. 

Dobrze skomponowana dieta powinna zawierać 55-57% węglowodanów, 15-30 % tłuszczów, 
10-15% białek. Winna temu towarzyszyć odpowiednia ilość makro i mikroelementów, witamin, 
błonnika, antyoksydantów. Bilans kalorii przedstawia się bardzo skromnie: na 1 kg ciała/1 kcal/1 
godz. Oznacza to, że człowiek ważący 70 kg potrzebuje ok. 1700 kcal na dobę. Wystarczyłoby prze-
strzegać powyższego, aby problem otyłości, któremu towarzyszy skłonność do wielu chorób, moż-
na było zminimalizować.

Szczególna przy tym rola przetworów zbożowych, głównie pieczywa. Chleb i ogólnie pieczywo 
jest bowiem podstawowym składnikiem diety, dostarczającym organizmowi energii. Pamiętać na-
leży, że dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży. Aczkolwiek chleb jest pożywieniem wnoszącym 
białka, większość witamin grupy B, liczne makro i mikroelementy, to głównym jego składnikiem 
jest skrobia. Zapewnia przez to stałą dostawę energii do wszystkich tkanek, co jest szczególnie 
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istotne do komórek układu nerwowego.
W białkach pszenicy i żyta, znaczący odsetek w puli aminokwasów stanowi kwas glutamino-

wy, pełniący obok dostarczonego substratu węglowodanowego – ważną rolę dla sprawnej pracy 
komórek mózgowych.

Zasada: nie wychodź do szkoły, nie wychodź do pracy bez śniadania z pieczy-
wem – winna być bezwzględnie respektowana.

Na funkcjonalną (prozdrowotną) wartość pieczywa składa się kolejny komponent ziarna zbóż 
– błonnik pokarmowy. Niestety w ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy lekceważenie znaczenia 
tego składnika. Nawyki żywieniowe Polaków ulegają niekorzystnym zmianom, preferencje pokar-
mowe upodabniają się do uproszczeń dietetycznych znamiennych dla krajów wysokorozwinię-
tych. 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożycie błonnika w ilości 27-50g/dobę. Wobec pogłę-
biającej się tendencji do spożywania pieczywa pszennego z mąki wysokoprzemiałowej warto temu 
problemowi poświęcić więcej uwagi. Aktualna wiedza o znaczeniu błonnika pokarmowego w pro-
filaktyce narastających zachorowań na choroby określane mianem cywilizacyjnych, winna znaleźć 
jak najszybszy odzew w przemyśle młynarskim, a w ślad za tym u producentów pieczywa. 

Analiza przyczyn chorób przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, serca, złej przemia-
ny 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, rafinowana 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 fizjologicznego, jak również ze względu na zdolność błonnika do 
absorpcji i usuwania z organizmu szeregu substancji toksycznych, a zwłaszcza metali ciężkich i 
sodu. Podkreśla się, ze pokarm zawierający duże ilości błonnika jest naturalnym środkiem prze-
ciwdziałającym nadwadze i otyłości.

Koszty społeczne związane z leczeniem chorób wywołanych nadwagą są ogromne. Obserwu-
jemy to w Polsce. Na pierwszym planie w walce z tym narastającym zjawiskiem winny znaleźć się 
działania profilaktyczne, a wśród nich podnoszenie świadomości społeczeństwa. Należy szeroko 
informować o konieczności ograniczania, a nawet eliminacji spożywania produktów wysokoka-
lorycznych (głównie tłuszczów zwierzęcych). W Stanach Zjednoczonych, Anglii i krajach skandy-
nawskich potwierdzono na dużych grupach badawczych, że spożywanie pieczywa i przetworów z 
mąki pszennej wysokoprzemiałowej podnosi ryzyko śmiertelności nawet o 15%.

Cukrzyca – oprócz otyłości i miażdżycy – należy do chorób niosących szczególnie groźne cy-
wilizacyjne żniwo śmierci. Dieta populacji o dużej częstości występowania cukrzycy charakteryzu-
je się znacznym udziałem tłuszczu i węglowodanów prostych. Żywienie także może przyczynić się 
do powstawania cukrzycy. Zachorowaniom na te chorobę sprzyja bowiem wysoka wartość ener-
getyczna pokarmów, uzyskana w wyniku oczyszczenia ich ze składników pokarmowych, głównie 
z błonnika. Jednocześnie pozbawienie żywności włókna powoduje, ze trzeba spożyć większą ilość 
pokarmu, aby uzyskać uczucie sytości. Spożywanie produktów o wysokiej zawartości błonnika 
zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 o 35%.

W społeczeństwach ubogich, spożywających pokarmy z dużą zawartością włókna pokarmo-
wego obserwuje się znacznie mniejsze nasilenie miażdżycy i jej następstw, w postaci choroby nie-
dokrwiennej i zawału serca, które w społeczeństwach uprzemysłowionych nabrały cech epidemii.

Zestawienie tych faktów dowodzi, że włókno pokarmowe odgrywa istotną rolę w gospodarce 
lipidowej ustroju. Populacje, które odżywiają się pokarmem bogatym w błonnik, mają mniejsze 
stężenie cholesterolu całkowitego we krwi.

W etologii nowotworu jelita grubego i prostaty coraz częściej podnosi się czynnik diety. Z 
badań porównawczych wynika, że w populacjach, które spożywają pokarmy składające się z żyw-
ności roślinnej bogatej we włókna pokarmowe, ubogiej w tłuszcz, cukier i sól zachorowania na 
nowotwory należą do rzadkości. Odejście od naturalnej diety, jak wskazują statystyki europejskie, 
a szczególnie dotyczy to Polski - stanowi o alarmująco narastających chorobach nowotworowych 
w obrębie przewodu pokarmowego.

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 pro-
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wadzących 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%.

Fundacja Dobre Życie pragnie zorganizować „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” w terminie 
12-16 października roku. W terminie tym zwykle organizowane są „Dni Chleba”, cieszące się du-
żym zainteresowaniem w całym kraju. Kampania prowadzona w szkołach dawałaby naukową wie-
dzę na temat zrównoważonego rozwoju, wpływu środowiska na zdrowie, a także na temat chleba, 
o jego wartościach odżywczych, sposobie pieczenia, zdrowotnych właściwościach dobrego chleba. 
Byłaby dobrym uzupełnieniem dotychczas podejmowanych działań.

Iwona i Piotr Dziugan
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Politechnika Łódzka
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Dobry chleb na każdym stole
Jak to zrobić? 

Chleb jest podstawowym składnikiem naszego pożywienia. Kupujemy go naj-
częściej. Pieczywa zjadamy sporo – średnio rocznie około 110 kg na osobę, bogatsi 
70 kg, biedniejsi – 150 kg. Od jakości chleba w dużym stopniu zależy nasze zdro-
wie.

Chleb to symbol życia, urodzaju i hojności Boga. Odgrywa ważną rolę w wielu kulturach, w 
sakralnej 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 – mistyka narodowa i religijna
Chleb w Polsce nie jest tylko towarem, jest mistyką narodową i religijną. Jeszcze nasi dzia-

dowie nie śmieli pieczywa kroić, tylko je łamali (zwyczaj ten wziął się zapewne stąd, że chleb w 
starożytności nie przypominał współczesnego wypieku – zbliżony był do podpłomyka, macy czy 
podkładu do pizzy, łatwiej było go ułamać, niż pokroić.). Do dzisiaj w wielu rodzinach kultywowa-
ny jest zwyczaj, 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 cząst-
ki 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?
Krystyna Jarosz
Rodzaj pieczywa wyprodukowanego z mąki pszennej, żytniej lub pszennej i żytniej z zasto-

sowaniem procesu fermentacji mlekowej i alkoholowej, z dodatkami lub bez dodatków 

Najważniejszy pokarm
Chleb i produkty zbożowe od zarania traktowane są jako najważniejszy pokarm dla człowie-

ka. Dawniej „wytyczne” brały się z wierzeń, obserwacji i doświadczeń, dzisiaj mądrość tę czerpie-
my również z badań naukowych.

W dobrze skomponowanej diecie ważne miejsce zajmują przetwory zbożowe, w tym pieczy-
wo, będące źródłem cennych składników odżywczych. Chleb znakomicie urozmaica dietę, gdyż 
zawiera różnorodne składniki pokarmowe: węglowodany, białka, tłuszcze o dużej zawartości nie-
nasyconych 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). 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 droż-
dżach. 

Statystycznie spożywamy od 70 do 100 kg chleba w ciągu roku. 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 
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głównie takiego, który wyrastał tylko na drożdżach. Taki chleb nie tylko nie jest smaczny, ale spo-
żywając go zjadamy wiele niebezpiecznych dla zdrowia składników.

- Dla człowieka najzdrowszy jest chleb przygotowany na zakwasie – mówi profesor dr hab. 
Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska, były wykładowca na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żyw-
ności Politechniki Łódzkiej, krajowy autorytet w dziedzinie chleba na zakwasie. Badania (piszemy 
o nich w kolejnych fragmentach artykułu), którym poświeciła 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 

zniszczone liczne toksyny pleśniowe i bakteryjne, które są najsilniejszymi kancerogenami. Po-
nadto chleb na zakwasie zawiera kwas mlekowego, a we właściwie funkcjonującym jelicie bak-
terie kwasu mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 10 proc. ogólnej liczby drobnoustrojów 
niezbędne 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 ulepszacie, spulchniacze i inne chemiczne dodatki. Taki chleb produkuje się 
bardzo szybko. – Worek mąki, woda, drożdże i ulepszacze. To wszystko następnie trzeba wymie-
szać. 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 
szkodliwych dla zdrowia, które są w każdej mące.

Konsumenci idą do sklepu i biorą do ręki chleb, który ładnie wygląda, rzadko jednak spoglą-
dają 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.

Już 2500 lat temu Hipokrates sformułował maksymę „Niech żywność będzie twoim lekiem, a 
lek żywnością”. U progu trzeciego tysiąclecia dysponujemy potwierdzonymi naukowo dowodami 
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 fizycznej, psychicznej, a tym samym długości życia człowieka. W Polsce wzrasta 
śmiertelność z powodu nowotworów jelita grubego - w tempie 1500 zgonów rocznie, co daje nam 
niechlubne 22. miejsce pod względem skuteczności profilaktyki 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.

Profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk–Kierczyńska twierdzi, że można zahamować tą 
śmiertelną lawinę w bardzo prosty sposób – jedząc dobry chleb. Na naszym rynku można kupić 
wszystkie 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 
preparatów starannie dobranych szczepów bakterii mlekowych, a także inicjatorką Fundacji Pol-
ski 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 florę 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.
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Krystyna Jarosz
Z punktu widzenia dietetyki szczególnie zalecane jest żytnie pieczywo razowe na zakwasach. 
Zawiera włókna pokarmowe a także cenny kwas mlekowy. Cechuje się ono znacznie niż-

szym indeksem glikemicznym niż pieczywo mieszane. Wskaźnik ren 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 jeszcze 
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 wza-
jemnie zależne i chronią się nawzajem. Takie wspólnoty występują w naszym otoczeniu często i w 
dużych ilościach. W serze, kefirze, kapuście kiszonej itd.

W zakwasie występuje kilkadziesiąt różnych bakterii i drożdży. Wiele z nich jeszcze nie jest 
zbadanych. Trzy najważniejsze to: dzikie drożdże (są odpowiedzialne za spulchnianie ciasta) 
oraz bakterie 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 tempe-
ratury) dalszego „dokarmiania”, za pomocą wody i mąki. Kiedy zakwas jest gotowy, można przy-
stąpić do przygotowywania ciasta na chleb.

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 prze-
szkadzają 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 
pęcznienie. 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 bagie-
tek), 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, 
pozornie nie różni się od siebie. Ale nie do podrobienia jest charakterystyczny smak pieczywa na 
zakwasie. 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 
oparciu 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.

Krystyna Jarosz 
Nowe trendy żywieniowe
Zdrowe odżywanie staje się nieodzownym elementem nowoczesnego stylu życia, a pieczy-

wo na zakwasach powinno mieć w nim swoje stałe miejsce.
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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 definicji 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. 

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 był przekazy-
wany w posagu córce. 

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

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

Krystyna Jarosz
Szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, a dzięki 

temu zapobiegania chorobom nowotworowym, ma nagromadzony w pieczywie kwas mleko-
wy. Ten naturalny składnik chleba wpływa na przyswajanie wapnia i żelaza, działa leczniczo 
w przewlekłych schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany jest w choro-
bach 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 
tylko zwiększa odporność organizmu, ale także neutralizuje związki rakotwórcze, przez co ograni-
cza 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 mleko-
wa 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 fitynowy utrudnia nam przyswajanie pierwiastków. Otóż 
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związek ten bardzo łatwo wchodzi w reakcje z dwuwartościowymi kationami, tworząc z nimi trud-
norozpuszczalne sole – fityninany. 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- i 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 fitynowego , który jak 
magnez – buduje kościec. 

Wysoka temperatura nie wpływa na strukturę fitynianów, ale fermentacja jest bardzo sku-
teczna. Dopiero fermentacja z udziałem bakterii mlekowych zachodząca w zakwasie powoduje 
ograniczenie działania fitynianów, bakterie mlekowe degradują je. Rozprawiają się z nimi już w 
12 godzin. Neutralizacja tych soli zwiększa przyswajalność w/w deficytowych pierwiastków. Kwas 
mlekowy w ciemnym żytnim chlebie nie tylko poprawia przyswajanie wapnia i żelaza, działa lecz-
niczo w schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany przy chorobach wątro-
by, nerek i trzustki. 

Atutem fermentacji na zakwasie jest także to, że bakterie kwasu mlekowego eliminują związ-
ki 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 
nieprzyjemny zapach. Zapobiec temu może zakwas piekarski. Jego dodatek hamuje kiełkowanie 
przetrwalników szkodliwych bakterii.

Znacznie większym zagrożeniem dla zdrowia są zakażenia pleśniowe, do których dochodzi 
podczas zbioru i niewłaściwego przechowywania zbóż. Aż jedna trzecia toksyn pleśniowych to 
(pleśnie toksynotwórcze) – mykotoksyny, oporne na działania wysokich temperatur. Zaliczane są 
do nich: aflatoksyny – 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 dzien-
nej, ale regularne ich spożywanie prowadzi do nagromadzenia się ich w organizmie, co daje odle-
głe w czasie skutki.

Jedynym znanym sposobem eliminacji tych związków z pieczywa jest wprowadzenie techno-
logii produkcji pieczywa na zakwasach.

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

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

udziałem drożdży (alkoholową) przypisuje się zwiększoną zachorowalność na drożdżycę  (can-
didiasis).

Krystyna Jarosz
Szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, a dzięki 

temu zapobiegania chorobom nowotworowym ma nagromadzony w pieczywie kwas mleko-
wy. 

Ten naturalny składnik chleba wpływa na przyswajanie wapnia i żelaza, działa leczniczo 
w przewlekłych schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany jest w choro-
bach wątroby, nerek, trzustki.

Okazuje się więc korzystny zarówno w profilaktyce chorób jak i promowaniu zdrowego 
odżywiania. 

Nic dziwnego, że ci co jedli fermenty byli zdrowsi i żyli dłużej.
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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 odżywaniu, pierwotna piramida 
ulegała pewnym modyfikacjom

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 oczyszczo-
nej 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.

Krystyna Jarosz
Podstawę codziennego pożywienia powinny stanowić przetwory zbożowe o dużej zawar-

tości włókna pokarmowego.
Spożycie przetworów z mąki jasnej powinno być ograniczone.
Włókno pokarmowe jest składnikiem niskoenergetycznym i nie należy do substancji biolo-

gicznie 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.

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

cza niacyny i ryboflawiny, tworzeniu którym sprzyja fermentacja zakwasowa. Stanowią one 
siłę napędową wielu procesów życiowych. W chlebie na zakwasie znajdują się ponadto wi-
taminy 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 organi-
zmu 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 (lizynę, tryptofan, 
metioninę) - podstawowe niezbędne elementy budulcowe białek, których nasz organizm nie jest 
w stanie 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 wielu 

cennych składników wrażliwych na działania wysokich temperatur. Należy tutaj wymienić wno-
szony z mąką kwas foliowy, naturalny czynnik przeciwdziałający procesom miażdżycowym i w 
efekcie chorobom układu krwionośnego, a deficytowy 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 pery-
staltykę 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. 
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W zbożu i jego przetworach zidentyfikowano dziesiątki różnych substancji biologicznie ak-
tywnych. Pomagają one w zwalczaniu chorób i usuwaniu z organizmu związków toksycznych, po-
chodzących z przemysłowej działalności człowieka oraz powstające naturalnie podczas przemia-
ny materii w organizmie, a szczególnie w sytuacjach stresowych. Spośród wielu prozdrowotnych 
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 on 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”. 

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 „niby-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
- 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 

żelaza
- zakwas działa leczniczo w przewlekłych chorobach wątroby, nerek i trzustki
- organizm trawienny człowieka w naszej szerokości geograficznej 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 wytwo-
rzenia 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.

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 walo-

ry 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) – ozna-
cza 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 de-
likatniejszy. Ponadto zachowuje krótko świeżość.

Chleb razowy powinien mieć większe cząstki. Pieczywo pełnoziarniste, a zwłaszcza żytnie nie 
będzie pięknie wyrośnięte, ponieważ błonnik hamuje wzrost objętości.

Chleb razowy, dzięki naturalnym bakteriom zachowuje świeżość do 10 dni. Dzięki ciemnej 
mące ma piękny kolor.

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 

liczba, 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 

bielszy, 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 z mąki 
żytniej pytlowej (720) i pszennej chlebowej (850 i 750).

- „Pszenica jest ziarnem toksycznym, zakleja jelita. Mąka z pszenicy to po prostu oczyszczo-
ny cukier, którego organizm nie ma jak spalić. Potrzebuje 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 czasopiśmie „Nowiny” Grażyna Skiba, dietetyk 
z Kliniki Dietetyki „Arkadia” w Rzeszowie. Zastanówmy się nad tymi słowami, skonsultujmy je ze 
swoim lekarzem, dietetykiem.

Dyskusyjne jest stosowanie w zwykłym chlebie mąki sojowej (bo są też chleby sojowe dla 
cukrzyków) - 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 geograficznej nie jest dobrym produktem i dietetycy jej nie pole-
cają” – 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 (przynajmniej trzydniowego) chleba. Dlate-

go, że świeży chleb jest ciężkostrawny, co oznacza, że u osób wrażliwych nie jest trawiony w żołąd-
ku i w jelitach, tylko fermentuje i zakwasza organizm. 

Dlaczego lepszy jest chleb czerstwy od świeżego? Wynika to stąd, ze w zakwasie są dwa kwasy 
– mlekowy (przyjazny dla układu pokarmowego) i octowy (może drażnić żołądek lub jelita). Octo-
wy ulatnia się szybko, ale może zaszkodzić wrażliwcom, 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 chleba w sztuczne torebki, gdyż szybko nam spleśnieje). I 
po 3-4 dniach zjedzmy go, dłużej oczywiście żując.

Jedz chleb, będziesz mądry
Chleb jest najlepszym pokarmem dla naszego mózgu. Ten jakże ważny organ stanowi jedy-

nie 2 procent masy naszego ciała, a zużywa 20 procent tlenu pobieranego przez płuca i 20 proc. 
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energii zawartej w pożywieniu. Wystarczą trzy minuty bez tleny lub glukozy i komórki mózgowe 
– neurony (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 spożywania 
białego pieczywa czy węglowodanów prostych, które są odpowiedzialne za wahania nastrojów). 

Do węglowodanów złożonych należy skrobia – główny składnik mąki. Makrocząsteczki skro-
bi 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. węglowodanów zawartych w spożywanym przez nas 
jedzeniu. Tak więc – jeśli chcemy rano być sprawni umysłowo, powinniśmy przed wyjściem z 
domu zjeść śniadanie.

Jak pisze w swoim referacie dr Henryk Piesiewicz: „W białkach chleba występuje około 40 
proc. kwasu glutaminowego – aminokwasu zawartego także w dużych ilościach w tkance móz-
gowej i pełniącego ważną rolę w pracy mózgu. Dzięki obecności kwasu glutaminowego i odpo-
wiednich enzymów (dehydrogenaza i amidaza kwasu glutaminowego) tkanka mózgowa nie jest 
narażona na szkodliwe działania amoniaku powstającego w znacznych ilościach w czasie wzmo-
żonej pracy mózgu. Francuzi nie be kozery nazywają chleb pokarmem na inteligencję (alimen-
ty 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”. 

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 zawar-
tości 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 
konsumpcji 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 wy-
soka zawartość 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 
kładziemy 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 
wszystkim indeks glikemiczny (GLI). Jest to wskaźnik mówiący o zmianach stężenia glukozy we 
krwi po spożyciu posiłku, a określający proporcję powierzchni pod krzywą zmian poziomu cu-
kru 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 szybko spada. Spożywanie produktów o wysokim indeksie glikemicznym powoduje wzrost 
łaknienia i skutkuje przybieraniem na wadze. Dla odmiany, przykładem produktu o niskim indek-
sie glikemicznym jest pieczywo na zakwasie, zwłaszcza żytnie. Po jego spożyciu długo utrzymuje 
się poczucie sytości i stały, umiarkowany poziom glukozy we krwi, co skutecznie zapobiega napa-
dom „wilczego 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 pieczy-
wo na zakwasie obniża poziom „złego” cholesterolu LDL, zmniejszając tym samym ryzyko wystę-



��

powania 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 
produkcja pieczywa na zakwasie. A konsumenci powinni wykorzystać to, że na co dzień mają ła-
two dostępny produkt o wysokich walorach zdrowotnych, na którego rozpowszechnienie kultury 
zachodnie 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)

Błonnik pomaga dłużej żyć w zdrowiu 
Dr Jenkins (Toronto, 1998) powiedział: „Mamy ciało z epoki kamiennej, do którego nie nada-

je 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 or-
ganizmu niestrawione resztki jedzenia. Są wśród nich dodatki do żywności, konserwanty, synte-
tyczne 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, ponie-
waż wzmaga ruchy perystaltyczne jelit, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia ta-
kich jak nadciśnienie, udary i wylewy bo obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. 
Wspomaga leczenie cukrzycy, gdyż spowalnia wchłanianie cukrów 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 przystoso-
wała do diety na którą składają się wysokoprzetworzone produkty z supermarketów. Na szczęście 
piekarze 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. 
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   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. 
Dlatego 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 po-
między 20 a 30 gramów błonnika dziennie, pochodzącego z warzyw, owoców i produktów pełno-
ziarnistych. Jednocześnie Instytut zaleca jako górną granicę 35 gramów dziennie błonnika, ponie-
waż zbyt dużo błonnika może drażnić przewód pokarmowy. Zespół prowadzony przez dr Archana 
Jaiswal 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 włą-
czonych 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 przewodni-

czący 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 aktualne badania kliniczne po-
twierdzają 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 zmniejszone  o 25 proc. ryzyko występowania udaru.

Tak pozytywne wyniki powinny być zachętą dla klientów kupujących codziennie chleb, a 
szczególnie dla osób po 55 roku życia. Nie można także zapominać, że codzienne spożywanie ma-
łych dawek kwasu filiowego i innych grup witamin grupy B może również działać profikatycznie 
w zapobieganiu utraty pamięci spowodowanej chorobami neurodegeneracyjnymi 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 Lac-
tobacillus plantarum. Są to bakterie kwasu mlekowego, bardzo przyjazne dla człowieka, popra-
wiające florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym. We właściwie funkcjonującym jelicie bak-
terie kwasu mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 10 proc. ogólnej liczby drobnoustrojów, 
gdyż są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych

Znajdujemy je w tradycyjnym zakwasie, na którym wypiekały chleb nasze praprababki i któ-
ry powinien codziennie znajdować się na naszych stołach. Dobry chleb na zakwasie jest dla nas 
lekiem, gdyż podczas procesu fermentacji zostały zniszczone liczne toksyny pleśniowe i bakteryj-
ne, które są najsilniejszymi kancerogenami. Tylko naturalnie przebiegająca fermentacja zapewnia 
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wytrącenie substancji szkodliwych dla zdrowia, które są w każdej mące.
Obecność bakterii mlekowych wpływa na wiele funkcji całego organizmu, Bakterie te mo-

bilizują i stabilizują układ odpornościowy. Na chorobę nowotworową szczególnie wrażliwe jest 
jelito grube. Tu trafiają 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 kilkunastu 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 flora bakteryjna, która może być sprzymierzeńcem, lecz czasem 
bywa też wrogiem.

Kto z nas wie, że tylko 10 proc. komórek w ludzkim ciele jest naszą „własnością”? Kto się 
zastanawia, kto i co „mieszka” w naszych jelitach? Poza tymi 10 procentami wspomnianych bak-
terii 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 pokar-
mu. Prawidłowo „zamieszkały” przewód pokarmowy stanowi o komforcie przemieszczania się nie 
strawionej 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 
efekcie są kancerogenne (tzn. rakotwórcze). Zagrożeniem dla stanu mikroflory jelitowej jest m.in. 
częste, nadmierne i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków. Przy okazji „tępienia” bakterii cho-
robotwórczych niszczymy liczne gatunki stałych, sprzyjających naszej kondycji „mieszkańców” je-
lit. Podobne wyniszczenie wywołują chemio- i radioterapia. W obu przypadkach giną w pierwszej 
kolejności szczególnie przyjazne człowiekowi bakterie fermentacji mlekowej.

Profilaktyka nowotworów układu pokarmowego
- Profilaktyka chorób nowotworowych powinna opierać się na podnoszeniu świadomości, 

jakie 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, 
naturalnych makro- i mikroelementów, zbyt mały udział świeżych owoców i warzyw wnoszących 
te elementy oraz bogactwo związków witaminowych i antyoksydacyjnych – twierdzi prof. Magda-
lena Włodarczyk–Kierczyńska.

Składnikiem niezastąpionym w codziennej diecie jest błonnik. Nasz organizm go nie trawi, 
ale go potrzebuje. Błonnik zapobiega zaparciom, gdyż wzmaga ruchy perystaltyczne jelit, zmniej-
sza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie, udary i wylewy, bo ob-
niża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Wspomaga leczenie cukrzycy, gdyż spowalnia 
wchłanianie cukrów jelicie cienkim. Błonnik pokarmowy normalizuje florę bakteryjną jelit, a dzię-
ki dużej zdolności wiązania wody daje długotrwałe uczucie sytości. Jest bardzo ważnym czynni-
kiem w dietach odchudzających dla osób z nadwagą.

Analiza przyczyn chorób przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, serca, złej przemia-
ny 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, rafinowana 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 fizjologicznego, 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 pro-
wadzących do ograniczenia zachorowań.

Bogatym i tanim sposobem wzbogacania pożywienia we włókno jest spożywanie produktów 
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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 Uniwersytetu Medycznego w War-
szawie. – 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 błonnika. Ten 
postęp obrócił się przeciwko konsumentom. Ewolucja nie przystosowała nas do diety składającej 
się z wyskoprzetworzonego produktu z supermarketów. Na szczęście część piekarzy powróciła 
do tradycyjnego sposoby wypiekania chleba. Źródłem błonnika są nie tylko ziarna zbóż, ale także 
owoce.

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

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

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

lić 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 starożyt-
nim Egipcie niewolnica zapomniała pozostawionej na słońcu papce zbożowej, którą przygotowała 
wcześniej do upieczenia placków. Kiedy spostrzegła, że mieszanina zaczęła fermentować w cie-
ple, przestraszyła się i żeby nie być posądzoną o marnotrawstwo, upiekła placek mimo to. Pod-
czas pieczenia okazało się jednak, że placek niespodziewanie urósł. W ten sposób wynaleziono 
zakwas…”.

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

Na 1800 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa chleb pieczono w całym basenie Morza 
Śródziemnego. 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 
używano także pieczywa na zakwasie.

- „Dopiero zastosowanie etapu fermentacji zakwasów umożliwiło uzyskanie z tego surowca 
pieczywa wysokiej jakości, co wynika bezpośrednio ze specyficznych właściwości mąki żytniej, 
która wymaga odpowiedniego ukwaszenia” – pisze Anna Diowksz z Instytutu Technologii i Mi-
krobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka.

- „Szacuje się, że w ostatnim stuleciu starej ery technologia pieczywa na zakwasach była już 
znana i z powodzeniem stosowana na całym świecie, aż do końca XIX wieku, kiedy to prawdzi-
wą rewolucję spowodowało pojawienie się prasowanych drożdży piekarskich. Przemysłowa skala 
produkcji, w połączeniu z fermentacją drożdżową, znacznie uproszczoną w stosunku do klasycz-
nej 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 po-
wodzeniem produkcję pieczywa na zakwasach.

Ale okazuje się, że obecnie cały świat zaczyna zwracać się ku tej, często zapomnianej już, 
tradycyjnej metodzie fermentacji ciasta. Zdecydowały o tym, w różnej chyba mierze, znudzenie 
zachodniego konsumenta, monotonnym smakiem oferowanego mu pieczywa i aspekty zdrowotne 
pieczywa na zakwasach. Bo co do tych ostatnich dietetycy są zgodni”.
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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. Owszem, czytałam, interesowałam się, instynk-
townie szukałam chleba pieczonego wg. tradycyjnych technologii, czyli na zakwasach, ale specjal-
nie tym się nie przejmowałam.

Pewnego dnia – jesienią 2006 roku pani profesor Alicja Zobel podsunęła mi artykuł opubli-
kowany w miesięczniku „Nieznany Świat” z 2005 roku. W artykule pt. „Nasz chleb niepowszedni” 
autorstwa Władysława Edwarda Kostkowskiego. Doznałam olśnienia, dotarłam osobiście do pro-
fesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej. Potem nastąpiła seria długich rozmów, pochłaniania 
kolejnych artykułów, publikacji. Kiedy uświadomiłam sobie, jak wiele zależy od dobrego chleba, 
postanowiłam tą wiedzą podzielić się z innymi. I tak Fundacja Dobre Życie, która założyłam z 
profesor Alicją Zobel w grudniu 2005 roku -  od ponad dwóch lat prowadzi kampanię na rzecz 
dobrego chleba. 

W jej ramach zorganizowaliśmy w styczniu 2007 roku konferencję z udziałem posła na Sejm 
RP – Aleksandra Soplińskiego, marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika, na-
ukowców, piekarzy, środowisk opiniotwórczych. Konferencja, w które wzięło udział ponad 200 
osób, odbiła się szerokim echem w prasie, radio, telewizji. Uważam, że Fundacja Dobre Życie ma 
duże zasługi, że ostatnio dużo mówi się i pisze na temat chleba na zakwasie. Włożyliśmy w to wiele 
wysiłku i serca, żeby tak było właśnie. 

Po konferencji udało nam się znaleźć trochę środków na ulotkę o chlebie, a potem na gazetkę. 
Materiały rozdawaliśmy „na ulicy” przy różnych okazjach: święta chleba, podczas kiermaszy zdro-
wia, na spotkaniach ze słuchaczami Akademii Dobre Życia.

W 2008 roku Fundacja pozyskała fundusze na szkolenie piekarzy oraz konferencję prasową. 
Szkolenie odbyło się w Warszawie, w listopadzie 2008 roku, przeszkoliliśmy 70 piekarzy z Ma-
zowsza. W tym przedsięwzięciu wspierał mnie Cech Piekarzy Warszawski na czele z przewodni-
czącym Bogdanem Mamajem, wychowanek profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej – dr 
Piotr Dziugan oraz dr Henryk Piesiewicz. Po szkoleniu zorganizowaliśmy konferencje prasową – i 
na temat kampanii, i na temat szkolenia.

Zainteresowanie dziennikarzy przerosło nasze oczekiwania – ukazało się szereg artykułów, 
audycji radiowych, były migawki w telewizjach.

We współpracy z posłem Aleksandrem Soplińskim złożyliśmy w Sejmie Dezyderaty w spra-
wie chleba, przygotowaliśmy i rozdaliśmy ponad 100 tys. egzemplarzy ulotek i gazetek, promu-
jących idee zrównoważonego rozwoju, zdrowego stylu życia, chleba na zakwasie oraz zachęcają-
cych do spożywania tego pieczywa, przeprowadziliśmy wiele rozmów z Głównym Inspektorem 
Sanitarnym, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędowymi kontrolami 
żywności, parlamentarzystami, naukowcami, piekarzami itd. W ten sposób zebraliśmy wiedzę nt. 
chleba, za który, zgodnie z przepisami unijnymi odpowiada tylko piekarz, który z kolei nie musi 
mieć nawet specjalnego przygotowania. 

Chleb nie ma definicji, nikt nie określił, z czego powinien być wypiekany. Urzędowe inspekcje 
żywności interesują się, czy zawartość chemicznych dodatków jest na poziomie dopuszczalnym. 
Nikt nie zajmuje się problemem, co dzieje się z tymi dodatkami w organizmie człowieka, ani w jaki 
sposób sumują się te substancje, wprowadzane do organizmy razem z innymi produktami (wszak 
jemy nie tylko chleb). 29 czerwca 2009 roku Fundacja prezentowała problem jakości chleba przed 
Sejmową Podkomisją Zdrowia. 

To zaledwie kilka form naszych działań w tym obszarze. Fundacja prowadzi kampanię na 
rzecz dobrego chleba, gdyż chce spowodować, aby każdy mieszkaniec Mazowsza, Polski miał szan-
sę kupować dobry, zdrowy chleb na zakwasie. Naszym celem jest, aby chleb na polskich stołach 
nie tylko zaspokajał głód, ale również wspomagał zdrowie, aby zachowywał swoje walory smako-
we i dietetyczne do ostatniej kromki.

 Warto przypomnieć, że Francuzi, w trosce o zdrowie obywateli już w 1994 roku wprowadzili 
zakaz stosowania obcych temu środowisku dodatków do pieczywa. Przepisy te przyjęła Unia. Nad-
szedł czas, aby Polacy również rozwiązali ten problem.

Kierunkowskazem w naszych działaniach są poglądy naukowców, których zdaniem chleb 
przygotowany tradycyjną metodą, na zakwasie, z żytniej mąki jest najzdrowszy. O wartościach od-
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żywczych i zdrowotnych chleba na zakwasie mówi od lat profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk-
Kierczyńska, promująca ten rodzaj pieczywa (jest twórcą kultur starterowych, czyli preparatów 
starannie dobranych szczepów bakterii mlekowych, a także inicjatorką Fundacji Polski Chleb).

Co stoi na przeszkodzie, aby dobry chleb, czyli na zakwasie był ogólnodostępny? Dlaczego 
chleba 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 umiesz-
czać etykietkę, ale mało kto go przestrzega. Konieczny jest nadzór nad rynkiem chleba i jego wy-
twórcami. Wzore może być dokument rządowy przyjęty we Francji – Karta narodowa dla rozwoju 
piekarstwa rzemieślniczego, która strzeże branży i tradycyjnego pieczywa i tępi wszelkie próby 
podszywania się pod rzemieślniczą wysokojakościowo produkcję.

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

również, aby chleba na zakwasie miał definicję, normę sanitarno-technologiczną, aby na bochen-
kach umieszczać etykietki informujące, co zawierają. 

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

Impulsem do zmiany mogą być konsumenci. Dlatego zadajemy sobie tyle trudu w podniesie-
nie świadomości. 

Publikujemy projekty złożonych w Sejmie Dezyderatów, abyście mieli Państwo wiedzę, jakie 
trzeba podjąć działania, aby problem chleba został rozwiązany. Dodam, że w ich pisaniu uczest-
niczyła profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska i jej mąż – profesor Tadeusz Kierczyńśki. A 
oto treść:

Projekty 

Dezyderat nr 1

Komisji Zdrowia 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie obowiązku etykietowania pieczywa 
z dnia…………….

Proponuje się wprowadzenie absolutnego obowiązku nalepiania etykietek na chlebie, zawie-
rających informację o nazwie produktu, producencie (nazwa zakładu, adres) oraz o składnikach, z 
których produkt został upieczony.

Obecne przepisy zobowiązują do tego, ale nie są przestrzegane.

Dezyderat nr 2

Komisji Zdrowia 
do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie ustalenia normy na produkcję pieczywa 
z dnia…………….

Proponuje się wprowadzenie normy sanitarno-produkcyjnej na produkcję chleba na zakwa-
sie, określającej precyzyjnie definicję tego chleba, zdefiniowanie pojęcia zakwasu, określenie skła-
du chleba na zakwasie, określenie składu mąki zbożowej, żytniej i mieszanej, używanej do produk-
cji chleba spożywczego.
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Proponujemy, aby norma ta była wzorowana na Dekrecie francuskim z 13 września 1993 
roku, uznanym przez Unię Europejską. 

Sugerujemy użycie następujących określeń i terminów:
 
1.Nazwa „chleb na zakwasie” może być używana tylko w odniesieniu do chleba wypiekane-

go według tradycyjnej receptury, w biologicznym procesie produkcyjnym, którego nieodłącznym 
etapem jest fermentacja. Chleb o tej nazwie w żadnym ze stadiów produkcji nie może przechodzić 
przez proces mrożenia, zawierać żadnych dodatków. Po pieczeniu ciasto prezentuje następującą 
charakterystykę:

a.składa się wyłącznie z mieszanki mąki chlebowej ze zboża, wody spożywczej i soli kuchen-
nej.

b.podlega fermentacji za pomocą zakwasu i drożdży piekarniczych (Saccharomyces cerevi-
sie), w myśl artykułu 3 lub jednego czynnika fermentacji alkoholowej mlekowej.

c. Uregulowania dla poszczególnych rodzajów pieczywa będą określone w „normie sanitarno-
produkcyjnej”.

Dezyderat nr 3

Komisji Zdrowia 
do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie promocji chleba na zakwasie jako najzdrowszego pieczywa 
z dnia…………….

W trosce o zdrowie obywateli, wobec nowych możliwości pozyskania środków z Unii Euro-
pejskiej proponuje się wprowadzenie obowiązku promocji pieczywa na zakwasie jako najbardziej 
przyjaznego i zdrowego dla człowieka.

Uzasadnienie do Dezyderatów Komisji Zdrowia nr 1, 2, 3

W Polsce już w okresie międzywojennym na bochenkach chleba naklejano etykietki z adre-
sem producenta oraz listą składników. Tak samo znakowano pieczywo w czasach PRL-u. Podczas 
transformacji społeczno-gospodarczej wystąpiło zjawisko anonimowości chleba. Powstało wiele 
małych piekarń, z których część nigdzie nie jest zarejestrowana. Etykę zawodową w wielu przy-
padkach zastąpiono tylko chęcią zysku, zapominając przy tym o stosowaniu obwiązujących norm. 
Te nielegalne firmy nie tylko produkują niezdrowe pieczywo, to na dodatek nie płacą podatków, 
są nieuczciwą konkurencją dla uczciwych piekarzy. 

W rezultacie w szarej strefie sprzedaje się coraz więcej pieczywa nieznanego pochodzenia i 
składu. Stałym elementem naszej rzeczywistości stało się sprzedawanie chleba, szczególnie wczes-
nym rankiem - prosto z furgonetek. Bezimienny, o bliżej nieokreślonym składzie, nafaszerowany 
chemią produkt wabi konsumentów niższą ceną. 

W efekcie zjadamy coraz więcej niezdrowego chleba, z różnymi dodatkami, które kumulują 
się w organizmie i sprzyjają rozwojowi chorób. Obecna sytuacja dla konsumenta jest bardzo nie-
korzystna. 

W Polsce chleb jest produktem masowo konsumowanym, obecnym codziennie na każdym 
stole. Spożywa się go w poszczególnych rodzinach od 60 do 150 kg na osobę rocznie. 

Jest to w naszym kraju najbardziej powszechne źródło błonnika, białka, skrobi, witamin gru-
py B, makro- i mikroelementów jest właśnie chleb. Od jego jakości więc w dużym stopniu zależy 
nasze zdrowie. Skoro tak dużo zjadamy go, powinien być najwyższej jakości.

Już Hipokrates, 2500 lat temu mówił: „Niech żywność będzie twoim lekiem a lek twoją żyw-
nością”. Te słowa są wciąż aktualne, potwierdzają tę maksymę naukowe dowody. 

Lekceważenie zasad racjonalnego żywienia grozi otyłością (uznawaną już w wielu krajach za 
najważniejszy problem społeczny) oraz chorobami przewlekłymi. W dobrze skomponowanej die-
cie ważne miejsce zajmują przetwory zbożowe, w tym pieczywo, będące źródłem cennych składni-
ków odżywczych. Analiza przyczyn chorób przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, serca, 
złej przemiany materii, a także wielu alergii wykazała ścisły związek pomiędzy nimi a sposobem 
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odżywiania się. Tendencja ta widoczna jest w tych społeczeństwach, gdzie dominuje żywność wy-
soko przetworzona, konserwowana, rafinowana. 

Tymczasem na naszym rynku coraz więcej jest chleba, przygotowanego z udziałem obcych 
dla tego środowiska dodatków, konserwantów, polepszaczy, spulchniaczy lub który wyrósł tylko 
na drożdżach. Zjadając taki chleb nie tylko czujemy się gorzej, ale zjadamy także wiele niebez-
piecznych dla zdrowia składników, które często w naszym organizmie się kumulują.

Dla człowieka najzdrowszy jest chleb przygotowany na zakwasie. Dzięki kulturom startero-
wym, składającym się z bardzo pożytecznych i przyjaznych nam bakterii fermentacji kwasu mle-
kowego - pieczywo nabiera wyjątkowych walorów odżywczych, zdrowotnych i smakowych, stymu-
luje nasz system immunologiczny. Naturalna fermentacja, wywołana żywymi bakteriami kwasu 
mlekowego eliminuje liczne związki rakotwórcze (azotany, azotyny, a przed wszystkim toksyny 
pleśniowe), co odciąża nasz system odpornościowy. Dzięki temu chleb staje się lekiem.

W świetle współczesnej wiedzy z zakresu żywienia chleb na zakwasie, fermentowanym spe-
cjalnie wyselekcjonowanymi bakteriami kwasu mlekowego - powinien być codziennym składni-
kiem diety każdego człowieka. 

Niestety ta wiedza nie przemawia do wielu naszych pseudo-piekarzy ani decydentów. Do-
wodem jest coraz większa ilość „chleba z worka”. Tego rodzaju „sztuczne” pieczywo nie tylko nie 
przysparza nam zdrowia, ale wręcz sprzyja chorobom.

Francuzi już w 1993 roku wydali dekret w sprawie chleba, zakazujący stosowania dodatków 
obcych temu środowisku, definiujący pojęcie chleba na zakwasie oraz określający skład chleba. 
Rozwiązanie to zostało przyjęte także przez Unię Europejską.

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

Wolny rynek jest u nas regulowany, mamy dziesiątki nadzorów, ale żaden nie zajmuje się 
problemem 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. Tyle „Dyzyderaty”. Jak dotąd nie mamy informacji 
co Sejm uczyni w sprawie chleba.

Opracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka

Dr inż. Krystyna Jarosz, którą cytujemy w artykule jest wiceprzewodniczącą Krajowego Fo-
rum Piekarzy i Cukierników przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Spożywczych.

Wybrane źródła:
Publikacje oraz artykuły profesor dr hab. Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej oraz dr. Pio-

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

Materiały własne, zebrane podczas konferencji, warsztatów, rozmów, lektury różnych mate-
riałów itd.

Magdalena Włodarczyk – Kierczyńska, Piotr Dziugan – „Czynniki surowcowe i biotechnolo-
giczne 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”.
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Elżbieta Bartnikowska , Katedra Dietetyki,  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsump-
cji SGGW „PRZETWORY  ZBOŻOWE  TRADYCYJNE  I  NOWE  LINIE  PIECZYWA O  CHARAK-
TERZE  ŻYWNOŚCI  FUNKCJONALNEJ  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 Włady-
sław 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 Węglo-
wodanów Akademii Rolniczej w Krakowie, autorka – Natalia Adamska.

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

Referat dr. Henryka Piesiewicza, wygłoszony po raz pierwszy na konferencji w Radomiu, or-
ganizowanej 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 zdro-
wia” dr Anny Diowksz z Instytutu Technologii i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o 
Żywności, Politechnika Łódzka.

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

„Przekrój” z 21 sierpnia 2008 roku, artykuł „Za chlebem i zakwasem”, autor Wojciech Miko-
łuszko.

„Przegląd” z  13 listopada 2008 roku, artykuł pt. „Chleb na ostrzu noża”, autor Bronisław 
Tumiłowicz. 

Słownik 

Zamieszczamy poniżej słownik użytych w materiale pojęć – wg. profesor Ireny Celejo-
wej, od lat promującej zasady prawidłowego żywienia oraz Barbary Woynarowskiej (Piramida 
zdrowego żywienia).

Słownik został przygotowany przez mgr. Zbigniewa Cendrowskiego, redaktora na-
czelnego czasopisma „lider – promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”. Po-
wstał z inicjatywy redakcji „Lidera” i na zlecenie Instytutu Kardiologii. Zawiera ponad 1000 haseł 
- tematów. Do opracowania haseł zostali zaproszeni wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin 
nauki i praktyki: pedagogiki, socjologii, psychologii, promocji zdrowia, etyki społecznej, higieny, 
kultury fizycznej, nauk o żywieniu, seksuologii i medycyny w tym medycyny naturalnej i innych 
dziedzin pokrewnych. 

Polecamy internetową wersję „POPULARNEGO SŁOWNIKA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”, 
umieszczonego www.lider.szs.pl
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A oto opisy użytych w artykule pojęć: 

BłONNIK POKARMOWY
Błonnik pokarmowy, zwany też włóknem pokarmowym, zalicza się do >WĘGLOWODANÓW 

złożonych, mimo jego innych też komponentów. W skład błonnika wchodzą: a) substancje nieroz-
puszczalne w wodzie: celuloza, niektóre hemicelulozy i lignina; b) rozpuszczalne w  wodzie : sub-
stancje pektynowe, gumy i śluzy. Błonnik nie jest trawiony w przewodzie pokarmowym człowieka 
(brak odpowiednich enzymów, jak u wszystkich organizmów jedno żołądkowych, czyli monoga-
strycznych). Nie ma więc znaczenia odżywczego i jest substancją balastową. Mimo to ma ogromne 
znaczenie zdrowotne: pomaga w przesuwaniu się trawionego pożywienia w jelitach, wzmagając 
ich ruch robaczkowy (perystaltykę) i zapobiegając dzięki temu zaleganiu pokarmu i jego gniciu. 
Błonnik ma zdolność wiązania wody, zwiększa więc objętość kału, co zapobiega rakowi jelita gru-
bego i odbytu. Błonnik absorbuje na swej powierzchni >CHOLESTEROL  działając w ten sposób 
przeciwmiażdżycowo. Ale i B. należy spożywać z umiarem, według generalnej zasady racjonalnego 
żywienia tj. „złotego środka”. Błonnik bowiem zabiera z naszego organizmu cenne składniki mine-
ralne - makro- i mikroelementy.

Bogatym źródłem błonnika są: razowe pieczywo, kasze, zwłaszcza z grubego przemiału (gry-
czana, pęczak), suche nasiona roślin strączkowych - bób, groch, fasola, soja, soczewica i wszyst-
kie owoce i warzywa. Można także dodawać do potraw określone ilości otrąb, jeśli wiadomo, że 
pochodzą z czystych upraw zbożowych i nie są zanieczyszczone kadmem i ołowiem. Im produkty 
spożywcze są mniej przetworzone, tym więcej w nich błonnika. Według profesora S. Ziemlańskie-
go powinniśmy w dziennym pożywieniu spożywać 25-40 g błonnika. (I. Celejowa)

GlIKEMICZNY EFEKT
Efekt glikemiczny produktów spożywczych - to wpływ różnego rodzaju pożywienia na cał-

kowity przebieg metabolizmu glukozy. Zależy on od > INDEKSU GLIKEMICZNEGO, a ten od: 
- postaci fizycznej (surowy, czy gotowany produkt), która wywiera wpływ na >TRAWIENIE, od 
sposobu przygotowania posiłku (ilość „odpornych skrobi”) i od obecności innych niż węglowoda-
ny składników pokarmowych, jak tłuszcz i błonnik. (I.Celejowa)

INDEKS GlIKEMICZNY
Pożywienie, które zawiera  WĘGLOWODANY powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi. 

Stężenie glukozy osiąga maksimum po upływie 20-30 minut i stopniowo wraca do poziomu na 
czczo po upływie 90-180 minut. W tym to czasie glukoza pod wpływem hormonu > INSULINY 
(wydzielanej przez trzustkę) wnika to tkanek. U niektórych osób podwyższone stężenie glukozy 
we krwi trwa dłużej, spadek do normalnego poziomu jest wolniejszy, a czasem cały czas utrzy-
muje się na wyższym poziomie. Zjawisko to, nazywane mniejszą   tolerancją   glukozy   świadczy 
o osłabionej reakcji glukozy na działanie insuliny. W sytuacji ekstremalnej dochodzi do choroby  
CUKRZYCY. (I.Celejowa)

KAlORIA
K. mała (cal) ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 grama wody od 14°-15°C. W nauce o ży-

wieniu człowieka stosuje się duże kalorie. K. duża (kcal), to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 
kilograma wody od 14°-15°C. Obecnie stosuje się też dżule (joule) w określaniu wartości energe-
tycznej produktów spożywczych, dziennej racji pokarmowej i in. Istnieje zalecenie, aby podawać 
wielkości spożywanej i wydatkowanej energii, i w kaloriach i w dżulach, jedną z nich w nawiasie . 
(I.Celejowa)

MYKOTOKSYNY
Produkty wtórnego metabolizmu grzybów strzępkowych, określanych potocznie mianem 

pleśni, zalicza się do naturalnych zanieczyszczeń żywności i surowców wykorzystywanych do jej 
produkcji. Są bardzo szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin. Spośród ponad 300 M. najlepiej pozna-
no: aflatoksyny, ochratoksynę A, trichoteceny i fumonizyny. W umiarkowanym klimacie najwięk-
szym zagrożeniem są ochratoksyna i trichoteceny, które występują w zbożach. W gorącym klima-
cie najczęściej występują af1atoksyny, które są silnie rakotwórcze. Sprowadzane do nas orzeszki 
ziemne (arachidowe mogą być zanieczyszczone af1atoksynami. Aflatoksyny bywają też obecne w 
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maśle arachidowym, ryżu, kukurydzy, ziarnie kakaowym, przyprawach kuchennych. Ochratoksy-
ny są przede wszystkim nefrotoksyną, substancją uszkadzającą nerki zwierząt hodowlanych (trzo-
dy chlewnej). Choroba kończy się śmiercią. Jedynym racjonalnym krokiem w ochronie zdrowia 
jest całkowita eliminacja żywności i surowców skażonych M. Wszelkie przetwory, na których po-
wierzchni stwierdza się pleśni, należy w całości wyrzucić. Nie wystarcza zdjęcie jedynie warstwy 
powierzchniowej produktu, gdyż M. wnikają do wnętrza przetworu. (I.Celejowa)

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA 
(synonimy - PIRAMIDA ZDROWIA, PIRAMIDA ZALECANEGO SPOŻYCIA)
Graficzne, schematyczne przedstawienie zapotrzebowania organizmu człowieka na różne 

grupy produktów spożywczych. Miejsce danej grupy produktów w piramidzie oznacza proporcje 
wielkości spożycia produktów z danej grupy; określa się je liczbą zalecanych porcji (tabela ) w 
ciągu dnia. Istnieje wiele propozycji piramid, uwzględniających różny stopień uszczegółowienia 
zapisu i różną liczbę grup produktów np. trzy poziomowa piramida zaproponowana przez S. Zie-
miańskiego (ryc ), zawierająca cztery grupy produktów (użyteczna w edukacji żywieniowej dzieci i 
młodzieży) (ryc ) i piramida złożona prezentująca, zalecany obecnie przez specjalistów w zakresie 
żywienia, model żywienia śródziemnomorskiego. Istnieje powszechna zgodność, że w podstawie 
piramidy znajdują się produkty zbożowe, a nieco wyżej warzywa i owoce, co oznacza, że w ciągu 
dnia należy spożywać największe ilości tych produktów. (B. Woynarowska)

PRODUKTY ZBOŻOWE
To najważniejsze produkty w żywieniu człowieka. Są to bowiem podstawowe dla naszego 

zdrowia produkty, takie jak mąka, pieczywo, kasze i makarony. Uważamy je za główne źródło 
węglowodanów, których zawartość w P.Z. dochodzi do 80%, a przy tym są to korzystne dla zdro-
wia węglowodany złożone, przede wszystkim skrobia. Wartość energetyczna tych produktów jest 
wysoka i waha się od 231 kcal (966,3 kJ) dla razowego żytniego chleba do 391 kcal (1632,9 kJ) dla 
płatków owsianych. Umiemy jednak wypiekać chleby i inne produkty o niższej wartości energe-
tycznej posługując się specjalną technologią.

P.Z. zawierają także dużo roślinnego białka, w granicach 10-15%, które - jak wiadomo - nie 
jest pełnowartościowe. Jednakże łatwo te braki j uzupełnić przez niewielki dodatek pełnowartoś-
ciowego białka zwierzęcego (np. chleb z serem) albo w kompozycji z innymi roślinnymi białkami, 
szczególnie z białkiem soi.

Tłuszczu w produktach zbożowych jest bardzo mało, jedynie ok. 2-3%. Jednakże tłuszcz ten 
zawiera >NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE (NNKT). Produkty zbożowe na-
tomiast są bogate w związki mineralne, głównie wapń (13%), magnez (37%) i żelazo (38%). Zawar-
tość siarki i fosforu powoduje, że produkty zbożowe są zakwaszające. A do tego fosfor występuje 
tu w formie związków fitynowych (do 70%), które utrudniają przyswajanie wapnia. Na skutek tego 
nasz organizm może przyswoić wapń z P.Z. tylko w 12%, podczas gdy z mleka i jego przetworów 
w ok. 80%. Przyswajalność żelaza znacznie poprawia spożywanie pieczywa z mięsem, owocami i 
warzywami (sałatki, surówki). Ułatwia to wchłanianie tego pierwiastka. Oprócz tego P.Z. są do-
brym źródłem sodu, potasu, chloru, miedzi, cynku, selenu i manganu. Toteż niepożądany okazał 
się obserwowany w ostatnich latach spadek spożycia P.Z. na rzecz zwiększonej konsumpcji mięsa, 
wędlin i jaj. Szczególnie odbiło się to na niedoborze magnezu, którego najważniejszym źródłem 
są P.Z. Obecnie nauka podkreśla wielką rangę produktów zbożowych w żywieniu człowieka. Tym 
bardziej, że P.Z. szczególnie ciemne mąki, razowe pieczywo i kasze są jednym z najlepszych źródeł 
witamin z grupy B - tiaminy (B,), ryboflawiny (BZ) i niacyny (PP). W tłuszczu produktów zbożo-
wych znajdują się też witaminy E i K. Nie ma zaś w P.Z. witamin D i C. Trzeba podkreślić dużą za-
wartość błonnika (do 1,5%) w P.Z. ale przede wszystkim w ciemnych mąkach, razowym pieczywie 
i gruboziarnistych kaszach (pęczak, kasza gryczana).

Pieczywo jest spożywane nawet kilka razy dziennie. Toteż wykorzystujemy to, by je tak wy-
piekać, aby wnosiło jak najwięcej składników odżywczych. Mamy obecnie na rynku bardzo dużo 
różnego rodzaju pieczywa, wzbogaconego naturalnymi komponentami. Według profesora Świa-
tosława Ziemlańskiego w należycie zaplanowanej dziennej racji pokarmowej powinno pochodzić z 
produktów zbożowych około 40-45% energii, 40% błonnika, ok. 9% tłuszczu, 60% węglowodanów, 
16% wapnia, 75% żelaza, 50% witaminy B1, 30% witaminy B2 i 235% witaminy PP. (I.Celejowa)
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RÓWNOWAGA KWASOWO ZASADOWA
Zdolność organizmu człowieka do utrzymywania słabo zasadowego odczynu krwi przy śred-

niej wartości pH = 7,36. Równowaga kwasowo-zasadowa jest nieustannie burzona w efekcie pro-
cesów przemiany materii i energii. Organizm ją przywraca dzięki mechanizmom buforowym. Naj-
częstszym odchyleniem od stanu dynamicznej równowagi jest  kwasica (acidoza), powodowana 
kwaśnymi metabolitami. Np. końcowym produktem spalania węglowodanów są kwasy pirogro-
nowy i mlekowy, a tłuszczów kwas alfaacetooctowy i kwas acetooctowy, czyli tzw. ciała ketonowe. 
Organizm człowieka broni się przed kwasicą, zwiększając wydalanie dwutlenku węgla przez płuca 
(szybsze oddechy), wytwarzając amoniak i uruchamiając wiele innych skomplikowanych reakcji 
biochemicznych, które przywracają stan równowagi. Nadmiar kwasów jest wydalany z moczem, 
który ma wtedy wybitnie kwaśny odczyn. Aby neutralizować kwasy organizm musi dysponować 
odpowiednią  rezerwą   alkaliczną. Do ostrych zaburzeń na skutek utrzymującej się kwasicy do-
chodzi jedynie w ciężkich chorobach, np. w cukrzycy, co może doprowadzić do śmierci.

Przy nadmiarze zasad w organizmie, następuje  zasadowica  (alkaloza), do której może dojść 
przy: 

-  nadmiernym poceniu się i dużych stratach chlorku sodu; 
-  podawaniu nadmiaru leków o zasadowym charakterze; 
- nadmiernym piciu alkalicznych wód mineralnych; 
- nadmiernej wentylacji płuc i na skutek tego zbyt dużego wydalania dwutlenku węgla, co ma 

miejsce w wysokiej gorączce, w podnieceniu nerwowym, podczas gry na dętych instrumentach i 
podczas wznoszenia się na duże wysokości; 

- w czasie uporczywych biegunek i wymiotów, kiedy następują duże straty jonów chloru.
W zasadowicy dzięki mechanizmom buforowym nadmiar zasad jest wydalany z moczem, któ-

ry ma wtedy odczyn alkaliczny. W życiu codziennym najczęściej zagraża organizmowi kwasica. 
Jednym z czynników, który może działać zakwaszająco lub alkalizująco na krew i cały or-

ganizm - jest  pożywienie. Każdy produkt spożywczy zawiera różnorodne składniki pokarmowe, 
zarówno kwaso - jak zasadotwórcze. O charakterze danego produktu spożywczego decyduje prze-
waga  w nim tych lub innych pierwiastków chemicznych. Niektóre pierwiastki po ich utlenieniu w 
ustroju dają tlenki o charakterze zasadowym, inne o kwaśnym. Zasady powstają z tlenków metali 
rozpuszczonych w wodzie, a kwasy z tlenków niemetali.

W zasadotwórczych produktach spożywczych przeważają metale : wapń, potas, magnez, sód, 
żelazo. W  kwasotwórczych  produktach   spożywczych przeważają niemetale: fosfor, siarka i chlor. 
W pożywieniu łatwo o przewagę pierwiastków kwasotwórczych, ponieważ większość produktów 
jest zakwaszających.   Do produktów zakwaszających należą bowiem: produkty zbożowe i wszyst-
kie produkty pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka i żółtych serów), a więc: mięso, wędliny, 
ryby, podroby, drób, biały ser i jaja. Do produktów  odkwaszających (alkalizujących) należą: - 
mleko, ponieważ przeważa w nim zasadotwórczy wapń oraz żółte sery, w których straty wapnia są 
małe (sery białe są zakwaszające, ponieważ wraz z serwatką odlewamy dużo wapnia i na skutek 
tego przeważa w nich kwasotwórczy fosfor); - owoce i warzywa, które zawierają dużo potasu, wap-
nia i żelazo. W owocach i warzywach metale te występują nieraz w związkach z kwasami organicz-
nymi, jak kwas jabłkowy i cytrynowy, nadającymi im kwaśny smak. Mimo to te owoce i warzywa 
są odkwaszające, bo kwasy organiczne spalają się w ustroju człowieka do dwutlenku węgla i wody, 
a składniki zasadotwórcze są przy tym uwalniane. Niektóre kwasy organiczne, jak np. kwas ben-
zoesowy, składnik borówek i śliwek, nie utleniają się w organizmie człowieka i dlatego te owoce są 
zakwaszające. Spożywanie owoców i warzyw przy  każdym  posiłku wspiera organizm w jego nie-
ustannej walce o zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej, przyczyniając się do uzupełniania 
wciąż uszczuplanej rezerwy alkalicznej. (I.Celejowa)

Składniki mineralne pożywienia
Niezbędne do życia człowieka składniki mineralne obierane z wodą i pożywieniem. O nie-

wątpliwym związku człowieka z otaczającą go przyrodą i całym kosmosem świadczy obecność w 
tkankach ciała człowieka kilkudziesięciu pierwiastków mineralnych, nie wyłączając srebra i złota. 
Stanowią ok. 4%, tj. ok. 3 kg masy ciała dojrzałego organizmu.

Jedne pierwiastki występują w organizmie ludzkim w dość dużych ilościach i dlatego nazy-
wamy je makroelementami (po starogrecku makrós - znaczy wielki). Inne są w naszych tkankach 
jedynie w ilościach śladowych i dlatego nazywamy je potocznie pierwiastkami śladowymi. Są to 
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mikroelementy (mikrós znaczy mały). Makroelementy, na które zapotrzebowanie wynosi więcej 
niż 100 miligramów dziennie na osobę - to: wapń, fosfor, magnez, sód, potas i chlor.  Mikroele-
menty, na które zapotrzebowanie jest niższe niż 100 mg/os/dz - to: żelazo, jod, cynk, mangan, 
miedź, kobalt, molibden, fluor, selen i chrom. Wszystkie jednak są konieczne, niezbędne do życia 
i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Muszą zatem być obecne w pożywieniu i to 
w ilości zapewniającej zdrowie. Zarówno niedobory, jak i nadmiary składników mineralnych, dłu-
go trwające, stają się przyczyną zaburzenia funkcji organizmu i choroby. Znaczenie dla zdrowia 
składników mineralnych podkreśla potocznie przyjęta dla nich nazwa  biopierwiastki. W Polsce 
niezłomnym propagatorem biopierwiastków był nieżyjący już profesor Julian Aleksandrowicz. 
Intensywnie i szeroko prowadzone badania naukowe w ostatnich latach w pełni potwierdziły po-
glądy tego niezwykłego człowieka i badacza.

Do prawidłowego żywienia potrzebnych jest 14 składników mineralnych. Część z nich  np. 
wapń, fosfor, magnez, fluor i siarka stanowi podstawowy  materiał  budulcowy tkanki podporowej, 
czyli układu kostno-stawowego i zębów, a także skóry i włosów. Inne np. żelazo, miedź i kobalt, są 
niezbędne do wytwarzania krwinek czerwonych i hemoglobiny. Sód, potas, chlor, wapń i magnez 
pełnią podstawową rolę w > GOSPODARCE WODNO ELEKTROLITOWEJ, w zachowaniu wa-
runkującej życie  równowadze kwasowo-zasadowej i  ciśnienia osmotycznego. Wiele z nich pełni 
też funkcje katalizatorów reakcji biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka, stając 
się też częścią enzymów (biokatalizatorów). Pełnią więc  funkcję  regulującą  przemianę  materii. 
W płynach ustrojowych, takich jak krew, ciecze międzytkankowe i wewnątrzkomórkowe, związki 
mineralne ulegają przeważnie dysocjascji tzn. rozszczepieniu na atomy lub grupy atomów, opa-
trzone ładunkiem elektrycznym czyli ulegają   zjonizowaniu.  Jeśli np. weźmiemy pod uwagę sól 
kuchenną czyli chlorek sodu(NaCl) to w płynach ustrojowych, np. w osoczu krwi, sól ta jest zdyso-
cjowana na jon sodu Na+ i jon chloru Cl-. W roztworze jony są w ustawicznym ruchu, to łączą się z 
powrotem na sól, to znów dysocjują. Związki chemiczne, ulegające w wodzie częściowo lub całko-
wicie dysocjacji nazywamy elektrolitami, ponieważ roztwór taki ma zdolność przewodzenia prą-
du elektrycznego. W płynach ustrojowych występują elektrolity. Ma to zasadnicze znaczenie dla 
zachodzących procesów życiowych, jak oddychanie, krążenie krwi, trawienie, wchłanianie, skurcz 
mięśni i inne. Liczne bowiem zjawiska życiowe mają u swego podłoża przemiany fizykochemiczne,  
wśród których wytwarzanie  prądów  bioelektrycznych,  jako składowej przemiany materii i ener-
gii, odgrywa pierwszoplanową rolę.(I. Celejowa)

WITAMINY
Składniki regulujące przemianę materii i energii. Są to niezbędne dla człowieka substancje 

organiczne, które muszą być wprowadzone do organizmu z pożywieniem i których organizm nie 
może sam wytworzyć lub syntetyzuje je w za małej ilości. Mogą być też syntetyzowane w jelitach 
przez symbiotyczną formę bakteryjną. Znamy ponad 40 witamin, z których połowa jest potrzebna 
człowiekowi, a pozostałe różnym zwierzętom. Są związki, które są witaminami dla człowieka, lecz 
nie zawsze są również witaminami dla zwierząt. Np. witamina C (kwas askorbinowy) jest bardzo 
ważną witaminą dla człowieka, lecz - oprócz małp i świnki morskiej, dla których jest też witaminą 
- dla innych zwierząt jest metabolitem, tj. produktem przemiany innych związków, nie jest zatem 
witaminą.

Witaminy mogą występować w pożywieniu w formie aktywnej lub jako >PROWITAMINY, 
które dopiero w organizmie człowieka przechodzą w formę aktywną. Za witaminy uważamy takie 
substancje organiczne, które wywierają biologiczne działanie w bardzo małych stężeniach, wyno-
szących od kilku do kilkunastu mikronów lub miligramów, stając się katalizatorami, przyspiesza-
jącymi przemiany różnych związków. Biologiczne działanie witamin mogą blokować >ANTYWI-
TAMINY.

Niedobór i całkowity brak witamin w pożywieniu powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
organizm co przejawia się swoistymi chorobami, hypowitaminozami i awitaminozami. Witami-
ny mają swoje nazwy, związane z ich właściwościami biochemicznymi, a dla celów praktycznych 
oznaczono je dużymi literami łacińskiego alfabetu.

          Witaminy dzielimy na: - rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach. Witaminy 
rozpuszczalne w wodzie to: W. C i W. grupy B:  B1, B2, B6, PP, H, B12, B15, kwas pantotenowy, 
kwas foliowy. W. rozpuszczalne w tłuszczach to: A,D,E i K.
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WITAMINA A (retinol). Jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i procesów regeneracyj-
nych (gojenie się ran), ponieważ reguluje procesy tworzenia się nowych komórek, zwłaszcza na-
błonkowych. Warunkuje prawidłowy przebieg czynności skóry i błon śluzowych. Znacząca jest jej 
rola w płodności i funkcjonowaniu układu immunologicznego. Jako składnik purpury wzrokowej 
(rodopsyny) wpływa na należyte funkcjonowanie wzroku. Bierze udział w cyklu przemian węglo-
wodanowych, przy odbudowie glikogenu (glikoneogenezie). Bierze też udział w syntezie hormo-
nów kory nadnerczy. Witamina A, a szczególnie jej prowitamina - beta-karoten ma właściwości 
antyoksydacyjne i należy do najważniejszych >ANTYOKSYDANTÓW (przeciwutleniaczy), które 
niszczą >WOLNE RODNIKI i nadtlenki kwasów tłuszczowych, współwinnych w powstawaniu 
miażdżycy i nowotworów. Jest wrażliwa na działanie promieni ultrafioletowych (UV), na utlenia-
nie tłuszczów (jełczenie), które są jej nośnikiem, na działanie tlenu i środków oksydacyjnych i na 
długotrwałe ogrzewanie. Źródłem witaminy A są wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego: 
wątroba, nerki, mięso i produkty mięsne, ryby morskie i tłuszcz rybi (tran), mleko i produkty 
mleczne, masło, witaminizowane  margaryny, żółtko jaja. Prowitaminą A są karotenoidy, któ-
rych źródłem sągi produkty zwierzęce, i roślinne. W żywieniu człowieka najważniejszy jest  beta-
karoten. Po spożyciu potraw przechodzi on w organizmie człowieka przemianę (konwersję) na 
witaminę A. Proces ten usprawniają spożyte wraz z potrawą tłuszcze, np. dodatek do surówek i 
sałatek śmietany, jogurtu, majonezu i oleju. Źródłem karotenu są pomarańczowo-żółte i zielone 
warzywa i owoce: marchew, szpinak, dynia, pomidory, szczypiorek, natka pietruszki, koperek, sa-
łata, brzoskwinie, morele. Hypowitaminoza A (niedobór) przejawia się zmianami w skórze, które 
doprowadzają do rogowacenia, szczególnie dookoła torebek włosowych („gęsia skórka”). Takież 
zmiany powstają w błonach śluzowych oczu, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Wystę-
puje światłowstręt i ślepota zmierzchowa (tzw. „kurza ślepota”), suchość spojówek oczu, spadek 
odporności i łatwe uleganie infekcjom, podatność na paradontozę. Awitaminoza A, z powodu dłu-
gotrwałego zupełnego braku witaminy A w pożywieniu, przejawia się całkowitym wyschnięciem 
rogówki ocznej (kseroftalmią), jej rozmiękczeniem (keratomalacją), z upośledzeniem wzroku, a 
nawet całkowitą jego utratą. 

Hyperwitaminoza A, czyli jej nadmiar zmoże nastąpić po długotrwałym przyjmowaniu 
farmakologicznych preparatów witaminy A, ponieważ gromadzi się ona w wątrobie (95% wszyst-
kich jej zapasów w organizmie człowieka). Dlatego, należy przestrzegać wskazówek lekarza, jeśli 
zaleca odpowiednie przerwy w przyjmowaniu takich leków. W przeciwnym razie może dojść do 
ostrych zatruć i uszkodzenia wątroby. Między  witaminami A i C musi być zachowana równowaga 
w żywieniu. Zwiększenie ilości witaminy A (w leczeniu), bez równoczesnego zwiększenia ilości 
witaminy C, może doprowadzić do niedoboru kwasu askorbinowego w organizmie. Zapotrzebo-
wanie na witaminę A wynosi: dla dzieci 800 ug/os/dz i dla młodzieży 800-1000 ug/os/dz; dla 
kobiet 800 ug/os/dz; dla kobiet ciężarnych i karmiących 1200-1600 ug/os/dz; dla mężczyzn 1000 
ug/os/dz. 

WITAMINA B1 - (tiamina), zwana dawniej aneuryną, witamina z grupy B, rozpuszczalna 
w wodzie, jest niezbędna do - prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, ponieważ jest 
składnikiem enzymów, potrzebnych do przemiany energii, a glukoza jest jedynym substratem 
energetycznym dla mózgu. Wchodzi w skład enzymów katalizujących procesy pośredniej prze-
miany węglowodanów, jest częścią składową grupy prostetycznej enzymu karboksylazy, potrzeb-
nej do utleniania i przekształcania kwasu pirogronowego i kwasu alfa-keto-glutarowego, który 
jest jednym z ogniw cyklu Krebsa w spalaniu tlenowym; wywiera wpływ na działanie gruczołów 
wewnętrznego wydzielania, wpływa na cykl płciowy u kobiet, hamuje wpływ esterazy cholinowej, 
zwiększając przez to działanie acetylocholiny, wspomaga zwiększanie zapasów glikogenu w wą-
trobie i zdolność fagocytarną leukocytów. Hypowitaminoza  B1 przejawia się zwiększoną pobudli-
wością nerwową, szybkim męczeniem się przy pracy umysłowej, bólami w różnych okolicach ciała 
(nerwobólami). Awitaminoza B1 - choroba beri-beri, polega na charakterystycznych zmianach 
degeneracyjnych w układzie nerwowym. Dochodzi do wielonerwowego zapalenia, porażeń, za-
ników mięśni, występują obrzęki kończyn, twarzy i tułowia, brak  łaknienia i zmiany troficzne na 
skórze. Źródłem witaminy B1 są zarówno produkty roślinne, jak i zwierzęce. Bardzo dużo jest jej 
w drożdżach piwowarskich, orzechach, produktach zbożowych, szczególnie w razowym chlebie i 
kaszach z pełnego przemiału, np. w kaszy gryczanej i w pęczaku. Jest jej dużo w grochu, fasoli, w 
podrobach (w wątrobie i nerkach), w mięsie, szczególnie w wieprzowinie. Przy obróbce kulinarnej 
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straty wynoszą 15-20%. Zapotrzebowanie na witaminę B1 jest w granicach 0,7-2,0 mg/os/dz. W 
pracy fizycznej, w sporcie rośnie. 

WITAMINA B2 - (rybof1awina, laktof1awina) , witamina z grupy B, rozpuszczalna w wo-
dzie. Jest składnikiem aż 60 enzymów. Bierze udział w procesach tkankowych utleniania i reduk-
cji, bo wchodzi w skład enzymów oddechowych, bierze udział w metabolizmie węglowodanów, 
tłuszczów i białek. Jest częścią składową enzymów, które katalizują utlenianie glukozy, alfa-ami-
nokwasów, przemiany witaminy A, witaminy B6, - kwasu foliowego oraz uczestniczą w rozkładzie 
i syntezie kwasów tłuszczowych, odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu 
wzroku; potrzebna jest do utrzymania przejrzystości tkanek oka; zapobiega powstawaniu zaćmy; 
uczula wzrok na krótkie fale; niweluje szkodliwe działanie nadmiaru metali ciężkich, wspomaga 
odporność organizmu. Hypowitaminoza B2 przejawia się pogorszeniem ostrości wzroku, świat-
łowstrętem, łzawieniem, okołorogówkowym wrastaniem naczyń krwionośnych. Awitaminoza B2 
- to światłowstręt, okołorogówkowe wrastanie naczyń, zajady w kącikach ust., pękanie warg z 
tworzeniem się strupów, zmiany zapalne na języku (obrzmienie brodawek grzybowatych), wystę-
powanie zmian łojotokowych na fałdach nosowo-policzkowych, zmiany w funkcji układu nerwo-
wego, objawiające się zwiększeniem odruchów, paleniem w stopach, częściowym zanikiem nerwu 
wzrokowego, osłabieniem i zaburzeniem zborności ruchów, oczopląsem, zawrotami głowy, drże-
niem, kurczami, apatią i in. Zapotrzebowanie człowieka na witaminę B2 zależnie od wieku, płci i 
aktywności wynosi 0,8-2,2 mg/os/dz. Rośnie w pracy fizycznej i w sporcie, w czasie intensywnego 
wzrostu, w ciąży, przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych, w sytuacjach stresowych. Ź r ó d ł 
e m witaminy B2 są:  mleko, sery, jaja, mięso i produkty zbożowe. Najwięcej ryboflawiny jest w: w 
drożdżach i skiełkowanych ziarnach zbóż. Witamina B2 ulega rozkładowi pod wpływem promieni 
słonecznych. 

WITAMINA B5 - (kwas pantotenowy), nazywany czynnikiem wzrostowym dla drożdży, 
Bios II i czynnikiem przesączalnym II, witamin z grupy B, rozpuszczalna w wodzie. Jest jednym 
z elementów składowych koenzymu A, a więc jest niezbędny do przemian związanych z gospo-
darką energetyczną ustroju człowieka. Jest niezbędny do prawidłowego działania niektórych gru-
czołów wydzielania wewnętrznego (dokrewnych), zwłaszcza kory nadnercza, w których zachodzi 
synteza hormonów sterydowych. Kwas pantotenowy ma również wpływ na produkcję przeciwciał, 
we współdziałaniu z witaminą B6. A zatem jest konieczny do odporności organizmu na infekcje. 
Zwiększa wydolność fizyczną i pomaga w pracy w trudnych warunkach, np. w niskiej temperatu-
rze i w hipoksji (niedotlenieniu). Hypowitaminoza kwasu pantotenowego objawia się paleniem 
i pieczeniem w stopach, w których potem pojawiają się silne bóle. Nieraz swędzenie i pieczenie 
stóp staje się tak uporczywe i dokuczliwe, że może dojść do zaburzeń psychicznych. Awitaminoza  
kwasu pantotenowego, w badaniach eksperymentalnych na ludziach, żywionych dietą zupełnie 
pozbawioną tej witaminy - została zaobserwowana dopiero po 6-9 miesiącach. Były to bóle brzu-
cha, zaburzenia snu, bóle głowy, złe samopoczucie, nudności, wymioty, wzdęcia i kurcze brzucha, 
zaburzenia czucia rąk i nóg, kurcze mięśni łydek i nieraz zaburzenia koordynacji ruchowej. Ale 
w warunkach naturalnych, awitaminoza tego typu nie występuje, ponieważ kwas pantotenowy 
występuje . powszechnie (po starogrecku pantos - znaczy wszystek) w produktach spożywczych. 
Źródłem kwasu pantotenowego są: drożdże, wątroba, nerki, otręby pszenne, groch, soja. Zapo-
trzebowanie  na kwas pantotenowy wynosi 5-10 mg/os/dz (dla sportowców wyczynowych do 50 
mg/os/dz). Podczas gotowania straty kwasu pantotenowego sięgają 30-50%. 

WITAMINA B6 - (pirydoksyna, pirydoksal, pirydoksamina), witamina z grupy B, rozpusz-
czalna w wodzie, stanowi składową część wielu enzymów, biorący udział w procesach przebudowy 
i rozkładu niektórych  aminokwasów, a więc jest niezbędna do przemiany białek. Występuje w 
tkankach głównie w postaci estrów fosforanowych, które pełnią funkcję fizjologiczną, jako koen-
zymy ponad 50 różnych enzymów, katalizujących nie tylko przemianę białek, lecz także tłuszczów 
i węglowodanów. Witamina B6 wpływa na metabolizm cholesterolu, niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT), hormonów sterydowych, na syntezę insuliny i prawidłowe funk-
cjonowanie układu odpornościowego. Hypowitaminoza i awitaminoza B6 wywołują podobne 
objawy, jak awitaminoza innych witamin z grupy B, a więc: łojotokowe zapalenie skóry twarzy, 
szczególnie w okolicy powiek, brwi i kącików ust.; zapalenie skóry z tłuszczeniem i odkładaniem 
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barwnika, zapalenie języka, zapalenie spojówek, zaburzenie czucia, drętwienie, mrowienie rąk i 
stóp, wzmożenie odruchów, zapalenie wielu nerwów, palenie i pieczenie stóp. Zapotrzebowanie 
człowieka na witaminę B6 jest ściśle związane z ilością spożywanego białka. Optymalny jest sto-
sunek 0,002 mg B6/g białka. Zapotrzebowanie na witaminę B6 rośnie też przy zwiększonej ilości 
spożywanego tłuszczu. Jest większe u pracujących fizycznie i u sportowców, którzy mają zwiększo-
ne zapotrzebowanie na białko. Witamina B6 występuje powszechnie w produktach spożywczych, 
kompleksowo z innymi witaminami z grupy B. Dobrym źródłem witaminy B6 są: drożdże, kiełki 
pszenicy, sucha fasola, mąka, ziemniaki, banany, mięso, jaja, Pod wpływem przetwarzania i pro-
cesów kulinarnych zawartość pirydoksyny w produktach spożywczych spada. 

WITAMINA  B12 (koba1amina), witamina z grupy B, rozpuszczalna w wodzie, niezbędna 
do prawidłowego dojrzewania i funkcjonowania wszystkich komórek w organizmie, a szczególnie 
komórek szpiku kostnego, układu moczowego i przewodu pokarmowego. Wspólnie z kwasem fo-
liowym wpływa na syntezę kwasów nukleinowych. Zaburzenia w ich syntezie najdobitniej wystę-
pują w układzie krwionośnym, w którym dochodzi do zmian megaloblastycznych w czerwonych i 
białych krwinkach. Podobne zmiany mogą nastąpić również w innych tkankach, np. w nabłonku 
przewodu pokarmowego. Witamina B12 bierze udział w syntezie aminokwasów i białek szpiku 
kostnego w metabolizmie tłuszczów ustrojowych i węglowodanów. Hypowitaminoza B12 - to obja-
wy anemii, przyspieszenie czynności serca i oddechów, szybkie męczenie się, bóle i zawroty głowy, 
mroczki przed oczami, osłabienie mięśni, senność i inne. Awitaminoza B12 - to choroba Addiso-
na-Biermera, zwana dawniej anemią złośliwą, głównie spowodowana upośledzeniem wchłaniania 
witaminy B12 z przewodu pokarmowego z powodu braku tzw. czynnika wewnętrznego, który jest 
wydzielany przede wszystkim w żołądku, w pewnym stopniu też w surowicy krwi i w wątrobie. 
Zapotrzebowanie człowieka wg polskich norm wynosi w różnych grupach wiekowych 0,5 - 3,0 μ 
g/os/dz. Wedle opina wielu badaczy podstawowym źródłem witaminy B12 dla człowieka są drob-
noustroje, które ją produkują: bakterie i promieniowce, w niewielkim stopniu drożdże i pleśnie. 
Stosowane przy fermentacji żółtych serów bardzo je wzbogacają w witaminę B12. W produktach 
roślinnych jest jej bardzo mało i to w formie nieprzyswajalnej dla człowieka. Z tego powodu u 
wegan dochodzi często do anemii, Głównym źródłem witaminy B12 są produkty zwierzęce: wą-
troba i mięso rzeźne przeżuwaczy (wołowe), ponieważ w podżołądku tych zwierząt żyją bakterie, 
produkujące witaminę B12. Straty witaminy B12 podczas gotowania są mniejsze niż witaminy B1, 
jednakże zależnie od czasu działania podwyższonej temperatury dochodzą do 8-30%. 

WITAMINA B15 - (kwas pangamowy), witamina z grupy B, rozpuszczalna w wodzie, znana 
jako lek „Calgam”. Znajduje zastosowanie w medycynie klinicznej, w leczeniu chorób wątroby, 
układu krążenia i układu oddechowego, w schorzeniach skóry i w zatruciach. Wykazuje różnorod-
ne działanie na procesy przemiany materii, podwyższa odporność organizmu na hipoksje (niedo-
tlenienie), wzmaga stopień wykorzystania tlenu przez tkanki i efektywność procesów utleniania, 
przyspiesza syntezę glikogenu w mięśniach i w wątrobie, kreatyny i fosfokreatyny w mięśniach, 
intensywność przemiany tłuszczów, zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu się ich w komór-
kach wątroby. W razie nadmiernego stłuszczenia wątroby sprzyja jej odtłuszczeniu i gromadzeniu 
węglowodanów. Z tych wszystkich względów jest wysoko ceniona w sporcie wyczynowym, także 
jako składnik odżywek, nie są znane objawy niedoborów i braku witaminy B15 w pożywieniu. Jest 
szeroko rozpowszechniona w przyrodzie. Źródłem witaminy B15 są: ziarna zbóż, nasiona, wątro-
ba, mięsień sercowy. Witamina B15 towarzyszy innym witaminom z grupy B w pożywieniu. 

CHOlINA - (witamina  z grupy B), wykazuje działanie lipotropowe, niezbędna do prawid-
łowego funkcjonowania komórek nerwowych. Zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ścianie 
tętnicy. Niedobory i brak choliny w pożywieniu prowadzą do stłuszczenia wątroby. 

INOZYTOl, (witamina z grupy B), rozpuszczalna w wodzie, działa lipotropowo synergi-
stycznie z  choliną, wchodzi w skład lecytyny, bierze udział w przemianach tłuszczów i choleste-
rolu. Objawy hypowitaminozy i awitaminozy - to łysienie i zaburzenia w przemianie tłuszczów. 
Główne źródła inozytolu to: ryby, produkty zbożowe, mięso, soja, wątroba. 

WITAMINA C - (kwas L-askorbinowy, kwas L - dehydroaskorbinowy), witamina rozpusz-
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czalna w wodzie, ma bardzo duże biologiczne znaczenie. Jest niezbędna do wytwarzania substancji 
cementującej śródbłonki naczyń krwionośnych, szczególnie kapilarów; do wytwarzania ko1agenu, 
z którego powstaje tkanka łączna kości, zębów i chrząstek; - do wytwarzania krwinek czerwonych, 
wspomaga syntezę hemoglobiny; - wpływa na wytwarzanie ciał odpornościowych we krwi; - ma 
właściwości bakteriobójcze; - neutralizuje jady, wywiera działanie odtruwające wobec destruk-
cyjnego wpływu na organizm niektórych związków trujących, np. ołowiu; - aktywuje lub hamuje 
działania niektórych hormonów i enzymów; - działa synergistycznie (wspierająco) w stosunku 
do hormonów nadnerczy (katecholamin); - bierze udział w procesach oksydoredukcyjnych czyli 
utleniania i redukcji; - jest naturalnym antyoksydantem (przeciwutleniaczem), chroniącym orga-
nizm przed działaniem nadtlenków lipidów i wolnych rodników, więc działa przeciwmiażdżycowo 
i przeciwnowotworowo; - hamuje wczesne stadia karcinogenezy. Zapotrzebowanie na witaminę 
C wynosi u zdrowego człowieka, zależnie od wieku, płci i aktywności fizycznej: 50-100 mg/os/dz, 
średnio 70 mg/os/dz. Wzrasta w pracy fizycznej i znacznie w sporcie oraz u osób z nadciśnieniem 
tętniczym, u palaczy tytoniu, u chorych na cukrzycę (diabetyków) oraz pod wpływem długotrwa-
łego stresu. Większe zapotrzebowanie na witaminę C mają mieszkańcy dużych miast, gdzie w po-
wietrzu atmosferycznym jest dużo tlenku węgla, który niszczy kwas askorbinowy. Witamina C nie 
magazynuje się w tkankach organizmu człowieka, toteż należy dbać o codzienne dostarczanie jej 
w normie z pożywieniem. Wymaga należytego traktowania produktów przy obróbce kulinarnej, 
gdyż łatwo ulega inaktywacji pod wpływem działania tlenu powietrza. W czasie obróbki termicznej 
straty witaminy C dochodzą do 50-70%. Dobrym źródłem witaminy C są owoce i warzywa: owoc 
róży (przetwory), czarne porzeczki, czerwone i białe porzeczki, truskawki, poziomki, maliny, czar-
ne jagody, agrest, aronia, pomarańcza, grapefruit, mandarynka, cytryna, kapusta biała, włoska i 
czerwona, brukselka, kalafior, pomidory, papryka. W innych owocach i warzywach jest również 
obecna witamina C, lecz nie są w nią zasobne, produkty te spożywane w dużych ilościach (ziem-
niaki, jabłka, gruszki, czereśnie, wiśnie, buraki itp.) mogą jednak dostarczyć znaczących ilości wi-
taminy C. Hypowitaminoza przejawia się szybkim męczeniem się, bólami głowy, brakiem apetytu, 
bólami stawowymi. Awitaminoza - ciężka choroba zwana gnilcem lub szkorbutem przejawia się 
rozpulchnieniem i krwawieniem dziąseł, rozchwianiem i wypadaniem zębów, potem krwawymi 
wybroczynami na skórze, w mięśniach, wewnątrz czaszki, w krwotokami z nosa. Gojenie się ran 
jest upośledzone, dochodzi do infekcji, gnicia, odpadania tkanek i do zgonu. 

WITAMINA D - (ka1cyfero1), przeciwkrzywicza witamina rozpuszczalna w tłuszczach, obej-
muje wszystkie naturalne i sztucznie otrzymane związki, których znamy co najmniej 10. Witaminę 
D2 otrzymuje się przez naświetlenie ergostero1u , który jest składnikiem grzybów, promieniami 
ultrafioletowymi (lampami kwarcowymi), Witaminę D3 przez naświetlanie 7-dehydrocholestero-
lu, który jest prowitaminą  D3, promieniami słonecznymi. Toteż rozsądne przebywanie na słońcu 
z odkrytą skórą (nie tylko na plaży, lecz także na ulicy, w parku itp., z odsłoniętym dekoltem i 
ramionami lub przedramionami i podudziami) i w  półcieniu , w którym również oddziałuje ul-
trafiolet - jest  bardzo  wskazane . Bo właściwie synteza witaminy D3 w skórze jest dla człowieka 
podstawowym źródłem tej witaminy. U zwierząt, np. u psa i kota, witamina D3 powstaje z prowi-
taminy na słońcu na sierści. Przy „myciu się”, zwierzęta ją zlizują. Witamina D jest niezbędna do  
gospodarki wapniowo - fosforowej i do budowy kości. Ułatwia zamianę fosforu organicznego na 
nieorganiczny i powstawanie ze związków wapnia i fosforu połączeń niezbędnych do tworzenia 
kości. Witamina D pobudza przemianę materii wpływając na funkcje gruczołu tarczowego i in-
nych. Witamina D uczestniczy w regulacji wapniowo-fosforowej poprzez powstający z niej aktyw-
ny metabolit, pełniący funkcję hormonu , kontrolującego proces transportu wapnia w organizm. 
Dlatego, witamina D jest właściwie prohormonem. Hypowitaminoza D - przejawia się opóźnio-
nym zarastaniem ciemiączka u dzieci, rozszerzeniem spojeń chrząstkowo-żebrowych, potami. 
Awitaminoza D - to krzywica, czyli wykrzywienie kości, zwłaszcza kończyn dolnych, na skutek de-
mineralizacji i rozmiękczenia kośćca. Do osteomalacji i osteoporozy może dojść u osób dorosłych, 
zwłaszcza starszych, które unikają słońca i nie starają się przebywać w półcieniu (pod drzewami) 
na otwartym powietrzu, większość dnia spędzając w mieszkaniu. Najwięcej promieni ultrafioleto-
wych katalizujących fotosyntezę witaminy D3 jest w górach i nad morzem, tj. w czystym powietrzu. 
Ale, przy nadmiernym opalaniu się i przy przedawkowaniu witaminy D3, podawanej w formie 
farmaceutycznych preparatów, może dojść do hyperwitaminozy D, ponieważ witamina ta odkłada 
się w: wątrobie, nerkach, mózgu, osoczu krwi, krwinkach czerwonych, ścianie jelita i w płucach. 
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Zapasy te wystarczają na kilka do kilkunastu tygodni. Zbyt duże dawki witaminy D i  zbytnie 
jej nagromadzenie w tkankach mogą spowodować   zatrucia i anomalie rozwojowe. Zanotowano 
przypadki przedwczesnego wapnienia chrząstek kości długich u dzieci, co hamuje wzrost, i także 
czaszki, co hamuje rozrost mózgu i tym samym pociąga za sobą niedorozwój umysłowy. Witami-
na D jest słabo rozpowszechniona w produktach spożywczych, głównie jako witamina D3 w nie-
których produktach zwierzęcych. najlepszym źródłem witaminy D są: tran, tłuste ryby morskie, 
wątroba, mleko, śmietana, masło. Niektóre produkty spożywcze, jak np. margaryny witaminizuje 
się sztucznie. Wegetarianie, zwłaszcza weganie spożywają za mało witaminy D. Witamina D jest 
dość trwała. W trakcie jełczenia, tj. utleniania się tłuszczów ulega zniszczeniu. Nie jest wrażliwa 
na światło. Wobec tego, że niewiele jest dni słonecznych w naszym klimacie przyjęto w polskich 
normach na witaminę D3 dla niemowląt dwukrotnie większe ilości niż w innych krajach, czyli 20 
ug dziennie, a dla dzieci do 9. roku życia 15 ug dziennie. Dla dorosłych nie przyjęto normy, gdyż 
ilość syntetyzowanej w skórze witaminy D jest zmienna, zależna od różnych warunków. 

WITAMINA E - (tokofero1e), rozpuszczalna w tłuszczach, obejmuje grupę związków o 
podobnym działaniu; ma wpływ na rozrodczość i prawidłową funkcję mięśni, zapobiegając ich 
degeneracji; zapobiega martwicy wątroby, pełni rolę wewnątrzkomórkowego przeciwutleniacza. 
Chroni nienasycone kwasy tłuszczowe, które ją zawierają i witaminę A przed utlenieniem, zapo-
biega uszkodzeniom naczyń krwionośnych i zwiększeniu przepuszczalności naczyń włosowatych, 
chroni błonę krwinek czerwonych, zwiększając ich oporność na hemolityczne działanie niektórych 
związków; wpływa na funkcję przysadki mózgowej, a zatem na przemianę materii i energii, na 
syntezę hormonu tkankowego - prostacykliny, przeciwdziałającej zakrzepom w naczyniach krwio-
nośnych, a więc ma własności przeciwmiażdżycowe. Zmniejsza też ryzyko zachorowania na cho-
roby nowotworowe. Zapobiega przedwczesnej starości. Hypowitaminoza E przejawia się zaburze-
niami rozrodczości, zaburzeniami w układzie nerwowym i mięśniowym. Awitaminoza E - to zanik 
(atrofia) mięśni szkieletowych. Zapotrzebowanie na witaminę E określa się w równoważnikach 
alfatokoferolu. Bierze się przy tym pod uwagę stosunek zawartości witaminy E w pożywieniu do 
ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) - lub PUFA), ponieważ wzmagają one 
zapotrzebowanie na witaminę E. Za bezpieczny poziom minimalny w dziennej racji pokarmowej 
przyjmuje się 0,4 mg alfa -tokoferolu na 1 g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - czyli w 
skrócie WKNR - PUFA  a za poziom wystarczający 0,6 mg alfa-tokoferolu/1 g PUFA. Polskie nor-
my (1994) zależnie od wieku, płci i aktywności fizycznej, wynoszą od 4-14 mg/os/dz równoważ-
ników tokoferolu. Zapobiegawczo i leczniczo stosuje się znacznie większe dawki sięgające nawet 
100-300 mg tokoferolu dziennie. Witamina E występuje powszechnie w produktach spożywczych 
roślinnego pochodzenia. Zwierzęta jej nie syntetyzują. Najlepszym źródłem (naturalnym) są: olej 
z zarodków pszenicy i całe ziarno zbóż (pieczywo razowe), zielone, liściaste warzywa, jak sałata, 
szpinak i kapusta. Bardzo dobrym źródłem witaminy E jest  czosnek. Witamina E występuje też w 
pewnych ilościach w  mleku, maśle, serach i innych. 

KWAS FOlIOWY - (fo1acyna), witamina z grupy B, rozpuszczalna w wodzie, niezbędna w 
przemianach  aminokwasów i w syntezie nukleotydów; jest potrzebna do prawidłowego funkcjo-
nowania wszystkich komórek w organizmie. W niedoborach kwasu foliowego w pożywieniu kobiet 
ciężarnych dochodzi do wrodzonych wad >CEWY NERWOWEJ u noworodków, a w następstwie 
do upośledzenia rozwoju psychofizycznego. Zapotrzebowanie na tę witaminę wg polskich norm 
wynosi 35-310 ug/os/dz, zależnie od wieku i płci. Dla kobiet w wieku rozrodczym zaleca się wzbo-
gacanie codziennego pożywienia kwasem foliowym w ilości 400 ug/os/dz. Pokrywanie potrzeb 
organizmu na kwas foliowy zapobiega też miażdżycy, ponieważ hamuje wytwarzanie homocyste-
iny, jednego z czynników ryzyka w tej chorobie. Folacyna występuje powszechnie w produktach 
spożywczych. Źródłem kwasu foliowego są: zielone liściaste warzywa:, szpinak, sałata, endywia, 
brokuły, wątroba, mięso, drożdże. Hypowitaminoza kwasu foliowego przejawia się zapaleniem 
języka, biegunką, niedorozwojem psychofizycznym. Awitaminoza kwasu fo1iowego - to anemia 
megaloblastyczua. Przyczyną niedoboru kwasu foliowego w organizmie człowieka mogą być: nie-
prawidłowe odżywianie, upośledzone wchłanianie, zwiększone zapotrzebowanie np. na skutek 
dużej ilości białka zwierzęcego w racji pokarmowej, które jest bogate w metioninę.

WITAMINA H - (biotyna), witamina z grupy B, rozpuszczalna w wodzie, jest niezbędna 
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do zachowania skóry w prawidłowym stanie. Stanowi grupę prostetyczną wielu enzymów kata-
lizujących reakcje karboksylacji, tj. dołączania grupy karboksylowej (-COOH) do określonych 
związków. Bierze udział w przekształceniu acetylokoenzymu A i tym samym w procesie syntezy  
kwasów tłuszczowych. Bierze też udział w przekształcaniu kwasu pirogronowego w kwas szcza-
wiowy, a więc ma duże znaczenie w utlenianiu  węglowodanów,  tłuszczów i aminokwasów w ich 
przemianie i wejściu na wspó1ną drogę do cyk1u Krebsa (cyklu kwasów trójkarboksylowych), w 
którym zostają utlenione do dwutlenku węgla i wody. Dlatego przy niedoborze biotyny w pożywie-
niu dochodzi do zaburzeń procesów syntezy białka oraz metabolizmu tłuszczów i węglowodanów. 
Istnieje współzależność w działaniu między witaminą H (biotyną), kwasem foliowym (folacyną) 
i witaminą B12 (kobalaminą). Hypowitaminoza H, z powodu niedoboru biotyny w pożywieniu, 
objawia się znużeniem, spadkiem apetytu, depresją, bólami w mięśniach, przeczulicą skóry, łusz-
czeniem się skóry, nudnościami, siatkowatym rozszerzeniem naczyń, niedokrwistością, podwyż-
szeniem poziomu  cholesterolu w osoczu krwi i zmianami w czynności serca, wykazywanymi w 
elektrokardiogramie. Awitaminoza H, wywołana eksperymentalnie u szczurów brakiem biotyny 
w pożywieniu powodowała łysienie. Człowiekowi nie grozi awitaminoza H, ponieważ organizm 
człowieka uzyskuje tę witaminę od drobnoustrojów żyjących w jelitach człowieka, syntetyzujących 
biotynę. W tzw. białku surowego jaja kurzego, jest związek  awidyna, który wiąże witaminę H i czy-
ni ją w ten sposób nieprzyswajalną dla człowieka. Nie należy zatem przesadzać ze spożywaniem 
surowych jaj, a raczej surowego białka. Można konsumować białko ubite na pianę, bo w trakcie 
ubijania jej wtłaczany tlen powietrza niszczy awidynę, podobnie jak obróbka termiczna jaj i po-
traw z ich komponentą. Zapotrzebowanie żywieniowe człowieka wynosi 150-300 mikrogramów 
na osobę na dzień. Witamina H jest dość rozpowszechniona w produktach spożywczych. Źródłem 
witaminy H w stanie wolnym są: mleko i warzywa; jako związana z białkami występuje w mięsie i 
w drożdżach. jest też w wątrobie, nerkach i w żółtku jaja. 

WITAMINA K - (filochinon (K1), (menachinon (K2), (menadian (K3), grupa związków 
naturalnych i otrzymywanych syntetycznie, potrzebna do wytwarzania protrombiny, substancji 
koniecznej do procesu krzepnięcia krwi, ma właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze, prze-
ciwbólowe i przeciwzapalne, bierze udział w formowaniu tkanki kostnej. Zapasy witaminy K w 
wątrobie są nieduże. Hypowitaminoza K - to skłonność do krwawień i krwawych wylewów. Nie-
dobory witaminy K u zdrowych ludzi zdarzają się rzadko, ponieważ jest wytwarzana w organizmie 
człowieka przez drobnoustroje przewodu pokarmowego. Niedobory może spowodować dłuższe 
podawanie leków, np. salicylanów. Awitaminoza K - to skaza krwotoczna - z powodu braku pro-
trombiny. W hemofi1ii podłożem tej dziedzicznej choroby są defekty genetyczne, a nie brak wita-
miny K. Zapotrzebowanie na witaminę K dla niemowląt wynosi 10 ug/dz, dla młodzieży i dorosłych 
średnio 4 mg/os/dz. Podaje się preparaty witaminy K profilaktycznie w zapobieganiu krwotokom, 
np. w chirurgii, kobietom przed porodem i niemowlętom zaraz po urodzeniu. Witamina K wystę-
puje głównie w postaci K1 w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego. Zawartość jej w 
zielonych warzywach jest mniej więcej proporcjonalna do zawartości w nich ch1orofi1u. Rośliny 
rosnące w ciemności nie mają ani chlorofilu, ani witaminy K. Dobrym źródłem witaminy K są: 
warzywa liściaste, jak kapusta i szpinak, a także brukselka, brokuły, kalafior, sałata, szpilki sosno-
we, dojrzale pomidory, zboże, orzechy włoskie. Z produktów zwierzęcych: wątroba, drób, mleko, 
masło, w których występuje w formie K2. Witamina K jest wrażliwa na promieniowanie ultrafio-
letowe i obecność alkalidów. 

WITAMINA P - (rutyna), rozpuszczalna w wodzie, kompleks bioflawonoidów o własnoś-
ciach antyoksydacyjnych, bierze udział w utrzymywaniu prawidłowego stanu tkanki łącznej, 
uszczelnia śródbłonek naczyń włosowatych, działając synergistycznie (wspierająco) z witaminą C. 
Hypowitaminoza P - kruchość naczyń włosowatych, które pękają nawet pod słabym uciskiem i na-
stępują miejscowe wylewy krwi (siniaki). Sprawdzianem niedoboru rutyny jest lekkie zaciśnięcie 
opaski na przedramieniu. Awitaminoza P - nawet samoistne, rozległe wylewy podskórne. Źródłem 
witaminy P są owoce i zielone warzywa liściaste. Najlepszym źródłem są owoce cytrusowe: cytry-
na, pomarańcze, grapefruity. 

WITAMINA PP  - (niacyna), z grupy witamin B, rozpuszczalna w wodzie. Niacyna jest na-
zwą grupową dla związków o działaniu przeciwpelagrycznym. Są to: kwas nikotynowy i  jego amid 
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(nikotynamid). Kwas nikotynowy wchodzi w skład dwóch koenzymów (koenzymu I i koenzymu 
II), które są składnikiem enzymów oksyreduktaz uczestniczących w pośredniej przemianie bia-
łek, tłuszczów i węglowodanów. Witamina PP jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 
mózgu, obwodowego układu nerwowego, do syntezy insuliny, tyroksyny, kortyzolu i hormonów 
płciowych. Kwas nikotynowy podawany ze związkami chromu obniża poziom cholesterolu u ludzi 
z podwyższonym jego poziomem w osoczu krwi. Działa zatem przeciwmiażdżycowo. Hypowita-
minoza PP objawia się brakiem apetytu, utratą sił, bezsennością, zawrotami głowy, drażliwością 
nerwową, neurastenią. Awitaminoza PP to choroba - pelagra, którą charakteryzują wykwity na 
skórze na skutek odkładania się barwnika, najczęściej na odkrytych częściach ciała, z więc na twa-
rzy i rękach. Zachodzą też zmiany w przewodzie pokarmowym - bóle brzucha, zaparcia, biegunki, 
zapalenie języka. Występują zaburzenia psychiczne i niedokrwistość. Pelgra jest właściwie polia-
witaminozą, która jest skutkiem niedoboru także i innych witamin z grupy B oraz  witaminy C i  
witaminy A. Pelagra występuje w tych krajach, w których pożywienie jest jednostronne i stanowi 
je głównie kukurydza. W białku kukurydzy - zeinie jest mało niezbędnego aminokwasu tryptofa-
nu, który może ulegać przemianie do niacyny. Prócz tego w ziarnach kukurydzy niacyna występuje 
w formie związanej, jako niacytyna, która jest nieprzyswajalna. W Meksyku, gdzie istnieje zwyczaj 
moczenia kukurydzy w wodzie wapiennej przed sporządzeniem z niej potrawy, pelagra nie wystę-
puje. Alkaliczne środowisko wody wapiennej ułatwia wykorzystanie niacyny z jej formy związanej. 
Zapotrzebowanie na witaminę PP - ustalono uwzględniając jej składowe części: kwas nikotynowy, 
amid kwasu nikotynowego i te ilości, które powstają z tryptofanu. Określa się je jako równoważ-
nik niacyny. Zapotrzebowanie na witamine PP czyli niacynę wedle polskich norm wynosi zależnie 
od wieku, płci, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej 8-24 mg równoważnika/os/dz. Picie 
alkoholu, kawy, herbaty i palenie tytoniu zwiększa zapotrzebowanie na niacynę. Rośnie również 
u osób bardzo aktywnych fizycznie (w sporcie). Witamina PP jest dość równomiernie rozłożona 
w ziarnach zbóż, toteż przy obniżaniu przemiału nie spada jej zawartość w takim stopniu, jak 
witamin B1 i B2.  Jest powszechnie rozpowszechniona w produktach spożywczych i roślinnych i 
zwierzęcych. Najlepszym źródłem witaminy PP są: wątroba, mięso, szczególnie wieprzowe, ryby, 
orzechy i ziarna zbóż, zwłaszcza pszenicy i ryżu. (I.Celejowa)
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Jedną z propozycji dowartościowania uczestników przedsię-
wzięcia,  szczególnie najmłodszych może być 

Dyplom
Doskonałego małego piekarczyka

Przyznany

…..........................................................................................................

Z okazji „Tygodnia Żytniego Chleba w Szkole”

Wydany w ……………………………                                                  Dnia ...............….

Wszystkie dzieci są piekarzami

Można również wręczać Certyfikaty i inne „dyplomy”,  
aby jakoś zachęcić do uczestnictwa i aktywności.
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Nasz chleb  powszedni - źródłem zdrowia

Dieta i zdrowie
Lata badań w dziedzinie żywienia, nad rolą składników odżywczych i zapotrzebowaniem or-

ganizmu człowieka na poszczególne komponenty, nie pozostawiają wątpliwości co do fundamen-
talnego znaczenia prawidłowo skomponowanej diety w zachowaniu zdrowia.

W pierwszej połowie XX wieku żywieniowcy zidentyfikowali podstawowe składniki pokar-
mowe stwierdzając, że ludzki metabolizm funkcjonuje dzięki stałemu dopływowi pożywienia, na 
które składają się głównie cukry (węglowodany), tłuszcze (lipidy) i białka.

 W oparciu o założenie, że ilość i jakość pożywienia decyduje o stanie zdrowia, ustalili stan-
dardy żywienia mające zapobiec deficytom. Stąd opracowane zostały tabele dziennych rekomen-
dowanych dawek oraz zalecenia żywieniowe odnośne konsumpcji produktów sprzyjających za-
chowaniu zdrowia. Późniejsze poznanie roli witamin i związków mineralnych w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu człowieka zaowocowało uzupełnieniem tych tabel o nowe składowe.

Ale na przełomie XX i XXI wieku uległa zmianie sama koncepcja definicji zdrowia. Zdrowie 
to już nie tylko brak choroby, ale także zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej. W tym kon-
tekście żywność postrzegana jest nie tylko jako niezbędny element do rozwoju, wzrostu i zacho-
wania dobrej kondycji organizmu ludzkiego, dieta staje się teraz kluczem do uzyskania właściwej 
jakości życia.

W ciągu ostatniego stulecia zmieniała się w konsekwencji koncepcja nauk o żywieniu. Kiedyś 
zbilansowana dieta oznaczała jedzenie adekwatnej to potrzeb puli składników żywieniowych w 
celu uniknięcia niedoborów. Ale w społeczeństwach dobrobytu nastąpił krok na poziom wyżej, 
gdzie prawidłowe żywienie oznacza odżywianie sprzyjające zachowaniu zdrowia i zmniejszeniu 
ryzyka wystąpienia dieto zależnych chorób przewlekłych. 

Ostatnie lata XX wieku to szczególne zwrócenie uwagi na związek między sposobem odżywia-
nia się, a pojawieniem się pewnych chorób, określanych mianem chorób cywilizacyjnych, takich 
jak np. choroby krążenia, cukrzyca typu II, nadciśnienie niektóre nowotwory i  inne.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań specjaliści opracowali tzw. piramidę zdrowego żywienia. 
To praktyczne zalecenia dotyczące udziału poszczególnych produktów spożywczych w codziennej, 
zrównoważonej diecie. Zestawienie przedstawiane jest w postaci graficznej piramidy, której po-
ziomy określają grupy produktów i ich ilości. Pokazane w ten sposób zalecenia żywieniowe dużo 
łatwiej przemawiają do wyobraźni i pozostają w pamięci.

Kolorowa piramida z rysunkami produktów w sposób bardzo obrazowy i precyzyjny ilustruje, 
jak należy komponować zdrowe posiłki, korzystając w odpowiednich proporcjach z produktów z 
każdej grupy żywieniowej. Produkty przedstawione w piramidzie zdrowego żywienia dostarczają 
organizmowi wszystkich niezbędnych dla zdrowia składników. Każda z grup wnosi wyjątkowy 
wkład w codzienną dietę. Zbilansowana, różnorodna dieta daje kompletny zestaw potrzebnych 
składników zapewniając zdrowie, energię i dobre samopoczucie. 

Piramida zdrowego żywienia została opracowana w 1992 roku w Stanach Zjednoczonych 
przez Departament Rolnictwa oraz Departament Zdrowia i Opieki Społecznej. Polscy dietetycy 
przystosowali ją do polskich warunków, wprowadzając nieznaczne zmiany w zakresie zalecanych 
ilości porcji niektórych grup produktów.

Niezmiennie jednak solidną podstawę piramidy i codziennej diety stanowią różnorodne pro-
dukty zbożowe, których zaleca się spożywać co najmniej 5 porcji dziennie (w USA - 6 do 11 porcji). 
A z piramidy jasno wynika, że produkty zbożowe powinny występować w każdym posiłku. W gru-
pie tej poczesne miejsce zarezerwowane jest oczywiście dla pieczywa.  

Pieczywo od wieków stanowi podstawę wyżywienia.
 Człowiek intuicyjnie wybierał to, co dla niego najlepsze. Zdecydowały o tym walory, których 

brak innym produktom żywnościowym. Chleb doskonale zaspokaja głód, jest łatwo podzielny, w 
formie kanapek jest wygodnym nośnikiem dla innych produktów i ma stosunkowo dużą trwałość. 
Oczywiście istotny jest także niepowtarzalny smak i zapach pieczywa.

Pieczywo dostarcza nie tylko sporej ilości energii, ale jest także źródłem wielu składników od-
żywczych, a przede wszystkim białka, składników mineralnych, witamin z grupy B  (kwas pantoteno-
wy, kwas foliowy, niacyna, tiamina i ryboflawina), witaminy E,  i błonnika pokarmowego oraz wielu 
substancji biologicznie aktywnych ważnych dla zdrowia. (inozytol, fruktooligosacharydy i inne...)
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Produkcja pieczywa w Polsce w większości oparta jest na tradycyjnej technologii  zakwa-
szania mąki żytniej. Około 65% pieczywa to pieczywo mieszane i żytnie, które produkuje się na 
zakwasach piekarskich. 

Obecnie asortyment pieczywa jest bardzo urozmaicony, jednak nie zawsze cenny z żywienio-
wego punktu widzenia. Musimy pamiętać, że chleb chlebowi nierówny.

Szybkość trawienia węglowodanów istotna dla zdrowia
Jasne pieczywo pszenne jest dobrym źródłem energii, tyle, że szybko podlega procesowi tra-

wienia i adsorpcji z przewodu pokarmowego, co powoduje dość gwałtowny wzrost stężenia gluko-
zy we krwi bezpośrednio po posiłku. Skutkiem tego jest nasilenie produkcji insuliny (niezbędnej 
do przeniknięcia glukozy do wnętrza komórek), czego efektem jest obniżenie poziomu cukru we 
krwi, odbierane jako stan zagrożenia dla organizmu i w odpowiedzi pojawia się ponowne odczu-
wanie głodu. Takie produkty charakteryzuje dość wysoki tzw. Indeks Glikemiczny (GI), wskazują-
cy czy po spożyciu posiłku z ich udziałem produkcja insuliny jest bardziej lub mniej intensywna.

Pieczywo na zakwasie, nasz chleb codzienny, zwłaszcza to z pełnego przemiału, o dużym 
udziale błonnika pokarmowego, cechuje niski wskaźnik glikemiczny. Posiłek oparty na takim pie-
czywie pozwala zachować przez dłuższy czas prawidłowy, umiarkowany poziom cukru we krwi, 
podobnie jak i insuliny. Ten pożądany efekt wynika ze spowolnienia czasu opróżniania żołądka i 
całego procesu trawienia. Dłużej utrzymuje się poczucie sytości, a pomiędzy posiłkami nie docho-
dzi do swoistej „huśtawki” w poziomie glukozy we krwi i napadów „wilczego apetytu”. Jadłospis 
uwzględniający kluczową rolę różnych gatunków chleba pozwala więc dostarczyć odpowiedniej 
ilości kalorii bez ryzyka niekontrolowanego wzrostu wagi. Bogaty w błonnik pokarmowy ciemny 
chleb jest wręcz jednym z ważniejszych elementów diet odchudzających, prowadzącym do reduk-
cji masy ciała. 

Zachwianie równowagi metabolicznej wynikające z wykluczenia pieczywa z diety może do-
prowadzić do efektu dokładnie odwrotnego od zamierzonego - do problemów z utrzymaniem pra-
widłowej masy ciała. A nadwaga i w konsekwencji otyłość sprzyja powstawaniu wielu chorób sta-
nowiących zagrożenie dla zdrowia i życia, takich jak: cukrzyca insulinozależna (typu II), choroba 
niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, a nawet niektóre nowotwory.

Warunek konieczny  pozyskiwania dobrego chleba.
Zastosowanie zakwasu naturalnego w technologii produkcji chleba wpływa niezwykle ko-

rzystnie na wartość żywieniową i smakową pieczywa. Obok omówionego wcześniej obniżenia in-
deksu glikemicznego w stosunku do nieukwaszanego pieczywa, kolosalną rolę odgrywa zwiększe-
nie biodostępności związków mineralnych.

Ziarna zbóż są bogatym źródłem biopierwiastków takich jak potas, fosfor, magnez, i cynk, 
jednak bez poddania ich obróbce biodostępność tych mikro- i makroelementów jest bardzo niska 
ze względu na związanie tych pierwiastków w formie fitynianów. Są to nierozpuszczalne związki 
kompleksowe z kwasem fitynowym. 

Podczas fermentacji zakwasu piekarskiego następuje degradacja fitynianów, a co za tym idzie 
uwalnianie związanych mikro- i makroelementów. Co więcej, zakwaszenie środowiska zwiększa 
rozpuszczalność magnezu i fosforu. Dowiedziono, że to bakterie mlekowe czynne w środowisku 
zakwasu odpowiedzialne są w głównej mierze za rozkład fitynianów, gdyż w cieście prowadzonym 
na drożdżach fityniany są degradowane ze znacznie mniejszą skutecznością.

W Polsce pieczywo mieszane jest produkowane najczęściej tradycyjnymi metodami, oparty-
mi na spontanicznej fermentacji żurku, półkwasu i kwasu z dodatkami drożdży do ostatniej fazy 
ciasta. Produkcja tego pieczywa opiera się na fermentacji wywołanej przez drobnoustroje natural-
nie zasiedlające surowce do produkcji chleba. Tradycyjnie, mieszanina mąki z wodą pozostawiana 
jest na odpowiedni długi czas aby zainicjować rozwój pożądanej mikroflory. Dla uzyskania pożą-
danego efektu piekarze nauczyli się kierować tym procesem prowadząc go wielofazowo, dodając w 
kolejnych etapach świeżą porcję mąki i wody. Ale i w klasycznej technologii możliwe jest wprowa-
dzanie nowoczesnych rozwiązań, ułatwiających pracę piekarzy, a pozostających nadal w zgodzie w 
tradycyjną technologią. Takim rozwiązaniem jest wprowadzenie piekarskich kultur starterowych 
– preparatów zawierających starannie dobrane szczepy bakterii mlekowych, które umożliwiają 
uproszczenie i skrócenie procesu produkcji przy zachowaniu najwyższej jakości otrzymywanego 
chleba. 

W tak uzyskanym zakwasie piekarskim następują korzystne przemiany właściwości ciasta, 
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buduje się bukiet pieczywa, wzmacniany następnie w procesie wypieku. Uzyskany w ten sposób 
chleb jest nie tylko atrakcyjny smakowo, cechuje się przedłużoną trwałością dzięki odporności na 
rozwój pleśni, ale także dłużej zachowuje świeżość konsumpcyjną.

Produkowane przez bakterie mlekowe kompleksy polisacharydowo-białkowe działają jak na-
turalne emulgatory wpływając korzystnie na objętość pieczywa i opóźniając czerstwienie chleba. 
Z kolei szczepy wytwarzające lipopolisacharydy zwiększają zdolność wiązania wody w miękiszu 
chleba, co spowalnia starzenie się pieczywa, ale też pozytywnie wpływa na objętość bochenków.

Dużym zagrożeniem dla jakości pieczywa, ale także dla zdrowia konsumenta mogą być po-
tencjalne zepsucia mikrobiologiczne pieczywa. Mogą je powodować pleśnie, drożdże, czy bakterie. 
Nawet przy zachowaniu wysokich wymagań higienicznych dla jakości surowców, nadal w mące 
obecna jest mikroflora pochodząca z ziarna. W konsekwencji powszechną praktyką stało się sto-
sowanie konserwantów w produkcji pieczywa o wydłużonej trwałości. Bakterie mlekowe podczas 
fermentacji zakwasu wytwarzają substancje o charakterze antybakteryjnym i antypleśniowym, 
które m.in. eliminują konieczność stosowania w tradycyjnym pieczywie chemicznych konserwan-
tów, nie zawsze obojętnych dla zdrowia konsumenta. 

Piramida zdrowego żywienia to kanon znany wszystkim osobom dbającym o dobrą kondycję 
i atrakcyjny wygląd. Ta świadomość to jednak stanowczo za mało, czego dowodzi obserwowany w 
Polsce drastyczny spadek spożycia pieczywa.

W ostatnich kilkunastu latach sposób odżywiania ludzi ulegał zmianom, które wynikały ze 
zmieniających się warunków ekonomicznych, zmieniającego się trybu życia i w konsekwencji zwy-
czajów żywieniowych.

Spadek konsumpcji pieczywa kłóci się jednak z zaleceniami lekarzy i dietetyków. Badania 
sposobu odżywiania się ludności Polski wykazują, iż przeciętna dieta – z punktu widzenia nauki 
o żywieniu – sprzyja rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych. Spożycie pieczywa w Polsce na po-
ziomie ok. 70 kg na mieszkańca rocznie, a w niektórych przypadkach nawet 40 kg jest jednym z 
czynników, który zwiększa ryzyko wystąpienia tych chorób.

 Warunkiem poprawy w tej dziedzinie jest działalność popularyzatorska, której istotnym 
elementem jest propagowanie modelu wyżywienia określającego optymalną, z punktu widzenia 
najnowszych zaleceń żywieniowych, wielkość i strukturę spożycia pieczywa, z uwzględnieniem 
polskich tradycji żywieniowych. Zalecany model konsumpcji ma szansę zastosowania pod warun-
kiem współpracy środowisk producentów, naukowców, lekarzy

i mediów. Wraz ze wzrostem świadomości żywieniowej konsumentów wzrasta ich zaintereso-
wanie produktami spożywczymi, które oprócz zaspokojenia głodu, spełniają dodatkowe funkcje fi-
zjologiczno – żywieniowe, wpływając na poprawę stanu zdrowia lub zmniejszając ryzyko zachoro-
wań na takie choroby jak np. nowotwory, miażdżyca, nadciśnienie, próchnica. I chociaż przemysł 
spożywczy jest jednym z prężniej rozwijających się gałęzi produkcji, a co roku na rynku pojawiają 
się tysiące nowych produktów, to żywieniowcy coraz częściej, a także, intuicyjnie, konsumenci 
zwracają się do czasem zapomnianych, tradycyjnych produktów żywnościowych, towarzyszących 
człowiekowi przez tysiąclecia.

Należy umiejętnie wykorzystać fakt, iż produkcja pieczywa metodami tradycyjnymi znajduje 
coraz większe uznanie u konsumentów oraz posiada najlepszą opinię z punktu widzenia żywienia 
człowieka. I stale to powtarzać...

dr inż. Anna Diowksz

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Politechnika Łódzka
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Czynniki surowcowe i biotechnologiczne stanowiące o proz-
drowotnych wartościach pieczywa

Dietetyczne funkcje składników ziarna zbożowego

„Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością”. Hipokrates sformułował powyższą 
maksymę 2500 lat temu. U progu trzeciego tysiąclecia dysponujemy potwierdzonymi naukowo 
dowodami o konieczności respektowania tej zasady. Co więcej, wiemy jak sprostać temu zalece-
niu. Współcześnie można zapisać – tak się czujesz jak się odżywiasz. Ludzki organizm jest wielką 
biologiczną i chemiczną przetwórnią. W wielu ośrodkach naukowych można się o tym przekonać. 
Do doświadczeń farmakologicznych, a także coraz częściej także żywieniowych, wykorzystuje się 
skomplikowane, skomputeryzowane urządzenia, będące odtworzeniem ludzkich i zwierzęcych 
przewodów pokarmowych.

Od około 30 lat budujemy piramidy prezentujące zasadę zdrowego żywienia. Ilość, jakość i 
właściwy dobór składników pożywienia mają decydujące znaczenie dla kondycji fizycznej, psy-
chicznej a tym samym długości życia człowieka. Świadomość znaczenia poszczególnych skład-
ników codziennej diety pozwala zapobiec poważnym chorobom układu krążenia, miażdżycy, 
nowotworom, alergiom oraz innym jednostkom określanym mianem schorzeń cywilizacyjnych. 
Lekceważenie zasady racjonalnego żywienia grozi otyłością, uznawaną już nie tylko w Ameryce, 
ale także w wielu krajach rozwiniętych za najważniejszy problem społeczny.

Najnowsza piramida racjonalnego żywienia, opracowana na przełomie wieków przez żywie-
niowców Harvard School of Medicine, jest najbardziej kompleksowa z dotychczas publikowanych. 
Co szczególnie zawraca uwagę to fakt, że w założeniach przypomina dietę mieszkańców basenu 
Morza Śródziemnego, uznaną na podstawie wieloletnich badań i powszechnej opinii za najzdrow-
szą.

Dobrze skomponowana dieta powinna zawierać 55-57% węglowodanów, 15-30 % tłuszczów, 
10-15% białek. Winna temu towarzyszyć odpowiednia ilość makro i mikroelementów, witamin, 
błonnika, antyoksydantów. Bilans kalorii przedstawia się bardzo skromnie: na 1 kg ciała/1 kcal/1 
godz. Oznacza to, że człowiek ważący 70 kg potrzebuje ok. 1700 kcal na dobę. Wystarczyłoby prze-
strzegać powyższego, aby problem otyłości, któremu towarzyszy skłonność do wielu chorób, moż-
na było zminimalizować.

Szczególna przy tym rola przetworów zbożowych, głównie pieczywa. Czy można żyć o chlebie 
i wodzie? Okrutne doświadczenia II wojny światowej zdają się to potwierdzać. Chleb i ogólnie 
pieczywo jest bowiem podstawowym składnikiem diety, dostarczającym organizmowi energii. Pa-
miętać należy, że dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży. Aczkolwiek chleb jest pożywieniem 
wnoszącym białka, większość witamin grupy B, liczne makro i mikroelementy, to głównym jego 
składnikiem jest skrobia. Zapewnia przez to stała dostawę energii do wszystkich tkanek, a szcze-
gólnie istotne do komórek układu nerwowego.

W białkach pszenicy i żyta, znaczący odsetek w puli aminokwasów stanowi kwas glutamino-
wy, pełniący obok dostarczonego substratu węglowodanowego – ważną rolę dla sprawnej pracy 
komórek mózgowych.

Zasada: nie wychodź do szkoły, nie wychodź do pracy bez śniadania z pieczywem – winna być 
bezwzględnie respektowana.

Na funkcjonalną (prozdrowotną) wartość pieczywa składa się kolejny komponent ziarna zbóż 
– błonnik pokarmowy. Niestety w ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy lekceważenie znaczenia 
tego składnika. Nawyki żywieniowe Polaków ulegają niekorzystnym zmianom, preferencje pokar-
mowe upodabniają się do uproszczeń dietetycznych znamiennych dla krajów wysokorozwinię-
tych. 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożycie błonnika w ilości 27-50g/dobę. Wobec pogłę-
biającej się tendencji do spożywania pieczywa pszennego z mąki wysokoprzemiałowej warto temu 
problemowi poświęcić więcej uwagi. Aktualna wiedza o znaczeniu błonnika pokarmowego w pro-
filaktyce narastających zachorowań na choroby określane mianem cywilizacyjnych, winna znaleźć 
jak najszybszy odzew w przemyśle młynarskim, a w ślad za tym u producentów pieczywa. 

Analiza przyczyn chorób przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, serca, złej przemia-
ny materii, a także wielu alergii z niedostatkiem błonnika wykazała ścisły związek pomiędzy nimi, 
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a sposobem odżywania się. Tendencja ta szczególnie występuje w społeczeństwach wysokorozwi-
niętych, w których diecie maleje udział składników naturalnych, a dominuje żywność przetworzo-
na, rafinowana 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 fizjologicznego, jak również ze względu na zdolność błonnika do 
absorpcji i usuwania z organizmu szeregu substancji toksycznych, a zwłaszcza metali ciężkich i 
sodu. Podkreśla się, ze pokarm zawierający duże ilości błonnika jest naturalnym środkiem prze-
ciwdziałającym nadwadze i otyłości.

Koszty społeczne związane z leczeniem chorób wywołanych nadwagą są ogromne. Obserwu-
jemy to w Polsce. Na pierwszym planie w walce z tym narastającym zjawiskiem winny znaleźć się 
działania profilaktyczne, a wśród nich podnoszenie świadomości społeczeństwa. Należy szeroko 
informować o konieczności ograniczania, a nawet eliminacji spożywania produktów wysokoka-
lorycznych (głównie tłuszczów zwierzęcych).W Stanach Zjednoczonych, Anglii i krajach skandy-
nawskich potwierdzono na dużych grupach badawczych, ze spożywanie pieczywa i przetworów z 
mąki pszennej wysokoprzemiałowej podnosi ryzyko śmiertelności nawet o 15%.

Cukrzyca – oprócz otyłości i miażdżycy – należy do chorób niosących szczególnie groźne cy-
wilizacyjne żniwo śmierci. Dieta populacji o dużej częstości występowania cukrzycy charakteryzu-
je się znacznym udziałem tłuszczu i węglowodanów prostych. Żywienie także może przyczynić się 
do powstawania cukrzycy. Zachorowaniom na te chorobę sprzyja bowiem wysoka wartość ener-
getyczna pokarmów, uzyskana w wyniku oczyszczenia ich ze składników pokarmowych, głównie 
z błonnika. Jednocześnie pozbawienie żywności włókna powoduje, ze trzeba spożyć większą ilość 
pokarmu, aby uzyskać uczucie sytości. Spożywanie produktów o wysokiej zawartości błonnika 
zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 o 35%.

W społeczeństwach ubogich, spożywających pokarmy z dużą zawartością włókna pokarmo-
wego obserwuje się znacznie mniejsze nasilenie miażdżycy i jej następstw, w postaci choroby nie-
dokrwiennej i zawału serca, które w społeczeństwach uprzemysłowionych nabrały cech epidemii.

Zestawienie tych faktów dowodzi, że włókno pokarmowe odgrywa istotną rolę w gospodarce 
lipidowej ustroju. Populacje, które odżywiają się pokarmem bogatym w błonnik, mają mniejsze 
stężenie cholesterolu całkowitego we krwi.

W etologii nowotworu jelita grubego i prostaty coraz częściej podnosi się czynnik diety. Z 
badań porównawczych wynika, że w populacjach, które spożywają pokarmy składające się z żyw-
ności roślinnej bogatej we włókna pokarmowe, ubogiej w tłuszcz, cukier i sól zachorowania na 
nowotwory należą do rzadkości. Odejście od naturalnej diety, jak wskazują statystyki europejskie, 
a szczególnie dotyczy to Polski - stanowi o alarmująco narastających chorobach nowotworowych 
w obrębie przewodu pokarmowego.

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 pro-
wadzących 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%.

Mikroflora zbóż i mąki
Surowce zbożowe są zasiedlane przez różnorodną mikroflorę saprofityczną, pochodzącą z 

gleby i powietrza. Nie bez wpływu jest stan higieniczno-sanitarny zakładów młynarskich.
Mikroflora mąki jest w zasadzie kształtowana przez stan mikrobiologiczny zbóż. Na ziarnach 

zbóż najliczniej występują bakterie przetrwalnikowe z rodzaju Bacillus (B. subtilis, B. cereus, B. 
megaterium, B. mesenteroides). W zależności od rodzaju zboża oraz miejsca wegetacji, liczba 
drobnoustrojów przetrwalnikujących zawiera się w granicach rzędu 10²- 104 w 1 gramie. Grupa 
ta cechuje się uzdolnieniami proteolitycznymi i sacharolitycznymi. Wiele odmian z wymienio-
nych gatunków wykazuje wysoką ciepłoodporność. Drobnoustroje przetrwalnikujące z rodzaju 
Bacillus, które w procesie wypieku pieczywa nie uległy zniszczeniu, mogą wywołać w pieczywie 
nieukwaszonym (pH powyżej 4,5) śluzowacenie, czyli tzw. chorobę ziemniaczaną.

Dominującą florą zbóż są jednak zarodniki grzybów strzępkowych, głównie z rodzajów Asper-
gillus, Penicillinum, Alternaria, Fusarium.
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W polskich zbożach do najczęściej identyfikowanych należą: Aspergillus fumigatus, Asper-
gillusflavus, Penicillum notatum, i Penicilinum expansum. Często spotyka się Aspergillus ochra-
ceus, który jest producentem groźnej mikotoksyny – ochratoksyny A.

Zanieczyszczenie zbóż zarodnikami pleśni waha się w granicach 10²/g, rzadziej 105 /g. Te 
ostatnie wartości wskazują, że zboża są zapleśniałe. Aktywacja zarodników pleśniowych następu-
je, jeśli zboże jest nie dosuszone i jego wilgotność przekracza 18%. Do zapleśnienia zboża może 
dojść również wtedy, kiedy dobrze wysuszony surowiec przechowywany jest w magazynach o nie-
kontrolowanych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych. Stęchłe zboże traci swoją wartość, 
a ponadto nie można wykluczyć zanieczyszczenia mikotoksynami. Zanieczyszczenie mąki pleśnia-
mi średnio określa się na poziomie 103 – 104 jtk/g.

Proces czyszczenia ziarna w znacznym stopniu redukuje liczbę drobnoustrojów.
W mące otrzymanej z suchego ziarna drobnoustrojów jest 102 -  103/g..  Nie zagraża to trwa-

łości wypiekanego pieczywa. Również proces ogrzewania mąki w temperaturze 130 stopni Celsju-
sza eliminuje drobnoustroje, w tym także ciepłooporne, nie usuwa jednak mikotoksyn wytworzo-
nych przez pleśnie.

Badania prowadzone w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii wskazują, że za-
wartość aflatoksyn oraz ochratoksyny A w wielu próbach mąk krakowych wielokrotnie przekracza 
dopuszczalne wartości europejskie. Z uwagi na szczególną toksyczność wymienionych mikotok-
syn jako związków silnie rakotwórczych, Unia Europejska Rozporządzeniem Komisji nr 1525/98 
z dn. 16 lipca 1998 roku określa wymaganie, dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń toksynami pleśniowymi.

Maksymalna ilość aflatoksyn B1 nie może przekraczać 2 ug/kg. Natomiast zanieczyszczenia 
ochratoksyną A nie powinno być wyższe niż 5 ug/kg masy środka spożywczego.

Bardzo groźną infekcją zbożową jest sporysz. Jeśli nie stosuje się odpowiednich środków 
ochronnych może dochodzić do masowych zakażeń żyta przez Claviceps purpurea. Jest to grzyb 
workowców pasożytujących na słupkach kwiatów żyta. Skleroty zawierają silnie trujące alkaloidy, 
głównie ergotaminę, ergometrynę i kwas lizergowy. Ziarno porażone sporyszem nie nadaje się do 
przerobu. W literaturze przedmiotowej opisano liczne przypadki zatrucia chlebem wypieczonym 
z mąki skażonej sporyszem.

Omówione powyżej przykłady najczęstszych zakażeń ziarna zbożowego, a w konsekwencji 
obciążeń mikrobiologicznych mąki, często pogarszają jej wartości wypiekowe. 

Najbardziej niepokojąca jest jednak obecność drobnoustrojów przetrwalnikujących, które w 
czasie wypieku nie są eliminowane. Nie można również nie docenić groźby, jaką niosą karcino-
genne mikotoksyny pleśniowe, nie ulegające degradacji podczas obróbki termicznej. Na zbożu, 
szczególnie na ziarnach żyta i pszenicy, zebranej w optymalnych warunkach pogodowych, obficie 
występują cenne dla przyszłego przerobu mąki bakterie fermentacji mlekowej oraz drożdże, odpo-
wiedzialne za procesy ukwaszenia i dojrzewania zakwasów piekarskich, używanych do produkcji 
pieczywa mieszanego i żytniego. Skład tej mikroflory jest bardzo stabilny i w dużym stopniu zależy 
od geografii uprawy zbóż.

Bardzo trudno jest np. ukwasić mąki żytnie, produkowane we Francji i Belgii na drodze spon-
tanicznej fermentacji, z powodu niedostatku bakterii mlekowych.

Rola obu grup fizjologicznych – bakterii fermentacji mlekowej rodzaju lactobicillus i droż-
dży (Saecharomyces) jest nie do przecenienia. Tylko z ich udziałem można dokonać korzystnych 
zmian, np. wzbogacić w witaminy grupy B, zoptymalizować reologię środowiska.

Najważniejsze są jednak uzdolnienia fizjologiczne bakterii fermentacji mlekowej. Główny 
metabolit pałeczek Lactopbacillus – kwas mlekowy, obniża pH, eliminuje drobnoustroje gnilne, 
higienizuje środowisko, a ponadto sprzyja rozwojowi drożdży, tworząc warunki do stabilnego 
współżycia obu grup drobnoustrojów.

Należy ponadto podkreślić znaczenie żywieniowe i profilaktyczne kwasu mlekowego, który 
jest produktem przemiany materii człowieka. Forma prawoskrętna L (+) powstaje w tkankach 
oraz płynach ustrojowych i jest metabolizowana szybko i całkowicie, podczas gdy forma lewo-
skrętna D (-) około siedem razy wolniej. Dlatego ważne jest, aby dobór szczepów (składających 
się na kultury starterowi), odpowiedzialnych za akumulację kwasu mlekowego w środowisku za-
kwasów chlebowych - gwarantował przewagę formy L (+). Winien on stanowić ok. 80% całej puli 
kwasu.

Izomer L (+) zalecany jest w schorzeniach przewodu pokarmowego, przy przewlekłym nie-
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życie żołądka, nadkwaśności, przewlekłego zapalenia jelita grubego, w chorobach wątroby, nerek, 
trzustki. Forma D (-) przez spowolniony metabolizm obniża pH dolnego, aż do odcinka jelita gru-
bego, przez co ogranicza rozwój mikroflory gnilnej i patogennej.

Wiele danych zdaje się wskazywać na przeciw karcinogenne działanie kwasu mlekowego. 
Wartość żywieniowa i zdrowotna kwasu mlekowego znana jest intuicyjnie od wieków. Przykład 
często przywoływany to długowieczność ludzi z południowo- wschodniej Europy, gdzie żywność 
fermentowana z udziałem bakterii mlekowych stanowi znaczną pozycję w codziennej diecie. W 
populacjach tych do rzadkości należą nowotwory przewodu pokarmowego.

Inną jednak pożyteczną rolą kwasu mlekowego jest zdolność do tworzenia łatwo przyswaja-
nych rozpuszczalnych soli wapnia i żelaza. Towarzyszy temu całkowita redukcja inozyto-6-fosfo-
ranów, związana z obecnością fitazy.

Potwierdzono, że podczas fermentacji zakwasów wzrasta poziom egzogenny mikrokwasów, 
lizany, metioniny i tryptofanu.

Badania ostatnich lat podnoszą znaczenie bakterii fermentacji mlekowej dla detoksykacji 
mąki z toksyn drobnoustrojowych, wytwarzanych przez pleśnie i niektóre bakterie. Dotyczy to 
grupy wysoce ciepło opornych aflatoksyn (w szczególności ochretoskyny A), których rakotwórcze 
oddziaływanie poprzez osłabienie układu odpornościowego nie pozostawia wątpliwości. Elimi-
nacja tych karcianogenów możliwa jest na drodze biologicznej. W czasie kierowanego procesu 
fermentacji zakwasów redukcja ich zawartości w mące osiąga ponad 95%.

Mąka z polskiego zboża posiada wysokie wartości żywieniowe. Stan obciążeń mikrobiologicz-
nych nie wyklucza możliwości przygotowania z tego surowca pieczywa wysokiej jakości, o pożąda-
nych wartościach prozdrowotnych.

Biologiczna metoda produkcji chleba
Biologiczna metoda produkcji chleba nie jest nowością. Wiele małych piekarń, pozostających 

w rękach mistrzów tego rzemiosła, stosuje je z powodzeniem od zawsze. Nieodległy również jest 
czas, gdy w większości gospodarstw wiejskich wypiekano chleb, bez użycia drożdży. Gospodyni 
przygotowywała zakwas ze sztywnego zaczątku, który stanowiła gruda ciasta, pozostała z poprzed-
niego wypieku. Uzasadnione wydaje się pytanie, czy również w dużych piekarniach, produkują-
cych kilka, a nawet kilkanaście ton pieczywa na dobę, możliwe jest stosowanie metody biologicz-
nej, gwarantującej uzyskanie chleba o najwyższej jakości.

Ekosystem zakwasów piekarskich był i nadal jest przedmiotem badań w wielu ośrodkach 
biotechnologicznych. Także polska literatura dogłębnie opisuje stan mikrobiologiczny tych środo-
wisk, wskazując jednocześnie na złożoność zachodzących zjawisk, W procesie dojrzewania zakwa-
sów czynne są dwie grupy fizjologiczne – bakterie mlekowe i drożdże, prowadzące odpowiednio 
procesy fermentacji mlekowej i etandowej. Powodzenie harmonijnego przebiegu tych zjawisk za-
leży od charakteru koegzystencji między pałeczkami mlekowymi, jak również relacji i charakteru 
współbytowania obu partnerów – bakterii i drożdży.

Najkorzystniejszym jest układ symbiotyczny. Ma one miejsce wówczas, gdy przewaga bakte-
rii fermentacji mlekowej nad drożdżami Saccharomyees cerevisiue jest rzędu 102, czyli kilkaset 
komórek bakteryjnych przypada na jedną komórkę drożdżową. Taki stan współbytowania zaob-
serwować można w zakwasach, pochodzących z różnych rejonów Polski, pobranych w małych 
rzemieślniczych piekarniach produkujących chleb metodą tradycyjnej, wielofazowej fermentacji.

Wyizolowane z tych środowisk bakterie mlekowe należą do rodziny Lactobacielaceae. Prze-
ważają przy tym pałeczki homofermentacyjne nad heterofermentacyjnymi. Na podstawie innych, 
opisywanych w literaturze (niemieckiej, rosyjskiej, włoskiej, amerykańskiej) danych o stanach 
zasiedlania zakwasów chlebowych, znajduje potwierdzenie powyższa reguła. Różnice występują 
natomiast w odniesieniu do gatunku Lactobacillus. We wszystkich opisywanych ekosystemach 
dominującym jest homofermentacyjny szczep Lactobacillus plantarum (w polskich zakwasach 
stanowi ok. 60% wszystkich identyfikowanych bakterii mlekowych).

Drugim co do częstości występowania jest heterofermentacyjny szczep: Lactobacillus brevis, 
który w polskich zakwasach stanowi ok. 25% identyfikowanych pałeczek mlekowych. Mniejszy 
odsetek stanowią: Lactobacillus fermentum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus leichma-
nii, Lactobacillus sanfranciscensis.

Ostatni z wymienionych, wyizolowany po raz pierwszy z zakwasu popularnego w rejonie za-
toki San Francisco, chleba francuskiego, jest interesujący ze względu na unikalne wśród Lactoba-
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cillaceae powinowactwo do maltozy, związane z zawartością maltofosforylazy. Maltoza, która jest 
podstawowym dwucukrem mąki (stanowi 60 proc. wolnych cukrów), hydrolizowana jest przez L. 
sanfranciscensis do glukozy. Zdolność taka stwarza korzystne warunki innym szczepom bakterii 
mlekowych, a przed wszystkim sprzyja wzrostowi drożdży. Z tych względów szczep L. Sanfran-
ciscensis jest bardzo ważny jako komponent kultur starterowych. Obecność tych bakterii w star-
terach zakwasowych gwarantuje symbiotyczną koegzystencję innym pałeczkom mlekowym, a w 
efekcie przez szybkie gromadzenie kwasu mlekowego i towarzyszące temu obniżenie pH środowi-
ska, zapewnia dynamiczny rozwój drożdży.

Drożdże, dzięki zdolności do syntezy witamin z grupy B – głównie ryboflawiny, cementują 
układ symbiozy drożdży i bakterii fermentacji mlekowej. Korzystna wymiana usług stanowi pod-
stawę prawidłowego przebiegu dojrzewania zakwasów, wyrastania ciasta, a w ostatecznym wyni-
ku uzyskania pieczywa o unikalnych walorach smakowych, aromatycznych, długiej trwałości, o 
szczególnie ważnej wartości prozdrowotnej.

Kultury starterowe
Właściwe ukierunkowanie z jednoczesnym zintensyfikowaniem fermentacji zakwasów pie-

karskich, uzyskuje się poprzez stosowanie różnych postaci szczepionek, na które składają się mie-
szane populacje bakterii mlekowych i drożdży.

Według definicji Bode i Sebela z 1982 roku „Kultury starterowe, przeznaczone do wytwo-
rzenia ciasta są to wyselekcjonowane na podstawie specyficznych właściwości, bakterie kwasu 
mlekowego rodzaju Lactobacillus, w postaci monokultur lub w postaci kultury mieszanej kilku 
gatunków z drożdżami lub bez drożdży. Są one wprowadzane w bardzo dużej ilości do zastawów 
zakwasów z mąki zbóż chlebowych, szczególnie zawierających mąkę żytnią, w celu zapoczątko-
wania w relatywnie krótkim czasie fermentacji mlekowej (fermentacja kwasowa) i ewentualnie 
fermentacji etanowej (fermentacja drożdżowa)”.

Kultury startowe, zwane również starterem fermentacji są mało jeszcze rozpowszechnione 
w krajowym piekarnictwie. Sytuacja taka musi w nieodległym czasie ulec zmianie. Odniesieniem 
niech będzie przetwórstwo mleczarskie, które w ostatnim dziesięcioleciu osiągnęło poziom akcep-
towany przez Unię Europejską. Nie byłoby to możliwe bez wykorzystania różnych zestawów sko-
jarzonych populacji bakterii mlekowych. Kultury starterowe są bowiem gwarancją prawidłowego 
ukierunkowania powtarzalności fermentacji, przy jednoczesnym zapewnieniu żądanych cech or-
ganoleptycznych i wartości zdrowotnych gotowych produktów. Poza gwarancjami dotyczącymi 
jakości wypieku, startery racjonalizują przebieg fermentacji. Stanowią o możliwości ograniczenia 
liczby faz dojrzewania zakwasów, np. tradycyjnej, pięciofazowej do trój, a nawet dwufazowej me-
tody wytwarzania ciasta chlebowego z gwarancją dużej stabilności.

W tradycyjnej fermentacji piekarskiej źródłem bakterii jest zaczątek lub kwas, który dojrzał 
spontanicznie. Rozwój pałeczek mlekowych, a wraz z nimi nagromadzenie ich metabolitów, na-
stępuje przez pomnożenie faz i dobór czasu ich trwania, aby w rezultacie uzyskać dojrzały kwas, z 
którego przygotowuje się ciasto do wypieków.

Zastosowanie starterów fermentacji pozwala na szybkie zdominowanie środowiska przez wy-
soko aktywne bakterie mlekowe i drożdże.

Gwarantuje to:
Szybkie zapoczątkowanie procesu fermentacji,
Zapewnienie stabilności fermentacji,
Powtarzalną jakość za każdym razem,
Pewność i niezawodność procesu technologicznego,
Skuteczność i uproszczenie produkcji,
Otrzymanie chleba o ukształtowanym smaku i aromacie,
Nadanie gotowemu wyrobowi wysokich walorów dietetycznych,
Nadanie środowisku odpowiednich cech wypiekowych na skutek przemian biochemicznych, 

zachodzących pod wpływem naturalnych metabolitów drobnoustrojowych,
Wydłużenie terminu przydatności pieczywa do spożycia, dzięki poprawieniu właściwości miękiszu.
Do produkcji kultur starterowych wybiera się wysoko aktywne szczepy bakterii fermentacji 

mlekowej, wyizolowane z tradycyjnych kwasów piekarskich. Mają one status GRAS (Generally Re-
cognized As Safe). Duńska firma Chr. Hansen produkuje startery w postaci liofilizowanych mono-
kultur bakteryjnych, zawieszonych na glukozie. Jedna saszetka zawiera 25g preparatu o koncen-
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tracji żywych komórek 2x1010  jtk/g. Firma zaleca dozowanie 25g startera na 50 kg mąki. Kulturę 
starterowi rozprowadza się w wodzie celem rehydracji drobnoustrojów i dodaje do mieszaniny 
mąki z wodą, Fermentację prowadzi się 16-20 godzin w temperaturze 25-30 stopni Celsjusza do 
kwasowości 14-17 ml 0,1 N NaOH. Z otrzymanego kwasu można bezpośrednio produkować ciasta 
żytnie i mieszane.

Wiodącym producentem piekarskich kultur starterowych w Niemczech jest firma Ernest Bo-
cker GmbH, która produkuje liofilizowany preparat bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus 
sanfranciscensis o zawartości żywych komórek 1,5x109 jtk/g. Zalecany sposób postępowania to w 
pierwszym etapie wprowadzenie żuru (0,24kg startera, 2,4kg mąki, 1,8kg wody), a następnie po 
15-18 godzinach fermentacji można sporządzić ciasto do wypieku. Na rynku dostępne są podobno 
inne preparaty. Niemcy są niewątpliwie liderem we wprowadzaniu nowoczesnych metod kiero-
wania procesami fermentacyjnymi.

Firmą obecną na rynku francuskim i amerykańskim jest Lallemand S.A. Produkuje ona liofi-
lizowane startery, złożone z mieszanych monokultur bakterii fermentacji mlekowej i drożdży.

Preparaty serii „Lavain” są to liofilizowane czyste kultury, pakowane w saszetki po 5g i 25g. 
Zalecane dawkowanie to 5g preparatu na 3-5kg mąki. Lallemand S.A., podobnie jak Bocker GmbH 
zaleca do produkcji pieczywa metodę 2-fazową. 

W Polsce kultury starterowe o nazwie BIOLAC dla potrzeb piekarnictwa produkuje BIOLAC-
TA – TEXEL. Zawierają w swoim składzie mieszaną populację bakterii fermentacji mlekowej Lac-
tococcus lactis, Lactobacillus delbruecki, Lactobacillus plantarum i Lactobacillus casei. Kultury 
dodaje się w ilości 0,05 – 0,1% w stosunku do użytej mąki.

Innym krajowym producentem kultur starterowych jest firma BIOSTAR. Skład i sposób wy-
tworzenia tego preparatu został opracowany przez zespół pracowników Instytutu Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej.

Produkowany Bio – Starter do fermentacji zakwasów piekarskich ma postać liofilizatu, zawie-
rającego nie mniej niż 2X 109 jtk. W 1 gramie. Tak skomponowanej kulturze starterowej bakterie 
mlekowe reprezentowane są przez trzy rodzime szczepy wyizolowane pierwotnie ze spontanicznie 
dojrzewających zakwasów na zasadzie reprezentowalności – Lactobacillus plantarum, Lactoba-
cillus brevis oraz Lactobacillus sanfranciscensis.

Uzdolnienia fizjologiczne powyższych szczepów bakterii i drożdży stanowią o trwałości kom-
pozycji, wysokiej aktywności fermentacji zarówno jej kierunku mlekowego jak i etanowego.

Powyższe potwierdzono w licznych badaniach podstawowych, pilotowych a przede wszyst-
kim wprowadzono do praktyki piekarskiej w wielu zakładach krajowych i zagranicznych.

Z pełną świadomością opisywanych wyżej faktów oraz w trosce o jakość chleba, w 2003 roku, 
z inicjatywy grupy mistrzów piekarskich założona została Fundacja Polski Chleb.

Motywem przewodnim działania Fundacji jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest 
jakość pieczywa, którego spożycie w Polsce wynosi około 70 kg rocznie na jednego mieszkańca, 
co stawia nas wśród krajów o najwyższym spożyciu chleba. Pamiętać należy, że chleb jest podsta-
wowym składnikiem diety ludzi biednych, których odsetek w naszym kraju jest niestety znaczny. 
Zamiarem Fundacji jest mobilizowanie zakładów piekarskich do podejmowania odpowiedzialno-
ści za wartości odżywcze i prozdrowotne wypiekanego chleba oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
żywieniowego. Często bowiem rynek oferuje pieczywo „wzbogacone” w różnego rodzaju polepsza-
cze. Chleb nazywany razowym jakże często jest „barwiony”. Nie wiemy jeszcze, w jakim stopniu 
obce dodatki, akumulowane w organizmie przyczyniają się do wzrastania zachorowania na naj-
groźniejsze choroby cywilizacyjne. Nie można jednak bagatelizować takiej możliwości. 

Wielowiekowa polska tradycja przygotowania i wypieku chleba powinna powrócić do pie-
karń. Popierają to mistrzowie, świadomi odpowiedzialności, że polski chleb może być doskonałym 
pożywieniem, nie tylko przez swój wygląd, smak i aromat, ale jednocześnie budować nasze zdro-
wie. Istotne wsparcie Fundacji stanowią wieloletnie wyniki badań, prowadzonych w Instytucie 
Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej. 

W ostatnim dziesięcioleciu obroniono trzy prace doktorskie z zakresu biotechnologii piekar-
stwa, wykształcono kilkudziesięciu magistrów inżynierów w przedmiotowym temacie. Wielu ab-
solwentów wprowadza w życie biologiczną metodę prowadzenia zakwasów, dojrzewania ciasta i 
właściwych warunków wypieków, w kraju i na całym świecie.

Magdalena Włodarczyk – Kierczyńska, Piotr Dziugan
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Chleb piecze się sercem

Rozmowa z inż. Bogdanem Mamajem, Starszym Cechu Piekarzy w Warszawie, 
właścicielem piekarni ”Na Barskiej”

- Pierwsza wzmianka o zrzeszeniu piekarzy pochodzi z 1520 roku. Cech Piekarzy 
warszawskich liczy sobie około 400 lat, zapisał kilka pięknych kart w historii. Jak 
obecnie postrzega Pan jego rolę?

- Nasza organizacja, jak inne samorządy, przechodziła różne koleje losu. Mimo wielu dra-
matów historycznych – przetrwaliśmy. Po II wojnie światowej przynależność do cechu była 
obligatoryjna, piekarze więc należeli, ale nie czuli się związani emocjonalnie z organizacją. To 
były czasy reglamentacji, przynależność kojarzyła się z przydziałami, rozdzielnikami, obowiąz-
kowym rozliczaniem, sprawozdaniami itd. W okresie transformacji gospodarczej zniesiono 
obowiązek należenia do cechu, wielu piekarzu, sfrustrowanych coraz trudniejszą sytuacją na 
rynku, atmosferą panującą w kraju odwróciło się od organizacji. Cech istnieje nadal, ale wię-
zi łączące członków zostały zerwane. Tylko nieliczni kontynuują tradycje, usiłują zintegrować 
środowisko piekarzy. Uważamy, że trzeba podtrzymywać i pielęgnować dawną tradycję rze-
miosła, i że powinna ona być przedmiotem naszej dumy. Obecnie Cech jest zrzeszeniem właś-
cicieli piekarni, którzy chcą współpracować, aby pomóc sobie w rozwiązywaniu codziennych i 
niecodziennych problemów, jest miejscem spotkań i wymiany poglądów. Na około 300 pieka-
rzy funkcjonujących w stolicy do Cechu należy 76. Dodam, że Cech Piekarzy w Warszawie jest 
Związkiem Pracodawców.

- Jak określiłby Pan tych, którzy są zrzeszeni w Cechu?
- Powiedziałabym, że to są piekarze, których można zaliczyć do najsolidniejszych. Prze-

ważnie są to piekarze w kolejnym pokoleniu, z tradycjami. A takie dziedzictwo nobilituje, ale i 
jednocześnie zobowiązuje do solidności. Są wśród nas i rzemieślnicy z krótszym stażem, którzy 
uważają, że Cech jest im potrzebny. I Cech stara się dawać im oczekiwane wsparcie. Nie udzie-
lamy pomocy materialnej, bo nas na to nie stać, ale świadczymy usługi branżowe - szkoleniowe, 
doradcze, organizacyjne. 

- Jaki macie dokumenty, w których znajduje odzwierciedlenie historii Cechu?
- Prowadzimy kronikę, a w niej są opisywane ważniejsze wydarzenia – posiedzenia zarzą-

du, spotkania członków, społeczności piekarskiej. Etycznego kodeksu pisanego nie mamy, ale 
piekarze, którzy do nas należą, spełniają wymagania określone przez Cech, otrzymują certyfi-
kat solidności. I ten dokument do czegoś zobowiązuje, podczas gdy inni, nie zrzeszeni – nie czują 
tego „oddechu” na swoich plecach, robią to, co jest dla nich wygodne. 

- Czy mógłby Pan określić tę sytuację bardziej precyzyjnie?
- Na rynku pojawiły się firmy wypiekające chleb, które psują wizerunek całej branży. Są to 

firmy – meteoryty. Wyrastają nagle, biorą się nie wiadomo skąd, rozkręcają działalność, której 
celem jest jak największy zysk, a potem znikają tak samo nagle, jak się pojawiły. Nie przestrze-
gają żadnych zasad. 

- Czas transformacji to czas rewolucji w piekarnictwie nie tylko w sensie zmiany 
właścicieli, ale także technologii?

- Za komuny trzeba było piec tyle chleba, żeby nigdy go nie brakowało. Piekarnie notowa-
ły wielkie straty. Na początku transformacji rozwiązano Centralny Związek Społem, któremu 
„podrzucono” piekarnie. W stolicy powstało około 200 piekarni rzemieślniczych, które zaczęły 
ostro konkurować ze sobą, nie patrząc na koszty. Każda chciała sprzedać jak najwięcej. Zaczęły 
się różnego typu kombinacje. Szacuje się, że na rynku jest około 20 proc. pieczywa nigdzie nie 
rejestrowanego. Normalny piekarz, płacący podatki jest przy takich piratach bez szans. W bliżej 
nieokreślonej stodole piecze się np. kilka ton ciasta dziennie i wywozi na bazary. Tam poprzez 
sieć „babć” pieczywo, podłej często jakości jest sprzedawane jako magiczny, „domowy” wypiek, 
z niewiadomego źródła. I w ten sposób powstają pączki za 0,40 groszy, chleb za 0,90 – itd. 

Dlatego 2/3 uczciwych piekarzy wegetuje i marzy o lepszych czasach. Pragniemy jedynie 
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przetrwać, nie wiemy jednak czy to nam się uda. 
Młodzi szarpią się, wierząc, że im się powiedzie, że się opłaci. Ale są na straconej pozycji w 

porównaniu z tzw. fabryką chleba,. 
- Co sądzi Pan o nowoczesnych technologiach wypieku chleba i czy gwarantują 

one bezpieczeństwo zdrowotne produktu? Czy „chleb z worka” zastąpi nam trady-
cyjnie wypiekane pieczywo?

-Uważam, ze każda metoda, zmierzająca do tego, żeby chleb był smaczny i chętnie konsumo-
wany przez klienta jest dobra. Technologię wypieku chleba trzeba rozgraniczyć na tradycyjną 
i nowoczesną. Całe nasze życie zmierza ku nowoczesności i dzisiaj nie możemy już produkować 
tak, jak prababcie. Dzisiaj zorganizowana firma piekarska musi produkować dla osiągnięcia 
zysku. 

Sto lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze maszyny piekarskie – zostały potępione – mie-
szadła zamiast rąk ludzkich miały negatywnie wpływać na jakość pieczywa. Dzisiaj jest podob-
na sytuacja. „Chleb z worka” to nic innego jak stosowanie gotowych mieszanek. Fakt, że część 
piekarzy poszła na łatwiznę. Trzeba jednak uświadomić fakt, że nowoczesności się nie zatrzy-
ma. Musimy jednak zastanowić się, gdzie jest kres tego pędu? 

Pieczywo tradycyjne wymaga około 70 godzin, żeby powstało. Kogo stać, aby jeden czło-
wiek prowadził fermentację, potem przygotował bochenki do wypieku? Owszem, są piekarnie, 
które silą się na to, próbują pogodzić te dwie sprawy: nowoczesność i tradycje.

Metoda tradycyjna, w której zachodzą wszystkie procesy biologiczne i biochemiczne, nie-
zbędne do tego, żeby rozwinęły się bakterie kwasu mlekowego oraz zniszczyły toksyny obecne 
w zbożu, jest zdecydowanie lepsza od nowoczesnej, prowadzonej bez procesu fermentacji. Wy-
chodzę z założenia, że wszystko, co nas otacza musi być zgodne z naturą, przygotowanie chleba 
także.

- Ale część piekarzy tak nie myśli. „Oni” myślą sobie” tak: po co ja mam się mę-
czyć i przygotowywać chleb metodą tradycyjną, skoro można zastąpić ją chemią?

- Wielką sztuką jest wystartować z fermentacją, a potem poprowadzić proces przygotowa-
nia do wypieku w sposób naturalny. A przeszkód jest wiele – np. w złym zbożu nie wyhodujemy 
enzymów, powodujących biostymulację procesów biologicznych. Dlatego wymyślono sztuczne 
enzymy, których nie widać w gotowym produkcie. Efekt jest taki, że konsument nie wie co je. I 
to się nazywa nowoczesnością: człowiek poprawia naturę, ale w konsekwencji to i tak obraca 
się przeciwko niemu. 

- Zapytam wprost: czy taki sposób przygotowywania chleba – z dodatkiem che-
mii jest dobry dla konsumenta?

- O to musimy zapytać dietetyków. Powiem tylko, że dzisiaj nie ma możliwości ocenić, kto 
jaką metodą przygotowuje chleb do wypieku. Każdy, kto chce istnieć na rynku musi wspierać 
się nowoczesnymi technologiami. Tu i ówdzie znajdują się ci, którzy stosują wyłącznie tradycyj-
ne metody, ale to już są hobbyści. Bo nawet w mące znajdują się już ulepszacie. Nie jestem tak 
zupełnie przeciwko nowoczesności, powinniśmy się rozwijać, udoskonalać, ale chcę podkreślić, 
że odchodzenie od metod tradycyjnych może pociągać za sobą wynaturzenie w postaci nienatu-
ralnych wyrobów.

- A Pan w jaki sposób wypieka chleb?
- Metodą tradycyjną. Mam żurownik, w którym z kultury starterowych powstaje zakwas. 

Potem na bazie tego zakwasu przygotowujemy ciasto do chleba, które po wyrośnięciu trafia do 
pieca. 

- Jakie według Pana są największe problemy branży piekarniczej?
- Są to te same problemy, które nękają polskie rzemiosło, w tym głównie niemożliwość kon-

kurowania z firmami o ogromnym potencjale ekonomicznym, a także z firmami „znikąd”, które 
chwilowo, z nastawieniem na zysk zainwestowały w branżą piekarnicza i zyskowi podporząd-
kowują całe swoje działanie.

Zdecydowana większość marketów wspiera się firmami, które nie są piekarniami, tylko 
fabrykami chleba. To one dostarczają pszenne, zamrożone bochenki (żyto nie daje się mrozić), 
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które są wypiekane na miejscu, rozsiewając zapach i nęcąc w ten sposób klientów. Ludzie nie 
wiedzą, co tam kupują. I większość społeczeństwa nazywa tego typu działanie nowoczesnoś-
cią. 

Tymczasem odchodzenie od tradycyjnego, żytniego chleba jest dla nas zgubne. Człowiek 
nie ma naturalnych szczotek do czyszczenia jelit. Taką szczotką powinno i jest ciemne pieczywo. 
Społeczeństwo, poprzez popieranie wyrobów pseudopiekarskich samo pozbawia się możliwości 
dobrego jedzenia i oczyszczania organizmu. 

Zboże jest jednym z największych darów nieba i musimy je szanować. 

- Czy cech pielęgnuje tradycje, jeśli tak, to jakie?
- Staramy się kontynuować tradycje swoich poprzedników. Jedną z nich jest jakość chle-

ba. Kolejną – dwa nasze święta: 15 marca – odpust świętego Klemensa, patrona Warszawy 
i piekarzy. Spotykamy się tego dnia w kościele ojców redemptorystów, na ulicy Karolkowej. 
Piekarze przychodzą z całymi rodzinami, co roku dekorujemy ołtarz, częstujemy uczestników 
mszy chlebem. 

Drugie święto to Święto Chleba, które zainicjowała Światowa Unia Piekarzy (domagała 
się, aby w krajach, gdzie wypiekany jest chleb organizować takie święto). I Cech uczestniczy w 
przygotowaniach, staramy się zaprezentować tego dnia nasze najlepsze produkty.

- Jak daleko chleb się wozi? 
- Chleb traci na wartości podczas transportu. W stolicy można kupić pieczywo z Częstocho-

wy, Radomia, Płocka, my wozimy najdalej do 100 km. 

- O której godzinie piekarz wstaje?
- Piekarz wcale się nie kładzie spać, gdyż proces przygotowywania chleba trwa przez cała 

dobę, bez przerwy. 

- Jak długo piecze się chleb?
- To zależy od wielkości bochenka – od 25 minut do 1,5 godziny.

- Jak konkurencja wpływa na jakość pieczywa?
- Chleb dawniej był tylko wypełniaczem żołądka, miał zaspokajać głód. Dzisiaj piekarz chce 

sprawić, żeby chleb przynosił korzyści zdrowotne, stąd dodaje się różne dodatki tzw. funkcjo-
nalne. Kiedyś nie dodawało się drożdży, dzisiaj je się dodaje, podobnie jak ziarna, owoce, wa-
rzywa. Do mąki żytniej dosypuje się mąkę orkiszową, kukurydzianą, amarantusową, gryczaną. 
Celem jest poprawa walorów organoleptycznych (odczuwanych zmysłami). Dzięki kukurydzy 
miękisz jest żółty. Ja np. piekę dużo chleba z czosnkiem, cebulą, a także taki najprostszy, trady-
cyjny, który „szoruje po języku”.

- Poznań ma swoje marlinki, Kraków – precelki. A Warszawa?
- Nie dorobiliśmy się jeszcze ciasta czysto warszawskiego. Swego czasu bulki kajzerki pró-

bowano nazwać warszawiankami, ale to się nie przyjęło. 

- Co jest najważniejsze w pieczeniu chleba?
- Człowiek i jego wiedza, umiejętności, zaangażowanie. Nie zgadzam się z twierdzeniem, ze 

dobry piekarz i z piasku chleb ukręci. Musi być dobry surowiec, a o to jest coraz trudniej. Brak 
dopłat dla rolników sprawił, że w Polsce jest coraz mniej żyta, musimy je kupować z innych 
krajów. 

- Czy piekarze mają następców i pracowników?
- Szkolnictwo zawodowe w Warszawie, jeśli chodzi o piekarzy nie istnieje. Pięćdziesiąt lat 

temu istniało technikum piekarskie, które wykształciło kilka pokoleń piekarzy. Jednak nie wszy-
scy poszli do piekarń. Praca na zmiany, ciężka, fizyczna, w wysokiej temperaturze, w zapyleniu 
– te warunki odstraszają młodych. Cokolwiek by się w piekarniach nie zmieniało, proces wy-
piekania jest trudny. I do tego praca w świątek i piątek, na okrągło. I tak, z braku chętnych do 
nauki zawodu technikum piekarskie przekształciło się w technikum gastronomiczne. W związku 
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z tym w całej branży piekarskiej szkolą się jednostki, tych fachowców da się policzyć na palcach 
obu rąk. Jako cech dostrzegamy ten problem: jeśli nie będzie młodych, wykształconych pieka-
rzy, nie będzie tradycyjnej produkcji chleba. 

Problem kadr jest jedną z bolączek w naszym zawodzie: brakuje dobrych piekarzy, a tych, 
którzy chcieliby pracować my z kolei nie chcemy, gdyż nie wywiązują się ze swoich obowiąz-
ków. W Warszawie zawodu piekarza można nauczyć się w Zespole Szkół Spożywczo-Gastro-
nomicznych i Licealnych, w Zasadniczej Szkole Spożywczo-Gastronomicznej im. Jana Pawła II 
przy ulicy Pomorskiej. Zawodu piekarza można uczyć się w Zasadniczej Szkole, nauka trwa 3 
lata. Tradycją szkoły jest kształcenie piekarzy we współpracy z Cechem Piekarzy i Spółdzielnią 
Piekarski-Ciastkarską. 

Ponad 50-letnia tradycja szkoły, znaczące osiągnięcia i dobra baza dydaktyczna decydują 
o znaczącym miejscu tej placówki w warszawskiej oświacie. Jedynie zakłady należące do Cechu 
Piekarzy w Warszawie oraz Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska mają prawo uczyć młodzież 
zawodu. Cech jest organem wspomagającym i nadzorującym szkolenie nowych kadr piekar-
skich. Zrzeszone w nim piekarnie są upoważnione przez Izbę Rzemieślniczą do nauki zawodu. 
Dodam, że dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze stanowią w Polsce i za granicą świa-
dectwo kwalifikacji zawodowych.

- Mówi się, że nasz tradycyjnie wypiekany chleb mógłby zawojować świat.
- Gdybyśmy zaczęli wojować chlebem, źle byśmy skończyli. Byli tacy, którzy próbowali 

zakładać na Zachodzie sklepy, w których miał być sprzedawany nasz chleb i źle się to skończy-
ło. Miejscowi piekarze buntowali się przeciwko obecności polskiego chleba. Wiem, że z Polski 
wywożona jest duża ilość mrożonego chleba, który jest pieczony na miejscu, jako własny wyrób 
piekarzy z tamtych, niedostępnych dla nas krajów. 

Dziękuję
Rozmawiała Walentyna Rakiel-Czarnecka

- 

- 
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Wróćmy do naturalnie produkowanej żywności

Przez miliony lat Homo sapiens wykorzystywał pożywienie dostępne w miejscu 
jego bytowania, trawił go, a jego organizm przyzwyczajał się do określonych skład-
ników pokarmowych. Na podstawie doświadczeń zdobywał wiedzę, jakie pożywie-
nie 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 najlep-
szym lekarstwem na wszystkie choroby jest właściwy sposób odżywiania się.

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

dzenie sprawia nam wielką przyjemność, a także utrzymuje nas przy życiu. Gdy mamy za mało 
pożywienia - 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 
Peterborough 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-
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 nowa żywność np. przetwarzana w bardzo wysokiej temperaturze (nawet 
powyżej 1300 stopni C). Tymczasem w procesie produkcji żywności nie powinno się stosować „ob-
róbki” artykułów żywnościowych 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 
rakotwórcze. 

Naukowcy wciąż odkrywają nowe związki toksyczne w produktach spożywczych, jak np. akry-
loamidy 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 
dostarczenie guzowi energii i pożywienia. Następuje władczy wzrost raka przez szybkie namnaża-
nie się komórek. 

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

giczny nie potrafi go zwalczyć i gdy poziom glutationu w organizmie człowieka jest niewystarcza-
jący.

- Glutation jest naszym sprzymierzeńcem, podstawowym antyoksydantem i detoksyfikato-
rem, 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:
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1. Glutation jest trójpeptydem, małą molekułą zbudowaną z trzech aminokwasów: glicyny, 
cysteiny i kwasu glutaminowego.

2. Glutation wymiata wolne rodniki, detoksyfikuje pestycydy i jest ostatecznym antyoksydan-
tem.

3. Zredukowany glutation (dobry) musi być syntetyzowany w każdej komórce, dlatego ami-
nokwas 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 ultrafio-
letowym (UV).

5. Ponad 60 proc. pestycydów usuwanych jest z organizmu z glutationem musi więc go dużo 
produkować (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 
detoksyfikuje 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 
posługujemy 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.

- Gdybyśmy mieli wystarczającą ilość glutationu w każdej komórce, to różne związki tok-
syczne 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 – kon-
tynuuje.

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 dużych 
ilościach w naszym pożywieniu, gdyż spożywaliśmy odpowiednie produkty, np. len i konopie. 

Len stopniowo powraca na nasze stoły i Alicja Zobel wyraża nadzieję, że powrócimy do spo-
żywania 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 linolo-
wy. Są to ważne kwasy tłuszczowe i każdy powinien o tym wiedzieć, bo bez nich nie możemy żyć. 
Dlatego, jako profesor biochemii, staram się o umieszczenie struktury tych dwóch kwasów tłusz-
czowych na pierwszej stronie kanadyjskich podręczników chemii – podkreśla Alicja Zobel.

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

coraz więcej. W Polsce dużo ludzi ma ogródki działkowe, które są miejscem wytwarzania ilości 
zdrowej żywności. Coraz więcej powstaje też gospodarstw ekologicznych.

Dlaczego powinniśmy wrócić do tradycyjnych metod uprawiania ziemi? Chodzi o to, aby żad-
ne chemiczne środki ochrony roślin nie były stosowane podczas wzrostu. Zachłanność producen-
tów żywności wytwarzanej na skalę przemysłową jest ogromna. W rezultacie my, konsumenci, 
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razem z mięsem zajadamy antybiotyki i hormony wzrostu. Możecie sobie wyobrazić, co te hormo-
ny wzrostu zrobią w organizmie człowieka, jeśli były intensywnie dodawane w procesie wzrostu. 
Lekarz i naukowcy notują coraz więcej przypadków szkodliwego oddziaływania różnego typu do-
datków 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 aktual-
ne. 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, któ-
ra 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 antybio-
tyków, co zwiększa agresywność pożywienia, które z nich pozyskujemy.

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 warun-
kach „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” 
antybiotykami i hormonami wzrostu. Preparaty te stosuje się w celu ochrony zwierząt przed cho-
robami, gdy żyją w zagęszczeniu i po to, by szybciej rosły.

Dlatego powinniśmy jak najszybciej powrócić do naturalnie produkowanej żywności.

Alicja Zobel
Walentyna Rakiel-Czarneckiej
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Klucz do prawidłowego żywienia – wg. profesor Ireny Celejowej

1.Musisz dbać o urozmaicone pożywienie. Tylko takie zapewni Ci wszystkie niezbędne skład-
niki 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 istot-
ne 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 pozo-
stałe 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 ilo-
ści 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. Pod-
stawowym 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 smażonego 
mięsa, używaj do smażenia, pieczenia smalcu, oliwy, oleju rzepakowego. 

6.Z umiarem spożywaj pieczywo, i to mieszane. Codziennie jedz pieczywo razowe i kasze z 
grubego 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 krajo-
wej produkcji.

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

11.Właściwie bez ograniczenia możesz spożywać owoce i warzywa, 800 g do kilograma dzien-
nie. 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 nadwa-
gą. 

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 
roślinne jako budulec) i także jakiś owoc lub warzywo (zachowanie równowagi kwasowo-zasado-
wej *.

15.Spożywaj co najmniej 3 posiłki dziennie. Lepiej jest jadać częściej, 4-5 razy na dzień, pa-
miętając że owoc, koktajl mleczno-owocowy, owocowe napoje itp. to także posiłek – drugie śnia-
danie 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 odpado-
wych podczas snu, co trwa kilka godzin (śpij co najmniej 7 godzin).

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

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 
organizmu. 
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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 zwyczajów. Co kraj, 
to obyczaj. Niechęć do pewnych produktów i potraw może być instynktowna, wynikająca z nieto-
lerancji 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 podpowiada wątroba.

Z busolą – modelem prawidłowego żywienia w ręku – kieruj się przede wszystkim potrzeba-
mi własnego organizmu.
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Złota Karta Prawidłowego Żywienia

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.
 
Wprowadzenie do Złotej Karty Prawidłowego Żywienia 
W świetle obecnego stanu wiedzy nie ulega już żadnej wątpliwości, że wadliwy sposób ży-

wienia jest bezpośrednią przyczyną epidemii chorób układu krążenia i niektórych tzw. dieto-za-
leżnych nowotworów i innych chorób. Systematycznie rośnie świadomość społeczna tego faktu i 
idące za tym zapotrzebowanie na rzetelną informację jak się odżywiać, aby być zdrowym. Niestety, 
szum informacyjny i publiczne nagłaśnianie kontrowersji w środowisku naukowym, jak to się 
stało w przypadku tzw. wojny masła z margaryną, nie służy dobrze promocji prawidłowego żywie-
nia. Społeczeństwo bowiem oczekuje jednorodnej i popartej autorytetem środowiska medycznego 
opinii, przedstawionej w formie możliwie prostej i powszechnie zrozumiałej. 

Uznając to zapotrzebowanie za sprawę o najwyższej randze w zakresie ochrony zdrowia na-
szych rodaków, Rada Promocji Zdrowego Żywienia wystąpiła z inicjatywą opracowania zaleceń 
żywieniowych dla zdrowej, dorosłej populacji Polaków. 

Po uzgodnieniu treści merytorycznej tych zaleceń z przewodniczącymi zainteresowanych 
Medycznych Towarzystw Lekarskich, Narodowego Instytutu Kardiologii, Narodowego Programu 
Profilaktyki Cholesterolowej i niektórych fundacji promujących zdrowie, przedstawiamy Złotą 
Kartę Prawidłowego Żywienia, która ma się stać swoistym pomostem Polaków do zdrowia i lep-
szego jakościowo życia. 

W imieniu Rady Promocji Zdrowego Żywienia 
 

prof. Marek Naruszewicz 
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ROZDZIAł II

PRZEDRUKI

Artykuł był opublikowany w „Roczniku Warszawskiej Szkoły Zdrowia” – rok VI – 2006 rok/

Elżbieta Bartnikowska

Katedra Dietetyki
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
SGGW

PRZETWORY  ZBOŻOWE  TRADYCYJNE  I  NOWE  lINIE  
PIECZYWA O  CHARAKTERZE  ŻYWNOśCI  FUNKCJONAlNEJ  

O  DZIAłANIU PROZDROWOTNYM

Wstęp
Pożywienie ludzi w różnych regionach świata zależy od warunków przyrodniczych, ekono-

micznych, stopnia rozwoju gospodarczego kraju oraz tradycji. Wraz z rozwojem gospodarczym 
zwiększa się spożycie przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, bogatych w pełno-
wartościowe białko, tłuszcze nasycone i cholesterol oraz oczyszczonych produktów roślinnych, 
ubogich we włókno pokarmowe i wiele składników aktywnych biologicznie usuwanych w procesie 
oczyszczania ziarna.

 Zestawianie dziennej racji pokarmowej w sposób typowy dla społeczeństw krajów rozwi-
niętych gospodarczo prowadzi do znacznego zwiększenia gęstości energetycznej pożywienia i za-
kłóca równowagę w spożyciu poszczególnych składników (np. kwasów tłuszczowych nasyconych i 
nienasyconych). Przyjęcie nowych wzorów stylu życia, w tym diety, stało się powodem masowego 
występowania tzw. „chorób cywilizacyjnych”, szczególnie otyłości, związanej przyczynowo z etio-
logią cukrzycy insulinoniezależnej (typu II), kamicy żółciowej, chorób układu krążenia i układu 
kostnego. Taki typ diety zwiększa również ryzyko niektórych nowotworów (np. jelita grubego), jak 
również czynnościowych chorób przewodu pokarmowego, np. zaparcia nawykowe.

Odpowiednie postępowanie dietetyczne razem ze zwiększeniem aktywności fizycznej mają 
podstawowe znaczenie zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Dlatego naj-
ważniejszymi celami narodowych programów ochrony zdrowia we wszystkich krajach rozwinię-
tych gospodarczo jest:

a) propagowanie zasad zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego zestawiania diety,
b) opracowanie prawidłowego wprowadzenie na rynek nowych artykułów spożywczych o 

charakterze żywności funkcjonalnej, tj. żywności, która oprócz wartości żywieniowo-fizjologicznej 
specyficznej dla produktów danej grupy wywiera korzystne i udokumentowane działanie prozdro-
wotne.

Zalecenia żywieniowe dotyczące spożycia przetworów zbożowych
 Specjaliści ds. żywienia człowieka rekomendują, by podstawę codziennych racji pokarmo-

wych stanowiły przetwory zbożowe. Rodzaj zbóż wykorzystywanych w żywieniu człowieka (psze-
nica, ryż, kukurydza, sorgo oraz żyto, jęczmień, owies, gryka, proso) zależy od klimatu oraz uwa-
runkowań kulturowych i tradycji. 
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Do głównych przetworów z ziarna zbóż zalicza się produkty z mąk różnych typów, o różnym 
stopniu wymiału i popiołowości, tj. chleb i inne gatunki pieczywa, kluski, makarony, placki. Kolejną 
grupę przetworów zbożowych stanowią kasze grubo- i drobnoziarniste, płatki i otręby. Do innej 
grupy zaliczyć można preparowane przetwory śniadaniowe, wytwarzane dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych technologii, takich jak ekstruzja, czy ekspandowanie, w tym również produkty typu instant, 
gotowe do bezpośredniego spożycia lub też dogodne do szybkiego przygotowania do spożycia. 

 Z przeglądu zaleceń specjalistów ds. żywienia wynika, że spożycie przetworów zbożowych 
przez zdrowe osoby dorosłe powinno wahać się od 5-11 porcji/dzień, w zależności od zwyczajów 
żywieniowych populacji oraz indywidualnych potrzeb fizjologicznych, tj. zapotrzebowania ener-
getycznego i wskazań do stosowania tzw. „diety bogato resztkowej” (13, 16, 17). Jednej porcji prze-
tworów zbożowych odpowiada: 1 kromka chleba, lub 1/2 szklanki ugotowanych płatków, ryżu, 
makaronu lub 30g płatków typu gotowe do spożycia (14). 

Bezpieczeństwo przetworów zbożowych
Wszystkie produkty spożywcze powinny być bezpieczne. Oznacza to, że poziom zanieczysz-

czeń w nich występujących nie powinien stanowić ryzyka zagrożenia zdrowia dla konsumenta. 
Według Codex Alimentarius zanieczyszczenie jest to substancja obca, nie dodana do środków spo-
żywczych celowo, a która dostała się do żywności w sposób niezamierzony, jako następstwo skaże-
nia środowiska lub na skutek niewłaściwego postępowania w czasie produkcji, obrotu. 

Zanieczyszczenia występujące w żywności - to zanieczyszczenia chemiczne lub biologiczne. 
Zanieczyszczenia chemiczne przenikają za pośrednictwem wody, powietrza i gleby do surowców 
roślinnych. Mogą one przenikać do zbóż w okresie wegetacji, w czasie zbioru, przechowywania, 
transportu i przetwarzania. 

Zboże i przetwory zbożowe stanowią dobre podłoże dla rozwoju pleśni. Mikotoksyny, tj. 
wtórne metabolity grzybów strzępkowych (aflatoksyny, ochratoksyna A, trichotecyny, zearalenon, 
patulina, fumanizyna) uważane są za związki, które w organizmie człowieka mogą wywierać dzia-
łanie toksyczne. Optymalne warunki dla rozwoju pleśni to wilgotność względna powietrza powy-
żej 70% i temperatura powyżej 20-30oC. Z tego względu pleśnie najbardziej rozwijać się mogą w 
czasie nieprawidłowego przechowywania ziarna, szczególnie, gdy jego zbiór następował w czasie 
deszczu.

W wyniku prac połączonego Komitetu FAO/WHO ustalono zasady ustalania dopuszczalnych 
poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w artykułach spożywczych poszczególnych 
grup na podstawie wartości NOEL (ang. No Observed Effect Level), ADI (ang. Acceptable Daily 
Intake) lub PTWI (ang. Provisional Tolerable Weekly Intake) dla poszczególnych zanieczyszczeń 
chemicznych i biologicznych. Na tej podstawie w połączeniu ze strukturą zwyczajowej diety usta-
lono limity zanieczyszczeń w żywności, które w każdym kraju są regulowane odpowiednimi akta-
mi prawnymi. 

Inne zagrożenie zdrowia mogą stanowić związki chemiczne, które tworzą się w czasie prze-
twarzania żywności. W czasie produkcji pieczywa powstawać może akryloamid – związek che-
miczny o sumarycznym wzorze chemicznym CH2=CH-CO-NH2. Mechanizm tworzenia się tego 
związku chemicznego w żywności pochodzenia roślinnego i poddawanej obróbce termicznej w 
wysokich temperaturach jest już wyjaśniony. Akryloamid tworzy się w czasie reakcji Maillarda 
(reakcja między aminokwasami i cukrami redukującymi; produkty Maillarda odpowiedzialne są 
za charakterystyczny zapach i barwę termicznie przetwarzanej żywności). Wśród aminokwasów 
tworzących łańcuchy polipeptydowe białek roślinnych duży odsetek stanowi asparagina. W białku 
ziemniaków asparagina stanowi ok. 40% wszystkich aminokwasów, w białku pszenicy - ok. 14% 
wszystkich aminokwasów, a w białku i ryżu - ok. 18% wszystkich aminokwasów. W badaniach 
modelowych Mottram i wsp. z Wielkiej Brytanii (9) oraz Stadler i wsp. ze Szwajcarii  (12) dowiedli 
niezbicie, że za tworzenie się akryloamidu w reakcji Maillarda odpowiedzialny jest właśnie ten  
aminokwas.

Przetwory zbożowe uzyskuje się w wyniku obróbki termicznej ziarna w wysokich temperatu-
rach (wypiek) od tysiącleci, podobnie procesom technologicznym w wysokich temperaturach (go-
towanie, pieczenie i smażenie) poddawane są ziemniaki oraz inne warzywa. Wyniki badań przed-
stawione przez w piśmiennictwie wskazują, że tworzenie akryloamidu zależy od rodzaju surowca 
oraz rodzaju procesu technologicznego i jego parametrów (10).    Z tego względu na specjalistach 
z zakresu przetwórstwa zbóż spoczywa odpowiedzialność za wdrożenie takich parametrów pro-
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cesów termicznego przetwarzania ziarna roślin zbożowych i mąki, by zminimalizować tworzenie 
akryloamidu. 

Wartość odżywcza przetworów zbożowych
Wartość odżywczą definiuje się jako przydatność produktów i złożonych z nich racji pokar-

mowych do pokrycia potrzeb organizmu związanych z przemianami metabolicznymi. Wartość 
odżywcza jest zatem funkcją zawartości, zbilansowania i biodostępności składników odżywczych: 
białek, tłuszczów, węglowodanów oraz witamin i składników mineralnych, a także związków, któ-
re nie mają wartości odżywczej w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale wywierają istotny wpływ na 
zdrowie, np. włókno pokarmowe. Omawiając wartość odżywczą produktów spożywczych określo-
nej grupy najczęściej uwagę koncentruje się jedynie na zawartości w nich składników odżywczych. 
Przy takim sposobie oceny zwraca się niewielką uwagę na ilość energii, którą dostarcza dany pro-
dukt, a także na potrzeby fizjologiczne konsumenta. 

Bardziej precyzyjnym wskaźnikiem służącym do oceny przydatności produktu w żywie-
niu ludzi określonej grupy jest Index Nutritional Quality (INQ) - wskaźnik jakości żywieniowej, 
uwzględniający zawartość poszczególnych składników odżywczych i energii w produkcie w po-
równaniu do zapotrzebowania na dany składnik odżywczy i energię, które z kolei zależą od wieku 
płci, aktywności fizycznej i specjalnych stanów fizjologicznych (ciąża, laktacja) lub patologicznych. 
Wskaźnik INQ wyliczany jest oddzielnie dla poszczególnych składników odżywczych dla osób po-
szczególnych grup wg wzoru Hansena: 

         Zawartość składnika w 100 gramach produktu x norma zapotrzebowania na energię
INQ = --------------------------------------------------------------------------------------------------
              Wartość energetyczna 100 g produktu x norma zapotrzebowania na dany wskaźnik

Inaczej mówiąc wskaźnik INQ wyraża stopień, w jakim określony produkt pokrywając za-
potrzebowanie energetyczne zaspokaja równocześnie zapotrzebowanie człowieka na określony 
składnik odżywczy. Wartości INQ poniżej 1 oznaczają, że dany produkt nie dostarcza odpowied-
niej ilości danego składnika odżywczego w porównaniu do energii; jeżeli wartość INQ jest zbliżo-
na do 1, to oznacza, że produkt jest dobrze zbilansowany pod względem danego składnika odżyw-
czego w odniesieniu do energii, a wartości INQ powyżej 1 wskazują zaś, że produkt może służyć do 
wzbogacania dziennej racji pokarmowej niedoborowej w dany składnik. 

W tabeli 1 przedstawiono wartości wskaźnika INQ dla niektórych składników odżywczych 
wybranych gatunków pieczywa, zgodnie z zapotrzebowaniem mężczyzny w wieku 19-26 lat o 
umiarkowanej aktywności fizycznej. Wyliczeń dokonano na podstawie Kunachowicz H., Nadolna 
I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. I.Ż.Ż. Warszawa, 
1998 (7) oraz Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. PZWL Warsza-
wa, 2001 (18).

Wartości wskaźnika INQ dla białka w różnych chlebach i pieczywie osiągają średnio wartość 
ok. 1, co oznacza, że  są dość dobrze zbilansowane pod względem zawartości białka w odniesieniu 
do energii, ale nie są one tak bogatym źródłem białka, jak produkty pochodzenia zwierzęcego, 
takie jak np. chude mięso, czy jaja. Ponadto białko zawarte w przetworach zbożowych charakte-
ryzuje się relatywnie niską wartością odżywczą z uwagi na niewielką zawartość niektórych ami-
nokwasów egzogennych. W produktach pszennych i z kukurydzy aminokwasami ograniczającymi 
są lizyna, tryptofan i izoleucyna; w produktach żytnich – lizyna, metionina, tryptofan. Z uwagi 
na wartość odżywczą białka, zboża można uszeregować w następującej kolejności: owies > żyto > 
jęczmień > kukurydza > pszenica (6).

W celu podwyższenia wartości biologicznej białka pokarmowego i zwiększenia jego wykorzy-
stania polecane jest łączenie produktów zawierających białko w proporcjach, które pozwolą uzu-
pełnić się nawzajem brakującym się aminokwasom. Dodatek do pieczywa mleka, soi itp. zwiększa 
zawartość białka w produkcie oraz podwyższa jego wartość odżywczą. Dla podwyższenia wartości 
odżywczej chleba pełnoziarnistego polecane jest jego połączenie z masłem orzechowym, a chleba 
kukurydzianego z fasolą (tortilla). W celu podwyższenia wartości odżywczej i efektywniejszego 
wykorzystania białka poleca się także spożywanie przetworów zbożowych w połączeniu z produk-
tami pochodzenia zwierzęcego, np. z przetworami z mleka.

Ziarna roślin zbożowych zawierają niewiele tłuszczu, przy czym mają korzystny skład puli 
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kwasów z uwagi na duży udział kwasów tłuszczowych nienasyconych. Z tego względu wartości 
wskaźnika INQ dla tłuszczu ogółem w chlebach i pieczywie są bardzo niskie – ok. 0,20, ale war-
tości wskaźnika INQ dla NNKT są już znacznie większe, ok. 0,8-0,9, co wskazuje, że są one dość 
dobrze zbilansowane pod względem zawartości NNKT w odniesieniu do energii. 

 We frakcji tłuszczów niezmydlającej się olejów roślinnych występują fitosterole (około 
1%). Głównym składnikiem frakcji steroli jest -sitosterol, następnie 5-avenasterol; w znacznie 
mniejszych ilościach występuje kampesterol i stigmasterol. Fitosterole zmniejszają wchłanianie 
cholesterolu pokarmowego kompetycyjnie, same ulegając wchłonięciu w minimalnym stopniu.

 Składnikami włókna pokarmowego są związki tworzące strukturę ścian komórek roślin-
nych, które u człowieka nie są hydrolizowane przez enzymy trawienne i trafiają w formie nie roz-
łożonej do jelita grubego. Są one jednakże rozkładane przez enzymy bakterii bytujących w jeli-
cie grubym i stanowią podłoże dla rozwoju bakterii wywierających korzystny wpływ na śluzówkę 
przewodu pokarmowego. Z tego względu do niedawna wszystkie składniki włókna pokarmowego 
uważano za prebiotyki, tj. substancje stymulujące wzrost pożądanej flory bakteryjnej. Ostatnio 
Gibson i Robertfroid (5) wysunęli przypuszczenie, że do prebiotyków zaliczyć należy fruktooligo-
sacharydy i prawdopodobnie galaktooligosacharydy oraz oligosacharydy soi, zaś pozostałe polisa-
charydy ścian komórek roślinnych oraz skrobia oporna (ang. resistant starch) stanowią odrębną 
grupę określaną przez tych Autorów jako colonic food. 

Wartości wskaźnika INQ dla włókna pokarmowego różnią się w zależności od stopnia wy-
ciągu mąki, która posłużyła do wypieku chleba i innych gatunków pieczywa. Najwyższe wartości 
wskaźnika INQ dla włókna pokarmowego odnotowywane są dla chleba i pieczywa wypiekanych z 
mąki z całego ziarna.

Chleb i pieczywo są bardzo źle zbilansowane pod względem witaminy A i C (wskaźniki INQ 
dla tych witamin osiągają wartości bliskie „0”). Zbilansowanie pieczywa w odniesieniu do wita-
miny E oraz witamin z grupy B zależy od stopnia wyciągu mąki użytej do jego wypieku. Pieczywo, 
do wypieku, którego posłużyła mąka razowa są dość dobrze zbilansowane w odniesieniu do wit. 
E oraz witamin z grupy B. Zbilansowanie pieczywa z mąki wysoko oczyszczonej w odniesieniu do 
wszystkich witamin praktycznie jest niedostateczne. 

 Z przedstawionego zestawienia widać wyraźnie, że praktycznie wszystkie gatunki pieczy-
wa są niekorzystnie zbilansowane w odniesieniu do sodu. Zawartość sodu jest zbyt wysoka w od-
niesieniu do energii. Praktycznie chleb i pieczywo są niekorzystnie zbilansowane w odniesieniu do 
wapnia, tj. dostarczają zbyt mało tego pierwiastka w odniesieniu do energii. Mimo, że chleb jest 
dość dobrze zbilansowany w odniesieniu do żelaza, to jednak wykorzystanie tego składnika mi-
neralnego z chleba nie jest wysokie (ok. 15-30%), ponieważ żelazo występuje w formie związków 
nieorganicznych, a ponadto jego wykorzystanie ograniczają włókno pokarmowe i fityniany. 

Nowe przetwory zbożowe
Wzrost zamożności społeczeństw krajów rozwiniętych gospodarczo jest przyczyną zmian wa-

runków i stylu życia, a także zmian wymagań konsumentów w odniesieniu do żywności. Wypeł-
nianie wymagań konsumentów i przez to zwiększanie konkurencyjności artykułów spożywczych 
są powodem opracowywania i wprowadzania na rynek co roku setek nowych produktów, uzy-
skanych dzięki nowym recepturom i zastosowaniu nowych technik wytwarzania i przetwarzania 
surowców (w odniesieniu do przetworów zbożowych - ekstruzja, ekspandowanie). 

Prace związane z opracowaniem nowych artykułów spożywczych wynikają najczęściej ze 
strategii potrzeb (the need strategy) oraz strategii stanowiska rynku (the market position strate-
gy). W strategii potrzeb najbardziej istotne jest uzyskanie odpowiedzi konsumentów na pytanie, 
czy produkty dostępne na rynku wypełniają ich potrzeby w sposób zadawalający, a jeżeli nie, to w 
jakim zakresie. Natomiast nowe produkty opracowane i wprowadzane na rynek w ramach stra-
tegii stanowiska rynku uwzględniają rekomendacje z dziedziny zdrowia publicznego odnośnie do 
zredukowania, albo zwiększenia spożycia niektórych składników odżywczych, bądź składników 
żywności, które nie mają stricte wartości odżywczej, ale wywierają istotny wpływ na zdrowie. Są 
one ważnym instrumentem w realizacji narodowych programów ochrony zdrowia, a także progra-
mów prewencji pierwotnej i wtórnej określonych chorób realizowanych przez wiele towarzystw 
medycznych i instytutów naukowych (4, 15).

Przykładem pieczywa wprowadzanego na rynek w ramach strategii potrzeb może być chleb kro-
jony, w małych opakowaniach. Innym przykładem pieczywa wprowadzanego na rynek w ramach tej 



�0

strategii mogą być chleb i inne gatunki pieczywa, charakterystyczne dla różnych „kuchni narodowych 
i regionalnych”, np. chleby owocowe (z dodatkiem cukru i różnych owoców suszonych, względnie ich 
skórek), ciabatta (chleb wypiekany z mąki rozprowadzanej oliwą), croissant (sycąca bułeczka śnia-
daniowa w kształcie rogalika), pitta (chleb płaski pochodzący z Bliskiego Wschodu), tortilla (placki 
chlebowe z mąki kukurydzianej lub pszennej wywodzące się z Meksyku) i wiele innych. 

Wyniki badań żywieniowych (epidemiologicznych oraz eksperymentalnych na zwierzętach i 
klinicznych u ludzi) wykazały niezbicie, że sposób żywienia, szczególnie skład dziennej racji po-
karmowej ma podstawowe znaczenie w utrzymaniu zdrowia. Obserwacje żywieniowe wskazują 
ponadto, że niektórym produktom spożywczym można przypisać szczególne działanie prozdro-
wotne. Produkty te zawierają zwykle specyficzne składniki, albo też zawartość niektórych składni-
ków jest w nich wielokrotnie większa niż w produktach tradycyjnych.

Te obserwacje dały asumpt do opracowania artykułów spożywczych o charakterze żywno-
ści funkcjonalnej, tj. żywności, która oprócz wartości żywieniowo-fizjologicznej, specyficznej dla 
produktów danej grupy musi wywierać korzystne i udokumentowane działanie prozdrowotne. Do 
żywności funkcjonalnej można zaliczyć produkty wszystkich grup, muszą one jednak charaktery-
zować się specyficznym działaniem: wzmacniać układ odpornościowy organizmu, działać profi-
laktycznie w odniesieniu do niektórych chorób, wspomagać rekonwalescencję, spowalniać proce-
sy starzenia, czy też pomagać w utrzymaniu lepszej kondycji fizycznej lub umysłowej (3, 8, 11). Do 
żywności funkcjonalnej o działaniu prozdrowotnym można zaliczyć te produkty, które zawierają 
więcej lub odznaczają się większymi koncentracjami składników wywierających korzystny wpływ 
na zdrowie, albo takie, z których usunięto składniki o działaniu niepożądanym. Zatem, będzie to 
żywność o specjalnie zaprojektowanym składzie. 

Zgodnie z oryginalną koncepcją badaczy japońskich do żywności funkcjonalnej zaliczyć moż-
na produkty zawierające w odpowiednich koncentracjach składniki takie jak: włókno pokarmowe, 
oligosacharydy, polienowe kwasy tłuszczowe, alkohole wielowodorotlenowe, peptydy i białka, gli-
kozydy, izoprenoidy, witaminy, polifenole, składniki mineralne, cholinę, probiotyki (3, 8).

Niektóre produkty żywnościowe naturalnie bogate w takie składniki, np. otręby (najbogat-
sze źródło włókna pokarmowego) zaliczane są do żywności funkcjonalnej. Inne natomiast, aby 
mogły spełnić kryteria żywności funkcjonalnej są wzbogacane w takie składniki przez stosowa-
nie różnych metod, hodowlanych (np. mleko, czy jaja o zmodyfikowanym składzie puli kwasów 
tłuszczowych), albo technologicznych przez modyfikacje receptur oraz procesów przetwórczych, 
np. przetwory z mleka z dodatkiem probiotyków, a w odniesieniu do przetworów zbożowych, np. 
chleb z otrębami. 

Obecnie na rynku jest wiele przetworów zbożowych zaprojektowanych specjalnie, w ramach 
strategii stanowiska rynku, aby spełniać kryteria żywności funkcjonalnej. Kryteria takie speł-
nia pieczywo o obniżonej gęstości energetycznej, które ułatwia zestawianie diety umożliwiającej 
utrzymanie bilansu energetycznego: chleb chrupki, chleb z dodatkiem otrąb, a w odniesieniu do 
pieczywa cukierniczego – to, które wyprodukowano z zastosowaniem zamienników tłuszczowych, 
najczęściej maltodeksyn owsianych.

Podwyższenie wartości odżywczej pieczywa oraz nadanie mu cech żywności funkcjonalnej 
można osiągnąć poprzez modyfikacje receptury: dodanie do mąki przeznaczonej do wypieku ca-
łych ziaren, mąki z tzw. zbóż niechlebowych, otrąb lub zarodków, albo przez dodatek produktów 
innych grup: owoców, warzyw, przypraw, które są bogatym źródłem różnych składników biolo-
gicznie czynnych, albo dodatek tych ostatnich w formie preparatów. W tym miejscu zwrócić nale-
ży uwagę na -glukany – składniki włókna pokarmowego występujące głównie w ziarnie owsa i 
jęczmienia Z uwagi na zdolności -glukanów do zmniejszania stężenia cholesterolu we krwi oraz 
stężenia glukozy we krwi po posiłku Food and Drug Administration w USA w 1997 roku zatwier-
dził oświadczenie zdrowotne, które można zamieszczać na etykietach przetworów owsianych: 
„Rozpuszczalne w wodzie składniki włókna z przetworów owsianych jako część diety ubogiej w 
tłuszcze nasycone i cholesterol może zmniejszać ryzyko zawału serca” (1). 

Najlepsze wyniki w zakresie podwyższania zawartości białka i jego wartości odżywczej w pro-
duktach piekarskich można uzyskać przez dodanie do ich składu recepturowego białka sojowego, 
koncentratów lub izolatów białek owsa, a także mleka lub przetworów z mleka: twarogu, serwatki, 
maślanki, mleka w proszku.

Podwyższenie zawartości tłuszczu o pożądanym składzie puli kwasów tłuszczowych w pie-
czywie można osiągnąć przez dodatek produktów roślinnych bogatych w oleje o dużej zawartości 
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kwasów tłuszczowych nienasyconych, np. pestek słonecznika, dyni, orzechów, oliwek, nasion lnu, 
zarodków itp. W projektowaniu pieczywa o zwiększonej zawartości nienasyconych kwasów tłusz-
czowych należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie zabezpieczenie przed utlenieniem 
zarówno w czasie procesu technologicznego, jak i przechowywania. Z tego względu takie pieczywo 
będzie znacznie droższe niż odpowiadające im produkty tradycyjne. Stąd też ich wybór pieczywa 
o zmodyfikowanym składzie puli kwasów tłuszczowych do zestawiania diety będzie wypadkową 
między kompromisem fizjologicznym i ekonomicznym.

Najlepszym źródłem witamin są owoce, warzywa, a także przyprawy; zatem ich dodatek do 
pieczywa jest powodem nie tylko uatrakcyjnienia cech organoleptycznych, ale i zwiększenia war-
tości odżywczej, a nawet nadania mu cech żywności o działaniu prozdrowotnym.  

 Trudno jest omówić wszystkie produkty, czy preparaty, które podwyższają wartość od-
żywczą pieczywa, a także mogą nadać mu cechy żywności funkcjonalnej, podane zatem będą tylko 
przykłady:

- Serwatka. 100 g serwatki płynnej zawiera 0,8 g białka, 129 mg potasu, 68 mg wapnia, wita-
miny z grupy B, laktozę - 5,1 g/100 g. Z uwagi na dużą zawartość laktozy serwatka nasila procesy 
fermentacyjne i perystaltykę jelit oraz tworzy podłoże dla rozwoju korzystnej mikroflory w jelicie 
grubym. 

- Maślanka. (chleb maślankowy - co najmniej - 15 kg maślanki/100 kg mąki); 100 g maślanki 
spożywczej (0,5% tłuszczu) zawiera 3,4 g białka, 150 mg potasu, 110 mg wapnia, witaminy z grupy 
B, laktozę – 4,7 g/100 g.  Z uwagi na dużą zawartość laktozy maślanka, podobnie jak serwatka, 
nasila procesy fermentacyjne i perystaltykę jelit oraz tworzy podłoże dla rozwoju korzystnej mi-
kroflory w jelicie grubym. 

- Twaróg. (chleb twarogowy zawierający co najmniej 10 kg twarogu/100 kg mąki); bogate 
źródło pełnowartościowego białka oraz dobrze przyswajalnego wapnia. W zależności od zawarto-
ści tłuszczu ser twarogowy zawiera od 17,7 do 19,8 g biała/100 g, od 88 do 96 mg wapnia/100g. 
Przyswajalność wapnia z przetworów zbożowych wynosi ok. 12%, podczas gdy wapń z mleka i jego 
przetworów jest przyswajany w ok. 80%. Sery twarogowe ponadto są dobrym źródłem witamin z 
grupy B.

- Zarodki. Zawierają dość dużo tłuszczów (oleju), białka, składników mineralnych i tokoli. W 
100g zarodków pszennych jest przeciętnie 27,5 g białka, 1024 mg potasu, 51 mg wapnia, 1070 mg 
fosforu, 314 mg magnezu, 14,96 mg cynku, 17,24 mg manganu, 15,10 mg tokoli (w przeliczeniu na 
-tokoferol) oraz witaminy z grupy B. 

- Mąka z amarantusa. To „indiańskie zboże” jest szczególnie bogate w wiele składników od-
żywczych i biologicznie czynnych, np. skwalen.

- Otręby. Najbogatsze źródło włókna pokarmowego, zawierają wiele witamin i składników 
mineralnych oraz składników biologicznie czynnych.  Otręby pszenne z uwagi na dużą zawartość 
nierozpuszczalnych w wodzie składników włókna skutecznie przeciwdziałają wystąpieniu zaparć 
nawykowych, a otręby owsiane z uwagi na dużą zawartość -glukanów pomagają utrzymać popo-
siłkową glikemię w granicach prawidłowych, pozwalają one także skorygować zaburzenia gospo-
darki lipidowej umiarkowanego stopnia. 

- Mus z bulw topinamburu pozwala uzyskać pieczywo o znacznie zwiększonej zawartości 
fruktanów (prebiotyki).

- Śliwki (suszone) - skondensowane źródło kalorii, z uwagi na dużą zawartość włókna i sobi-
tolu nasilają perystaltykę jelit i działają przeczyszczająco.

- Rodzynki. Z uwagi na dużą zawartość cukrów prostych są dobrym źródłem energii, zawie-
rają dużo potasu, żelaza, boru – pierwiastka niezbędnego w ochronie przed osteoporozą; pestki 
zawierają dużo składników aktywnych biologicznie. 

- Pomidor - ubogie źródło kalorii, zawiera wiele składników mineralnych, szczególnie potasu 
oraz związków o działaniu antyoksydacyjnym, wśród nich likopen; mogą jednakże powodować 
alergię, nasilać napady zgagi.

- Cebula (Allium cepa) - znana z właściwości leczniczych od czasów starożytnych. Dzięki 
związkom siarki o działaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym może zapobiegać infekcjom; 
jest najbogatszym źródłem kwercetyny, o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, a ponad-
to wpływa na procesy hemostazy (krzepnięcia i fibrynolizy), ochraniając przed powstawaniem 
zakrzepów; normalizuje zaburzenia gospodarki lipidowej umiarkowanego stopnia, zwiększając 
stężenie cholesterolu frakcji HDL. Cebula jednakże może zaostrzać zgagę i powodować wzdęcia.
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- Czosnek (Allium sativum), podobnie jak cebula stosowany w leczeniu wielu chorób od cza-
sów starożytnych. Szerokie spektrum właściwości leczniczych czosnku, w tym immunostymula-
cja, związanych jest przede wszystkim ze związkami siarki, przetwarzanie termiczne nie niszczy 
właściwości leczniczych czosnku, z wyjątkiem działania bakteriobójczego; wspomnieć należy o 
skuteczności czosnku w zwalczaniu zakażeń lambliami, czy pasożytami jelitowymi, np. tasiemcem 
karłowatym (Hymenolepsis nana). Czosnek jest bogatym źródłem związków o działaniu antyok-
sydacyjnym.

- Nasiona lnu, chleb z siemieniem lnianym (zawierający minimum 8 kg nieodtłuszczonych 
nasion lnu/100kg mąki), pozwala zwiększyć zawartość nierozpuszczalnych w wodzie składników 
włókna pokarmowego, wzbogacić pieczywo w polienowe kwasy tłuszczowe z rodziny n-3. Nasiona 
lnu zawierają wiele fitoestrogenów, przede wszystkim lignany, które w organizmie człowieka fito-
estrogeny działać mogą podobnie jak estrogeny albo jako antyestrogeny, w zależności od poziomu 
estrogenów endogennych.  

- Seler, bogate źródło związków flawonowych, witamin z grupy B, zawiera ponadto cholinę, 
kwas asparaginowy i glutaminowy. Podobnie jak czosnek, seler rozkurcza mięśnie gładkie, poma-
ga więc obniżyć nieprawidłowo zwiększone ciśnienie krwi.

- Nasiona sezamu zawierają witaminę E oraz wapń, fitoestrogeny, związki o działaniu antyok-
sydacyjnym; olej sezamowy nadaje orzechowy smak i zapach.

- Pestki słonecznika, podobnie jak nasiona lnu, są źródłem polienowych kwasów tłuszczo-
wych oraz związków bioaktywnych „rozpuszczonych” w oleju słonecznikowym, np. związków o 
aktywności witaminy E. 

- Orzechy, bogate źródło kwasów tłuszczowych nienasyconych, ubichinonów (koenzym Q10 
o silnych właściwościach antyoksydacyjnych), należących do układów oksydoredukcyjnych orga-
nizmów żywych.

- Soja, bogate źródło białka oraz wielu substancji biologicznie czynnych, szczególnie związ-
ków polifenolowych (głównie izoflawony).

- Oliwki, bogate źródło monoenowych kwasów tłuszczowych oraz wielu związków biologicz-
nie aktywnych, w tym związków polifenolowych, związanych z frakcją tłuszczową.

- Kminek, poprawia apetyt, ułatwia procesy trawienia i wchłaniania, działa pasożytobójczo, 
eliminuje gazy powstałe z nadmiernych procesów gnilnych w jelicie grubym.

- i wiele innych.
Do produkcji chleba i innych gatunków pieczywa o podwyższonej wartości odżywczej lub 

działaniu prozdrowotnym posługiwać można się także preparatami witamin, np. kwasu foliowego 
(W Polsce trwają także prace dotyczące opracowania pieczywa wzbogaconego w kwas foliowy.) a 
także preparatami składników mineralnych. Z uwagi na niewielką zawartość wapnia, ograniczoną 
przyswajalność tego składnika mineralnego z przetworów zbożowych, a także niekorzystną pro-
porcję wapnia do fosforu w ziarnie zbóż, w Polsce dopuszczalne jest wzbogacanie mąki w wapń 
w postaci węglanu wapnia w ilości 3,0 g na kg. Dostępne są także preparaty z alg morskich, które 
oprócz węglanu wapnia, zawierają także węglan magnezu oraz żelazo i wiele innych pierwiastków 
śladowych (2). Do wzbogacania chleba i innych gatunków pieczywa posłużyć mogą także prepara-
ty włókna pokarmowego związków polifenolowych, lecytyny.

Z tego krótkiego przeglądu wynika, że dodatek niektórych produktów, czy preparatów do mąki 
przeznaczonej do wypieku daje możliwość nie tylko wyprodukowania pieczywa o podwyższonej 
wartości odżywczej, ale i opracowania linii produktów piekarskich o działaniu prozdrowotnym.

Chleb oraz inne gatunki pieczywa specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dietetycznym środkiem spożywczym jest taki produkt, który ze względu na specjalny skład 

lub sposób przygotowania różni się od środków spożywczych powszechnie spożywanych i prze-
znaczony jest do zaspokojenia szczególnych potrzeb żywieniowych, co deklarowane jest na etykie-
cie opakowania produktu. W odniesieniu do przetworów zbożowych specjalnym przeznaczeniem 
żywieniowym charakteryzują się te, z których usunięto gluten oraz pieczywo o zredukowanej za-
wartości sodu. 

 Produkty bezglutenowe przeznaczone są dla osób z celiakią – przewlekłą nietolerancją 
glutenu, białka obecnego w pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie. Produkty bezglutenowe wyprodu-
kowane są z surowców, które nie zawierają prolamin lub z surowców, z których  usunięto prolami-
ny. Produkty bezglutenowe zawierają nie więcej niż 1 mg gliadyny w 100g suchej masy produktu.
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Przygotowanie ciasta z surowców pozbawionych glutenu jest dość trudne technologicznie, 
a z żywieniowego punktu widzenia produkty bezglutenowe są zubożone w składniki mineralne, 
witaminy z grupy B oraz włókno pokarmowe. Dlatego ostatnio coraz większą uwagę skupia się 
na wykorzystaniu surowców bezglutenowych o dużej wartości odżywczej. Wymagania te spełnia 
gryka, w której nie występują te prolaminy, a która jest bogata w składniki mineralne, witaminy z 
grupy B oraz włókno pokarmowe oraz mąka z amarantusa, która podobnie jest bogata w białko o 
dużej wartości odżywczej, witaminy z grupy B, składniki mineralne i włókno pokarmowe.

Środki spożywcze o obniżonej zawartości sodu stosowane są w żywieniu osób z chorobą nad-
ciśnieniową i niewydolnością krążenia. Środki spożywcze o obniżonej zawartości sodu to żywność 
o obniżonej zawartości soli kuchennej lub wytworzona z zastosowaniem soli niskosodowej lub 
bezsodowej. Z tabeli 1 wynika, że pieczywo tradycyjne jest niekorzystnie zbilansowane pod wzglę-
dem zawartości sodu. Z tego względu pożądane jest opracowywanie i wprowadzanie na rynek 
rozmaitych gatunków pieczywa o zredukowanej zawartości sodu.  
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Chleb żytni jasny 0,60 0,16 0,66 2,17 0,19 0,80 0,25 9,52 0,19 1,17 0,62 0,64

Chleb żytni razowy 0,91 0,23 1,00 2,27 1,16 1,24 0,59 10,33 0,36 3,79 2,25 2,00

Pumpernikel 0,83 0,24 0,96 2,18 1,12 1,11 0,53 7,90 0,36 3,65 2,1 1,92

Chleb baltonowski 0,88 0,19 0,76 1,62 0,68 1,07 0,35 7,95 0,21 1,62 0,89 1,01

Chleb chrupki 0,87 0,20 0,85 1,46 1,09 1,09 0,63 3,88 0,38 3,88 2,22 2,19

Chleb Graham 1,22 0,22 0,92 1,90 1,17 1,52 0,36 9,63 0,31 3,33 2,50 1,88

Chleb pszenny 1,09 0,17 0,72 1,55 0,67 1,16 0,34 9,19 0,21 1,66 0,94 1,01

Bułki wrocławskie 0,98 0,45 1,06 0,58 0,98 0,54 0,24 6,88 0,16 1,03 0,48 0,66

Pieczywo tostowe 1,06 0,46 0,97 0,59 0,84 0,58 0,43 8,06 0,50 1,36 0,59 0,76

Chałki ozdobne 0,84 0,63 1,34 0,51 0,47 0,25 0,23 4,21 0,15 0,92 0,40 0,64

Tabela 1. Wartości INQ dla niektórych składników odżywczych wybranych gatunków pie-
czywa, zgodnie z zapotrzebowaniem mężczyzny w wieku 19-26 lat o umiarkowanej aktywności 
fizycznej
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Za chlebem i zakwasem

W Polsce chleb gorszy wypiera lepszy. Nie zmienili tego ani piekarze, ani fundacje, ani pol-
skie władze. Czas na nas. 

W kadzi bulgotała gęsta, szarobrązowa maź. Niezbyt fotogeniczna, to prawda, ale to dla niej 
tu dotarłem, do warszawskiej piekarni Grzybki. Czegoś takiego raczej nie spotka się w żadnym z 
supermarketów.

– To nasz zakwas – wyjaśnił Tomasz Szymczak, technolog z piekarni. W jego głosie słychać 
było dumę. I słusznie. – Chleb z definicji to jest pieczywo z mąki żytniej ukwaszonej – tłumaczy 
piekarz. – Można dodawać do niego mąkę pszenną, nawet w dużych ilościach. Ale pieczywo wy-
konane w stu procentach z mąki pszennej albo z mąki żytniej nieukwaszonej, wyłącznie na droż-
dżach lub innych wynalazkach, nie jest chlebem!

Tymczasem takie właśnie pieczywo kupuje większość z nas w supermarketach. Profesor Mag-
dalena Włodarczyk-Kierczyńska, mikrobiolog z Politechniki Łódzkiej, aż krzywi się, gdy nazywa 
się je chlebem. – Czy sok z winogron wymieszany ze spirytusem to wino? Tak samo chleb z super-
marketu wcale nie jest chlebem – mówi „Przekrojowi”. – Oni tam biorą gotową mrożoną masę, 
dodają drożdży, by ciasto urosło, i pieką. To ładnie pachnie, ładnie wygląda. Ale na drugi dzień 
kruszy się, psuje, szybko pleśnieje i jest niezdrowe. Tak naprawdę to jedno wielkie oszustwo! 

Bakterie na zdrowie
Jak twierdzą zgodnie moi rozmówcy, zawód piekarza w Polsce nie jest licencjonowany. Może 

go wykonywać każdy. Nie mamy też żadnych oficjalnych norm określających, co to jest chleb. Moż-
na więc tak nazwać, co tylko się chce. Co gorsza, nie ma konieczności podawania składu pieczy-
wa. Gdy kupujemy wędlinę, zawsze możemy sprawdzić, z czego ją zrobiono. W przypadku chleba 
wyłącznie od dobrej woli piekarni zależy, czy poda, z jakiej mąki go wypiekła, czy dodała drożdże, 
zakwas, jaki to był zakwas i czy używała konserwantów oraz polepszaczy.

 By zrozumieć, jak powstaje dobry chleb, profesor Włodarczyk-Kierczyńska postanowiła zba-
dać zakwas z różnych regionów Polski. Materiał zbierała w latach 80., gdy chleb nierzadko jesz-
cze wypiekano w domach. W polskiej tradycji cieszył się on wielkim szacunkiem. Tak samo jak 
zakwas, z którego go wyrabiano. Gdy gospodyni przygotowywała ciasto na chleb, odkładała jedną 
grudkę. W niej tkwił zalążek przyszłego zakwasu. Gospodyni wiedziała, że nie może go przecho-
wywać dłużej niż jeden–dwa tygodnie. Potem musiała z niej rozczynić zakwas i przygotować nowy 
chleb. – Był on tak cenny, że grudkę ciasta na chleb gospodyni przekazywała w posagu swojej 
córce – twierdzi specjalistka.

– W dzieżach, w których wyrabiano ciasto na chleb, nie wolno było nic więcej robić. Nigdy 
też ich się nie pożyczało – dodaje Piotr Mankiewicz, założyciel i właściciel Muzeum Chleba w Ra-
dzionkowie na Śląsku. – Właśnie dlatego, że tkwił w nich cenny zakwas. Czym on jest? Profesor 
Włodarczyk-Kierczyńska odkryła, że znajdują się w nim szczepy pięciu bakterii mlekowych (z ro-
dzaju Lactobacillus) i dodatkowo drożdże. Razem ta mieszanka wywołuje fermentację związków 
zawartych w cieście. Zdaniem badaczki prowadzi to do eliminacji związków rakotwórczych, w 
tym azotanów, azotynów i toksyn pleśniowych. Fermentacja chlebowego ciasta unieszkodliwia 
także obecny w mące kwas fitynowy. Żywym roślinom służy on do magazynowania fosforu. Ale w 
przewodzie pokarmowym ssaków kwas fitynowy na trwałe łączy się z żelazem, cynkiem, wapniem 
i magnezem. Uwięzione w postaci nierozpuszczalnych soli stają się niedostępne dla organizmu. 
Nadmierne spożywanie przetworów z niekwaszonej mąki może więc prowadzić do niedoborów 
minerałów, a w konsekwencji do anemii, osteoporozy i krzywicy. Ważne są też kwasy, które po-
wstają w procesie fermentacji chlebowej. Kwas mlekowy działa leczniczo na układ pokarmowy. 
Ale kwas octowy może drażnić żołądek lub jelita. Dość szybko jednak ulatnia się z chleba, gdy on 
czerstwieje – to znaczy paruje z niego woda. Dlatego osoby o wrażliwszym układzie pokarmowym 
nie powinny jeść chleba prosto z pieca.

– Fermentacja dobrego zakwasu daje dobre proporcje kwasu mlekowego i octowego – dodaje 
Tomasz Szymczak z piekarni Grzybki, oprowadzając mnie po swoim królestwie. Mogę zobaczyć, 
jak się robi chleb. Z kadzi z zakwasem pobiera się część zawartości i przenosi do drugiego naczy-
nia-. Tam dodaje się mąkę, wodę, czasem niewielki kawałek drożdży. – Z tego można zrobić mi-
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lion rodzajów chleba – śmieje się Szymczak. – Ogranicza nas tylko fantazja.
Można na przykład dodać mąkę żytnią i pszenną w różnych proporcjach. Można dać mąkę 

razową, grubo lub średnio mieloną. Niektórzy lubią chleb z kminkiem, ze słodem jęczmiennym, z 
oliwą z oliwek, pestkami dyni czy słonecznika. Do wyboru, do koloru.

 Gotowe ciasto wkłada się do słomianek. Te zaś umieszcza w temperaturze 35 stopni i okre-
ślonej wilgotności. Dzięki temu chleb rośnie od 30 do 40 minut. W gospodarstwach domowych, 
gdzie nie sposób tak dokładnie regulować temperaturę i wilgotność, chleb może rosnąć i całą noc. 
Potem wyjmuje się go ze słomianek i wkłada do pieca. Z niego wychodzi bochen, który kupujemy 
w sklepie. – Dobry można rozpoznać po konsystencji. Po przekrojeniu powinien się ciągnąć, nie-
mal lepić się do noża. No i ma specyficzny zapach kwasu octowego. Ale niepiekarz może mieć kło-
poty z jego rozpoznaniem – Tomasz Szymczak próbuje mi wyjaśnić, jak odróżnić to, co powinno 
być na naszym stole, od tego, co kupujemy w supermarkecie. 

Drogo, choć tanio 
To, co wypieka się pod czujnym okiem Szymczaka, ma smak i renomę, ale tanie, niestety, nie 

jest. Chleb kosztuje tutaj nawet do 12 złotych. – Klienci go kupują, bo zaczęli być świadomi, nasta-
wieni na zdrowe jedzenie. Ale oczywiście nie wszystkich na to stać – przyznaje technolog. – Sły-
szałem kiedyś rozmowę dwóch pań, które stały u nas w kolejce przed Bożym Narodzeniem. Jedna 
mówiła do drugiej: „Ja, wiesz, tak na co dzień to tu nie kupuję, bo drogo, ale na święta muszę”. 
Profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska uważa jednak, że chleb na zakwasie wcale nie musi 
być drogi. Chcąc ułatwić producentom jego wypiek, przygotowała coś w rodzaju wzorcowego za-
kwasu. Składa się on z trzech szczepów bakterii mlekowych oraz drożdży. Tworzy tak zwaną szcze-
pionkę czy też kulturę starterową. Da się ją zamrażać i przechowywać odpowiednio długo. – Każdy 
może jej użyć – mówi pani profesor. – A jeśli w piekarni zdarzy się awaria prądu, zepsuje się ich 
zakwas, zawsze mogą go odtworzyć dzięki mojej szczepionce. To naprawdę nie jest trudne.

Gdy się jej używa, koszty produkcji chleba są takie same jak pieczywa bez zakwasu albo i 
niższe. Zdaniem badaczki ci jednak, którzy pieką prawdziwy chleb, są nadal nieliczni. Wolą więc 
sprzedawać swój produkt jako towar luksusowy, zdrowotny, a przez to droższy. W efekcie więk-
szości społeczeństwa nadal na niego nie stać. Powszechnie zjadamy gorsze i mniej zdrowe pieczy-
wo, które tak naprawdę nie jest chlebem.

Sprawa zaintrygowała męża badaczki Tadeusza Kierczyńskiego, emerytowanego profesora 
ekonomii ze Szkoły Głównej Handlowej, specjalistę od finansów. – Mamy przykład bardzo cieka-
wej sytuacji ekonomicznej: chleb gorszy wypiera chleb lepszy – tłumaczy. – Jedynym czynnikiem 
ograniczającym jest świadomość konsumenta. Gdyby on zażądał lepszego chleba, to piekarz by 
go dostarczył za przystępną cenę. Co więc można zrobić? Można uświadomić konsumentów przez 
wielką, ogólnopolską kampanię reklamową. Można też odgórnie nakazać oznakowywać dobry 
chleb. Musiałby to zrobić albo związek piekarzy, albo rząd.

Profesor Włodarczyk-Kierczyńska próbowała rozmaitych sposobów. Nie stać jej było na wiel-
ką kampanię reklamową, ale udało jej się zainteresować media problemem. Kilka lat temu wielo-
krotnie pojawiała się w prasie czy radiu. Założyła też Fundację Polski Chleb, której celem miało 
być oznakowanie wypieków spełniających odpowiednie normy. Ale niewiele to dało. Dobry chleb 
na zakwasie nadal kosztował około dziewięciu złotych za kilogram.

Badaczka chleba na zakwasie postanowiła więc przekonać rządzących do odgórnego wpro-
wadzenia odpowiednich przepisów. W ostatnich wyborach zaangażowała się w kampanię PSL. 
Udzielała się na wiecach, wspierała swoim nazwiskiem kandydatów do parlamentu. – Po wybo-
rach minister rolnictwa zaprosił mnie na rozmowę, a potem odesłał do tak zwanych ekspertów. Ci 
nic nie zrozumieli i nic nie zrobili. Miałam poczucie, że dałam się wykorzystać. Odmówiłam dal-
szej współpracy – żali się. – Dziś jestem rozgoryczona. Zdrowy chleb na zakwasie miał być moim 
darem dla Polaków. Moje marzenie się nie spełniło. Sprawa dobrego chleba wróciła więc do nas. 
Tylko my możemy zmusić piekarzy do produkcji i oznakowania dobrego pieczywa z mąki żytniej 
ukwaszonej. Warto.

Wojtek Mikołuszko
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Przegląd – czwartek, 13 listopada 2008 roku 

Chleb na ostrzu noża 

W tradycyjnym chlebie na zakwasie znajdują się związki chroniące zdrowie 
człowieka. Niestety tego chleba jest jak na lekarstwo

Bronisław Tumiłowicz

Proszę spróbować. Ten chleb leży już tydzień, a wciąż nadaje się do jedzenia – profesor bio-
technologii Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska z Politechniki Łódzkiej podaje kawałek ciemne-
go razowca. Rzeczywiście – kromka ani się nie kruszy, ani nie jest zbyt twarda. Wciąż pachnie jak 
chleb i jest smaczna. To oczywiście żaden cud. Tak powinien wyglądać każdy chleb wypiekany 
według naturalnych receptur. Jednak w dobie masowej, szybkiej produkcji pożywienia rzadko 
który piekarz bawi się w przygotowywanie zakwasu. Powrócić do chlebowych korzeni i dostarczyć 
ludziom tradycyjny produkt spożywczy – to zadanie przerastające możliwości jednego człowieka. 

Jak na lekarstwo
Pachnący, smaczny, trwały i zdrowy chleb z tradycyjnej piekarni jest dzisiaj rzadkością. Wiel-

kie kombinaty wyposażone w nowoczesne maszyny dysponują ogromnym zasobem dodatków 
smakowych i proponują bogatą ofertę wszelakiego pieczywa. W każdym supermarkecie zalega 
ono półki, wypełnia kosze i kusi chrupiącą skórką. Pani profesor ostrzega, że to tylko fałszywa 
powłoka, która oszukuje zmysły.

Dlaczego? Byle jaki, szybko upieczony chleb trzeba zjeść w ciągu jednego dnia. Co zostanie, 
zwykle się wyrzuca i następnego dnia kupuje następny bochenek. Interes szybciej się kręci.

– W Polsce nawet fryzjer musi mieć certyfikat, że potrafi dobrze i bezpiecznie strzyc – mówi 
pani profesor od chleba. – Tymczasem piekarzem można zostać bez żadnego przygotowania. Robi 
się po prostu „chleb z worka”, bierze gotową mrożoną masę, dodaje drożdży, by ciasto urosło, i 
piecze. Ale to nie jest to. Każdego roku wzrasta liczba zgonów związanych z rakiem jelita grubego. 
Obecnie z tego powodu kończy życie 1,5 tys. osób rocznie, co – można przypuszczać – w przewa-
żającej liczbie przypadków wiąże się z jakością pożywienia i złą dietą.

– Prezydenta Ukrainy, Juszczenkę, próbowano otruć ochratoksynami, jakie w niewielkich 
ilościach znajdują się właśnie w tym „szybkim” chlebie – ostrzega pani profesor.

Przeciętne zużycie chleba w Polsce to ok. 70 kg rocznie na mieszkańca. Spożycie w rodzinach 
uboższych przekracza 100 kg rocznie na osobę. Dobrze by było, gdyby chleb zaspokajał nie tylko 
głód, ale jednocześnie wspomagał zdrowie i zapobiegał wielu schorzeniom, które tak niepokojąco 
narastają. Chleb jemy codziennie, a przeważnie nawet dwa razy dziennie. I jest to najczęściej te źle 
wytwarzane pieczywo, z chemicznymi utrwalaczami, które odkładają się w organizmie i z czasem 
przekraczają dopuszczalne ilości, narażając nas na poważne choroby: osłabienie układu odpor-
nościowego organizmu, otyłość, nerwowość, niepłodność, w końcu raka. 

Mówi się, że dawniej ludzie byli zdrowsi. Przed wojną raz na dwa tygodnie w każdym wiej-
skim domu pieczono chleb. Porcję zakwasu z surowym ciastem gospodyni odkładała do następ-
nego pieczenia jako zaczyn. Proces fermentacyjny trwał nieustannie i dlatego chleb wytwarzany 
metodą biologiczną wciąż zawierał potrzebne organizmowi substancje.

Bakterie zdrowia 
Sposób naturalnego utrwalania żywności dzięki pracy bakterii fermentacyjnych był znany już w 

starożytnym Egipcie. Tam również robiono zakwas, pieczono chleb, który nie psuł się tak łatwo. Wy-
naleziono sposób konserwowania żywności i pasz dla zwierząt, który jest biologiczną doskonałoś-
cią, bo pomaga naszemu organizmowi w zachowaniu odporności. Np. mleko krowie nie odpowiada 
dorosłemu człowiekowi, nadaje się tylko dla niemowląt. Natomiast mleko kwaśne, sfermentowane, 
jest przez nasz organizm dobrze tolerowane, wcale nie szkodzi, wręcz pomaga w dobrym trawieniu. 
Dlatego fermentowane napoje mleczne są tak ważnym osiągnięciem ludzkości.

Dziś nauczyliśmy się w pełni kontrolować wszystkie procesy fermentacyjne, uczyniliśmy je 
powtarzalnymi dzięki wyhodowanym kulturom bakteryjnym, tzw. starterowym. 



��

Prof. Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska jako pierwsza w Polsce zaczęła hodować bakte-
rie dla piekarstwa na bazie procesów fermentacyjnych zachodzących w mleku, aby każdy piekarz 
mógł zrobić zakwas i wypiekać naturalny chleb bez sztucznych środków spulchniających i kon-
serwujących. Chce w ten sposób przywrócić tradycyjny, zdrowy chleb. Natrafiła jednak na bariery 
formalne i mentalnościowe. – Piekarze wiedzą, że można wyrabiać ciasto na zakwasie i wtedy 
chleb jest lepszy – mówi – ale przyzwyczaili się, że bez zbytniej mitręgi można piec z ciasta za-
mrożonego, które ma wszystkie dodatki już wsypane. Argumenty o zdrowotnych właściwościach 
bakterii fermentacyjnych znajdujących się w zakwasie na nich nie działają.

– Są dwa progi – dodaje. – Jeśli się ich nie pokona, nic nie pomoże, zdrowy chleb na zakwasie 
nie stanie się regułą w naszych domach. Konieczne są sprzyjające rozwojowi odpowiedzialnego 
piekarstwa zapisy prawne, takie jak definicja chleba. Trzeba wyraźnie podkreślić, że jest to pro-
dukt powstały w wyniku dojrzewania zakwasów chlebowych zawartych w cieście, które po wypie-
czeniu dają chleb trwały o wyjątkowych walorach odżywczych i zdrowotnych.

Drugi warunek to nadzór nad rynkiem chleba i jego wytwórcami. Wzorem mógłby być do-
kument rządowy przyjęty we Francji – Karta narodowa dla rozwoju piekarstwa rzemieślniczego, 
która strzeże branży i marki tradycyjnego pieczywa i tępi wszelkie przejawy podszywania się pod 
rzemieślniczą, wysokojakościową produkcję.

W polskim piekarstwie panuje jednak chaos i pełna dowolność. Istnieje wprawdzie przepis 
nakazujący umieszczać na każdym bochenku karteczkę z adresem wytwórcy, ale wielkie super-
markety produkujące własne pieczywo tego nie przestrzegają. Brak nadzoru jest wygodny dla 
wszystkich, którzy pieką chleb na szybko. Piekarze od lat alarmują, że spora część pieczywa po-
wstaje w tzw. szarej strefie, która produkuje chleb bez żadnego nadzoru, nie tylko sanitarnego, ale 
także finansowego. Nikogo jednak nie interesuje, że ten produkt po jednym dniu traci świeżość 
i czerstwieje, a po trzech dniach zaczyna pleśnieć. To najlepszy dowód, że mamy do czynienia z 
pieczywem złej jakości.

Chleb wytwarzany metodą tradycyjną, na zakwasie, zachowuje się inaczej i wcale nie musi 
być droższy. Biologia, naturalne procesy mniej kosztują niż wszystkie chemiczne dodatki i ziarna 
dorzucane do nowoczesnego, „szybkiego” pieczywa. Ale rynek sam reguluje ceny i zdrowy, dobry 
chleb, którego jest tak mało, potrafi być nawet pięć razy droższy od byle jakiego. Jeśli nie będzie 
ustawowej ochrony dobrych piekarzy i tradycyjnego chleba, nie da się uniknąć tego, że za bochen 
wypieczony tradycyjną metodą zapłaci się 7 zł i więcej.

Naprawa polskiego chleba
Pani profesor chciała lobbować w naszym parlamencie na rzecz wprowadzenia w Polsce „De-

kretu o chlebie”, jak jest w wielu krajach UE, np. we Francji. – Z kim rozmawiać o tej sprawie? 
– zapytała. Skierowano ją do dwóch posłanek z jednej opcji, do Renaty Beger i Danuty Hojarskiej. 
Pewne zainteresowanie zgłaszali też parlamentarzyści PSL. W tym czasie jednak posłowie bardziej 
interesowali się koczującymi pielęgniarkami niż chlebem. Z poparciem w nadchodzących wybo-
rach jest jak z tym popularnym i szybko psującym się chlebem. Politycy zadowalają się byle czym, 
rzucają obietnice na wiatr, aby tylko ludzie to kupili. Co z tego zostanie po dwóch tygodniach, już 
nikogo nie obchodzi. Pani profesor zamierza więc ponownie szukać sprzymierzeńców, ale już po 
wyborach, gdyż sprawa chleba zasługuje na to, by nadać jej narodowy priorytet.

 Przestawienie piekarni na produkcję tradycyjnego chleba na zakwasie nie wymaga właściwie 
żadnych nakładów inwestycyjnych. Mąka jest taka sama, piece też, a bakterie, które służą do wyrobu 
zakwasu, same się namnażają i właściwie nic nie kosztują. Z jednej porcji kultury starterowej można 
wypiec kilka ton chleba. Jesteśmy do tego przygotowani naukowo i inwestycyjnie, brakuje tylko chęci. 
Jednym ze sposobów na przełamanie barier jest zmasowana kampania reklamowa, taka jak choć-
by niektórych marek piwa. Hasła same cisną się na usta: „Szukaj dobrego chleba! Masz chleb na 
zakwasie? Jeszcze go nie próbowałeś? Nie przegap okazji!”.

Nikt jednak na razie nie jest tym zainteresowany. Rok temu powołano do życia Fundację Pol-
ski Chleb i jej przewodniczącą została prof. Włodarczyk-Kierczyńska. Warunkiem przystąpienia 
do fundacji jest zobowiązanie się do produkowania chleba metodami biologicznymi oraz opatry-
wanie produktu zastrzeżonym znakiem towarowym Fundacji Polski Chleb. Na razie osiągnięcia 
fundacji są skromne. Ośmioro członków założycieli, wśród nich czołówka branży piekarskiej, i ok. 
10 piekarzy, którzy przystąpili do fundacji, płacąc później kilkusetzłotową składkę. W całym kraju 
tradycyjną metodę wypieku bez polepszaczy stosuje 300-400 piekarni. Sprzymierzeńcem funda-
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cji stała się moda na domowe pieczenie chleba, która trafiła już do wielu pań. Sklepy internetowe 
i niektóre sieci supermarketów proponują automaty do produkcji domowych bochenków i gotowe 
mieszanki. Fundacja Polski Chleb próbuje wykorzystać ten ruch i oferuje niewielkie dawki „szcze-
pionki” do wykonania zakwasu na dwa-trzy bochenki, ale jest to jeszcze w sferze projektu.

Szanse rozwoju branży są ogromne, bo już teraz statystyki wskazują, że dobre polskie pie-
czywo sprzedaje się za granicą lepiej od polskich alkoholi. Trzeba jednak przełamać niechęć do 
innowacji i wejść na ścieżkę jakości. Przeciwnicy, którzy stawiają na szybkie pieczywo i szybkie 
pieniądze, potrafili już storpedować niejeden taki projekt. Oby i tym razem nie skończyło się na 
dobrych radach.

Do ostatniej kromki
Fundacja Polski Chleb za główny cel przyjęła uświadamianie naszego społeczeństwa, jak waż-

ny jest sposób odżywiania dla zachowania dobrego zdrowia. Chleb na polskim stole jest podsta-
wowym pożywieniem. Nie powinien zatem tylko zaspokajać głodu, ale jednocześnie wnosić do 
codziennej diety inne wartości prozdrowotne, które tworzą się w procesie naturalnej fermentacji. 
Pieczywo, które propaguje Fundacja Polski Chleb, jest wolne od konserwantów i polepszaczy. Pro-
ces wytwarzania chleba nie pozwala na jego przygotowanie uproszczonymi, skróconymi techno-
logiami czy wcześniejsze zamrażanie. Chcemy, aby chleb na polskich stołach wspomagał zdrowie, 
aby zachowywał swoje wartości smakowe do ostatniej kromki. Zapewniamy, że nasze technologie 
odwołują się do staropolskich tradycji i nie podnoszą kosztów produkcji – czytamy na stronie in-
ternetowej fundacji: fpch.n-s.pl.
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Nasz chleb niepowszedni 

Badania, którym poświęciła się profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska są rewelacją na 
skalę światową. Obyśmy potrafili wykorzystać ich rezultaty z pożytkiem dla ludzkiego zdrowia 

Artykuły spożywcze nie tylko dostarczają organizmowi niezbędnych składników odżywczych, 
ale również pozwalają leczyć, wzmacniać układ odpornościowy, opóźniać procesy starzenia, zapo-
biegać coraz powszechniejszym chorobom cywilizacyjnym. Wysokiej jakości żywność, jeśli znamy 
wartości, jakie dostarcza naszemu organizmowi, może okazać się skuteczniejsza od leków.

W wielu krajach, także w Polsce, w coraz większym stopniu rozwija się włanie rynek artyku-
łów spożywczych wysokiej jakości, nazywanych „żywnością funkcjonalną”. W świetle współczes-
nej wiedzy i wielowiekowych doświadczeń tradycyjnej medycyny odżywa, zagubiona na ścieżkach 
cywilizacji, mądrość dawnych mędrców – praojców medycyny, dążących do tego, by pokarm był 
lekiem a lek pokarmem. Wolno i z oporami, ale jednak usiłujemy odżywiać się zdrowiej, dbać o 
jakość spożywanych produktów. Niewątpliwie ważne jest, po jakie warzywa, owoce, nasiona sięg-
niemy, z jakich produktów przygotujemy posiłek, najważniejsze jednak w odżywianiu jest to, co 
spożywamy najczęściej – codziennie.

Tajemnicze kultury starterowe 
W polskiej tradycji żywieniowej podstawą jest pieczywo, a szczególnie chleb – tradycyjny, 

na zakwasie. Na wartości, jakie ma chleb w ogóle decydująco wpływa etap przygotowania ciasta 
i jego wypieku. Prof. dr hab. Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska z Politechniki Łódzkiej od lat 
propaguje wartości zdrowotne chleba przygotowanego z zakwasów fermentowanych w oparciu 
o naturalny zaczątek piekarski, tzw. kultury starterowe BioStar, którego jest twórcą. Ponad 300 
prac dyplomowych i 5 obronionych doktoratów świadczy, że szczególny to i wdzięczny temat.

Dzięki kulturom starterowym, składającym się z bardzo pożytecznych i przyjaznych nam 
bakterii fermentacji kwasu mlekowego, pieczywo nabiera wyjątkowych walorów odżywczych i 
zdrowotnych. Tak otrzymany chleb – podobnie jak dawne klasyczne wypieki w gospodarstwach 
wiejskich – zyskuje zarówno walory smakowe i zapachowe, jak też i długą trwałość, i z całą pew-
nością zasługuje na miano żywności funkcjonalnej.

Ponadto, naturalna fermentacja, wywołana żywymi bakteriami kwasu mlekowego, eliminu-
je liczne związki rakotwórcze (azotany, azotyny, a przede wszystkim toksyny pleśniowe), redu-
kuje enzymy odpowiedzialne za przemianę substancji prokarcinogennych (carcinogen związek 
chemiczny,mogący wywołać zmiany nowotworowe w organizmie, jak np.związki znajdujące się w 
dymie tytoniowym, spalinach samochodowych, sadzy, smole itd; carcinoma w medycynie: nowo-
twór złoliwy, rak – przyp. red. NŚ) w karcinogenne, oraz stymuluje nasz system immunologiczny. 
Dzięki temu taki chleb staje się lekiem.

lecznicze właściwości tajemniczego kwasu 
Szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, a dzięki 

temu zapobiegania chorobom nowotworowym ma nagromadzony w pieczywie kwas mlekowy. 
Ten naturalny składnik chleba wpływa na przyswajanie wapnia i żelaza, działa leczniczo w prze-
wlekłych schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany jest w chorobach wą-
troby, nerek, trzustki. Okazuje się więc korzystny zarówno w profilaktyce chorób jak i promowa-
niu zdrowego odżywiania. Nic dziwnego, że ci, którzy jadali fermenty byli zdrowsi i żyli dłużej.

Żywność skuteczniejsza od leków 
W świetle współczesnej wiedzy z zakresu żywienia i profilaktyki chleb na zakwasie, fermen-

towanym specjalnie wyselekcjonowanymi bakteriami kwasu mlekowego, powinien być codzien-
nym składnikiem diety każdego człowieka. Skoro żywność wysokiej jakości (oczym była już mowa) 
może okazać się skuteczniejsza od leków, powinniśmy uczynić wszystko, by naszym lekarstwem 
było nasze pożywienie – z chlebem na czele.

Chlebowa ewangelia 
Ewangelia to dobra nowina. Większości piekarzy – nie tylko supermaketowych – obojętny 

jest los ich klientów. Dbają oni o szybkość wypieku i własną wygodę. W tej sytuacji wiadomość o 
dobrym chlebie jest ewangelią szczególną. Z całą pewnością taką chlebową ewangelią jest przygo-
towywany przez prof. dr hab. Magdalenę Włodarczyk-Kierczyńską chleb dla chorych na serce – z 
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bogatymi w potas daktylami (wg pomysłu piszącego te słowa), oraz chleb z orzechami brazylijski-
mi – o właściwościach antyrakowych (wg pomysłu pani profesor). Generalnie zaś chodzi o to, by 
pokarm – z chlebem na czele – był lekiem, a lek pokarmem.

Władysław Edward Kostkowski

Opublikowano w:tygodniku Wiadomości Świętokrzyskie w cyklu Rytmy zdrowia i urody 
5 lipca 2004, Biuletynie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi Nr 7-9/2004, mie-
sięczniku Nieznany Świat Nr 1/2005 (169). miesięczniku Aktualności Rolnicze w cyklu Rytmy 
zdrowia Nr 1 (170) Styczeń 2005,
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„Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością”

Hipokrates sformułował powyższą maksymę już 2500 lat temu. U progu trzeciego tysiąclecia 
dysponujemy potwierdzonymi naukowo dowodami o konieczności jej respektowania. Co więcej, 
wiemy jak sprostać temu zaleceniu. Przekładając na język współczesny, moglibyśmy dziś powie-
dzieć – tak się czujesz, jak się odżywiasz. Ludzki organizm jest bowiem wielką, biologiczną i che-
miczną przetwórnią. 

Ilość, jakość i właściwy dobór składników pożywienia mają decydujące znaczenie dla kondy-
cji fizycznej, psychicznej, a tym samym długości życia człowieka. W Polsce śmiertelność z powodu 
nowotworów jelita grubego rośnie w tempie 1500 zgonów rocznie, co daje nam niechlubne 22. 
miejsce pod względem skuteczności profilaktyki i leczenia. Na raka żołądka i raka jelita grubego 
w 1999 roku zmarło 13 tys. osób, a w roku 2002 liczba ta była już o tysiąc wyższa. I z roku na rok 
rośnie. 

Profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk–Kierczyńska, wykładowca na Wydziale Biotechno-
logii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, twórca probiotyku regulującego pracę jelit i wspo-
magającego ich leczenie twierdzi, że można zahamować tą śmiertelną lawinę w bardzo prosty 
sposób – jedząc dobry chleb. Na naszym rynku można kupić wszystkie rodzaje pieczywa, jakie 
tylko wymyślono na świecie. Jak więc odróżnić zdrowy chleb od tego, którego działanie jest wręcz 
chorobotwórcze?

- Kupując podstawowy składnik codziennej diety - chleb, stawiajmy wymagania: domagaj-
my się świadectwa, że został przygotowany bez obcych dodatków, konserwantów, polepszaczy, 
spulchniaczy, że przygotowanie chleba poprzedziła fermentacja zakwasu, że wyrósł nie tylko na 
drożdżach, że dojrzewanie ciasta przed wypiekiem pozbawiło chleb licznych toksyn pleśniowych 
i bakteryjnych, które są najsilniejszymi kancerogenami. I że zawiera kwas mlekowy - jeden z naj-
cenniejszych składników naszej diety. A we właściwie funkcjonującym jelicie bakterie kwasu mle-
kowego powinny stanowić nie mniej niż 10 proc. ogólnej liczby drobnoustrojów – twierdzi prof. 
Magdalena Włodarczyk–Kierczyńska. 

W trosce o jakość chleba, w 2003 roku, z inicjatywy grupy mistrzów piekarskich założona zo-
stała Fundacja Polski Chleb. Celem jej działania jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest 
jakość pieczywa, którego spożycie w Polsce wynosi około 70 kg rocznie na jednego mieszkańca, 
co stawia nas wśród krajów o najwyższym spożyciu chleba. Pamiętać należy, że chleb jest podsta-
wowym składnikiem diety ludzi biednych, których odsetek w naszym kraju jest niestety znaczny. 
Zamiarem Fundacji jest mobilizowanie zakładów piekarskich do podejmowania odpowiedzialno-
ści za wartości odżywcze i prozdrowotne wypiekanego chleba oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
żywieniowego. Często bowiem rynek oferuje pieczywo „wzbogacone” w różnego rodzaju polepsza-
cze. Chleb nazywany razowym często jest „barwiony”. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu obce 
dodatki, akumulowane w organizmie, przyczyniają się do wzrostu zachorowań na najgroźniejsze 
choroby cywilizacyjne. Nie można jednak bagatelizować takiej możliwości. 

Wiele małych piekarń stosuje tradycyjną metodę wyrobu i wypieku chleba, polegającą na 
wykorzystaniu tzw. zaczątku lub kwasu, który dojrzał spontanicznie. Stanowi to podstawę pra-
widłowego przebiegu dojrzewania zakwasów, wyrastania ciasta, a w ostatecznym wyniku uzyska-
nia pieczywa o unikalnych walorach smakowych, aromatycznych, długiej trwałości, o szczególnie 
ważnej wartości prozdrowotnej. Również w dużych piekarniach, produkujących kilka, a nawet 
kilkanaście ton pieczywa na dobę, możliwe jest stosowanie metody biologicznej, gwarantującej 
uzyskanie chleba o najwyższej jakości.

Profesor Marek Naruszewicz z Pomorskiej Akademii Medycznej zaleca, oprócz spożywania 
chleba produkowanego na bazie zakwasu: - Jedz na zdrowie kilka ogórków kiszonych dziennie, bo 
one chronią przed nowotworami. Na ich powierzchni i w ich soku rozwinęła się „genialna bakte-
ria” Lactobacillus plantarum. 

„Genialność” tej bakterii polega na zdolności przywracania równowagi flory bakteryjnej je-
lit i uszczelnianiu śluzówki jelitowej, co jest szczególnie ważne w przypadku stanów zapalnych i 
alergii. Ich stosowanie wskazane jest w leczeniu i zapobieganiu biegunkom infekcyjnym, poanty-
biotykowym, przy alergiach pokarmowych, zespole nadwrażliwego jelita grubego, wrzodziejącym 
zapaleniu jelit oraz wspomagająco w chorobie Crohna. Najnowsze badania dowodzą znaczenia 
Lactobacillus plantarum jako probiotyku stymulującego układ immunologiczny, z czym należy 
wiązać jego rolę w zapobieganiu wielu chorobom, w tym nowotworowym.



��

Dlaczego przed laty na polskiej wsi nie chorowano na żołądek i na jelita, a rak tych narządów 
należał do rzadkości? Działo się tak dlatego, że chleb pieczono z mąki żytniej, na zakwasie. Raz 
dziennie podawano na stół naturalny żurek. Na zimę przygotowywano beczki kiszonej kapusty, 
a w zamożniejszych gospodarstwach kiszono ogórki, grzyby i buraki. A kwaśne mleko, które fer-
mentowało w ceramicznych dzbanach, znakomicie uzupełniało najzdrowszą z diet.

Działo się tak dlatego, że obecność bakterii mlekowych determinuje wiele funkcji całego orga-
nizmu, czego ostatecznym efektem jest mobilizacja i stabilizacja układu odpornościowego. Jelito 
grube to narząd szczególnie wrażliwy na chorobę nowotworową. Tu trafiają nie strawione resztki 
pokarmu wraz ze wszystkimi „dodatkami”, które w pożywieniu były niepotrzebne i szkodliwe. 
Zwykle, przez kilka do kilkunastu godzin zalegają w różnych odcinkach jelita, podrażniają go, wy-
wołują miejscowe stany zapalne śluzówki, a w efekcie jej rozrost, co może doprowadzić do zezło-
śliwienia. Ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu jelita grubego odgrywa flora bakteryjna, 
która może być sprzymierzeńcem, lecz czasem bywa też wrogiem. Mało kto zdaje sobie sprawę z 
tego, że tylko 10 proc. komórek w ludzkim ciele jest naszą „własnością”. Resztę stanowią bakterie, 
liczone w setkach miliardów, reprezentowane przez kilkaset gatunków. W przeliczeniu na wagę, 
„mieszka” w nas ok. 1,5 kilograma drobnoustrojów. Trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjono-
wanie jelit bez obecności tych ogromnych ilości mikroorganizmów, wspomagających rozkład nie 
strawionego pokarmu. A prawidłowo skolonizowany przewód pokarmowy stanowi o komforcie 
przemieszczania się nie strawionej części pokarmu, reguluje wypróżnienia, zapobiega biegunkom 
i zaparciom. 

Coraz więcej jednak czynników „zewnętrznych”, związanych z niewłaściwym, nieregularnym 
odżywianiem, zakłóca równowagę współbytowania tych kilkuset gatunków bakterii. Często bywa, 
że przewagę zyskują szczepy, które nie sprzyjają naszemu zdrowiu ze względu na tworzenie wielu 
metabolitów, które w ostatecznym efekcie są kancerogenne. Zagrożeniem dla stanu mikroflory 
jelitowej jest również częste, nadmierne i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków. Przy okazji 
„tępienia” bakterii chorobotwórczych giną 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. 

Powszechnie wiadomo, że noworodki karmione mlekiem matki lepiej się rozwijają i są od-
porniejsze na choroby. Ale z wiekiem enzym, który jest odpowiedzialny za trawienie laktozy ulega 
zanikowi. Dlatego większość ludzi po czterdziestym roku życia w ogóle nie powinna pić surowego 
mleka, tzn. mleka, które nie zostało przefermentowane. Przefermentowanie uzdatnia je, ponieważ 
ze znacznej części laktozy powstaje kwas mlekowy, obniżający pH w naszym organizmie aż do koń-
ca jelita grubego, tym samym eliminujący wiele niekorzystnych bakterii gnilnych, które tworzą w 
niezakwaszonym środowisku produkty kancerogenne. W jogurtach mamy bakterie pochodzenia 
zwierzęcego, które wywodzą się z mleka: Lactobacillus aeidophilus, lactobacillus casei, a więc są 
one znakomite dla dzieci. A dla dorosłych, istotne są bakterie mlekowe pochodzenia roślinnego. 

- Profilaktyka chorób nowotworowych powinna opierać się na podnoszeniu świadomości, 
jakie 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, 
naturalnych makro- i mikroelementów, zbyt mały udział świeżych owoców i warzyw wnoszących 
te elementy oraz bogactwo związków witaminowych i antyoksydacyjnych – twierdzi prof. Magda-
lena Włodarczyk–Kierczyńska.

Analiza przyczyn chorób przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, serca, złej przemia-
ny 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, rafinowana 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 fizjologicznego, 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 
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bogatych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. 
Promowanie spożycia produktów zawierających błonnik z pewnością jest jedną z dróg pro-

wadzących 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%.

Na podstawie materiałów Fundacji Polski Chleb 
opracowała Magdalena Lewandowska 

Artykuł został wydrukowany w „Kronice Mazowieckiej”, w drugim numerze w 2007 roku  
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Gazeta Pomorska”, 24. stycznia 2006 

Musimy wiedzieć: czy chleb szkodzi?

Naszego powszedniego... 
To pewne, że w chlebie jest mąka, sól, woda i drożdże. Co jeszcze? Piekarze dodają tak zwane 

polepszacze. Szkodzą nam, czy nie? Zdania na ten temat są bardzo podzielone. 
Polscy klienci najczęściej kupują chleb, który jest tani. Najwięcej taniego pieczywa sprzedają 

markety.
- Nie kupuję pieczywa w marketach, bo nie będę jadł preparatów chlebopodobnych - mówi 

doktor Zbigniew Hałat, epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów. - 
Tam sprzedają produkty, które są mieszanką mąki i substancji chemicznych. My - klienci jesteśmy 
po prostu oszukiwani.  

Niech syci i pomaga zdrowiu 
Zdaniem Hałata, „preparat chlebopodobny” może szkodzić zdrowiu. - Spożycie takiego pro-

duktu jest ryzykowne - tłumaczy epidemiolog. - Może doprowadzić nie tylko do niestrawności, ale 
także do powstania alergii, zaburzeń wchłaniania, chorób metabolicznych i polipów jelit.

- W marketach sprzedawane są puste buły - prof. Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska, prze-
wodnicząca Fundacji Polski Chleb, ma takie samo zdanie o pieczywie, jak dr Hałat. - A przecież 
pieczywo stanowi główny składnik codziennej diety Polaków. Spożycie, szczególnie w rodzinach 
uboższych, przekracza sto kilogramów rocznie na osobę. Niech zatem chleb nie tylko zaspoka-
ja głód, ale niech jednocześnie wspomaga zdrowie i zapobiega wielu schorzeniom. Tymczasem 
chleb z tak zwanymi polepszaczami może zaszkodzić. Szkodliwe substancje odkładają się w orga-
nizmach. Niektórych gatunków pieczywa w ogóle nie powinno podawać się dzieciom. 70 procent 
pieczywa na polskim rynku jest kiepskiej jakości. Kiepski jest na przykład chleb „z worka.

Zdaniem bydgoskiego piekarza chleb „z worka” robi się tak: do mąki wysypywanej prosto z 
worka dodaje się wody i substancji chemicznych, które sprawią, że chleb zaraz po wypieczeniu bę-
dzie wyglądał i pachniał bardzo apetycznie, ale szybko straci świeżość. Dla prawdziwych piekarzy 
taki sposób produkcji to istne barbarzyństwo

- Chleb można zrobić i w pół godziny, to żadna trudność - mówi Marian Bobkowski, właściciel 
piekarni w podbydgoskiej Brzozie. - Ale w naszej piekarni robi się go metodą 4-fazową. Każda z 
nich trwa cztery godziny. Najpierw robi się zaczątek, potem półkwas, pełny kwas i dopiero ciasto. 
Tak chleb robił mój ojciec, tak robią i będą robić moi synowie. W jego rodzinie chleb na natural-
nym kwasie produkuje się od czterech pokoleń.  

Tradycja zamknięta w kociołkach 
Rysopis dobrego chleba 
Bochenek jest elastyczny, o okazałej objętości, ma złocistą skostkowaną skórkę, jest smaczny 

i aromatyczny, a w trakcie krojenia nie kruszy się. Cechą dobrego chleba są też równomiernie 
rozmieszczone, owalne pory (jeśli są różnej wielkości oznacza to, że piekarz nie wymiesił dobrze 
ciasta, jeśli owalne i poziome - to znak, że ciasto opadło, jeśli owalne pionowe - wypiekanie rozpo-
częto przed zakończeniem procesu fermentacji).  

Do wypieku chleba metodą tradycyjną potrzeba od sześciu do ośmiu kadzi. - Jeśli piekarz 
twierdzi, iż produkuje pieczywo w oparciu o naturalne kwasy, a ma w zakładzie ze dwa kociołki to 
znaczy, że nie mówi prawdy - tłumaczy inny piekarz. - A klienci coraz chętniej kupują pieczywo na 
naturalnym kwasie. 

- Coraz powszechniejsza staje się świadomość prozdrowotnych wartości pieczy-
wa przygotowanego metodą biologiczną - twierdzi prof. Włodarczyk- Kierczyńska. - Co-
dziennie odbieram kilka telefonów od ludzi, którzy pytają, gdzie mogą kupić dobry chleb, 
z certyfikatem naszej fundacji. Piekarnie, które mają taki certyfikat podwoiły sprzedaż.   
Tymczasem Stanisław Gazda, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Byd-
goszczy twierdzi, że w minionym roku inspektorzy nie mieli uwag do jakości chleba zbadanego w 
Kujawsko-Pomorskiem. 

- Służby, które powinny zajmować się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności pracują 
coraz gorzej - uważa Hałat. - Pobierają coraz mniej próbek, a poza tym jak to możliwe, że w jed-
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nym województwie inspektorzy wykrywają dużo nieprawidłowości, a w innym wszystko jest w 
porządku? 

- Nie wierzę, by polscy koledzy dosypywali do pieczywa substancje, które mogą zaszkodzić 
zdrowiu - uważa jeden z piekarzy. - Niektórzy co najwyżej popsują ciasto, bo ścigają się z czasem i 
walczą o obniżenie kosztów produkcji. To zawsze odbija się na jakości.  

W obronie polskiego bochna 
Prof. Kazimierz Sadkiewicz, konsultant naukowy Zakładu Badawczego Przemysłu Piekar-

skiego w Bydgoszczy też broni honoru polskiego chleba. - Nasze pieczywo jest bezpieczne, a chleb 
- bardzo dobry - twierdzi. - Za polskie dodatki piekarskie mogę ręczyć, bo je znam. Są produkowa-
ne na bazie naturalnej. Należą do nich, na przykład: witamina C, enzymy, kwas mlekowy, gluten 
itp. Nie wierzę, by do naszego pieczywa dodawano jakieś szkodliwe związki. Natomiast za dodatki 
piekarskie wyprodukowane na Zachodzie nie odpowiadam.  

Profesor przyznaje, że czasami kupuje pieczywo w marketach. - Moim zdaniem, ono też jest 
dobre, choć zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim ono odpowiada, bo każdy ma inny smak, inny 
gust - tłumaczy. - Nie można jednak ludzi straszyć chemią dodawaną do chleba, bo tylko du-
sza ludzka chemią nie jest. Problem polega na tym, że nie wszyscy piekarze dbają o zachowanie 
procesu technologicznego. Dodają polepszaczy na wszelki wypadek, a z chlebem jest tak, jak z 
człowiekiem. Nawet nadmiar witaminy C może zaszkodzić. Dodatki powinny być stosowane tylko 
wtedy, gdy mąka ma jakieś wady. Poza tym nie wszyscy kontrolują zawartość kwasu mlekowego 
(piekarskiego) w cieście. I to jest błąd.

Profesor Sadkiewicz, podobnie jak profesor Włodarczyk-Kierczyńska twierdzi, że polscy pie-
karze nie powinni bać się kwasu mlekowego: - Ma on dobroczynny wpływ na ludzki organizm i 
jakość pieczywa. Dzięki niemu chleb ma wspaniały smak, piękną skórkę, nie kruszy się i jest ela-
styczny.

Jego zdaniem, wybór metody nie ma znaczenia. Świetny może być chleb na kwasie wypro-
dukowany sposobem tradycyjnym (czasochłonnym, 4-fazowym), jak i metodą przemysłową, w 
której do mąki, drożdży, wody i soli dodaje się gotowy kwas piekarski wyprodukowany z użyciem 
bakterii kwasu mlekowego. W tej drugiej szczególnie ważne jest jednak pilnowanie temperatury 
fermentacji. Jeśli jest zbyt niska w zaczynie powstanie więcej kwasu octowego niż mlekowego. 
Taki kwas użyty do wypieku będzie miał niekorzystny wpływ na cechy organoleptyczne chleba, 
który szybciej straci świeżość. 

- Prawdziwi piekarze o tym wiedzą - dodaje profesor. - Mamy coraz więcej bardzo dobrych, 
świetnie wyposażonych piekarni, w których są także mini laboratoria. Tam na pewno nie stosują 
złego kwasu piekarskiego.  

Swojski na zdrowie 
Rozalia Matuła ze wsi Kiełp (koło Chełmna) ma 80 lat i nadal raz w tygodniu wypieka chleb. - 

Tylko kiedy zabraknie swojskiego pieczywa, dokupię w sklepie - mówi. - Ale takim nadmuchanym 
bochenkiem trudno się najeść, a ja mam w domu czterech mężczyzn. Swojski jest najsmaczniejszy 
i najzdrowszy. 

Raz w tygodniu wypieka kilka dużych bochenków chleba żytnio-pszennego w tradycyjnym 
piecu chlebowym, zbudowanym z cegły. Ciasto przygotowuje na zakwasie z mąki żytniej. Jedynym 
dodatkiem do mąki żytniej, pszennej, soli, wody i zakwasu są gotowane ziemniaki, dzięki którym 
chleb ma odpowiednią wilgotność. Część bochenków po wystudzeniu mrozi. Chleb pani Rozalii 
zachowuje świeżość przez tydzień.  

Lucyna Talaśka-Klich 
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Chleb zamiast tego, co do chleba podobne

Nasz Dziennik, 2007-01-17

Wystarczy wysypać zawartość worka mąki z ulepszaczami, dolać wody, dodać drożdży i wy-
mieszać. - Tak powstaje pieczywo, które najczęściej kupujemy w sklepie - podkreśla profesor Po-
litechniki Łódzkiej Magdalena Włodarczyk. 

Produkt taki zyskał niechlubne miano „chleba z worka”. Ze względu na szybkość jego powsta-
wania proces fermentacji nie przebiega do końca w sposób naturalny, ale zostaje przerwany przez 
zamrożenie, aby produkt mógł być dalej transportowany i przechowywany. Tymczasem tylko na-
turalnie przebiegająca fermentacja zapewnia wytrącenie substancji szkodliwych dla zdrowia. W 
przypadku „chleba z worka” do tego nie dochodzi, tłumaczyła prof. Włodarczyk podczas konferen-
cji „Chleb na zakwasie szansą na zdrowie”. 

W kontekście zalet chleba tradycyjnego, wypiekanego na zakwasie, prof. Tadeusz Kierczyński 
z SGH wskazuje, że w tym wypadku wyrób jakościowo lepszy jest też tańszy w produkcji. Jednak w 
sklepie to chleb wypiekany konwencjonalnie, na ulepszaczach, kosztuje mniej, co wynika m.in. z 
masowości jego produkcji. - Jeżeli ktoś sprzedaje chleb za 70 gr, to trzeba to skontrolować - uważa 
Lech Jędryka, prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. - Żeby wypiec dobry chleb, 
trzeba robić to z sercem i mieć pojęcie o mikrobiologii - mówi. - Tymczasem dziś, żeby zajmować 
się wypiekiem chleba, nie trzeba być mistrzem, wystarczy, że piekarnia wykaże, iż zatrudniła mi-
strza - dodaje. 

Jawność w miejsce anonimowości 
Konsumenci godzą się jednak kupować chleb niewiadomego pochodzenia, mimo że jest to 

produkt o nieznanym składzie. - W Polsce chleb można produkować anonimowo i do tej pory nie 
funkcjonuje odpowiednia regulacja, która wymuszałaby na producencie zamieszczenie etykiety 
informującej, gdzie i jak powstał produkt, czego użyto do wyprodukowania go. W wyniku tego 
powstaje niszcząca konkurencja - uważa profesor Włodarczyk. Uczestnicy konferencji uznali za 
niezbędne wprowadzenie wymogu umieszczania przez producenta etykietki informacyjnej. 

- Piekarzom przestrzegającym elementarnych zasad należytego wypieku trudno jest konku-
rować z producentami wyrobów chlebopodobnych - twierdzi prof. Magdalena Włodarczyk. Ale 
większość konsumentów kieruje się nieco niższą ceną takiego pieczywa, nie zdając sobie sprawy, 
że codzienne spożywanie go powoduje odkładanie się toksyn, które z czasem wywołują choroby 
nowotworowe przewodu pokarmowego bądź drożdżycę. - Takimi substancjami z grupy dioksyn 
truto prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę - zauważa. 

Profesor Włodarczyk kierowała katedrą technologii fermentacji. Od 25 lat zajmuje się bio-
technologią piekarską. - Dobry wypiek chleba wymaga mistrzostwa, jest w tym pewna magia - 
podkreśliła specjalistka w tej dziedzinie. Według danych GUS, Polacy w minionym roku wydali na 
chleb 9 mld zł. - To ogromny fragment rynku spożywczego - stwierdza pani profesor i dodaje, że 
w rzeczywistości jest to liczba o 20 do 30 proc. większa ze względu na szarą strefę producentów 
wyrobów chlebopodobnych. 

Zrób to sam 
Zdaniem profesor, pożądane byłoby wypiekanie chleba w domu. Gospodynie domowe w 

Szwajcarii masowo właśnie tak robią, przede wszystkim dlatego, że jest ono tańsze niż kupowanie 
w sklepie. Kultury starterowe, które dodaje się do ciasta przy wypieku chleba, są dostępne również 
na polskim rynku. 

Andrzej Niewiadomski z Cechu Piekarzy w Warszawie wskazał na szkodliwość jednej z re-
klam emitowanych w telewizji. Slogan „Zmień chleb na dobre!” wymaga, jego zdaniem, uzupeł-
nienia. - Dobrego się nie zmienia - mówi Niewiadomski. Aby spowodować zmianę świadomości 
konsumenta i przekonać go do chleba wytwarzanego metodą tradycyjną, opartą na wielofazowej 
fermentacji ciasta na naturalnym zakwasie piekarskim, trzeba walczyć z nieprawdziwymi, po-
wszechnie funkcjonującymi opiniami, takimi jak choćby ta, że chleb jest tuczący. 

- Chociaż chleb na zakwasie promowany jest od dawna, to tylko 5 do 10 proc. piekarzy decy-
duje się na produkcję takiego pieczywa - zauważa prof. Kierczyński. Według niego, spowodowane 
jest to brakiem wiedzy, a także niechęcią do innowacji. Zmiana nawyków konsumenckich byłaby 
możliwa dzięki odpowiednio przeprowadzonej akcji promocyjnej. 

Maciej Marosz 
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ROZDZIAł III

WIERSZE

Abecadło o chlebie

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.

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.

Władysław Bełza
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Ach ta kopeńka

w niej to Mateńka
chleb wyrabiała
piekła 
krajała
i tobie synku dawała
byś nim się posilał
i mógł w siłę wzrastać
o ziemi kurpiowskiej
przyszłym pokoleniom
świadectwo dać

Janina Anna Krzyżewska

Jak ważne zdrowie

Jak ważne zdrowie
Dobrze my wiemy
Tradycję babci
Zachowujemy

I na zakwasie chlebek
Pieczemy
Z mąki zbóż naszych
Co to wyrosły na
POLSKIEJ ZIEMI

Janina Anna Krzyżewska

Na wędrówkę
 
Na wędrówkę
 Na wycieczkę
Zabierz z sobą
W koszyk
W teczkę
Chleb razowy
I marchwiowy
Bo jest bardzo
Bardzo zdrowy

Janina Anna Krzyżewska
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