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Zadbajmy
o siebie

ju¿ dzisiaj

Co 10 lat podwaja siê ska¿enie Ziemi. Ekolodzy
bij¹ na alarm: atmosfera nie jest w stanie napra-
wiæ wyrz¹dzonych jej przez cz³owieka szkód.
W ci¹gu ostatnich 200 lat zu¿yliœmy 50 proc. za-
sobów przyrodniczych naszej planety. Odcisk
ekologiczny jest coraz wiêkszy. Problemy piêtrz¹
siê: ocieplenie klimatu, dziura ozonowa, kwaœne deszcze, metale ciê¿kie w powietrzu,
glebie i na talerzu, dioksyny, brak naturalnych bogactw, wody, ¿ywnoœci.

Na dodatek œwiat oszala³ na punkcie konsumpcji. Kupujemy coraz wiêksze
samochody, coraz wiêcej ¿ywnoœci i ubrañ. Czêsto wymieniamy dobre jeszcze przedmio-
ty i sprzêty, zu¿ywamy hektolitry wody i mnóstwo energii elektrycznej. My - tzn. 27 proc.
ludzkoœci - tyle wesz³o do spo³eczeñstwa konsumpcyjnego. 

D¹¿enie do posiadania i konsumpcji dominuje w psychice wielu narodów, zajmuje
miejsce zarezerwowane dla religii, rodziny i spo³eczeñstwa. Konsumpcjonizm sta³ siê
miar¹ osobistych osi¹gniêæ, daje poczucie niezale¿noœci. Centrum handlowe wielu
ludziom zastêpuje koœció³. 

Wskutek naszych nadmiernych apetytów Ziemia traci oddech. Je¿eli nie zmienimy
naszych wzorców konsumpcji - nie przetrwamy.

Co robiæ? Lekarstwem jest dobre ¿ycie. Cz³owiekowi nie potrzeba a¿ tak du¿o: to co po-
trzebne do prze¿ycia (¿ywnoœæ, dach nad g³ow¹, bezpieczeñstwo), dobre zdrowie (tak oso-
biste, jak i œrodowiska naturalnego), dobre stosunku spo³eczne, bezpieczeñstwo, wolnoœæ.

Szczêœliwi ludzie maj¹ silne, buduj¹ce zwi¹zki z innymi, poczucie panowania nad
w³asnym ¿yciem, s¹ zdrowsi i maj¹ daj¹c¹ zadowolenie pracê. W szybko ¿yj¹cych spo-
³eczeñstwach krajów uprzemys³owionych ludzie wykorzystuj¹ konsumpcjê jako substytut
prawdziwych Ÿróde³ szczêœcia. S¹ na szczêœcie i tacy, których nie zadowala dzisiejsza
jakoœæ ¿ycia i staraj¹ siê j¹ zmieniæ.

A jak ¿yjesz Ty? Co robisz, aby poprawiæ jakoœæ swojego ¿ycia? Czy dostatecznie
dbasz o swoje zdrowie i swojej rodziny? Czy patrzysz uwa¿nie, co k³adziesz na tale-
rzu i czym karmisz swoich bliskich? Czy wiesz, jakie pu³apki czyhaj¹ w jedzeniu? Czy
nie zapominasz o ruchu? Kiedy ostatnio by³eœ na spacerze? Czy wiesz gdzie w Warsza-
wie mo¿na odetchn¹æ czyœciejszym powietrzem? Sk¹d wzi¹æ dobr¹ wodê i przyjació³?
Czy jesteœ szczêœliwy?

Je¿eli chcesz zastanowiæ siê nad tymi pytaniami - przeczytaj nasz¹ gazetkê. 

Walentyna Rakiel-Czarnecka

Dwie Fundacje: Dobre ¯ycie i Polski Chleb oraz Marsza³ek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik - prowadz¹ kampaniê
na rzecz dobrego chleba.

Chleb na zakwasie szans¹ na zdrowie
Badania, którym profesor biotechnologii - Magdalena W³odarczyk-

-Kierczyñska z Politechniki £ódzkiej poœwiêci³a ¿ycie, s¹ rewelacj¹ w
skali œwiata. Pani profesor od lat propaguje wartoœci zdrowotne chle-
ba, przygotowanego z zakwasów fermentowanych w oparciu o natu-
ralny zacz¹tek piekarski

Celem kampanii na rzecz chleba na zakwasie, jak¹ od stycznia
2007 roku prowadz¹ dwie Fundacje: Dobre ¯ycie i Polski Chleb, pod
patronatem Marsza³ka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika
- jest dotarcie z informacj¹ o zdrowotnych w³aœciwoœciach tego chle-
ba, która dotrze do spo³eczeñstwa, a tak¿e do decydentów. Chcemy,
aby na naszych sto³ach znajdowa³ siê chleb wypiekany metod¹ tra-
dycyjn¹, aby ka¿dy Mazowszanin, a tak¿e mieszkañcy ca³ego kraju -
mieli mo¿liwoœæ kupowania takiego chleba.

Jak to zrobiæ?
Idziemy dwiema drogami: podnosimy œwiadomoœæ zdrowotn¹ spo-

³eczeñstwa, wykorzystuj¹c do tego ró¿ne mo¿liwoœci. Drug¹ drog¹
jest prawo: z pomoc¹ pos³a Aleksandra Soliñskiego dotarliœmy do
sejmowej podkomisji zdrowia, która bêdzie rozpatrywa³a nasze dezy-
deraty w sprawie dobrego chleba. Dezyderaty zawieraj¹ postulaty,
aby chleb na zakwasie zosta³ zdefiniowany, po drugie - aby zosta³
wprowadzony obowi¹zek naklejania etykietek informuj¹cych, kto
upiek³ chleb oraz zawieraj¹cych listê sk³adników. Konsument musi
wiedzieæ, jaki kupuje chleb - na zakwasie, na dro¿d¿ach, czy te¿
z udzia³em chemikaliów. Musi te¿ powstaæ norma sanitarno-produk-
cyjna tego produktu.

Chleba z worka jest najwiêcej
Wed³ug profesor Magdaleny W³odarczyk-Kierczyñskiej trudno

jest kupiæ u nas dobry chleb, a¿ 80 proc. sprzedawanego pieczywa
nie spe³nia podstawowych norm. Znaczna czêœæ pieczywa jest nie-
znanego pochodzenia - bez etykietek, sprzedawany prosto z ciê¿a-
rówek chleb nie wiadomo z czego siê sk³ada. Zwykle jest to tzw.
"chleb z worka", upieczony z takich sk³adników jak: byle jaka bia³a
m¹ka, woda, dro¿d¿e, ulepszacie, spulchniacze, konserwanty, sól.
Wszystko to razem ³¹czy siê, miesza, formuje chlebki i… do pieca.
W kilka godzin powstaje produkt chlebopodobny, sprzedawany jako
chleb. Konsument nie zdaje sobie sprawy, jakie konsekwencje zdro-
wotne wynikn¹ ze spo¿ywanego tego nibychleba. 

Cudowny b³onnik
Jakoœæ chleba jest niezwykle wa¿na, gdy¿ pieczywa zjadamy du¿o:

biedniejsi nawet 150 kg rocznie, bogatsi oko³o 70 kg. Od jakoœci pie-
czywa zale¿y nasze zdrowie. Pogarszaj¹ca siê jakoœæ chleba jest

jedn¹ z przyczyn du¿ego wzrostu zachorowañ na nowotwory jelita
grubego, który zwi¹zany jest ze sposobem od¿ywiania. 

Profesor Iwona Wawer z Wydzia³u Farmacji Akademii Medycznej
w Warszawie zwraca uwagê na b³onnik, którego bogatym Ÿród³em
s¹ ziarna zbó¿: im mniej oczyszczone ziarno, tym wiêcej b³onnika.
Szukajmy zatem chleba bogatego w b³onnik. Nasz organizm bardzo
go potrzebuje, gdy¿ b³onnik usuwa z przewodu pokarmowego zbêd-
ne produkty przemiany materii. Dzia³a jak szczotka, bo wymiata z or-
ganizmu niestrawione resztki jedzenia, normalizuje florê bakteryjna
jelit, wspomaga leczenie wielu chorób i dolegliwoœci. 

Bakterie, które lecz¹
Wed³ug profesor W³odarczyk naszym najwiêkszym sprzymierzeñcem,

który pozwala zachowaæ w zdrowiu uk³ad pokarmowy, s¹ bakterie, w tym
Lactobacillus plantarum. S¹ to bakterie kwasu mlekowego, bardzo
przyjazne dla cz³owieka, poprawiaj¹ce florê bakteryjn¹ w przewodzie
pokarmowym. Znajdujemy je w tradycyjnym zakwasie, na którym wy-
pieka³y chleb nasze prababki i który powinien codziennie znajdowaæ
siê na naszych sto³ach.

Kwas mlekowy wp³ywa dobroczynnie na pracê ca³ego przewodu
pokarmowego: optymalizuje proces trawienia, hamuje rozwój niepo-
¿¹danych bakterii, potencjalnie chorobotwórczych, a sprzyja rozwo-
jowi bakterii probiotycznych. Ta grupa bakterii nie tylko zwiêksza od-
pornoœæ organizmu, ale tak¿e neutralizuje zwi¹zki rakotwórcze, przez
co ogranicza rozwój komórek nowotworowych, skutecznie zapobiega
zw³aszcza rakowi jelita grubego. 

Bakterie kwasu mlekowego pomagaj¹ nam lepiej zagospodarowaæ
sk³adniki od¿ywcze ¿ywnoœci. Atutem fermentacji na zakwasie jest
tak¿e to, ¿e bakterie kwasu mlekowego eliminuj¹ zwi¹zki rakotwórcze
z pieczywa - azotany, azotyny, a przede wszystkim toksyny pleœnio-
we, co odci¹¿a nasz uk³ad odpornoœciowy. 

Zagro¿eniem dla zdrowia s¹ zaka¿enia pleœniowe, do których do-
chodzi podczas zbioru i niew³aœciwego przechowywania zbó¿. Stwier-
dzana w m¹ce zawartoœæ mikotoksyn nie przekracza zwykle tolerowa-
nej dawki dziennej, ale regularne ich spo¿ywanie prowadzi do nagro-
madzenia siê ich w organizmie, co daje odleg³e w czasie skutki.

Jedynym znanym sposobem eliminacji tych zwi¹zków z pieczywa
jest wprowadzenie technologii produkcji pieczywa na zakwasach.

- Profilaktyka chorób nowotworowych powinna opieraæ siê na pod-
noszeniu œwiadomoœci, jakie czynniki sprzyjaj¹ powstawaniu i rozwojowi
choroby. Bez w¹tpienia do szczególnie wa¿nych nale¿y sposób od¿ywiania,
który w ci¹gu minionych kilkudziesiêciu lat uleg³ bardzo niekorzystnym
zmianom. W codziennej diecie czêsto dominuj¹ produkty przetworzone,
zawieraj¹ce liczne substancje chemiczne, produkty wysokokaloryczne,
sprzyjaj¹ce oty³oœci, niedostatek b³onnika, naturalnych makro- i mikro-
elementów, zbyt ma³y udzia³ œwie¿ych owoców i warzyw wnosz¹cych te
elementy oraz bogactwo zwi¹zków witaminowych i antyoksydacyjnych
- twierdzi prof. Magdalena W³odarczyk-Kierczyñska. Pani¹ profesor
niepokoj¹ alarmuj¹ce statystyki: w Polsce notuje siê coraz wiêcej zacho-
rowañ na raka jelita grubego. Coraz wiêkszy udzia³ w nakrêcaniu tej statystyki
ma nasze po¿ywienie, bogate w chemiê.

Jesteœ tym, co jesz
S³owa praojca medycyny wspó³czeœnie mo¿na zapisaæ - tak siê czu-

jesz jak siê od¿ywiasz. Zatem - patrz uwa¿nie na to, co k³adziesz na tale-
rzu. Pamiêtaj: Nie wychodŸ do szko³y lub do pracy bez œniadania z pie-
czywem. Czytaj etykietki na chlebie (i innych artyku³ach spo¿ywczych).
B¹dŸ œwiadomym konsumentem - dbaj o zdrowie swoje i rodziny.

Wiêcej informacji znajdziesz w Fundacji Dobre ¯ycie.
Kontakt: Walentyna Rakiel-Czarnecka - wiceprezes Fundacji

tel. 022/ 875 93 90, 0609687771 
www.rakiel-czarnecka.pl; poczta@rakiel-czarnecka.pl

Jesteœmy zaprogramowani na 120 lat, ale nie
wykorzystujemy tych mo¿liwoœci. Jak do¿yæ tego
wieku? Warto wiedzieæ, ¿e Polacy trac¹ zdrowie 8 lat
wczeœniej ni¿ mieszkañcy starej Unii Europejskiej.
Co robiæ, ¿eby d³u¿ej byæ zdrowym? Recept¹ mo-
¿e byæ Dekalog zdrowia, czyli 10 najwa¿niejszych
zasad postêpowania s³u¿¹cych zachowaniu i po-
mna¿aniu zdrowia, wed³ug Zbigniewa Cendrow-
skiego, redaktora naczelnego czasopisma "Lider":

1. Wiedza o samym sobie.
2. Utrzymywanie si³ obronnych organizmu 

w sta³ej gotowoœci.
3. Nie nadu¿ywanie leków.

4. Utrzymywanie wszechstronnej aktywnoœci
fizycznej.

5. Prawid³owe od¿ywianie siê.
6. Hartowanie siê.
7. Rozwijanie umiejêtnoœci walki ze stresem.
8. Wyeliminowanie na³ogów. 
9. ¯yczliwoœæ dla innych.

10.Zachowanie postawy copingowej 
(coping - dawanie sobie rady w ¿yciu).

Jeœli chcesz wiêcej wiedzieæ o zagro¿eniach,
jakie czyhaj¹ na nas g³ównie w produktach spo-
¿ywczych oraz jak siê przed nimi broniæ - przeczy-
taj nasz¹ gazetkê. Zapraszamy do lektury.

¯yæ w zdrowiu 120 lat 

"Niech ¿ywnoœæ bêdzie twoim lekiem,
a lek ¿ywnoœci¹" - Hipokrates - 2500 lat temu

Fundacja Dobre ¯ycie powsta³a w grudniu 2005 roku. Za³o¿y³a j¹ 
Walentyna Rakiel-Czarnecka (redaktor naczelna pism spo³eczno-ekolo-
giczno-turystycznych, ekolog, promotorka Polskiej Niezapominajki
i bezpiecznej ¿ywnoœci) oraz profesor Alicja Zobel - biochemik, cz³onek
Nowojorskiej Akademii Nauk. Has³em organizacji jest podnoszenie jako-
œci ¿ycia, a celem - zbudowanie pomostu miêdzy œwiatem nauki
a publicznoœci¹. Fundacja zorganizowa³a, pod patronatem Marsza³-
ka Adama Struzika 5 konferencji, wyda³a 5 ksi¹¿ek, realizuje kilka
projektów. 3 wrzeœnia ruszyliœmy z Akademi¹ Dobrego ¯ycia. Jest to
cykl spotkañ z naukowcami, dotycz¹ sposobów zachowania zdrowia.
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