
2 Dobre ¯ycie

W Polsce jest ju¿ oko³o 30 proc. ludzi oty³ych, a bêdzie jeszcze
wiêcej. Powodem jest styl ¿ycia Polaków, d¹¿¹cych do zminima-
lizowania wysi³ków. Zakupy przez Internet lub w supermarkecie,
gdzie wszystko jest na miejscu. Kolejni sprzymierzeñcy tycia to
praca, stres i chroniczny brak czasu. Ludzie jedz¹ byle co i byle
gdzie. Fast foody, t³uste sma¿one miêsa i ziemniaki, brak warzyw
- oto typowa dieta.

Coraz grubsze dzieci
Problem oty³oœci dotyczy ju¿ oko³o 10 proc. dzieci i m³odzie¿y. Za-

biegani rodzice nie widz¹, a dzieci rzadko zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
coœ jest nie tak. Popatrzmy, co jedz¹ nasi milusiñscy. W szkolnych
sklepikach najlepiej sprzedaj¹ siê chipsy, s³odkie, gazowane napoje.
Chipsy to oko³o 500 kalorii, niezdrowe t³uszcze i sól. To niepotrzebne
zaœmiecanie ¿o³¹dka, gdy¿ takie danie nie zaspokaja g³odu. Jakby
tego by³o ma³o, m³odzie¿ coraz mniej siê rusza, coraz czêœciej zwal-
nia siê z wf-u. Oty³oœæ najm³odszych jest bomb¹ z opóŸnionym za-
p³onem w kraju, gdzie doroœli cierpi¹ na choroby serca z powodu
sk³onnoœci do nadu¿ywania alkoholu i palenia tytoniu. Ta bomba, jak
twierdz¹ eksperci jest ju¿ poza kontrol¹.

Ameryka liderem 
Œwiatowym liderem w dziedzinie oty³oœci pozostaje Ameryka. Tam

przybra³a ona rozmiar epidemii. Szacuje siê, ¿e co roku z powodu oty-
³oœci umiera oko³o 280 tysiêcy osób. Amerykañski rz¹d nie bagatelizu-
je problemu i wydaje rocznie na walkê z oty³oœci¹ oko³o 110 miliardów
dolarów. Bill Clinton stwierdzi³, ¿e to w³aœnie oty³oœæ, a nie terroryzm
jest g³ównym zagro¿eniem dla Ameryki. By³y prezydent wywalczy³, by
ze wszystkich szkó³ wycofano gazowane napoje w puszkach. Zast¹pi-
³y je mleko, soki i woda. Clinton zapowiada, ¿e to nie koniec. Na drugi
ogieñ maj¹ iœæ szkolne sto³ówki. Hamburgery, chipsy i frytki maj¹ zo-
staæ zast¹pione zdrowymi posi³kami z du¿¹ iloœci¹ warzyw i owoców.

Kiedy jest siê oty³ym?
Za najlepszy sposób oceny masy cia³a uwa¿a siê wyznaczenie

wskaŸnika masy cia³a BMI (ang. Body Mass Index) - jego wartoœci
graniczne podaje siê w tabelach. BMI wylicza siê wg wzoru:
BMI = aktualna masa cia³a [kg] / [wzrost w metrach]

A jak jest w Polsce i na œwiecie?
Epidemiczny charakter oty³oœci, stanowi powa¿ny problem zdro-

wotny i spo³eczny. Zaliczono j¹ do chorób cywilizacyjnych, poniewa¿
cierpi na ni¹ ok. 20% populacji ludzkiej. W ci¹gu ostatnich 20 lat, czê-
stoœæ jej wystêpowania wzros³a o 50%. Obecnie w Polsce cierpi na
ni¹ 1 na 11 dzieci w wieku 2-4 lat oraz 1 na 14 przedszkolaków. Wœród
uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych nadwaga wystê-
puje u 1 na 17 dzieci, natomiast oty³oœæ u 1 na 25 dzieci. W populacji lu-
dzi doros³ych nadwaga wystêpuje u 45% mê¿czyzn oraz 35% kobiet,
zaœ oty³oœæ wystêpuje u 22% mê¿czyzn i 29% kobiet. Prognozuje siê, ¿e
do 2020 r. œrednio 1/3 ludzi doros³ych w Polsce bêdzie oty³a - ocenia
dr Zofia Suchocka z Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej AM w Warszawie.

Przyczyny wystêpowania oty³oœci
Oty³oœæ rozwija siê wówczas, gdy w postaci pokarmu dostarczamy

wiêcej energii. ni¿ jej zu¿ywamy na potrzeby funkcjonowania organi-
zmu. Na jej rozwój wp³ywaj¹: czynniki uwarunkowane genetycznie,
czynniki œrodowiskowe (d³ugotrwa³y stres, nieregularnie spo¿ywane,
zbyt obfite wysokokaloryczne posi³ki, tania, d³ugo przechowywana
¿ywnoœæ z³ej jakoœci, zbyt du¿a iloœæ t³uszczu w diecie, podjadanie
s³odyczy, "zajadanie stresów"), ma³a aktywnoœæ ruchowa, zaburzenia
hormonalne (m.in. choroba Cushinga - nadmierne wydzielanie korty-
kosteroidów przez korê nadnerczy, niedoczynnoœæ tarczycy), a tak¿e
zaburzenia funkcjonalne mózgowych mechanizmów regulacji uczucia
g³odu i sytoœci - wymienia dr Zofia Suchocka.

(wrc)

Alergie staj¹ siê zmor¹ naszych czasów. Coraz wiêcej osób,
w tym tak¿e dzieci zapada na choroby, które trudno zdiagnozo-
waæ i leczyæ.

Naturalne produkty rzadko nam szkodz¹ (zdarzaj¹ siê przypadki,
¿e organizm Ÿle coœ toleruje, ale dzieje siê tak sporadycznie). Nie-
bezpieczne dla nas s¹ izomery, które powstaj¹ w laboratoriach i to
dopiero od 100 lat. Dlatego organizm ich nie rozpoznaje.

Izomery s¹ to cz¹steczki zwi¹zków chemicznych o jednakowym
sk³adzie atomowym, ale ró¿nym u³o¿eniu w przestrzeni. Odmienne w³a-
œciwoœci najczêœciej wynikaj¹ z ró¿nej budowy strukturalnej izomerów. 

WyobraŸ sobie lew¹ rêkê, która ma piêæ palców. Rêka ta mo¿e
mieæ wszystkie palce wyprostowane lub jeden, dwa zgiête - i to s¹ izo-
mery w stosunku do rêki z wyprostowanymi palcami. I to wygiêcie po-
woduje, ¿e nasz organizm nie rozpoznaje tej innej struktury izomerów.

Musimy pamiêtaæ, ¿e tylko jeden izomer, ten naturalnie produko-
wany przez komórki roœliny na ich enzymach jest przyswajalny przez
komórki cz³owieka, poniewa¿ by³ zwi¹zany z fizjologi¹ roœlin, którymi
cz³owiek od 4 mln lat siê od¿ywia³. Natura wyposa¿y³a komórkê ro-
œlinn¹ w formê, czyli roœlina mo¿e produkowaæ tylko jedn¹ strukturê
na tej formie. I my mamy enzymy rozpoznaj¹ce tak¹ formê. I dlatego
przyswajamy izomer produkowany naturalnie przez roœliny. Dlatego
naturalne witaminy i naturalne cz¹steczki s¹ przyswajalne przez
cz³owieka w najwiêkszej liczbie przypadków, podczas gdy inne izo-
mery mog¹ nie pasowaæ do naszych enzymów. Wtedy te wszystkie
inne izomery s¹ balastem, a co gorsza - nie tylko s¹ wyrzucane przez
organizm ludzki z ka³em czy moczem, ale mog¹ byæ toksyczne tzn.
mog¹ blokowaæ te dobre enzymy, które przestaj¹ dzia³aæ. Mog¹ te¿,
jeœli przy³¹cz¹ siê do genów - zmieniaæ je, a co najgorsze - mog¹, je-
œli przy³¹cz¹ siê do tzw. onkogenu (gen odpowiedzialny za zmianê ko-
mórki zdrowej w nowotworow¹) - powodowaæ raka. Przyk³adem takie-
go izomeru jest Trans Fat (piszemy o nich obok). Te obce naszemu
systemowi obronnemu izomery sprawiaj¹, ¿e nasz organizm zaczyna
produkowaæ przeciwcia³a, aby obroniæ siê przed obcymi. A kiedy
stworz¹ siê te przeciwcia³a - to w organizmie musi powstaæ alergia. Co
robiæ w takiej sytuacji? Musimy tworzyæ wtedy substancje, które oczysz-
czaj¹ cz³owieka. Skoro te izomery s¹ takie niedobre dla nas, to po co je
wprowadzamy do organizmu? Robi¹ to np. troskliwe mamusie, podaj¹-
ce dziecku sztuczne witamy. Naturalne mog¹ i powinny byæ podawane
jako jedzenie, ale musi byæ ono urozmaicone. Podawajmy dzieciom na
tacce z 10 ró¿nych roœlin (warzywa, owoce) - w rezultacie znajdzie siê
na niej 10 tys. zwi¹zków fenolowych oraz 10 ró¿nych witamin natural-
nych. S¹ one dobrze wch³aniane i rozpoznawane.                       (wrc)

Jakoœæ wody jest nie-
zwykle wa¿na. Œwiatowa
Organizacja Zdrowia w swo-
ich raportach dowodzi, ¿e
80 proc. wszystkich wspó³czesnych chorób ma bezpoœredni
zwi¹zek z jakoœci¹ wody pitnej. Od jakoœci wody zale¿y rozwój
ca³ej naszej cywilizacji.

Polacy pij¹ za ma³o wody, na dodatek nasza wiedza na jej temat jest
niewielka. Do tego jakoœæ wody zostawia wiele do ¿yczenia. Bardzo
popularna jest "kranówka", czyli woda z kranu. Jednak jakoœæ tej wo-
dy niepokoi. Przeprowadzona w marcu 2002 roku przez NIK kontrola
wykaza³a, i¿ w 2/3 miast jakoœæ wody wodoci¹gowej dostarczanej lud-
noœci oraz wody czerpanej z ogólnodostêpnych studni publicznych
nie odpowiada wymaganiom wody pitnej. Lekarze ostrzegaj¹: zwyk³a
woda z kranu zawiera wiele zwi¹zków sprzyjaj¹cych powstawaniu no-
wotworów. Gotowanie wody równie¿ zwiêksza iloœæ takich substancji.
Jak twierdzi prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka profesor
Zbigniew Wronkowski - najlepiej piæ wodê ze Ÿróde³ podziemnych.
Profesor mówi, ¿e a¿ 35 proc. przypadków raka ma swój pocz¹tek
w nieodpowiednim ¿ywieniu i piciu.

Najlepsza do picia jest woda mineralna, wydobywana z g³êbi zie-
mi. Zawarte w wodzie sk³adniki mineralne powoduj¹ w organizmie
w³aœciw¹ przemianê materii i zapobiegaj¹ chorobom oraz schorze-
niom. Niezmiernie wa¿n¹ spraw¹ jest ile i w jakich proporcjach za-
wiera ona sk³adników mineralnych (najlepsza - wapnia i magnezu
jest 2:1, tj. dwie wielkoœci wapnia i jedna magnezu, np. 120 i 60 mg). 

Wzrasta sprzeda¿ wody butelkowanej, niestety  - nie ka¿da jest wo-
d¹ mineraln¹ i nie ka¿da etykietka "Zdrój" ma swoje Ÿród³o w zdroju.
Zwracaj uwagê na to, jak¹ wodê wybierasz. Pamiêtaj, ¿e na rynku
mamy tak¿e nieuczciwych producentów. Zwróæ uwagê na napisy
- popatrz, jakie potrafi¹ byæ ba³amutne: woda antystresowa, wy-
szczuplaj¹ca, woda ¿ycia, jedyny, niepowtarzalny smak, orzeŸwia,
daje energiê do dzia³ania itd. Zauwa¿, ¿e napisy zawieraj¹ tak¿e in-
ne nieprawdy, pó³prawdy i æwieræprawdy. Producenci, niezale¿nie od
sk³adu chemicznego swych wód i ich walorów opisuj¹ w folderach
i na etykietkach jak bardzo wyj¹tkowy jest ich napój. Ró¿nego rodza-
ju hochsztaplerom, specom od reklamy pomagaj¹ przepisy. W uchwa-
lonej przez Sejm RP ustawie z 29 marca 2001 roku "o warunkach zdro-
wotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia" zapis w art. 24 mówi o tym, ¿e przy zna-
kowaniu œrodków spo¿ywczych dopuszczalne jest podawanie na
opakowaniu w³aœciwoœci zapobiegaj¹ce chorobom lub wspomagaj¹-
ce leczenie chorób przez naturalne wody mineralne i naturalne wody
Ÿródlane. Pozostawienie w ustawie tego zapisu mo¿e doprowadziæ
do zupe³nej dezinformacji konsumentów. Nie dajmy siê reklamie,
czytajmy etykietki, sprawdzajmy producentów!                       (wrc)

Oty³oœæ chorob¹ cywilizacyjn¹ XXI w.

W trzech pañstwach na œwiecie - w Danii (od 10 lat), Kanadzie
(od 2005 roku) oraz w USA (od 2006 roku) przepisy nakazuj¹
umieszczaæ na etykietkach zawartoœæ Trans Fat-ów. Takie przepisy
trudno by³o ustanowiæ, o czym œwiadczy przyk³ad prezes Funda-
cji Dobre ¯ycie. Profesor Alicja Zobel z Peterborough a¿ przez
osiem lat czyni³a starania o to, aby parlament kanadyjski wyda³
taki przepis.

Dlaczego Trans Fat-y s¹ dla nas groŸne?
NajgroŸniejszy t³uszcz œwiata - pomimo, ¿e jest nienasycony - od

dawna znajduje siê na czarnej liœcie czynników zwiêkszaj¹cych ryzy-
ko choroby niedokrwiennej serca. Gdzie go mo¿na znaleŸæ? W ulu-
bionych przez dzieci i m³odzie¿y fast foodach, w wiêkszoœci goto-
wych wyrobach cukierniczych, w zupkach w proszku, chrupkach,
margarynach, frytkach, s³onych przek¹skach. 

Roœlina produkuje Nienasycone Kwasy T³uszczowe w formie Cis
(p³ynny olej, oliwa). Gdy poddamy je obróbce termicznej, forma ta za-
mienia siê w Trans i robi siê toksyczna - nierozpoznawalna przez orga-
nizm ludzki. Kwasy t³uszczowe Cis (p³ynne oleje) s¹ dobre i naturalne,
i powinny byæ spo¿ywane w formie "na zimno", natomiast gdy na nich
sma¿ymy lub robimy frytki (zwykle w temperaturze powy¿ej 120 oC) -
zmieniaj¹ siê w formê Trans i s¹ kancerogenne.

Pamiêtajmy: t³uszcze Trans (w³aœciwa nazwa to izomery nienasy-
conych kwasów t³uszczowych) powstaj¹ podczas przemys³owego
przetwarzania olejów roœlinnych. 

Jakie reakcje w organizmie wywo³uj¹ Trans Fat-y?
Izomery Trans, obecne w spo¿ywanych przez nas produktach ne-

gatywnie wp³ywaj¹ na wiele procesów biochemicznych i fizjologicz-
nych w organizmie cz³owieka, mog¹ te¿ zaburzaæ czynnoœci uk³adu
immunologicznego. Zwiêkszenie spo¿ycia izomerów Trans powoduje
tak¿e powstanie wiêkszej iloœci wolnych rodników. Izomery Trans po-
woduj¹ wzrost stê¿enia cholesterolu ca³kowitego, wzrost stê¿enia
"z³ego cholesterolu" (frakcja LDL) i obni¿enie stê¿enia "dobrego cho-
lesterolu" (frakcja HDL) - powoduje to wzrost ryzyka wyst¹pienia mia¿-
d¿ycy. Poza tym powoduj¹ nadmierne uwalnianie insuliny w odpowie-
dzi na obci¹¿enie glukoz¹, os³abienie odpowiedzi immunologicznej,
zaburzenie produkcji plemników, wzrost produkcji wolnych rodników. 

Ze wzglêdu na bardzo z³y wp³yw tych zwi¹zków na stan naszego
zdrowia, nale¿y ich spo¿ycie ograniczyæ do minimum. 

Badania dowodz¹ jednak, ¿e codzienne zjadanie 5 gramów tego
rodzaju t³uszczu zwiêksza ryzyko chorób serca o 25 proc. Trans Fat
podnosz¹ z³y cholesterol we krwi, obni¿aj¹ te¿ tzw. dobry cholesterol

Trans Fat-y, jak to udowodnili niedawno naukowcy - powoduj¹ wy-
j¹tkowo szybkie przybieranie na wadze. Ludzie, którzy jedz¹ t³uszcze
Trans, wchodz¹ na zabójcz¹ dla zdrowia drogê.                 (wrc)

Niebezpieczne
izomery

Woda

Z badañ, przeprowadzonych w WAT w Warszawie, du¿e niedobo-
ry magnezu obserwuje siê szczególnie u m³odzie¿y w wieku szkol-
nym i ludzi starszych. Brak biopierwiastków, w tym magnezu mo¿e
byæ przyczyn¹ obni¿enia wyników w nauce jak i niew³aœciwego za-
chowania wynikaj¹cego z nadpobudliwoœci psychoruchowej, nada-
gresywnoœci, obni¿onej koncentracji i obni¿onej zdolnoœci do przy-
swajania wiedzy. Jak twierdz¹ profesorowie - dr Alicja Zobel i Tade-
usz Harabin z Kanady, niemal¿e ka¿dy z nas ma niedobory tego pier-
wiastka w organizmie. Tymczasem magnez jest niezbêdny w ponad
300 reakcjach enzymatycznych, z czego oko³o 100 jest zwi¹zane
z cyklem Krebsa, a wiêc bezpoœrednio z produkcj¹ energii w komór-
ce (produkcja ATP). Brak tego elementu tylko w jednej reakcji prowa-
dzi do upoœledzonego dzia³ania ca³ego organizmu. Ci¹g³y niedobór
prowadzi do chronicznych chorób. 

Niedobór magnezu w koœciach jest jednym z elementów prowadz¹-
cych do ubytków kostnych. Magnez uruchamia reakcje enzymatyczne,
pozwalaj¹ce na wbudowanie cz¹steczek wapnia w matrycê koœci. Tkan-
ki zawieraj¹ce najwiêcej magnezu, to tkanki metabolicznie najbardziej
aktywne: miêœnie (26% ), mózg, serce, w¹troba i nerki. Wszelkie braki
magnezu w organizmie, w pierwszej kolejnoœci upoœledz¹ pracê w³aœnie
tych narz¹dów.

Do niedoborów doprowadza nas stres i wspó³czesna dieta. Ma-
gnezu brakuje w naszym po¿ywieniu. Codzienna dieta w 70% z³o¿o-
na jest z produktów spo¿ywczych, wysokoprzetworzonych pozosta-
wiaj¹cych odczyn kwasowy. Odruchem obronnym organizmu jest
u¿ycie resztek magnezu do redukcji kwasu i zbalansowania œrodowi-
ska. Niedostatek magnezu musi byæ uzupe³niony, nawet kosztem wy-
ci¹gniêcia tego minera³u z koœci, czy tkanki miêœnia sercowego. Jest
to kwestia przetrwania organizmu jako nadrzêdnej ca³oœci.

W sprzeda¿y jest du¿y wybór magnezu. Polecane formy to: magne-
zium aspartate, magnezium-citrate, malate, succinate, fumarate. Ma-
gnezium jest dobrze tolerowane przez organizm cz³owieka. 

(az)

Magnez 

GroŸne Trans Fat-y

1. Musisz dbaæ o urozmaicone po¿ywienie. Tylko takie zapewni Ci
wszystkie niezbêdne sk³adniki pokarmowe. 
2. Twoje po¿ywienie musi byæ zrównowa¿one - czyli dobrze zbilan-
sowane, pokrywaj¹c istotne zapotrzebowanie organizmu na wêglowo-
dany, t³uszcze, bia³ka, zwi¹zki mineralne, witaminy.
3. Codziennie spo¿ywaj mleko i przetwory mleczne. Pij 1-2 szklan-
ki napoju mlecznego i jedz 50 gramów sera dziennie.
4. Miêso spo¿ywaj 2-3 razy na tydzieñ w umiarkowanych iloœciach,
g³ównie chude. W pozosta³e dni zastêpuj je potrawami z mleka, sera i jaj.
5. Z t³uszczów jadalnych mo¿esz w ogóle wyrzuciæ t³uszcze zwie-
rzêce (oprócz niewielkich iloœci mas³a i œmietany, i to na surowo).
Jako dodatku do chleba u¿ywaj 10-20 gramów dziennie mas³a lub
mas³a roœlinnego. Do zup, sa³atek i surówek mo¿esz dodaæ 1-2 ³y-
¿eczki œmietany. Podstawowym t³uszczem jadalnym w Twoim jad³o-

spisie niech bêdzie olej roœlinny. Najlepiej, jeœli miêso bêdziesz goto-
wa³ lub dusi³. 
6. Z umiarem spo¿ywaj pieczywo, i to mieszane. Codziennie jedz
pieczywo razowe i kasze z grubego przemia³u. Szukaj chleba na za-
kwasie.
7. Ograniczaj spo¿ycie cukru i s³odyczy. Napojów najlepiej w ogó-
le nie s³ódŸ albo dodawaj tylko jedn¹ ³y¿eczkê cukru. Pij doskona³e i
zdrowe herbaty owocowe i zio³owe. Przy sk³onnoœci do nadwagi nie
jadaj s³odyczy ani deserów.
8. Nie przesalaj potraw. Mo¿esz do nich dodawaæ w ci¹gu dnia w
sumie 1 p³ask¹ ³y¿eczkê soli (5 gramów). Korzystaj natomiast z ku-
chennych przypraw zio³owych. 
9. Staraj siê spo¿ywaæ produkty nie przetworzone i œwie¿e; najle-
piej krajowej produkcji.

10. Jeœli wiesz, ¿e produkt jest bezpieczny, nie zanieczyszczony,
spo¿ywaj go w ca³oœci, wraz ze skórk¹.
11. Bez ograniczenia mo¿esz spo¿ywaæ owoce i warzywa, 800 g
do kilograma dziennie. Nie przesadzaj ze s³odkimi owocami.
12. Od sto³u wstawaj z uczuciem niedosytu.
13. Jedz zawsze w spokoju, wolno, dok³adnie ¿uj¹c sta³e potra-
wy i wolno, drobnymi ³ykami pij¹c napoje.
14. Do ka¿dego posi³ku dodaj bia³ko zwierzêce i tak¿e jakiœ owoc
lub warzywo (zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej.
15. Spo¿ywaj co najmniej 3 posi³ki dziennie. Lepiej jest jadaæ czê-
œciej, 4-5 razy na dzieñ.
16. Lekkostrawn¹ kolacjê jedz najpóŸniej na dwie godziny przed
snem nocnym. Daj czas organizmowi na trawienie.
17. Wstawaj na tyle wczeœniej, aby spokojnie zjeœæ pe³nowarto-
œciowe œniadanie.
18. Jedz i ¿yj regularnie. Bêdziesz wtedy w zgodzie z rytmami bio-
logicznymi Twego organizmu. 

Na podst. artyku³u prof. Ireny Celejowej

Klucz do prawid³owego ¿ywienia 
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