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Jak się odżywiać, gdy jest się młodym, zdrowym i aktywnym?
Jadwiga Przybyłowska, konsultantka indywidualnych diet eliminacyjnych, współpracuje z laboratorium diagnostycznym 
Iso-Lab w Warszawie, www.dietetykametaboliczna.com 

 Wprowadzenie
Wydaje się, że w XXI w. powszechnie znany jest korzystny 
wpływ tzw. zbilansowanej diety na zdrowie człowieka. Jed-
nak panujący w internecie chaos informacyjny może znie-
chęcać do traktowania serio często sprzecznych ze sobą 
porad oraz samych doradzających, po kursach dietetycz-
nych, bez ugruntowanej i  pogłębionej wiedzy naukowej 
i  praktycznej. Idealnie byłoby, gdyby wiedza żywieniowa 
była komplementarna z wiedzą medyczną, tak by stanowi-
ły integralną całość. Niezależnie od stanu zdrowia nie 
można nie przywiązywać wagi do diety. Odpowiednio 
skomponowana, jest czymś więcej niż metodą na szczupłą 
sylwetkę czy zaspokojenie głodu. Ma realny wpływ na pro-
filaktykę chorób cywilizacyjnych, w  tym także choroby 
Alzheimera i depresji, oraz doraźne wspomaganie kondy-
cji całego organizmu, przede wszystkim pracy jelit i mózgu.

 Różnorodność, rotacja i jakość odżywcza 
To podstawowe zasady racjonalnego odżywiania, ale też 
naturalnego sposobu bilansowania diety. Diety jedno-
stronne, oparte na wąskim punkcie widzenia: „jem, bo 
lubię”, lub własne przekonanie, zrodzone pod wpływem 
sugestywnych „najnowszych odkryć”, w dłuższej perspek-
tywie skutkują niedoborami i nadmiarami, co może po-
wodować dolegliwości, a w konsekwencji choroby. Rota-
cję należy rozumieć jako przerwy w  spożywaniu 
ulubionych i  wygodnych dań czy produktów, a  zamiast 
nich wprowadzanie innych, także tych o  trudniejszych 
smakach, często o bogatszej wartości odżywczej, co chro-
ni przed niedoborami i nadmiarami. 

 Częstość i wielkość posiłków 
Najkorzystniejszym modelem jest podział posiłków na 
3 główne i 2 przekąski. Rano śniadanie, po 2-3 godz. prze-
kąska (II śniadanie), po kolejnych 3 godz. obiad itd. Wte-
dy porcje nie muszą i nie powinny być zbyt obfite, nie do-
chodzi do przegłodzenia i jest miejsce na różnorodność.
Dobrym zwyczajem jest stosowanie od czasu do czasu lek-
kiego postu warzywnego (np. raz w  sezonie, kilka dni), 
aby pozwolić wątrobie i  jelitom odpocząć od trawienia 
białek i tłuszczów. 
U osób z alergiami lub innymi dolegliwościami/choroba-
mi związanymi z układem odpornościowym czy objawa-

mi ze strony układu pokarmowego konieczna jest dieta 
eliminacyjna, zaordynowana przez dyplomowanego die-
tetyka z doświadczeniem w tym zakresie. Wiedza diete-
tyczna lekarzy jest w  przytłaczającej większości niewy-
starczająca, aby udzielić skutecznej konsultacji, zwłaszcza 
że jest ona czasochłonna.

 Dieta śródziemnomorska
Modelem odżywiania bliskim optymalnym założeniom 
zdrowej diety jest tzw. dieta śródziemnomorska. Jest ona 
zróżnicowana i nie sprzyja złym nawykom (np. późne pory 
posiłków, bardzo słodkie przekąski), a wieloletnie bada-
nia potwierdzają (Nurses’ Health Study, od 1976 r.), że jej 
filary sprzyjają zachowaniu zdrowia na długo. Jest oparta 
na regularnym spożywaniu świeżych warzyw i  owoców, 
nasion, produktów zbożowych pełnoziarnistych, ryb, 
orzechów i  oliwy z  oliwek. Wino wytrawne pite przez 
zdrowe osoby dorosłe w małych ilościach także korzystnie 
wpływa na zachowanie zdrowia. Ten model żywienia 
sprzyja nie tylko zdrowiu fizycznemu, lecz także psychicz-
nemu – przez redukcję stanów depresyjnych.

  Praca mózgu i  wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe 

Ludzki mózg odpowiada za wiele funkcji: nastrój, zacho-
wanie, odczuwanie i  kontrolę emocji, sposób myślenia 
oraz postrzegania, a  także procesy pamięciowe. Aby je 
spełniać, potrzebuje energii dostarczanej wraz z  dietą. 
Mózg jest najbardziej energochłonnym organem – zużywa 
20 proc. wszystkich składników energetycznych dostar-
czanych do organizmu oraz 20 proc. wdychanego tlenu. 
Kwasy tłuszczowe omega-3 i  omega-6 to najważniejsze 
składniki odżywcze niezbędne do funkcjonowania ośrod-
kowego układu nerwowego. Z badań klinicznych wynika, 
że ich niedobór zwiększa ryzyko zaburzeń pracy mózgu. 
Wzrasta także ilość danych potwierdzających wpływ 
kwasów tłuszczowych i  ich metabolitów na zachowania 
emocjonalne. Tłuszcz stanowi 50-60 proc. suchej masy 
mózgu. Wśród wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega-3 szczególną uwagę zwraca się na znaczenie kwasu 
dokozaheksaenowego (DHA). Uważa się, że odgrywa on 
kluczową rolę w  rozwoju mózgowia ssaków, szczególnie 
ludzkiego mózgu i wzroku. Jest istotnym składnikiem bło-
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ny komórkowej neuronów oraz pośredniczy w komunika-
cji między nimi. DHA zwiększa stężenie neurotroficznego 
czynnika pochodzenia mózgowego, czyli białka wspoma-
gającego wzrost i przeżycie komórek nerwowych. Oprócz 
DHA dla prawidłowej pracy mózgu istotny jest także kwas 
eikozapentaenowy (EPA). Oba te kwasy jako m.in. czą-
steczki informacyjne są włączone w  budowę neurotran-
smiterów oraz molekuł układu odpornościowego. Błony 
komórkowe neuronów posiadają pulę fosfolipidów, w tym 
gangliozydów, z  których syntetyzowane są specyficzne 
przekaźniki lipidowe, uczestniczące w kaskadzie sygnaliza-
cyjnej, a  więc także w  modulacji funkcji odpornościo-
wych organizmu (synteza prozapalnych prostaglandyn 
PG  E2  przebiega przy udziale kwasów LA – linolowego 
– i AA–arachidonowego – a przeciwzapalnych prostaglan-
dyn PG E3 przy udziale ALA – alfa-liponowego i EPA).
Głównym źródłem tych kwasów tłuszczowych są algi i glo-
ny, tłuste ryby morskie oraz owoce morza, a w suplemen-
tach – oleje z ryb morskich. Oprócz wyżej wymienionych 
kwasów tłuszczowych istotne są te z grupy omega-6, któ-
rych jest obecnie za dużo w diecie w stosunku do omega-3. 
Roślinne źródła niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, czyli LA (kwas linolowy, omega-6) oraz 
ALA (kwas alfa-linolenowy, omega-3), to m.in. oleje ro-
ślinne, orzechy, nasiona. Źródłem kwasu arachidonowe-
go AA jest między innymi mięso zwierząt karmionych 
zbożem. Z kwasów LA i ALA organizm człowieka może 
w optymalnych warunkach (zdrowa wątroba i odpowied-
nie proporcje spożycia LA do ALA) syntetyzować AA 
z LA oraz EPA i DHA z ALA.
Kwasy LA i ALA konkurują o te same enzymy w procesie 
ich dalszych przemian. Dlatego nadmierne spożycie ome-
ga-6 hamuje syntezę EPA i DHA, co – zwłaszcza przy ni-
skim spożyciu roślinnych kwasów omega-3 – w przypadku 
zwyczajowej polskiej, ale także tzw. zachodniej diety – 
uniemożliwia osiągnięcie optymalnych proporcji kwasów 
omega-6 do omega-3. Według WHO ten stosunek powi-
nien wynosić nie więcej niż 5:1, a w praktyce jest to 15:1 
i więcej. Ta dysproporcja nasila stany zapalne w organi-
zmie i wpływa niekorzystnie na pracę układu nerwowego. 
Z tego względu w polskich warunkach najkorzystniejsze są 
oleje: rzepakowy (optymalne proporcje omega-6/ome-
ga-3) i oliwa z oliwek. Pozostałe oleje ciekłe to głównie 
źródło kwasów omega-6. Modny olej kokosowy jest ole-
jem twardym, a więc dostarcza głównie nasyconych, czyli 
w nadmiarze niezdrowych, kwasów tłuszczowych. Podob-
nie jest z masłem, także klarowanym. To głównie nasyco-
ne kwasy tłuszczowe, których i tak spożywa się za dużo. 
Od czasu do czasu (rotacyjnie) mogą być obecne w diecie, 
ale nie co dzień. Ze względu na fakt, że zarówno w maśle, 

jak i w oleju kokosowym są krótkołańcuchowe nasycone 
kwasy tłuszczowe, produkty te mogą być częściej spożywa-
ne przez osoby z  zaburzeniami wchłaniania tłuszczów, 
np. z uszkodzeniem kosmków jelitowych, zespołem krót-
kiego jelita, stanami zapalnymi jelit. Do trawienia tych 
kwasów nie są potrzebne lipazy, wchłaniają się one z jelit 
wprost do krążenia wrotnego. Ponadto w większym stop-
niu są zużywane przez organizm do procesów energetycz-
nych niż do odkładania w  postaci tkanki tłuszczowej. 
A więc na więcej można sobie pozwolić, kiedy organizm 
jest poddawany regularnej gimnastyce sportowej.

 Stres oksydacyjny a zdrowie 
Nadmiar wolnych rodników w organizmie jest wyzwalany 
przez chroniczny stres, a  więc nadmiar bodźców: wysoka 
aktywność życiowa, intensywny sport, dieta uboga w prze-
ciwutleniacze, a bogata w składniki prozapalne (konserwo-
wana żywność, wysoki stopień przetworzenia, nadmiar cu-
kru i  węglowodanów oczyszczonych, nadmiar mięsa 
i tłuszczów nasyconych, mało ryb, podgrzewanie posiłków 
w mikrofalówkach, mało świeżych warzyw i owoców, niedo-
bór kwasów omega-3, które działają przeciwzapalnie, i nad-
miar prozapalnych omega-6). Żywność podgrzewana w mi-
krofali ma zmienioną strukturę białkową i jest pozbawiona 
aktywnych „żywych” składników, takich jak flawonoidy, 
enzymy, witaminy. Dlatego dbałość o różnorodne i świeże 
lub surowe produkty w diecie oraz świadomy wybór sposobu 
podgrzewania i gotowania są bardzo ważne w kontrolowa-
niu stresu oksydacyjnego w organizmie, czyli dostarczaniu 
mu wielu antyoksydantów. Są one niezbędne m.in. do pra-
widłowej pracy układu odpornościowego, z którym zwłasz-
cza młode pokolenie ma obecnie duży problem.

 Co jeść? 
Podstawą zbilansowanej diety dzieci, młodzieży i dorosłych 
powinny być pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli węglo-
wodany złożone, bogate w błonnik (55 proc. dobowego za-
potrzebowania energetycznego), tłuszcz (20-35 proc.), biał-
ko (10-20 proc.) (m.in. normy żywienia IŻŻ, 2017 r.).
Mózg doraźnie czerpie energię z glukozy. Pełnoziarniste pro-
dukty zbożowe – dzięki temu, że są źródłem węglowodanów 
złożonych – umożliwiają powolny wzrost glukozy we krwi. 
Sukcesywnie dostarczają więc energii do pracy tego narzą-
du. Oprócz węglowodanów zawierają pewne ilości białka, 
wiele mikro- i makroelementów oraz niezbędnych organi-
zmowi witamin. Należy unikać słodzonych płatków śniada-
niowych i wybierać te bez dodatku cukru. 
Orzechy i nasiona, w tym strączkowe, są źródłem białka, 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wielu makro- 
i mikroelementów, witamin, antyoksydantów i błonnika.
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Różnorodne owoce, w tym ciemnoczerwone i fioletowe, 
które zawierają wiele fitozwiązków o działaniu antyoksy-
dacyjnym. Jako źródło cukrów prostych lepiej jest jeść je 
w ciągu dnia, nie na noc. Owoce suszone są bardzo kalo-
ryczne, więc umiar jest wskazany.
Różnorodne warzywa,w tym zielone i strączkowe. W zie-
lonych warzywach znajduje się chlorofil (świeże są najko-
rzystniejsze). Transportuje on znaczne ilości tlenu, dzięki 
czemu odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu bakterii 
aerobowych i  przeciwdziałaniu rozwojowi patogennych 
beztlenowców. Tak więc im więcej chlorofilu, tym lepszy 
będzie stan flory jelitowej i zdrowia ogólnego. 
Do bardzo dobrych źródeł chlorofilu należą Chlorella py-
renoidosa oraz sok z trawy młodego jęczmienia (nie zmie-
lona trawa, tylko sproszkowany sok z trawy). Poza chloro-
filem warzywa ogólnie są cennym źródłem niezbędnych 
dla zdrowia witamin i  antyoksydantów, makro-i mikro-
elementów, błonnika, węglowodanów. 
Żywność fermentowana/kiszona – kapusta, ogórki, kala-
fior, buraki, czosnek, marchew, papryka, sól, przyprawy 
– to żywność probiotyczna, bardzo ważna z punktu widze-
nia zasiedlania jelit zdrowymi bakteriami.
Mięso i wędliny: rotacyjnie i dobrej jakości, przy unikaniu 
smażenia. 
Ryby: zalecane, różnorodne, 2-3 razy w tygodniu, także sushi.
Nabiał: nie co dzień, bez mleka UHT, sery, jogurty natu-
ralne bez dodanego mleka w proszku, kefiry – jeżeli nie ma 
problemów alergicznych/immunologicznych i jelitowych. 

 Nawadnianie organizmu
Według zaleceń EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności) zalecane dzienne spożycie wody dla 
dziewcząt w wieku 9-13 lat wynosi 1,9 litra, a dla chłop-
ców w tym samym wieku 2,1 litra. Od 14. roku życia za-
lecane dzienne spożycie wody dla dziewcząt i kobiet wy-
nosi 2 litry, a dla chłopców i mężczyzn 2,5 litra. Wartości 
te dotyczą umiarkowanych temperatur i  umiarkowanej 
aktywności fizycznej. Pragnienie pojawia się w środkowej 
fazie odwodnienia, więc lepiej jest spożywać napoje regu-
larnie, bez względu na to, czy chce się pić, czy nie. Nie ma 
konieczności popijania w trakcie posiłków, lepiej jest ga-
sić pragnienie między nimi.
Zalecane spożycie wody nie ogranicza jej źródeł tylko do 
samej wody źródlanej i  mineralnej. Woda zawarta jest 
także w  pokarmach i  innych napojach. W  przypadku 
płynów wskazana jest także różnorodność. Ważne, by 
unikać słodzonych napojów, zachować umiar w  spoży-
waniu napojów alkoholowych i tych, które działają mo-
czopędnie (np. duże ilości kofeiny – mocne napary kawy 
i herbaty).

 Zdrowa skóra, włosy i paznokcie 
Pełnowartościowa dieta, zdrowe jelita i  odpowiednie na-
wodnienie organizmu oraz dostęp do świeżego powietrza 
i słońca powinny wystarczyć do utrzymania zdrowia skóry, 
włosów i paznokci u zdrowych osób. W polskich warunkach 
może być dodatkowy problem z dostarczeniem tylko z dietą 
ważnego pierwiastka dla skóry, włosów i paznokci. Chodzi 
o selen, którego w glebach w tej szerokości geograficznej jest 
bardzo mało. Można od czasu do czasu suplementować ten 
pierwiastek, ale tylko w postaci organicznej. Potencjalnie 
dobrym źródłem selenu są orzechy brazylijskie.
Najważniejsze podstawowe składniki skóry, włosów i pa-
znokci to keratyna i kolagen. Do produkcji keratyny po-
trzebne są aminokwasy siarkowe: jajka, rośliny strączko-
we, ryby, mięso oraz dobre źródła siarki, tj.: czarna rzepa, 
rzodkiewki, chrzan, cebula, czosnek, brokuły, kalafior, 
kapusta. Do produkcji kolagenu oprócz aminokwasów 
potrzebne są m.in.: krzem, luteina, witamina C, siarka, 
cynk, karotenoidy. Ich źródła to: rośliny strączkowe, wa-
rzywa zielonolistne i kapusta, szparagi, buraki, algi, pest-
ki dyni, słonecznika, ziarna sezamu, lnu, kiełki i zarodki 
pszenne, różne orzechy, cynamon, migdały, jagody, wi-
śnie, płatki owsiane, czosnek, kasza gryczana, kasza ja-
glana, jajka. Ryby, mięso, podroby, żelatyna to także do-
bre źródła kolagenu. Warto przy tej okazji przypomnieć, 
że dieta bogata w  cukier i  węglowodany oczyszczone 
(biała mąka) hamuje przyswajanie witaminy C, a w kon-
sekwencji innych zależnych od niej pierwiastków.

 Sen i regeneracja 
Do zachowania dobrej kondycji zdrowotnej ważne jest 
dostosowanie się do naturalnego cyklu dzień-noc. Noto-
ryczne zarywanie nocy i odsypianie do południa zaburza 
pracę hormonów, co może skutkować większą predyspo-
zycją m.in. do cukrzycy i chorób z autoagresji, takich jak 
np. choroba Hashimoto.

 Suplementacja 
Raz do roku warto zbadać poziom witaminy D3 we krwi, 
aby ustalić aktualną suplementację, która jest wskazana 
w polskim klimacie, zwłaszcza jesienią i zimą. Wspomnia-
ne w  artykule kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzące 
z ryb także warto rozważyć w ramach suplementacji, po-
nieważ samą dietą w  polskich warunkach trudno jest 
osiągnąć dobry poziom ich podaży. Nie jest konieczna 
ciągła suplementacja, ale od czasu do czasu polecam uzu-
pełnianie EPA i DHA. Można przyjąć cykle 3 miesięczne: 
3 miesiące suplementacji i 3 miesiące przerwy.
Zielona żywność w postaci Chlorelli pyrenoidosy oraz soku 
z trawy młodego jęczmienia, zwłaszcza zimą i wiosną, jest 



warta rozważenia jako uzupełnienie brakujących w  tym 
okresie świeżych, zielonolistnych warzyw.

 Podsumowanie
Utrwalanie zdrowych nawyków u młodych osób jest pod-
stawą ich przyszłego zdrowia, a także zdrowia ich dzieci. 
Nieustanny stres i wyczerpanie, smog, duże ilości proza-
palnych produktów w diecie i nieświadome niedobory – 
to potencjalnie duże komplikacje zdrowotne w przyszło-
ści. Jakość odżywcza produktów spożywanych na co 
dzień, różnorodność i  rotacja, zapobieganie nadwadze, 
dbałość o  stan jelit, regularny ruch, nauczenie się, jak 
kontrolować stres i czerpać radość z tego, co oferuje ży-
cie: rozwijanie pasji i harmonijnych relacji z innymi ludź-
mi – to ważne elementy szeroko pojętego zdrowia i dobrej 
kondycji organizmu. 

 Źródła:
opracowania własne na podstawie literatury zagadnienia 
oraz praktyki z pacjentami: Nurses’ Health Study; Instytut 
Żywności i  Żywienia, Normy Żywienia 2017 r.; Instytut 
Żywności i Żywienia, badanie POL-HEALTH 2017-2011; 
www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1459.ht; 
www.collective-evolution.com; https://www.rese-
archgate.net/publication/43335937_Antimicrobial_
activity_of_chlorophyll-based_solution_on_Candi-
da_albicans_and_Enterococcus_faecalis; https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952359 – Effects of 
chlorophyll and chlorophyllin on low-dose aflatoxin B(1) 
pharmacokinetics in human volunteers; https://dietetycy.
org.pl/zielony-jeczmien; http://www.1life63.com/en/
omega-in-your-body-the-omega-balance-health-concept/
the-omega-balance-health-concept.
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wskazaniami leczniczymi. Wskazania: Zaburzenia snu i stany wzmożonego napięcia nerwowego. Dawkowanie: Dorośli i młodzież od 12 lat: 1 tabletka 3 razy dziennie. Początkowo, w nasilonych objawach można stosować 
po 1 tabletce co ½ godziny – 1 godzinę. Nie należy przekraczać dawki 12 tabletek na dobę. Następnie należy kontynuować leczenie zwykle zalecaną dawką. Dzieci poniżej 12 lat: według wskazań lekarza. Dzieci poniżej 2 lat: 
nie stosować. Sposób podawania: Tabletki należy przyjmować na co najmniej 30 minut przed posiłkiem. Należy rozpuścić tabletkę w ustach przed połknięciem. W przypadku podawania leku dziecku, szczególnie poniżej 
6 lat, zaleca się rozkruszyć tabletkę i rozpuścić w niewielkiej ilości wody, aby nie doszło do zakrztuszenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Lek zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub 
zespołem złego wchłaniania glukozy – galaktozy. Działania niepożądane: Bardzo rzadkie, występują mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – skórne reakcje alergiczne. Podmiot odpowiedzialny: Heel Polska Sp. z o.o. 
Pozwolenie wydane przez Urząd Rejestracji nr: 22280. Rodzaje opakowań: Tabletki 25 sztuk, tabletki 50 sztuk. Kategoria dostępności: Wydawane bez przepisu lekarza – OTC.

skuteczna terapia stanów wzmożonego napięcia 
nerwowego i zaburzeń snu oparta na naturalnych 
substancjach czynnych

Neurexan® to lek o udowodnionym działaniu uspokajającym 
i ułatwiającym zasypianie.

Neurexan®:
•  działa wielotorowo dzięki unikatowej kompozycji naturalnych 

substancji czynnych1,
•  wycisza i wspomaga proces radzenia sobie ze stresem, bez 

depresji OUN4,
•  pomaga utrzymać aktywność w ciągu dnia i jednocześnie 

wspiera efektywny sen3,
•  nie wywołuje uczucia „ciężkiej głowy”, porannej senności5,
•  szybki efekt działania – już po 20 minutach od zażycia4.

Neurexan® wykazuje wyższą skuteczność w porównaniu 
z produktami opartymi na walerianie5.

1) Gothel D. Neurexan: The Bioregulatory Approach to the Treatment of Stress and Stress-related Disorders – 
Preclinical and Clinical Considerations. Altern Ther Health Med 2011; 17(2 Suppl): S32-S40. 2) Acquas E, Tanda G, 
Di Chiara G. Neuropsychopharmacology 2002; 27(2): 182-93. 3) Okamura N, Reinscheid RK. Stress 2007; 10(3): 
221-226. 4) Dimpfel W. (2007). Second World Conference of Stress, Book of abstracts, 23-26 August 2007, 
Budapest, International Cell Stress Society, p 176. 5) Hübner R et al. (2009): Effectiveness of the Homeopathic 
Preparation NeurexanR Compared with that of Commonly used Valerian-Based Preparations for the Treatment of 
Nervousness/Restlessness; The Scientific World Journal 9; 733-745. Dostępny w opakowaniach po 25 i 50 tabletek


