
Tajemnice żywności 

Człowiek czerpie energię głównie z pożywienia i ze składników, jakie się w niej 

znajdują. Od najdawniejszych czasów ludzie żywili się tym, czym mogli- poprzez polowania 

aż po własne wyroby i w końcu produkcję masową. Dziś na rynku można znaleźć właściwie 

wszystko, co tylko mogłoby zaspokoić najbardziej wyszukane kaprysy. Lecz nie wszystko po 

co sięgamy i co oferują nam reklamy jest zdrowe, to wszyscy wiemy. Jednak szybko można 

doświadczyć skutków niezdrowego odżywiania. Dużo tłuszczu, węglowodanów i 

chemicznych dodatków, pozwalających produktowi przetrwać nawet kilka lat… nie jest to 

dobre połączenie.  

Gotowe produkty (do przygotowania w piekarniku bądź mikrofalówce) powstają 

głównie dlatego, że ludzie nie mają czasu gotować. Praca, ciągły pośpiech… kobiety także 

nie chcą czuć się przysłowiowymi „kurami domowymi”, równie ważna jest dla nich kariera 

zawodowa. Taką tendencję widać szczególnie w dużych miastach. Co zatem jeść, kiedy już 

odczuwamy skutki szybkiej i mało zdrowej kuchni?  

Katowanie się dietami różnego rodzaju na pewno nie ma większego sensu. Organizm 

potrzebuje dokładnie wszystkiego, co mu dostarczmy na codzień. O konsultację można 

poprosić dietetyka, który ustali jadłospis. Nie każdy może bowiem jeść wszystko, ale to już 

jest indywidualna sprawa.  

Już w dalekiej przeszłości studiowano lecznice właściwości ziół i różnorodnych roślin. 

Część z nich jest nam dobrze znana i często przydatna, dlatego w każdym domu powinien 

znaleźć się rumianek czy szałwia. Są też te mniej znane lecz równie pomocne takiej jak fiołek 

trójbarwny lub kłącze pięciornika. Czasem warto sięgnąć po naturalne środki lecznicze niż 

wydawać duże sumy w aptece chociażby na sztuczne tabletki na ból gardła. Natura daje nam 

przecież to wszystko co dla nas najlepsze.  

Istnieją jeszcze rośliny, nad którymi naukowcy ciągle pracują, próbując odkryć jakie 

naprawdę przynoszą działanie. Zdania co do właściwości leczniczych niektórych owoców są 

podzielone. Na Zachodzie ostatnimi czasy bardzo popularne stały się jagody goji, w krajach 

azjatyckich znane już od tysięcy lat. W sklepach zielarskich można zakupić pełne owoce lub 

sok z tychże jagód. Nazywane są najzdrowszymi owocami świata. Czy są one naprawdę takie 

cudowne czy to tylko chwyt marketingowy, który próbują wykorzystać firmy żeby zarobić na 

naiwności ludzi? Nikt tak naprawdę nie słyszał (np. w telewizji) jak jagody uleczyły kogoś z 

poważnej choroby. Nie umniejsza to jednak temu, że naprawdę mogą być wartościowe i 

przynieść po dłuższym stosowaniu korzystne skutki dla naszego organizmu. Oprócz jagód 

goji są również jagody acai. I jedne i drugie mają swoich zwolenników i przeciwników. 

Zwolennicy zapewne dopatrują się w nich nadziei na zwalczenie wszelakich możliwych 

dolegliwości czy cudownego leku na najcięższe odmiany raka. W Internecie jest mnóstwo 

stron poświęconych zagadnieniom ww. jagód. Warto się zapoznać z działaniem owoców – 

może akurat zauważmy po dłuższym czasie poprawę naszego samopoczucia.  

Nie trzeba nikomu mówić, że aby się dobrze czuć, nie mieć nadwagi i chorób wskutek 

złego odżywiania (np. miażdżyca), trzeba unikać potraw tłustych, ubogich w składniki 



odżywcze a bogatych w chemię. Czasem wystarczy sięgnąć po produkty, które mamy na 

wyciągnięcie ręki i których nie musimy szukać w sklepach zielarskich. W każdym lepszym 

markecie znajdziemy owoce, których nie doceniamy (banany, grejpfruty, granaty). Wystarczy 

częściej po nie sięgać. Przecież wszyscy wiemy, jakie owoce są zdrowe. W działach ze 

zdrową żywnością natkniemy się na różnego rodzaju pestki, migdały. Kiedyś na próżno było 

szukać takich działów, dziś w każdym markecie już one występują. Związane to jest z obecną 

modą na zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Nie musimy drastycznie zmieniać swojej 

diety. Na półkach pełno jest różnego rodzaju dobroczynnej żywności. Nie trzeba kupować 

wszystkiego, co jest nam proponowane i wydawać masę pieniędzy, tak naprawdę nie wiedząc 

w czym nam to pomoże. Zanim coś kupimy, trzeba przemyśleć, czego potrzebujemy dla 

siebie. Poprawy wzroku a może wzmocnienia stawów?...  

Wszelakiego rodzaju oleje i ryby – na to również warto zwrócić uwagę, ze względu na 

zawartość kwasów omega 3. Nie bez powodu Japończycy jedzą dużo ryb i jest to ich sekret na 

długowieczność. Kwasy te chronią nas przed dużą ilością szkodliwych substancji, które 

codziennie dostają się do naszego organizmu. Chronią przed poważnymi dolegliwościami, np. 

przed Alzhaimerem w starszym wieku. Powinniśmy jeść je tak często, jak tylko to możliwe. Z 

pewnością nie pożałujemy. Trzeba jednak wybierać ryby wartościowe typu dorsz, łosoś. Nie 

wszystkie sprowadzane ryby do Polski są bogate w substancje odżywcze. Taką rybą jest 

chińska tilapia, która niczego konkretnego nam nie dostarcza.  

Inną rzeczą, którą możemy znaleźć na półkach sklepowych jest miód. Równie bardzo 

dobroczynny. Niestety ten ze sklepu ma już niewiele wartości w sobie, a cena i tak jest 

wysoka, w zależności od jego rodzaju. Najlepszy jest ten prosto z pasieki, naturalnie 

wyprodukowany przez pszczoły, nie konserwowany chemicznie, pomagający szczególnie 

przy przeziębieniach. Nie należy dodawać miodu do dopiero co zalanej wrzątkiem herbaty, 

gdyż traci swoje właściwości.  

Starajmy się, aby przygotowywane potrawy były podawane ładnie i aby jak najmniej 

się marnowało. Poczucie estetyki spożywanych potraw powoduje świadomość dobrze 

zjedzonego posiłku, który będzie dla nas dobry i dostarczy nam odpowiedniej dawki energii. 

A płyny? Tutaj sytuacja jest identyczna jak w przypadku jedzenia – im mniej chemii i 

ulepszaczy tym lepiej. Zbyt dużo gazowanych napojów i sztucznego cukru to nie jest na 

pewno to, czego organizm potrzebuje najbardziej. Wystarczy skupić się chociażby na zwykłej 

wodzie. Utrzymuje nas w dobrej formie i jest oczywiście niezbędna dla wszystkich 

życiowych procesów zachodzących w naszym ciele. Latem, podczas upałów, jest ona 

szczególnie potrzebna. Nawadnianie organizmu jest niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania wszystkich narządów. Ograniczenie kawy, herbaty, a także mleka może 

przynieść poprawę samopoczucia już po kilku dniach.  

Zanim zdecydujemy się na dany produkt, dzięki któremu chcemy poprawić nasz stan 

zdrowia, opłaca się wpierw popytać znajomych, poczytać mądre i potwierdzone naukowo 

artykuły, a nie pierwsze lepsze opinie, znalezione w Internecie. Chodzi przede wszystkim o 

nasze zdrowie. Kupić możemy aktualnie wszystko, czego zapragniemy… trzeba przyglądać 

się nowościom, ale nie należy zapominać o tym, czego mamy po dostatkiem, a co jest 



zbawienne dla zdrowia – ryby, orzechy, miód, jajka, owoce i warzywa. Wystarczy, że 

będziemy konsekwentnie korzystać z tych dobroci natury, a z pewnością będziemy cieszyć się 

dobrym zdrowiem. Im mniej przetworzone, im mniej opryskiwane chemią, tym lepiej. Może i 

drożej, ale przecież inwestycja w samego siebie jest najważniejsza. Dlatego nie żałujmy 

pieniędzy na zdrowe produkty – zamiast chipsów albo coli. Małe dzieci najlepiej od początku 

przyzwyczajać do jedzenia zdrowych rzeczy i ograniczać im te szkodliwe. Co do słodkiego 

natomiast… cóż, psuje zęby, to na pewno. Jednak w gorzkiej czekoladzie występuje magnez, 

który także musimy spożywać, aby dobrze się czuć. Wszystko co zjadamy powinno być 

odpowiednio wyważone. Czerpmy więc to, co dla nas najlepsze i zadbajmy o siebie – z myślą 

o przyszłości. Wybór jest obecnie bardzo szeroki, a wszechstronne właściwości pożywienia 

mogą pomóc nam w walce z różnego typu dolegliwościami. Nie zapominajmy o zdrowym 

jedzeniu. 

 

Monika Rymaszewska 


