
 

 

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEJ RODZINY 

 

Zimowe, chłodne dni często wpływają nie tylko na pogorszenie naszego samopoczucia, ale także na 

obniżenie odporności. Każdego dnia powinniśmy być przygotowani na obronę przed infekcjami, 

przebiegającymi z katarem, kaszlem czy gorączką. Znamy metody, które skutecznie wzmocnią 

odporność organizmu, a tym samym zapobiegną  zachorowaniu  lub zmniejszą nasilenie dolegliwości 

podczas choroby. 

A oto podstawowe sposoby poprawiające odporność. 

ZADBAJ O SWOJE JELITA 

W organizmie dorosłego człowieka zamieszkuje około 100 000 000 000 000 komórek bakterii. Z tej 

populacji 70% bytuje w przewodzie pokarmowym, a przede wszystkim w jelitach. Zespół tych 

mikroorganizmów , które przyczyniają się do utrzymania dobrego stanu zdrowia organizmu, 

określamy mianem mikrobioty lub mikrobiomu. Odpowiada on za rozkład i fermentację 

niestrawionych resztek pokarmowych, bierze udział w syntezie niezbędnych związków organicznych, 

takich jak witaminy czy aminokwasy, chroni przed inwazją patogenów. 

Skład mikrobioty podlega zmianom w trakcie życia człowieka. Największe modyfikacje zachodzą 

w pierwszych miesiącach życia – po urodzeniu mikrobiota jest znacznie mniej zróżnicowana i bardziej 

podatna na działanie patogenów. W kolejnych latach ulega dynamicznemu zróżnicowaniu, a stabilny 

poziom osiąga pod koniec okresu dojrzewania. U osób starszych dochodzi do zmiany struktury 

mikrobioty i jej wrażliwości na czynniki środowiska, co w połączeniu z obniżeniem sprawności 

funcjonowania układu odpornościowego, przyczynia się do zwiększonej podatności na infekcje. 

Mikrobiom może być modyfikowany działaniem warunków środowiska, stresem, dietą, 

przyjmowanymi lekami, infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi. 

Aby utrzymać prawidłowy poziom odporności przez całe życie, należy wspomagać naszą mikrobiotę, 

dostarczając jej brakujących szczepów bakterii saprofitycznych pod postacią probiotyków. Aktualna 

definicja przyjęta przez FAO ( Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ) i 

WHO ( Światową Organizację Zdrowia ) określa probiotyki jako żywe drobnoustroje, które podawane 

w odpowiednich ilościach wywierają wielokierunkowe, korzystne efekty dla funkcjonowania 

organizmu człowieka, zarówno miejscowe , jak i ogólnoustrojowe. Zgodnie z zaleceniami FAO i WHO 

drobnoustroje probiotyczne powinny pochodzić z mikrobiomu człowieka, zachowywać właściwości 

probiotyczne po procesie technologicznym i względnie długim okresie przechowywania oraz 

wykazywać odporność na działanie kwasu solnego, wydzielanego w żołądku i kwasów żółciowych. 

Korzystny wpływ na organizm ludzki powinien być potwierdzony udokumentowanymi badaniami. 

Skuteczność danego probiotyku często zależy od wzajemnego oddziaływania bakterii w nim 

zawartych z mikrobiotą gospodarza. Obecne probiotyki dostępne są w postaci leków, suplementów 

diety oraz żywności wzbogacanej. Mogą też występować w żywności naturalnie. 



Do drobnoustrojów o działaniu probiotycznym należą przede wszystkim bakterie z rodzaju: 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus czy Bacillus spp. ( grupa bakterii kwasu 

mlekowego ), których wspólną cechą jest zdolność beztlenowego rozkładu węglowodanów na drodze 

fermentacji mlekowej. Do drobnoustrojów probiotycznych zalicza się także drożdżaki z rodzaju 

Sacharomyces. 

Są też substancje nie ulegające trawieniu, pobudzające wzrost lub aktywność korzystnych 

drobnoustrojów, czyli prebiotyki. Naturalne prebiotyki można znaleźć w warzywach: cebuli, czosnku, 

porach, szparagach, topinamburze, karczochu, cykorii, soczewicy, grochu, fasoli, ziemniakach; 

owocach: -głównie w niedojrzałych bananach, a także w miodzie, pszenicy i owsie. 

Połączenie probiotyków z prebiotykami w formie jednego preparatu, tzw. synbiotyku, pozwala 

szybciej przywrócić zaburzony skład mikrobioty jelitowej. 

Najlepszym źródłem naturalnych probiotyków są fermentowane produkty spożywcze: 

 kiszonki: kiszona kapusta, ogórki, buraki oraz kiszone soki warzywne z buraków, pomidorów, 

marchwi, selera, pietruszki, papryki, kalarepy, czy rzodkiewki; 

 zakwasy, np. z buraków, kapusty, ogórków, 

 fermentowany nabiał: jogurty probiotyczne, kefir, maślanka. 

Probiotyki w formie suplementów diety są produktami, które zawierają ściśle zdefiniowane, żywe 

drobnoustroje , w odpowiedniej ilości. Najczęściej występują w postaci tabletek lub proszku 

do sporządzania zawiesiny. Bakterie przed zamknięciem w saszetkach lub kapsułkach, poddawane 

są liofilizacji. 

 

DIETA POPRAWIAJĄCA ODPORNOŚĆ 

Na pewno jadłospis powinien być bogaty w warzywa, owoce, orzechy , kasze i tłuszcze roślinne. 

Należy posiłki spożywać regularnie. Zimą warto wzmacniać się ciepłymi posiłkami. Dla zapracowanych 

świetnie sprawdzą się dania „jednogarnkowe” /przykładowy przepis poniżej/. 

 

UŚMIECH TO PODSTAWA 

Stres, ciągły brak czasu dla siebie i rodziny, stanowi zagrożenie dla zdrowia każdego człowieka. 

Zwłaszcza stres przewlekły może doprowadzić do wielu chorób, w tym nowotworowych. Należy 

doceniać każdy dzień życia i szukać choćby najmniejszych powodów do uśmiechu. Im częściej 

będziemy się uśmiechać, tym bardziej zaktywizujemy układ odpornościowy. 

 

WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

Popołudniowe rodzinne spacery na świeżym powietrzu , wpływają bardzo korzystnie na nasz 

organizm. Ważny jest każdy rodzaj ruchu: w mroźne dni może to być jazda na sankach, łyżwach, 

zawody w rzucaniu śnieżkami czy taniec. Podczas wykonywania wysiłku fizycznego dochodzi do 

aktywacji naszego układu immunologicznego, co powoduje wzrost odporności. 

 

Przykład jednogarnkowego dania z kiszoną kapustą i grzybami (wspomnienie krótkich Świąt?): 



SKŁADNIKI ( na 6 porcji ): 

 cebula - 1 szt. 

 marchew – 2 szt. 

 masło – 3 łyżki 

 oliwa – 3 łyżki 

 grzyby leśne / pieczarki – 300g 

 kapusta kiszona – 500g 

 ziemniaki – 4 średnie szt. 

 cieciorka – 1 słoik gotowanej lub w zalewie 

 seler – 1 szt. 

 sól – do smaku 

 pieprz – szczypta 

 zioła prowansalskie – 1 łyżeczka 

 czosnek – 1 ząbek 

 liść laurowy – 3 szt. 

 ziele angielskie – 4 szt. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

W dużym garnku na oleju z masłem szklimy posiekaną cebulę, czosnek i grzyby pokrojone w plastry. 

Dodajemy pokrojonego selera i marchew, wszystko podsmażamy. Następnie dodajemy ziemniaki 

pokrojone w kostkę, ziele angielskie i liście laurowe , zalewamy 1,5 szklanki wody i gotujemy 15 min. 

Dodajemy kapustę i cieciorkę , gotujemy jeszcze 15 – 25 min. Doprawiamy przygotowanymi 

przyprawami. 

 

CIEPŁA, ZDROWIA I ODPORNOŚCI!!!! 

 

 

Opracowanie merytoryczne – lek. Beata Chmielewska-Pytka. 


