WALCZ Z RAKIEM NA TALERZU
Profilaktyka chorób obejmuje dwie główne gałęzie: profilaktykę pierwotną i profilaktykę wtórną. To do czego
jesteśmy już przyzwyczajeni, np. opanowanie technik samobadania, diagnostyka obrazowa czy badania
laboratoryjne (genetyczne i markerów)- to elementy profilaktyki wtórnej, zmierzające do wczesnego
wykrywania choroby nowotworowej.
Znacznie ważniejsze – z punktu widzenia profilaktyki - jest zdobycie wiedzy na temat tego co możemy
zrobić, żeby w ogóle nie zachorować. Taka wiedza może dotyczyć przyczyn i dróg powstawania chorób
nowotworowych jak i naszego udziału w modyfikowaniu swoich zachowań, przyzwyczajeń, poglądów,
wreszcie służy przekazywaniu czy nawet kreowaniu od urodzenia właściwych nawyków życiowych naszych
dzieci.
Informacja o zasadach zdrowego odżywiania, w tym zasadach odżywiania przeciwnowotworowego, jest
kanwą naszego kalendarza na 2016r. Temat jest znany i nieznany, odżywiamy się wszyscy, gotuje wiele z nas,
niektóre są bardziej świadome, inne nie mają pojęcia czym karmią siebie i rodzinę. Jest to ogrom wiedzy,
której nie sposób zmieścić na łamach jednego Kalendarza.
Dlatego postaramy się zasygnalizować w różnym ujęciu zasady rządzące zagadnieniami żywienia
przeciwnowotworowego, postaramy się przemycić najnowsze nowinki naukowe, podpowiedzieć
nawet gdzie i jakich produktów szukać oraz dać przykład przepisów spełniających kryteria żywienia
przeciwnowotworowego. Liczymy na Waszą mądrość i kreatywność.
Piszę w formie żeńskiej, bowiem nasz Kalendarz jest adresowany głównie do kobiet, ponieważ nasze
Stowarzyszenie zajmuje się profilaktyką kobiecych chorób nowotworowych, głównie raka piersi. Będziemy
podkreślać informacje związane tylko z tym zakresem nowotworów, ale to nie znaczy, że temat jest niszowy.
Większość zawartych tu faktów, to prawdy uniwersalne.
Ogłaszamy też nabór na Warsztaty „WALCZ Z RAKIEM NA TALERZU”. Zapraszamy placówki gastronomiczne
(szefów kuchni), które zechcą wziąć udział w takich teoretyczno-praktycznych warsztatach, pod warunkiem
zobowiązania się, że potem w menu znajdzie się przynajmniej jeden zestaw p/nowotworowy, co znacznie
spopularyzuje wiedzę klientów takich lokali. Chętnych „zbieramy” do końca lutego 2016r. terminy i ilość
Warsztatów zależeć będzie od liczby zgłoszeń.
Ponad 80 proc. nowotworów to efekt złej diety i niezdrowego stylu życia – mówił dr David Servan-Schreiber,
francuski neuropsychiatra, prowadzący m.in. terapię osób dotkniętych rakiem, zwolennik naturalnych metod
walki z tą chorobą. Na liście produktów, które mogą przyczynić się do rozwoju raka znajdują się głównie
tłuste, słodkie i pełne chemii produkty. Na szczęście zależność ta działa w drugą stronę - zdrową dietą
można zminimalizować ryzyko choroby. Aż 80-90% nowotworów bezpośrednio wiąże się z trybem życia:
nieodpowiednim odżywianiem się, paleniem tytoniu, brakiem ruchu i zanieczyszczeniem środowiska!
Nowotwory należy rozpatrywać jako chorobę polegającą na pojawieniu się w organizmie pierwszej komórki,
która zaprzestaje reagować na wysyłane przez organizm sygnały dotyczące ograniczenia jej dalszego
życia oraz która wytwarza coraz więcej komórek potomnych, coraz bardziej opornych na sygnały obronne
organizmu. Nowotwór to choroba, która potrafi skutecznie zahamować fundamentalny proces odnowy
organizmu i stabilizacji. Konkuruje ze zdrowymi tkankami, zatruwa je, uniemożliwia im odnawianie i zaburza
ich życie. Z czasem są one coraz bardziej słabe, degenerują się i obumierają. Powstaje pustka, którą wypełniają
śmiercionośne komórki nowotworowe. Aby układ odpornościowy pracował właściwie, musi mieć dostęp

do wielu substancji, które są mu niezbędne (np. witamin, minerałów, bakterii jelitowych), jak również nie
może wykorzystywać substancji, które nie pozwalają mu na właściwe działanie – szczególnie substancji
wywołujących stres oksydacyjny (np. metali ciężkich, toksyn: pestycydów, leków).
Okazuje się też, że komórki nowotworowe nadużywają naturalnych procesów naszego organizmu.
Mechanizm rozkładu kolagenu (właściwy w naturze np. wykorzystywany przez komórki jajowe podczas
owulacji albo przez leukocyty w reakcjach obronnych organizmu) wykorzystywany jest przez wszystkie
rodzaje nowotworów, bez względu na ich pochodzenie. Rozwijając się w organizmie, nowotwory angażują
jednocześnie 4 główne mechanizmy:
1. ich komórki dzielą się niepowstrzymanie, w sposób niekontrolowany
2. rozprzestrzeniają się w miejscu inwazji i mają zdolność tworzenia przerzutów do innych organów
3. rosnąc, stymulują tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, które dostarczają nowotworowi pożywienia i zapewniają ciągły wzrost
4. komórki rakowe, w przeciwieństwie do normalnych komórek naszego organizmu, nie podlegają
naturalnemu procesowi umierania (apoptoza), są nieśmiertelne
Dzięki świadomemu odżywianiu mamy wpływ np. na stymulację i wspomaganie układu odpornościowego,
na możliwość stabilizacji tkanki łącznej, która tworzy swoistą barierę dla rozrostu i przerzutów nowotworu,
na ograniczenie stresu oksydacyjnego, na hamowanie angiogenezy, na stymulację śmierci komórek
nowotworu.
Pozostaje nam poznać komórkowe składniki odżywcze i pożywienie, w którym je spotykamy oraz
wyeliminować z żywienia toksyny i inne substancje mordercze.
O tym wszystkim napiszemy w kolejnych miesiącach, ale sygnalizujemy hasłami co jest najistotniejsze już
teraz:
witaminy, polifenole roślinne, aktywne substancje roślinne np. resweratrol, kurkumina, aminokwasy,
odpowiednie tłuszcze, jaja, ryby, mikroelementy np. selen.
Nie mniej ważna jest wiedza o toksynach , które serwuje nam współczesny świat, zatem starajmy się wybierać
żywność hodowaną bez ulepszaczy, przygotowywać jak najmniej przetworzoną, aby wydobyć z niej te
resztki wartości, które tam jeszcze są i ograniczyć konieczność (niestety!) suplementacji.
Pomysł logo Walcz z Rakiem na Talerzu - Ewa Kwaśny, wykonanie - Grzegorz Słotwiński.
Autorskie pomysły przepisów i przygotowanie na potrzeby kalendarza - kucharze Pałacu Struga: panowie
Mirosław Sipa i Grzegorz Nędza.
Zdjęcia potraw: właścicielka Pałacu w Strudze Agnieszka Chmura-Wieczorek, obróbka Bożena Chmura oraz
profesjonalni fotografowie: Sławomir Kmiecik i Łukasz Woźniak.
Skład i przygotowanie kalendarza do druku - nieoceniony Maciej Terpiłowski D Z I Ę K U J E M Y.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki tel.: 605 215 806
Zarząd:
Anna Urlich-Rybak – Przewodnicząca Zarządu (660 753 688)
Janina Budzyńska – Vi-ce Przewodnicząca (609 173 013)
Teresa Bugała-Pachucka – sekretarz (605 492 803)
Leokadia Gromadzka – skarbnik (691 793 139)
Alicja Rak - członek (502 603 693)

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pro Femina
ul. Sokołowskiego 4, pok. 32 (na terenie Specj. Szpitala im. Sokołowskiego)
58-309 Wałbrzych
tel./fax: 74 849 21 50
e-mail: ewakwa@op.pl ; www.profemina.info.pl
informacja o nas na stronie internetowej OPP: www.pozytek.gov.pl
pod nr KRS 0000023386

Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki tel.: 662 509 929
Kazimiera Zając – Prezes (507 197 098)
Karkonoski Klub Amazonek Jelenia Góra tel. 887 080 777

W STYCZNIU promocyjne badania USG piersi dla:

W tym miesiącu obchodzimy Dzień Babci, dlatego zapraszamy babcię z wnuczką, wykonamy obu Paniom dwa badania w cenie jednego.
Zachęcamy do badań dwa pokolenia kobiet, gdzie inspiracją będzie albo ta starsza, albo ta młodsza, ważne, żeby się zgłosiły.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

SAŁATKA Z WĄTRÓBKĄ GĘSIĄ I CYTRUSAMI
SKŁAD:
wątróbką gęsia
mix sałat zielonych i radicchio
liście młodego szpinaku
pomarańcza
grapefruit
mandarynka
pomelo

koniak
sól himalajska
pieprz świeżo mielony
cukier trzcinowy
sok z kiszonych buraków
sok z limonki lub cytryny
oliwa z oliwek

Rozłożyć liście sałat na półmisku na przemian z listkami szpinaku.
Cytrusy wyfiletować i pokroić w kostkę.
Wątróbki lekko podsmażyć na oliwie. Pod koniec smażenia flambirować wątróbkę koniakiem. Odstawić do
wystygnięcia.
SOS:
Do tłuszczu po smażeniu wątróbki dodać sok z kiszonych buraków, 1 łyżeczkę cukru trzcinowego, sól, pieprz
do smaku. Podgrzewać mieszając aż uzyskamy aksamitną konsystencję sosu.
Wątróbkę ułożyć na liściach sałaty i szpinaku, całość polać sosem.
Podawać z grzankami.

WITAMINY ZNANE I NIEZNANE
Witaminy to związki organiczne niezbędne do życia (z łac. vita, czyli życie, i amina – nazwa związku
organicznego zawierającego zasadową grupę aminową NH2). Nie dostarczają kalorii, ale organizm
potrzebuje ich, żeby zamienić substancje odżywcze w energię. Pozbawiony witamin szybko się starzeje,
traci siły, choruje. Nie są materiałem budulcowym, lecz bez nich nie może się obyć żadna komórka.
To dzięki witaminom i enzymom odbywa się skomplikowany proces przetwarzania dostarczonego
pożywienia, powolnego rozkładania go na coraz prostsze substancje i przyswajania przez organizm.
Obecność witamin w organizmie i ich rolę w przemianie materii medycyna odkryła dopiero na początku XX wieku.
Są wśród nich rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K), które organizm gromadzi w tkankach, zatem nie trzeba ich
dostarczać codziennie, oraz rozpuszczalne w wodzie (C, z grupy B) – nie można ich magazynować, więc trzeba je
codziennie uzupełniać.
Niemal wszystkich witamin dostarczają nam świeże warzywa i owoce. Z wyjątkiem witaminy D, która jest syntetyzowana
w skórze pod wpływem promieni słonecznych (trochę jej też jest w rybach morskich), oraz B12 – występuje tylko
w produktach pochodzenia zwierzęcego. Z naturalnych witamin organizm czerpie więcej korzyści niż z ich chemicznych
odpowiedników. Dzieje się tak, ponieważ poza witaminami z jedzeniem dostarczamy organizmowi również inne
związki, których nie ma w pigułkach. Niektóre przedłużają trwałość witamin, inne ułatwiają ich przyswajanie, a nawet
potęgują działanie. Np. flawonoidy zawarte w niektórych owocach (aronia, jagody, borówki) przedłużają trwałość
wymiataczy wolnych rodników, czyli witamin C, A, E.
Do powyższych informacji dostęp mają wszyscy, ale chcemy zasygnalizować tę wiedzę, która jeszcze nie jest ogólnie
dostępna a wpisuje się w temat żywienia przeciwnowotworowego.
Witamina C
Jest bodaj najważniejszą substancją spośród składników odżywczych. W odróżnieniu od prawie wszystkich zwierząt
organizm ludzki stracił zdolność produkcji tej witaminy a jest ona niezbędna dla zdrowej funkcji serca i naczyń
krwionośnych, mózgu, systemu odpornościowego. Jest najważniejszym przeciwutleniaczem w naszym organizmie.
Współdziała w procesie usuwania toksyn z organizmu, produkcji wielu hormonów i bierze aktywny udział w procesach
hamujących niekontrolowane rozprzestrzenianie się komórek. Wiele czynników wpływa na gwałtowny wzrost
zapotrzebowania na witaminę C: starzenie się, ciąża, okres karmienia, ale też palenie tytoniu, zanieczyszczenie
środowiska, choroba czy stres. Witaminy C mamy w pożywieniu za mało. Konieczna jest suplementacja ale lewoskrętnymi
substancjami organicznymi a nie chemicznym kwasem askorbinowym. Nowoczesna nauka zdementowała
poglądy, że duże dawki witaminy C mają działanie szkodliwe. Wiadomo, że nie powodują: powstawania kamieni
nerkowych, nadmiernego kumulowania jonów żelaza, obniżania poziomu witaminy B12 i jonów miedzi, zwiększania
zapotrzebowania na tlen, wtórnego szkorbutu, efektu utleniającego, erozji szkliwa zębów ani reakcji alergicznych.
Za to wykazano np., że konsumpcja suplementów witaminy C o 63% obniża ryzyko zachorowania na raka piersi.
Największą ilość witaminy C zawierają świeże owoce, zwłaszcza cytrusy, czarna porzeczka zawiera jej trzy razy więcej
od cytryny. Także jabłka (antonówki!).Właściwie przetworzone owoce także nie są w wit. C ubogie. Bardzo dobrym
źródłem witaminy C są pomidory, kapusty, także kiszone, papryka, ziemniaki a także berberys, rokitnik i jarzębina.
Witamina B17
Witamina B17, amigdalina albo letril – to trzy różne nazwy tej samej naturalnej substancji. Najpierw znaleziono ją
w jądrach pestek moreli, potem stwierdzono, że występuje aż w 1200 gatunkach różnych roślin. Najwięcej jednak
w pestkach popularnych owoców, takich jak morele, brzoskwinie, nektaryny, śliwki, jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie.
Poprzez dbanie o regularne dostarczanie tej substancji, możemy niszczyć powstające komórki nowotworowe.
Najwyższe jej stężenie można znaleźć w przyrodzie - pestkach lub nasionach owoców: jabłka, moreli, wiśni, nektaryn,
brzoskwiń, gruszek, śliwek. W jagodach: niemal wszystkie dzikie jagody, jeżyny, aronie, żurawina błotna, maliny,
truskawki. W nasionach: lnu, sezamu, chia, orzeszkach: gorzkie migdały, macadamia, nerkowce. W fasoli: bób,
ciecierzyca, soczewica (skiełkowana), fasola półksiężycowata , mung (skiełkowana), fasola ozdobna. W ziarnach: kasz
owsa, jęczmienia, brązowego ryżu, gryki, chia, lnu, prosa, żyta, wyki. Faktem jest i istnieje przytłaczająca ilość dowodów
na to, że usunięcie witaminy B 17 z naszej diety (w procesach rafinowania)odegrało jedną z najistotniejszych ról
w zwiększonej podatności na zachorowanie na raka. Podczas gdy Eskimosi otrzymują przeciętną, jednostkową dawkę
witaminy B 17 w wysokości 250 – 3.000 mg na dzień, Europejczycy, spożywający „ zdrową” współczesną żywność,
przyjmują jej zaledwie 2 mg.
Witamina jest nieszkodliwa dla zdrowych tkanek z bardzo prostego powodu: każda molekuła B 17 zawiera jedną
jednostkę cyjanku, jedną jednostkę benzaldehydu i dwie jednostki glukozy(cukru)„zamknięte” razem. Po to, aby cyjanek
mógł stać się niebezpieczny trzeba najpierw ‘otworzyć’ molekulę, aby go uwolnić, trick którego jest w stanie dokonać
jedynie pewien enzym, zwany beta-glukozydazą, który jest obecny w całym ciele ludzkim w maleńkich ilościach
przy czym jego ilość znacznie wzrasta (nawet stukrotnie) tylko w jednym miejscu: w siedlisku złośliwych komórek
nowotworowych. Tak więc cyjanek bywa jedynie jakby „otwierany” w miejscu, gdzie znajduje się rak, z drastycznymi
efektami, które całkowicie niszczą komórki rakowe, ponieważ benzaldehyd „otwiera” się w tym samym czasie.
Benzaldehyd jest śmiertelnie niebezpieczną trucizną, która wówczas działa łącznie z cyjankiem, wytwarzając truciznę
sto razy silniejszą, niż każda z nich z osobna. Połączony efekt działania tych związków na komórki rakowe najlepiej
pozostawić wyobraźni. Ale co z niebezpieczeństwem dla reszty komórek ciała? Inny enzym, rhodanese, zawsze obecny
w daleko większych ilościach niż beta-glukozydaza w zdrowych komórkach, posiada prostą zdolność kompletnego
rozdrobnienia i przetworzenia zarówno cyjanku jak i benzaldehydu w produkty korzystne dla zdrowia. Jak można
przewidzieć, komórki rakowe nie zawierają w ogóle rodanezu, co pozostawia je kompletnie na łasce trucizn(…)

Witamina D
Wykazano, że chroniczny niedobór witaminy D naraża na ryzyko rozwoju wyniszczających chorób, w tym nowotworów.
Utrzymanie właściwego jej poziomu w organizmie, tj. rząd minimum 60ng/ml zmniejszałby zachorowalność na m.in.
raka piersi i jajnika o 50-80%. Poziom poniżej 32ng/ml należy uznać za niedobór. W rybach morskich i orzechach
możemy znaleźć trochę witaminy D, ale jej podstawowym źródłem jest słońce.
Dobrze „stosowane” słońce dostarcza nam witaminę D, która pozostaje we krwi do 3x dłużej niż podawana doustnie
w formie suplementów. Ale trzeba pamiętać aby suplementy podawać zawsze z posiłkiem zawierającym tłuszcze.
Najlepiej dodawać nie mniej niż 100ug witaminy K2.
Witamina K2
Natto (japoński rodzaj fermentowanej soi ze specjalną bakterią, Bacillus subtili natto) to jedyny produkt na świecie,
zawierający witaminę K2 pod postacią MK7 (witamina K2-MK7), która jest najlepiej dostępną biologicznie postacią
witaminy K2. W przeciwieństwie do innych postaci witaminy K, które są aktywne tylko przez kilka godzin, witamina
K2-MK7 działa przez wiele dni. Witamina K2-MK7 potrafi wiązać wapń we właściwym miejscu, na przykład w kościach
czy zębach i jednocześnie usuwać nadmiar wapnia z tkanek miękkich. Witamina K2 stymuluje osteokalcynę, hormon
wiążący wapń w ludzkich kościach, ale także zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Inne jej źródła to: gęsia wątróbka,
sery twarde i miękkie, żółtka jaj, masło, ale też - choć niewielkie - kapusta kiszona, łosoś, salami.
Badania prowadzone w ciągu ostatniego roku wykazały, że witamina K2 jest również silnym czynnikiem
przeciwnowotworowym, regulującym ekspresję genów.
Potrojenie dziennego spożycia zmniejsza ryzyko zachorowania na raka każdego rodzaju o ponad 35% w ciągu pięciu
lat.
W ramach badania EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) wykazano w 2010 r., że
podwyższone spożycie witaminy K2 zmniejsza ryzyko zachorowania na raka o 14%, a ryzyko zgonu z powodu choroby
nowotworowej – o 28%.
Witamina E
To 8 różnych substancji. dwie podstawowe grupy, to tokoferole i tokotrienole. Każda z tych grup składa się z 4 podgrup
oznaczonych jako alfa, beta, gamma i delta. W profilaktyce i wspomaganiu leczenia nowotworów znaczenie ma jedynie
delta tokotrienol (nie występuje jako suplement - handlowa nazwa wit. E to jedynie alfa tokoferol syntetyczny!).
Najwięcej naturalnej mieszaniny składowych witaminy E jest odpowiednio w: oleju słonecznikowym i słoneczniku,
oleju palmowym, migdałach, oleju rzepakowym, orzechach laskowych, kiełkach pszenicy, ikrze, pistacjach, morelach
suszonych, awokado, soi, pomidorach.
Działanie p/nowotworowe polega na działaniu przeciwzapalnym, spowalnianiu wzrostu i rozmnażania komórek
nowotworowych, wreszcie wywoływaniu procesu apoptozy.

Badawczy Instytut Medycyny Komórkowej Dr Ratha zlokalizowany jest w Dolinie Silikonowej w Kalifornii.
Pracami Instytutu kieruje Polka, wybitny biochemik - Dr Aleksandra Niedźwiecki. Jest zarówno

współpracowniczką dra Ratha jak i wielu wybitnych naukowców, w tym noblistów (jak dr Pauling czy
dr Edelman). Główne kierunki badań koncentrują się na rozwoju naukowo udokumentowanych metod
naturalnej kontroli wielu chorób, w tym nowotworów.
Ważne jest wprowadzenie przez Instytut zasady synergii substancji odżywczych, jako podstawowej metody
przywrócenia równowagi metabolicznej zachwianej przez procesy chorobowe.
Celem medycyny komórkowej jest wyeliminowanie chorób przez identyfikację ich źródeł (nie samych tylko
objawów) na poziomie najmniejszej jednostki funkcjonalnej naszego ciała – komórki.
Zainteresowanych odsyłamy do kontaktu z lokalnymi przedstawicielkami Koalicji
pod nr telefonu 607 827 935 lub 795 134 419.
Więcej informacji www.dr-rath-koalicja.pl lub www.facebook.com/fundacjazdrowia

W LUTYM promocyjne badania USG piersi dla:

Zapraszamy wszystkie Panie mające dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym (co prosimy udokumentować) na badania USG z 50% rabatem.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

CARPACCIO Z BURAKÓW PIECZONYCH
SKŁAD:
buraki
migdały w paseczkach
płatki czosnku kiszonego
ananas
granat
zielony pieprz marynowany
kapary
kozi ser twardy

MARYNATA:
sok z pieczonych buraków
cytryna
oliwa z oliwek
tymianek
sól himalajska
pieprz
miód lub xylitol

Buraki obrać, pokroić na cienkie plasterki, zamarynować w marynacie – 2 godz. Wyłożyć na talerz i posypać
prażonymi migdałami, solą himalajską, posiekanym cieniutko w plasterki marynowanym czosnkiem,
ananasem z puszki (pokrojonym w kostkę), pestkami granatu, kaparami, zielonym pieprzem i kozim serem
startym na tarce.
SOS: Biały krem balsamico wymieszać z miodem pitnym, skórką z cytryny posiekaną drobno - następnie
zredukować na patelni (na małym ogniu) i polać buraki.
Uwaga: sosem polewamy gotowe danie.

POLIFENOLE CZYLI JEDZ KOLOROWO
Polifenole różnią się między sobą budową chemiczną i właściwościami biologicznymi.
Wspólną cechą wszystkich polifenoli są silne właściwości antyoksydacyjne. Rośliny zawierają
szacunkowo od 60 000 do 100 000 różnorodnych czynnych substancji. Polifenole stanowią
największą grupę naturalnych przeciwutleniaczy, które powszechnie spotkać można m. in.
w owocach jagodowych i winogronach. Związki polifenolowe, występujące w surowcach
roślinnych zaliczane są do metabolitów wtórnych. Największą i najlepiej poznaną grupą
są flawonoidy liczące setki związków chemicznych, które wykazują dobroczynne działanie
na organizm ludzki. Ale polifenole to nie tylko flawonoidy, zaliczamy do nich także: kwasy
fenolowe, oligomeryczne procyjanidyny, lignany czy pochodne stilbenu.
Antyoksydanty są donorem (dawcą) elektronów niezbędnych do sparowania pojedynczych
elektronów występujących w wolnych rodnikach - w ten sposób dochodzi do zneutralizowania
wolnych rodników. Przyczyny powstawania wolnych rodników to m.in. zanieczyszczenie
powietrza, pestycydy, odpady chemiczne, promieniowanie ultrafioletowe (UV), promieniowanie rentgenowskie, dym z papierosów, alkohol, stres, brak snu oraz wiek (z czasem
organizm ludzki produkuje coraz mniejszą ilość endogennych=własnych antyoksydantów).
Wolne rodniki odpowiedzialne są za starzenie się organizmów żywych. Wysoką zdolnością
pochłaniania wolnych rodników tlenu charakteryzują się między innymi jagody, przyprawy
korzenne i ziołowe, warzywa strączkowe. Do antyutleniaczy, które muszą być dostarczone
w spożywanym przez nas pokarmie lub w formie suplementów, należą: witamina E (alpha,
i betha tokoferole oraz tokotrienole), witamina A i C, karotenoidy (alpha, i betha-karoten,
likopen, luteina), ksantofile, polifenole. Wiele przeciwutleniaczy znajduje się w warzywach
i owocach. Dieta bogata w naturalne antyoksydanty jest niezwykle korzystna dla organizmu.
Zaleca się dziennie spożycie przynajmniej 200 g warzyw i 200 g owoców.
Flawonoidy są naturalnymi barwnikami, które nadają roślinie (jej częściom) różne barwy.
Od żółtej w owocach cytrusowych (flawony), aż po granatowe w owocach jagodowych
(antocyjany). W zależności od PH (niskie - kwasowe, wysokie - zasadowe) pochodne cyjanidyny
(antocyjany) przybierają barwę od czerwonej do niebieskiej. Inne barwniki roślinne to chlorofil
-barwa zielona, karotenoidy (karoten- barwa pomarańczowa: marchew, papryka, morele,
pomidory, dynia), chalkony (z grupy polifenoli) barwa żółta.
Antocyjany, czyli naturalne barwniki, w zależności od pH soku komórkowego warzyw lub
owoców, mogą przyjmować kolor od czerwonego po fioletowy. Korzystny wpływ
antocyjanów na organizm człowieka jest związany z ich zdolnością do wyłapywania wolnych
rodników, działaniem przeciwzapalnym, hamowaniem agregacji (zlepiania) płytek krwi oraz
wzmacnianiem włosowatych naczyń krwionośnych. Z części badań wynika, że antocyjany
mogą również sprzyjać apoptozie (samozniszczeniu) komórek nowotworowych.
Antocyjany należą do nietrwałych barwników. Są szczególnie wrażliwe na długi czas obróbki
w wysokiej temperaturze. Ich ilość znacznie zmniejsza się również pod wpływem tlenu,

dlatego podczas przechowywania i przetwarzania warzyw oraz owoców warto ograniczać
jego dostęp. Za to antocyjany dobrze zachowują się w niskich temperaturach. W sporych
ilościach utrzymują się zatem w mrożonkach. Stabilność antocyjanów jest również wyższa
w kwaśnym środowisku. Przedstawiciele – poza fioletowymi jagodami, aronią i jeżynami - to
bakłażany i czerwona kapusta.
Kwercetyna
Kwercetyna zaliczana jest do flawonów. Intensywne badania wykazały, że wykazuje silne
właściwości przeciwzapalne, zapobiega chorobom układu krwionośnego, obniża stężenie
LDL, chroniąc tym samym naczynia krwionośne przed powstawaniem złogów miażdżycowych.
Poza oceną wpływu kwercetyny na naczynia krwionośne, naukowcy poszli krok dalej, badając
jak dodatek kwercetyny do hodowli linii nowotworowych wpływał na namnażanie chorych
komórek. Okazało się, że kwercetyna wpływa na hamowanie proliferacji (rozmnażania)
komórek nowotworowych.
Co zatem powinniśmy dodawać do naszego codziennego jadłospisu? Poza czerwonym,
wytrawnym winem możemy rozkoszować się jarmużem, truskawkami czy ciemnymi
winogronami. Zalecane, dzienne spożycie kwercetyny wynosi 25 mg.

TRISANA to niemieckie przedsiębiorstwo - producent najwyższej jakości suplementów diety i kosmetyków
opracowanych według własnych, oryginalnych i opatentowanych receptur.
Firma powstała w 1999r. w Niemczech a na polskim rynku funkcjonuje od prawie 12 lat.
W procesie wytwarzania swoich produktów TRISANA wykorzystuje technologię FCA (Free of Chemical
Additives – Wolne od Chemicznych Dodatków), dzięki której wszystkie suplementy wykazują wysoką
tolerancję przez nasz organizm.

W MARCU promocyjne badania USG piersi dla:

Z okazji marcowego DNIA KOBIET wszystkim Paniom, które dotąd nie znalazły się w bazie danych naszego Stowarzyszenia oferujemy 25% zniżkę na badanie.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

SAŁATKA Z BROKUŁÓW, BRUKSELKI I KREWETEK
SKŁAD:
brokuł
brukselka
krewetki (surowe)
żółte pomidorki koktajlowe
kiełki fasoli mung lub inne
czerwona cebula
orzechy pistacjowe
fenkuł

białe wino
woda
ksylitol
skórka limonki
sól himalajska
pieprz świeżo mielony
250 ml białego wina
250ml wody
masło klarowane

Zagotować wodę z białym winem, wrzucić brokuł i brukselkę – zblanszować, następnie wystudzić.
Krewetki zgrilować na patelni.
Orzechy uprażyć na patelni.
Przełożyć do salaterki brokułu i brukselkę, posypać czerwoną cebula poszatkowaną w pióra, posypać kiełkami,
pomidorkami koktajlowymi pokrojonymi w ćwiartki, posiekanym czosnkiem i prażonymi orzechami.
SOS:
Fenkuł drobno posiekać w kostkę, zeszklić na łyżce masła klarowanego, podlać białym winem i zredukować.
Doprawić skórką limonki, solą i pieprzem. Wymieszać sos polać sałatkę a następnie wymieszać sałatkę
i odstawić na 2 godziny.

ZIELONA HERBATA - NAJWAŻNIEJSZA WŚRÓD POLIFENOLI
ale nie tylko…..

Każdego ranka otwierając oczy powinniśmy być szczęśliwi, że to właśnie nam jest dane przeżyć
coś niesamowitego... kolejny dzień . Nie ważne czy będzie on dobry czy zły na pewno będzie
niepowtarzalny. Ale żeby móc przeżywać następne, trzeba pomyśleć o dobrym , zdrowym
odżywianiu, które naszemu ciału da paliwo a duszy energię. Najlepszym rozpoczęciem dnia
będzie filiżanka zielonej herbaty - naparu z listków, które przerabia się najpóźniej w godzinę
po zebraniu. Dzięki temu, że nie są one poddawane fermentacji zachowują się w nich niemal
wszystkie cenne substancje. A jest ich niemało. Przede wszystkim bogaty zestaw polifenoli
(źródło młodości ), silne antyoksydanty (neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników),
garbniki (korzystnie działają na nasz układ pokarmowy), alkaloidy (stanowią pobudzającą
kofeinę), aminokwasy (wspomagają aktywność mózgu), minerały (aż 28 w tym fluor). Jak widać
ta nasza mała codzienna herbata to prawdziwy zastrzyk zdrowia i bogactwo doznań smakowych.
Dobrze zaparzona zielona herbata ma pozbawiony goryczki smak i delikatny aromat .Aby to
osiągnąć zacznijmy od wyboru zielonej herbaty. To pojęcie, pod którym kryją się różne rodzaje
herbat. Gatunki różnią się między sobą wyglądem liści, kolorem naparu, smakiem, zapachem
a także zawartością kofeiny, którą w herbacie nazywamy teiną. Najpopularniejsze gatunki to:
sencha - wyraźny i delikatny smak
gunpowder - mocna i cierpka
kukicha - bardzo łagodna z małą ilością teiny
bancha - łagodna , lekko słodka
Kiedy mamy już wybraną herbatę musimy zadbać, by woda użyta do jej zaparzania była dobrej
jakości, a jej temperatura nie przekraczała 750 C. Musimy jeszcze zaopatrzyć się w zaparzacz/
sitko, bo tylko tak parzona herbata da nam najlepsze doznania. Teraz, gdy mamy już wszystko
przystępujemy do przygotowania naparu. Na filiżankę potrzebujemy 1 płaską łyżeczkę suszu,
który wsypujemy do zaparzacza /sitka /papierowego filtra/ i zalewamy wodą. Parzymy ok. 3-4
min wyciągamy sitko i nie wyrzucamy! Chowamy je do lodówki (do 12 godz.). Uzyskaliśmy napar

pobudzający, który zastąpi nam poranną kawę. Tę samą łyżeczkę już raz zaparzonej herbaty
użyjemy jeszcze raz w południe, by się zrelaksować, parząc ok. 5 min i wieczorem by zapewnić
sobie spokojny sen, tym razem parzymy ok. 7 min. Przed snem warto wypłukać jamę ustną
płukanką sporządzoną z zielonej herbaty, ponieważ dostarczy ona naszym dziąsłom i zębom
fluoru rzadko występującego w pożywieniu, a doskonale działającego przeciwpróchniczo.
Podczas naszego snu organizm wykorzystuje wszystko to co mu dostarczyliśmy. Wraz z herbatą
dostał bardzo silne przeciwutleniacze, które chronią nasz organizm przed rozwojem nowotworów,
teina pobudza pracę mózgu, a polifenole starają się utrzymać organizm w dobrej kondycji.
Wyjątkowy zestaw cennych substancji sprawia ,że herbata jest nieoceniona w profilaktyce
nowotworowej i chorób układu krążenia. Podsumowując działanie herbaty, można powiedzieć,
że to napój, który nie będąc lekiem leczy i nie będąc suplementem diety dostarcza witaminy
i składniki mineralne. Mając „pod ręką” herbatę poradzimy sobie z wieloma dolegliwościami,
np. gdy boli nas głowa filiżanka banchy + 6 kropel sosu sojowego, ból gardła - filiżanka senchy +
szczypta soli, ukąszenie owadów - okłady z zimnych liści herbaty, ochrona przed poparzeniem
słonecznym - zawsze przed wyjściem na plażę - filiżanka zielonej herbaty. Listki herbaciane
przydadzą nam się również do przygotowania deserów. Możemy upiec muffiny lub słynne ciasto
gruzińskie, którego głównym składnikiem jest herbata. Parafrazując słowa piosenki Kabaretu
Starszych Panów można powiedzieć, że > herbata jest dobra na wszystko, herbata pomoże na
wiele na co dzień jak i na niedziele < tylko od nas zależy czy wykorzystamy jej potencjał.
PRZEPIS NA CIASTO HERBACIANE GRUZIŃSKIE
Ubijamy 2 jajka z 1 szklanką cukru ,dodajemy 3 łyżki masła lub oleju - mieszamy, dodajemy po
1 szklance mąki pszennej i żytniej, 1 szklankę naparu mocnej ,świeżej herbaty, 3 łyżki konfitur
wg uznania i 1 łyżeczkę sody, po 1/3 łyżeczki cynamonu, kardamonu, imbiru i wanilii wszystko
mieszamy. Teraz dodajemy orzechy, suszone owoce wg uznania, mieszamy. Ciasto do formy,
forma do pieca, piec temperatura 2000 C pieczemy 20-30 min aż do uzyskania rumianej barwy.
Czekając na ciasto nucimy piosenkę ,,Batumi ech Batumi herbaciane pola Batumi….”
Anna Dutka - właścicielka Ardika

Firma ceramiczna ,,Ardik’’ produkuje i zdobi ceramikę dekoracyjną i użytkową od podstaw bazując
na własnych projektach i formach gipsowych przygotowanych we własnej pracowni modelarskiej.
Posiadamy również sklep firmowy z herbatą kawą ziołami i oczywiście z naszą ceramiką.
Sklep znajduje się w centrum handlowym Auchan w Wałbrzychu przy ulicy Wieniawskiego .

W KWIETNIU promocyjne badania USG piersi dla:

Promując Panie, które są zwolenniczkami zielonej herbaty,
zapraszamy z pustym opakowaniem po zielonej herbacie liściastej lub ekspresowej, na badania z 25% rabatem.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

SAŁATKA Z CZERWONEJ KAPUSTY, BIAŁEJ FASOLI BORLOTTI
Z JABŁKAMI GLAZUROWANYMI KONIAKIEM
(podawana na ciepło)

SKŁAD:
czerwona kapusta – 1/2 główki
jabłka winne
puszka białej fasoli borlotti
szalotka
koniak
tymianek

goździki
sól himalajska
pieprz świeżo mielony
olej słonecznikowy tłoczony na zimno
ocet winny
cukier trzcinowy (brązowy)
masło klarowane

Kapustę drobno poszatkować.
Szalotkę drobno posiekać i zeszklić na oleju, dodać posiekana kapustę – dusić do miękkości.
Przełożyć na półmisek.
Następnie dodać:
1 łyżeczkę cukru brązowego
2 łyżki stołowe octu winnego
sól, pieprz i goździki. Dobrze wymieszać.
Dodać fasolę – wymieszać.
W międzyczasie przygotować jabłka glazurowane koniakiem:
Umyć jabłka, pokroić w ćwiartki - zostawić skórkę. Masło rozgrzać na patelni, wrzucić ćwiartki jabłek,
obficie posypać, tymiankiem i odrobiną cukru trzcinowego - wymieszać. Następnie flambirować
koniakiem.
Tak przygotowane jabłka wyłożyć na ciepłą kapustę z fasolą.

JEDZ KAPUSTĘ- ROŚLINY KRZYŻOWE
Aż do odkrycia Ameryki nasi przodkowie nie znali fasoli, kukurydzy ani pomidorów.
Nawet ziemniaki przybyły do Europy dopiero pod koniec XVIII wieku. Zajadali się za to
kapustą – i to w każdej postaci. Dziś kapusta wyszła z mody, młodzi ludzie rzadko po nią
sięgają, a to ogromny błąd.
Kapusta ma bardzo wiele różnych odmian, a bogactwo wspaniałych przepisów na
jej przygotowanie jest nieprzebrane – od bigosu, przez kapustę faszerowaną i zupę
kapuścianą, po sałatkę z szatkowanej kapusty.
Kapusta jest tania przez cały rok. Ma silne właściwości detoksykacyjne i chelatujące
(wiąże się z metalami ciężkimi, by usunąć je z organizmu). Jest wprost naszpikowana
składnikami odżywczymi: witaminami A, C i E, przeciwutleniaczami spowalniającymi
starzenie się komórek, błonnikiem, potasem i siarką.
W niedawnych badaniach udowodniono, że kapusta, dzięki dużej zawartości siarki
i przeciwutleniaczy, ma działanie antynowotworowe.
Rośliny krzyżowe to rodzina, do której należą między innymi warzywa kapustne,
liściowe i rzepakowate oraz rośliny oleiste i przyprawowe. W rodzinie tej zawierają
się zatem: brokuły, brukselka, kapusta, rzodkiewka, rzepak, jarmuż, gorczyca,
rukiew wodna, rukola i chrzan. Warzywa krzyżowe posiadają korzystne dla zdrowia
właściwości, ponieważ zawierają w swoim składzie witaminy, składniki mineralne,
błonnik pokarmowy i związki zwane glukozynolanami. Glukozynolany i produkty ich
rozkładu nadają tej grupie warzyw charakterystyczny smak i zapach. Ponadto wykazują
działanie przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. W związku z tym
mogą chronić np. przed infekcjami bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialnymi
za występowanie znacznego odsetka nowotworów żołądka. Wśród glukozynolanów
wyróżnia się między innymi glukobrassycynę, synigrynę, synalbinę, glukorafaninę,
glukonapinę i glukoiberynę.
Bardzo istotną rolę w prewencji nowotworów odgrywają glukorafanina i glukobrassycyna, a w szczególności produkty ich rozkładu kolejno sulforafan i indolo-3karbinol. Zarówno sulforafan, jak i indolo-3-karbinol hamują wzrost i rozwój komórek
nowotworowych, wpływają na procesy naprawcze DNA oraz na usuwanie czynników
rakotwórczych z organizmu. Oba te związki znajdują się w znaczących ilościach
w brokułach, kalafiorze i czerwonej kapuście. Uwaga! sulforafan znajduje się w jedzonych
na surowo roślinach krzyżowych (gotowanie zabija ten związek).

Liczne badania dowiodły, iż spożywanie warzyw krzyżowych obfitujących
w glukozynolany wpływa na obniżenie ryzyka wystąpienia nowotworów piersi,
prostaty, trzustki, pęcherza moczowego, jelita grubego i płuc. Ponadto mogą stanowić
ważny element terapeutyczny. W związku z tym, zaleca się zwiększenie w diecie ilości
spożywanych warzyw krzyżowych, co w rezultacie może wpłynąć na poprawę jakości
i wydłużenie życia.
Kapusta wyjątkowo dobrze nadaje się do kiszenia (nie mylić z kwaszeniem!). Kiszona
jest znakomitym probiotykiem a o własnościach i znaczeniu probiotyków proszę czytać
w innym miesiącu.

W MAJU promocyjne badania USG piersi dla:

W związku z majowym Dniem Matki i czerwcowym Dniem Dziecka - zapraszamy Mamy z Córkami na dwa badania w cenie jednego.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

ROLADKA Z INDYKA Z BURACZKAMI GLAZUROWANYMI MIODEM PITNYM
1 porcja
SKŁAD:
plaster piersi indyczej
liście szałwii
liście czosnku niedźwiedziego
plaster szynki dojrzewającej parmeńskiej lub serrano
anchois
burak pieczony

miód pitny – dwójniak
kumin (kmin rzymski)
ocet ryżowy
sól himalajska
grubo mielony pieprz
olej rzepakowy zimno-tłoczony
oliwa z oliwek

ROLADKA:
Plaster filetu z indyka lekko rozbić, posolić, posypać grubo mielonym pieprzem.
Na tak przygotowany filet położyć jedną warstwę listków szałwii, przykryć je plastrem szynki. Na szynkę
ułożyć jedną warstwę liści czosnku niedźwiedziego, na koniec ułożyć warstwę Anchois.
Zwinąć całość w roladkę i obsmażyć na oleju rzepakowym.
GLAZUROWANE BURAKI:
Buraka umyć i upiec ze skórą. Obrać skórę i buraka pokroić w kostkę.
Na patelni rozgrzać 1 łyżkę oliwy z oliwek, wsypać pokrojonego buraka i podsmażyć na ostrym ogniu.
Następnie wlać 1-2 łyżki miodu pitnego, skropić octem ryżowym, posypać kuminem, solą i pieprzem – do
smaku. Chwilę podsmażyć.
Tak przygotowane buraki przełożyć na talerz, na wierzchu położyć roladkę przeciętą na pół.

„ŻYCIE JEST FORMĄ ISTNIENIA BIAŁKA”- AMINOKWASY
Aminokwasy to substancje, z których zbudowane są białka - zarówno te, które
spożywamy, jak i te, które znajdują się w naszym organizmie. Gwarantują zdrowie
(wpływają na produkcję hormonów, regenerują komórki, biorą udział w przemianie
cukrów i tłuszczów), dlatego niekiedy warto je suplementować. Niektóre aminokwasy
są wytwarzane w organizmie człowieka, inne - czerpane z pożywienia. Te pierwsze to
tzw. aminokwasy endogenne: m.in. alanina, asparagina, kwas asparaginowy, cysteina,
glutamina, glicyna, prolina, seryna, tauryna, tyrozyna. Aminokwasy dostarczane
z zewnątrz - egzogenne - to m.in. histydyna, izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina,
fenyloalanina, treonina, walina. Źródłem aminokwasów jest oczywiście białko, a więc
np. mięso i nabiał.
Aminokwasy są potrzebne organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Biorą
udział w produkcji ważnych dla zdrowia substancji: hormonów (np. insuliny, tyroksyny
i adrenaliny), płynów ustrojowych, enzymów oraz neuroprzekaźników . Łagodzą
też skutki palenia papierosów i picia alkoholu. Pomagają również w regeneracji
uszkodzonych komórek, mięśni, skóry oraz narządów wewnętrznych, a także włosów
i paznokci. Podczas intensywnego wysiłku fizycznego aminokwasy zamieniają się
w materiał budulcowy mięśni oraz źródło energii, dlatego są przyjmowane przez osoby
uprawiające sport. Ze względu na te właściwości, aminokwasy są wykorzystywane
w leczeniu osób cierpiących na utratę masy mięśniowej (np. u osób starszych lub
obłożnie chorych i unieruchomionych). Mięśnie, które nie wykonują żadnej pracy,
przestają bowiem produkować nowe białka. Aby temu zapobiec, chorym suplementuje
się aminokwasy. Niedobór aminokwasów spowodowany jest zazwyczaj niewłaściwym
sposobem odżywiania się, np. jedzeniem potraw ubogich w białko, dietą wegetariańską,
ale może być też skutkiem choroby. Brak aminokwasów, np. cysteiny, objawia się
obniżoną odpornością i słabszym spalaniem tłuszczów, a więc otyłością. Niedobory
można uzupełniać odpowiednimi produktami spożywczymi lub preparatami.
W diecie p/nowotworowej największe znaczenie mają:
Lizyna - która blokuje działanie enzymów trawiących kolagen i niekontrolowane
niszczenie tkanki łącznej. Jest ona bardzo ważnym składnikiem potrzebnym
do wzrostu, naprawy tkanek i produkcji hormonów, enzymów i przeciwciał.
Jest potrzebna do prawidłowej budowy kości u dzieci. Pomaga wchłaniać wapń
i utrzymuje prawidłową równowagę azotową u osób dorosłych. Lizyna przyspiesza
tworzenie kalogenu i regenerację tkanek. Jest wskazana dla osób po zabiegach
chirurgicznych i urazach sportowych, ponieważ stymuluje budowę białek mięśniowych.
Aminokwas ten także zwalcza wirusa opryszczki. L-lizyna może skutecznie zwalczać

infekcje i zapobiegać ich nawrotom. Suplementy zawierające L-lizynę mogą także
skutecznie łagodzić skutki ostrego zatrucia alkoholem. W naturze występuje w żelatynie,
mleku, serach twardych, soi, schabie, mięsie drobiu, tuńczyku, śledziu, dorszu, łososiu,
soczewicy, grochu, fasoli, w mniejszych ilościach w makreli, wołowinie, orzechach,
jajach, kaszy gryczanej, kakao, drożdżach, lnie, zielonej pietruszce.
Prolina - także składnik kolagenu, ale wytwarzana w naszym organizmie, tyle że
w ograniczonych ilościach, w stanach chorobowych przewlekłych dochodzi do
osłabienia tkanek a konsekwencją tego może być rozrost nowotworowy. Z tego
też powodu zaleca się suplementację, szczególnie u chorych, osłabionych osób.

VII Kongres Kobiet
To wielkie wydarzenie pod hasłem: „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?“, na które zarejestrowało
się blisko osiem tysięcy kobiet (i mężczyzn) z całej Polski, miało miejsce 11 i 12 września 2015r. na
Torwarze. W otwarciu uczestniczyły „matki-założycielki“ Kongresu Kobiet – Henryka Bochniarz i Magdalena
Środa, a także prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet Dorota Warakomska.
W Radzie Programowej Kongresu zasiada Wałbrzyszanka, Elżbieta Polewska.
W drugim dniu Kongresu odbył się panel „Onkologia kobiet w Polsce” moderowany przez dziennikarkę
J. Racewicz i lekarkę B. Czerską z udziałem lekarzy i pacjentek. Pro Femina uczestniczyła w tym panelu.

W CZERWCU promocyjne badania USG piersi dla:

Promujemy „wyrośnięte” dzieci - zapraszamy uczennice od 16r. życia oraz studentki na badania z 25% rabatem.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

KALMAR FASZEROWANY
SKŁAD:
tuby z kalmarów wraz z odnóżami
szpinak ( świeży lub mrożony w liściach)
suszone pomidory
orzechy pinii
oliwa z oliwek
cebula szalotka

papryka chili
kiełki bambusa
parmezan
sałata rzymska
sól himalajska, pieprz (świeżo mielony)
rozmaryn
pomidorki koktajlowe

FARSZ:
Oczyszczone kalmary - odciąć odnóża i drobno posiekać.
Na patelni zeszklić szalotkę na oliwie.
Dodać liście szpinaku, suszone pomidory (posiekane), posiekaną paprykę chili, kiełki bambusa, orzeszki pini
– udusić na patelni i przyprawić do smaku (sól, pieprz cayenne, rozmaryn).
Po wystudzeniu dodać utartego parmezanu.
Farszem wypełnić tuby, spiąć wykałaczką
podsmażyć kalmary z obu stron na patelni grillowej.
Położyć na liściach sałaty, udekorować pomidorkami koktajlowymi.

TŁUSZCZE, KWASY TŁUSZCZOWE- WAŻNA SPRAWA
Tłuszcz składa się z substancji, które chemicznie rzecz biorąc, są kwasami. Mamy trzy podstawowe rodzaje kwasów tłuszczowych:
- nasycone
- jednonienasycone
- wielonienasycone
Na ogół w żywności znajduje się mieszanina tych kwasów tłuszczowych w różnych proporcjach, przy czym jedne produkty np.
olej z oliwek, mają więcej jednonienasyconych, a olej kokosowy - prawie wszystkie nasycone. Na ogół oleje roślinne – to tłuszcze
nienasycone, a tłuszcze zwierzęce - nasycone.
Podczas utleniania tłuszczu powstają w naszym organizmie wolne rodniki, takie reakcje są tym intensywniejsze im wyższa
jest temperatura i tym więcej wolnych rodników powstaje, im bardziej dany tłuszcz jest nienasycony. Z chwilą kiedy zdrowy
organizm bardzo dobrze radzi sobie z kontrolą tych naturalnych procesów (antyoksydanty!) i miewa problem np. podczas infekcji
gorączkowych, to poza organizmem (stosując nieprawidłowo różne oleje) możemy sami sobie napytać biedy. Ogromnym błędem
jest podgrzewanie oliwy z oliwek, czy oleju rzepakowego (kwasy omega 9) ponad 180st.C i smażenie na niej czego się da zjadamy potem bombę nowotworotwórczą! Jeszcze szybciej na patelni reagują z tlenem kwasy tłuszczowe wielonienasycone,
typu omega 6, do których należą np. oleje: słonecznikowy, z pestek winogron, wiesiołka, dyni, soi, kukurydzy..
Zarówno kwasy wielonienasycone typu omega 6, jaki i omega 3 są nam do życia niezbędne, ale w przypadku smażenia, z omega
3 (tłuszcze rybie, olej lniany, orzechy włoskie) jest jeszcze gorzej, te powinny być bezwzględnie używane „na zimno”.
Tak naprawdę do życia są nam niezbędne dwa kwasy tłuszczowe:
1. kwas alfa linolenowy (ALA), należy do grupy omega 3 (len- 53% , rzepak -10%)
2. kwas linolowy (LA), typu omega 6 (krokosz barwierski, wiesiołek, mak, pestki winogron, słonecznik)
Zarówno ALA, jaki i LA organizm nasz przetwarza na inne kwasy tłuszczowe. W przypadku ALA są to EPA i DHA (typu omega 3). Z LA
organizm wytwarza GLA i AA (typu omega 6). Zatem ALA i LA - to pierwotne niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, a pozostałe
cztery z nich wytworzone w naszym organizmie to – pochodne niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ten podział
jest istotniejszy dla zrozumienia roli kwasów tłuszczowych w organizmie. Otóż organizm człowieka przetwarza kwasy pierwotne
w pochodne w ilościach jakich potrzebuje (więcej niż 5% , przy czym omega 3 zaledwie 1%). Proces odwrotny jest niemożliwy. Stąd
prosty wniosek, że musimy dostarczać organizmowi tłuszcze zawierające kwasy pierwotne i to w proporcji omega 6:omega 3 jak
2:1. Tu uwaga: efektem standardowej diety są proporcje od 10:1 do 40:1!! Oleje z ryb niestety (podobnie jak apteczne preparaty
omega 3) nie zawierają niezbędnych kwasów tłuszczowych, zawierają tylko ich zbędne pochodne!
Korzystnym rozwiązaniem zapobiegawczym jest spożywanie zimno tłoczonych, nie przetwarzanych olejów z lnu, (omega 3
pierwotne) i np. oleju ze słonecznika, który zawiera pierwotne omega 6.
A co z tym smażeniem?, otóż olej kokosowy!!! oraz wszelkie naturalne tłuszcze zwierzęce, bo - dla wystraszonych - nie mają one nic
wspólnego z cholesterolem i miażdżycą, ale to temat nie na ten kalendarz.
Najważniejsze działanie przeciwnowotworowe kwasów tłuszczowych dotyczy pierwotnych omega 6, które odgrywają kluczową
rolę w natlenianiu tkanek na poziomie komórkowym.
Gama zimnotłoczonych, nieoczyszczonych, nierafinowanych olejów spożywczych
„Naturalny Olej Lniany” tzw. Olej Budwigowy
Olej lniany to jeden z najpopularniejszych i najbardziej znaczących olejów roślinnych. Najważniejszą zaletę oleju lnianego
tłoczonego z siemienia lnianego stanowi zawartość ok. 45% tłuszczu, w skład którego wchodzą niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe (NNKT): kwas linolenowy (omega-3) oraz kwas linolowy (omega-6), ponadto zawiera glicerydy kwasów nasyconych
oraz fitosterole i witaminę E.
Właściwości zdrowotne: Nienasycone kwasy tłuszczowe usuwają z organizmu nadmiar złego cholesterolu i zmniejszają ryzyko
nadciśnienia, zapobiegają miażdżycy. Olej lniany ma pozytywny wpływ na perystaltykę jelit oraz jest pomocny w leczeniu wrzodów
żołądka, ponadto pomaga w utrzymaniu równowagi hormonalnej w organizmie. Zawarta w oleju lnianym witamina E – witamina
młodości – chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem.
Może być stosowany tylko na zimno, zarówno jako dodatek do sosów, sałatek, gotowanych jarzyn lub past serowych, jak
i bezpośrednio z łyżki podczas posiłku.
„Naturalny Olej Rzepakowy”
Podstawową zaletą oleju rzepakowego, obok niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) jest duża zawartość - ok.
65% - cennego jednonienasyconego kwasu oleinowego. Istotną zaletą oleju rzepakowego jest fakt, że stosunek zawartych w nim
kwasów omega-6 i omega-3 to 2:1 – najbardziej pożądana proporcja. Olej rzepakowy obfituje w cenne dla organizmu witaminy
rozpuszczane w tłuszczach: witaminę E, witaminę K oraz karotenoidy.
Właściwości zdrowotne: Kwas oleinowy powoduje zmniejszenie zawartości złego cholesterolu (LDL) i poprawę stosunku
dobrego cholesterolu (HDL) do złego. Regularne spożywanie oleju rzepakowego chroni przed cukrzycą oraz jej powikłaniami (np.
uszkodzeniem nerek). Ponadto zwarty w nim kwas dokozaheksaenowy (DHA), również z rodziny omega-3, wpływa pozytywnie
na pracę mózgu i inteligencję. Co istotne już niewielka ilość oleju rzepakowego powoduje lepsze przyswajanie witamin przez
organizm. Zawarta w oleju rzepakowym witamina E działa przeciwnowotworowo i przeciwmiażdżycowo, zaś witamina K wpływa
na krzepliwość krwi i poprawia metabolizm kości i naczyń krwionośnych.
„Naturalny Olej z Ostropestu”
Olej ostropestowy zawiera znaczną ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), spośród których dominuje kwas linolenowy
(ok. 53%). Ponadto w skład oleju z ostropestu wchodzi: 1% sylimaryny, która ochrania błony komórkowe przed wolnymi rodnikami
oraz witamina E, która ma silne działanie przeciwutleniające. Ponadto ostropest zawiera olejek eteryczny, witaminę B2 i D oraz sole
mineralne (miedź, selen i cynk).
Właściwości zdrowotne: Ostropest chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem alkoholu – przeciwdziała uszkodzeniom
komórek wątroby oraz stosowany jest w leczeniu choroby alkoholowej. Ostropest łagodzi także stany zapalne na tle cukrzycowym
i stosowany jest w leczeniu WZW typu A, B i C. Ponadto ostropest chroni wątrobę przed skutkami ubocznymi różnego typu
farmakoterapii.
„Naturalny Olej z Wiesiołka”
Olej z wiesiołka jest źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) – kwasu linolowego (LA) oraz gammalinolenowego (GLA), ponadto kwasu oleinowego, palmitynowego i stearynowego. Olej z wiesiołka bogaty jest także w fitosterole,
białko bogate w aminokwasy siarkowe i tryptofan, enzymy, witaminę E, cynk, selen, magnez i wapń – ten niezwykły skład sprawia,
że wiesiołek jest jedną z cenniejszych roślin .
Właściwości zdrowotne: Olej z wiesiołka wspomaga trawienie oraz zapobiega magazynowaniu tłuszczów w organizmie ułatwiając
ty samym odchudzanie. Kwasy zawarte w oleju z wiesiołka inicjują produkcję enzymu delta-6-desaturaza, który to pomaga

w leczeniu problemów skórnych takich jak trądzik czy nawet łuszczyca, ponadto działa leczniczo w chorobach stawów. Olej
z wiesiołka dzięki zawartości kwasu gamma-linolenowego oraz kwasów z grupy omega ma działanie odtruwające oraz zapewnia
ochronę układu odpornościowego przed schorzeniami płuc, oskrzeli, gardła, oczu, nabytą alergią czy astmą. Zawarte w oleju
z wiesiołka kwasy poprawiają przepływy krwi w naczyniach krwionośnych oraz redukują ciśnienie przeciwdziałając zawałowi serca
i udarowi mózgu. Olej z wiesiołka obniża poziom złego cholesterolu przez co zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. Zawarty w oleju
kwas gamma-linolenoy zwalcza komórki rakotwórcze – wykazuje działanie przeciwnowotworowe, zaś kwas DHA usprawnia pracę
mózgu i przeciwdziała depresji.
„Naturalny Olej Kokosowy”
Zimnotłoczony olej kokosowy, zwany także masłem kokosowym ze względu na swój żółtawy kolor i kremową konsystencję jest
jedynym tłuszczem spożywczym, który nie powoduje przyrostu tkanki tłuszczowej, lecz jest wykorzystywany przez organizm do
produkcji energii i spalania kalorii – tak więc działa odchudzająco, szczególnie na otyłość brzuszną. Olej ten ze względu na niską
zawartość utleniających się kwasów tłuszczowych może być stosowany do smażenia w wysokich temperaturach. Olej kokosowy jest
źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych (ok.80-90%) a najważniejsze z nich to te z grupy trójglycerydów średniokomórkowych
(MCT), kwas laurynowy i kwas kaprolowy – choć tłuszcze nasycone są postrzegane jako szkodliwe – spożywane w odpowiednich
ilościach mogą przynieść same korzyści. Olej kokosowy zawiera także niewielkie ilości kwasów nienasyconych i jest źródłem
witaminy B6, B2, C i E oraz kwasu foliowego, potasu, wapnia, magnezu, fosforu, żelaza, sodu i cynku.
Właściwości zdrowotne: Olej kokosowy ma silne właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze – niszczy drobnoustroje pokryte
otoczką lipidową takie jak: wirus opryszczki, przeziębienia, a także wirusy wywołujące wrzody żołądka oraz nowotwory układu
pokarmowego. Olej kokosowy dzięki swoim właściwościom wzmacnia odporność organizmu poprzez wykazywanie silnych
właściwości antybakteryjnych, antygrzybiczych oraz antywirusowych. Stosowany naskórnie olej kokosowy zwalcza egzemy,
stany zapalne oraz infekcje, a także pomaga w regeneracji mikrourazów, znacząco zmniejsza świąd i ból. Zawartość naturalnych
antyoksydantów powoduje zwalczanie wolnych rodników, a tym samym spowalnia proces starzenia się skóry, poprzez jej
uelastycznienie i ujędrnienie. Olej ten stosowany jest także przy chorobie Crohna i cukrzycy typu II.
„Naturalny Olej z Czarnuszki”
Olej tłoczony z ziaren czarnuszki siewnej – lekko gorzkawy o intensywnym korzennym zapachu pełni funkcje przeciwutleniacza,
który stabilizuje i chroni nienasycone kwasy tłuszczowe i fosfolipidy wchodzące w skład błon komórkowych przed uszkodzeniem
przez wolne rodniki. Olej z czarnuszki w około 85 % składa się z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT): kwasu
linolowego (omega-6) – ok. 60%., kwasu oleinowy (omega-9) – ok. 25% i kwasu alfa-linolenowego (omega-3) - około 1 %. Ponadto
w swoim składzie ma on witaminę E, beta-karoten, sterole, biotynę, liczne mikroelementy oraz przeciwutleniacze. Najważniejszą
składową oleju jest tymochinon – jest to olejek eteryczny o wyjątkowych właściwościach.
Właściwości zdrowotne: Olej z czarnuszki wspomaga czynności trawienne przez co jest pomocny przy wzdęciach, nadkwasocie
oraz nieświeżym oddechu. Olej wspomaga także działanie układu sercowo-naczyni owego poprzez przeciwdziałanie odkładaniu
się lipidów w układzie krwionośnym co powoduje poprawę krążenia i normalizuje ciśnienie tętnicze. Tymochinon – olejek eteryczny
występujący w oleju tłoczonym z ziaren czarnuszki wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, a także ochronne ma
miąższ nerek i wątroby oraz działa przeciwnowotworowo – powoduje zahamowanie rozwoju komórek rakowych. Olej z czarnuszki
jest głównym składnikiem terapii aromatycznych przy zapaleniu oskrzeli, kaszlu lub przeziębieniu.
„Naturalny Olej Słonecznikowy”
Olej słonecznikowy stanowi niezastąpione źródło witaminy E zwanej „witaminą młodości”, beta-karotenu i lecytyny. Olej
słonecznikowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-6 – pochodne kwasu linolowego (61%) oraz omega-9 –
pochodne kwasu oleinowego (26%).
Właściwości zdrowotne: Olej słonecznikowy wspomaga układ odpornościowy, przedłuża żywotność plemników i obniża poziom
złego cholesterolu. Zawarta w nim witamina E neutralizuje wolne rodniki pustoszące skórę i chroni ją przed utratą elastyczności,
sprężystości oraz wilgotności. Zażywany przez dłuższy czas olej słonecznikowy likwiduje skurcze łydek, nie wpływa na istniejące
stany chorobowe ale również zapobieganie ich objawom. Olej słonecznikowy działa na dobre krążenie krwi, czynności serca,
poprawę funkcjonowania mózgu oraz dolegliwości, takie jak: bóle głowy, choroby jelit, schorzenia kobiece oraz zapalenia zatok
obocznych nosa.

W „Gościńcu Nowa Wioska” w Dziećmorowicach, firma Miramar Sp. z o.o. założyła Mini Olejarnię, która produkuje
oleje spożywcze pod marką „Naturalny Olej”. Oleje są tutaj wytwarzane metodą tłoczenia na zimno, nie są
rafinowane i oczyszczane przez co zachowane zostają ich naturalne walory smakowe i co najistotniejsze, wszelkie
właściwości odżywcze i prozdrowotne. „Naturalny Olej” to produkty wytłaczane z polskich ziaren takich jak
len, słonecznik, rzepak, czarnuszka, wiesiołek czy ostropest. W szerokiej gamie olejów i ziaren znajduje się też
nieoceniony pod względem swych walorów „Naturalny Olej Kokosowy”. Restauracja „Gościniec Nowa Wioska.
Staropolskie Smaki i Przysmaki” w swoich daniach wykorzystuje tłoczone na miejscu oleje, które znakomicie
podkreślają smak serwowanych potraw.

W LIPCU promocyjne badania USG piersi dla:

Na badania z 25% rabatem zapraszamy Panie z małych miasteczek i wsi.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

SPAGHETTI Z PARMEZANEM, KREWETKAMI I PISTACJAMI
SKŁAD:
makaron spaghetti
ananas świeży
krewetki
pistacje
oliwa

sól, pieprz
pietruszka nać, bazylia świeża
kiełki soi
czosnek
cytryna
parmezan

Makaron ugotować al-dente. Na patelni rozgrzać oliwę, podsmażyć na niej krewetki i ananasa pokrojonego
w kostkę, pistacje i czosnek. Doprawić cytryną, pietruszką, solą i pieprzem. I wymieszać z makaronem. Danie
posypać parmezanem i bazylią.

MINERAŁY I

PRZYPRAWY

Wpływ mikroelementów na organizm człowieka.
W organizmie człowieka występuje około 60 pierwiastków w postaci wielu różnych związków chemicznych zarówno
nieorganicznych, jak i organicznych. Składnikami mineralnymi nazywa się te pierwiastki, które pozostają po spaleniu tkanek
w postaci popiołu.
Stanowią one około 4% masy ciała dorosłego człowieka. Biorąc pod uwagę zawartość w ustroju oraz wysokość dziennego
zapotrzebowania, składniki mineralne dzieli się na dwie zasadnicze grupy:
makroelementy, których zawartość w organizmie człowieka jest większa niż 0,01%, a zapotrzebowanie dzienne przekracza 100
mg/osobę, są to: wapń, fosfor, magnez, potas, sód, chlor i siarka;
mikroelementy, zwane też pierwiastkami śladowymi - występują w organizmie w ilości mniejszej niż 0,01%, przy zapotrzebowaniu
poniżej 100 mg/osobę/dzień; do tej grupy m.in. wchodzą: żelazo, cynk, miedź, mangan, fluor, jod, selen, chrom.
W latach 70. wprowadzono pojęcie „pierwiastki ultraśladowe”, tj. takie, które w racji pokarmowej występują w ilościach
mikrogramowych, np. kobalt, molibden, nikiel, wanad. Nie zawsze przy klasyfikacji składniki te są wydzielane jako oddzielna
grupa, często zalicza się je do mikroelementów.
Wszystkie wymienione makroelementy są niezbędnymi składnikami odżywczymi, co oznacza, że muszą być dostarczane
do organizmu z pożywieniem. Natomiast nie wszystkie mikroelementy, znajdujące się w organizmie człowieka, są - zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy - niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Ocena niezbędności jest trudna, ponieważ sama
obecność w tkankach organizmu o tym nie przesądza. Pierwiastek uważany jest za niezbędny wówczas, gdy jego deficyt powoduje
u człowieka charakterystyczne objawy, cofające się po uzupełnieniu niedoboru, lub - gdy wyjaśniona zostanie funkcja, jaką pełni on
w ustroju (np. udział w systemie regulacyjnym, niezbędny komponent ważnego fizjologicznie związku). Oba kryteria spełnione są
dla: żelaza, cynku, miedzi, kobaltu, jodu, molibdenu i selenu. Niezbędne funkcje ustalono dla manganu, chociaż objawów deficytu
tego pierwiastka u ludzi dotąd nie opisano. Znane są natomiast objawy deficytów chromu i fluoru, ale brak jest danych odnośnie
ich specyficznych funkcji w ustroju. Biorąc pod uwagę wyniki badań na zwierzętach, można przypuszczać, że: nikiel, krzem, wanad,
cyna, a zdaniem niektórych badaczy także bor, również powinny być dostarczane człowiekowi z dietą. Jeśli chodzi o lit, to względnie
dobrze jest poznane jedynie jego działanie farmakologiczne, natomiast dla takich pierwiastków, jak: brom, stront i glin, aktualne
dane są niepełne lub kontrowersyjne. Lista niezbędnych pierwiastków nie jest zamknięta i w miarę rozwoju badań rozszerza się.
Z naszego punktu widzenia najistotniejsze są:
SELEN (nerki, ryby, kukurydza, wątroba, orzechy) - który bierze udział w hamowaniu procesów trawienia tkanki łącznej,
tj. zapobieganiu rozprzestrzeniania się nowotworu oraz uczestniczy w indukowaniu apoptozy (samobójstwa) komórek
nowotworowych.
MIEDŹ (orzechy, wątroba, groch, fasola, kasza gryczana, pieczarki, makarony zbożowe, ryby) - wspomaga wytwarzanie
tkanki łącznej oraz utrzymuje jej integralność i stabilność.
MANGAN (orzechy, produkty zbożowe z pełnego przemiału, czarne jagody, fasola, groch, czekolada, herbata-napar) - jak
miedź.
KOBALT (fasola, cebula, smalec, wątroba, kapusta, jaja, ryby) - w organizmie człowieka kobalt występuje głównie jako
składnik witaminy B12 i jego rola jest związana z działaniem tej witaminy. Ale ostatnio wykazano hamujący wpływ kobaltu na
rozwój nowotworów, prawdopodobnie w wyniku upośledzenia oddychania komórek tkanki nowotworowej.
Kilka ziół i przypraw najważniejszych dla zdrowia.
Te przyprawy są bardzo potężne. Pomagają przyspieszyć metabolizm, kontrolować poziom cukru we krwi, zmniejszają stan
zapalny, mogą przyspieszyć odchudzanie, chronią przed rakiem i szybszym starzeniem się skóry i organów wewnętrznych.
Wiele ziół i przypraw zawiera duże ilości silnych antyutleniaczy, nie spotykanych w takich ilościach w owocach i warzywach.
Przyprawy takie jak cynamon, goździki i kurkuma, zawiera 50 razy więcej przeciwutleniaczy niż np. jagody! Zioła są cudowne, bo
dzięki nim można zmienić smak każdej potrawy, bez dodawania „ekstra” kalorii.
BAZYLIA
To cudownie pachnące zioło ma silne działanie przeciwzapalne. Bazylia m. in. jest również doskonałym
źródłem beta-karotenu, który zapobiega powstawaniu wolnych rodników. Bazylia jest także doskonałym źródłem witaminy K. Warto dodawać zarówno świeże liście jak i suszone do wielu potraw.
Oczywiście najbardziej pasuje do pomidorów, ale świetnie smakuje także w twarożku.
TYMIANEK
Tymianek wykazuje silne działanie bakteriobójcze. Doskonale zwalcza pasożyty i drobnoustroje regulując przy tym prawidłową
pracę układu pokarmowego. Należy do roślin, które wspomagają proces odchudzania. Dodawana do potraw w postaci przyprawy,
głównie do mięs, pomaga w ich trawieniu, szczególnie w przypadku bardzo tłustych potraw. Ponadto przyśpiesza przemianę
materii. Tymianek jest jednym z ziół, które należy jeść w profilaktyce antyrakowej.
CYNAMON
To jedna z przypraw, która ma największe właściwości antyoksydacyjne. Jest idealną przyprawą dla
cukrzyków, ponieważ pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi, zarówno przy cukrzycy 1 jak i 2
typu. Jedno z badań wskazuje nawet, że codzienne spożywanie 2 łyżeczek cynamonu może zmniejszyć
poziom cukru we krwi o 20-30%. „Przy okazji” spada też poziom złego cholesterolu LDL i trójglicerydów.
Związki zawarte w cynamonie min. aldehyd cynamonowy, eugenol, octan cynamylu, linalol, mają bardzo szerokie działanie.
Działają silnie antyseptycznie, przeciwbólowo i znieczulająco, mają również działanie ściągające, przeciwbakteryjne,
przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, rozgrzewające i przeciwbólowe.

PIEPRZ CAYENNE
To jedna z bardziej pikantnych przypraw, która nie tylko nadaje pikantny smak potrawom. Jej działanie podnosi
tempo metabolizmu, przez co nasz organizm szybciej spala tłuszcz. Cayenne pobudza enzymy trawienne
i zapobiega wrzodom żołądka. Cayenne obniża też poziom złego cholesterolu LDL we krwi, stężenie trójglicerydów.
Zmniejsza powstawanie szkodliwych skrzepów krwi, z których każdy może prowadzić do ataku serca i udaru mózgu.
Ma też działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Łagodzi objawy zapalenia stawów i bólu głowy. Ma działanie wspierające
odporność organizmu. Zawiera duże ilości beta-karotenu i wit. A, już dwie łyżeczki pokrywają aż 47% zapotrzebowanie na te
składniki.
GOŹDZIKI
Zawierają eugenol, caryophyllene i tannins. Związki te mają silne właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze.
Pomagają zwalczać infekcje i łagodzą problemy trawienne. Działają osłonowo na układ trawienny. Goździki mają też
leczniczy wpływ na wrzody żołądka, wymioty i wzdęcia. Olejek z goździka używany jest jako środek znieczulający.
Goździki
zawierają
silne
przeciwutleniacze,
które
pomagają
zapobiegać
uszkodzeniom
komórek,
co z kolei chroni nas przed rakiem. Olejek goździkowy zabija bakterie, grzyby i pasożyty jelit. Goździki wzmacniają smak potraw. Na
święta przyprawia się nimi szynkę, ale świetnie smakuje też z pieczonymi warzywami. Wystarczy „wbić” nasionka w cebulę, paprykę
czy warzywa korzenne i upiec.
KURKUMA
Ten żółto-pomarańczowy proszek ma działanie podobne do narkotyków i silnych leków przeciwzapalnych, ale w przeciwieństwie
do nich nie jest toksyczna. Istnieją badania, które wskazują, że jej działanie spowalnia rozwój choroby Alzheimera.

„Mieszanka zdrowia”
Można dodawać ją do potraw z mąki i mięs.
SKŁADNIKI
1 łyżka kurkumy
2 łyżki kolendry w proszku
1 łyżeczka kminku (zmielonego na proszek)
1/2 łyżeczki pieprzu cayenne (zmielonego na proszek)
1/2 łyżeczki cynamonu w proszku
WYKONANIE
Wszystkie składniki wsypać do miseczki i dokładnie wymieszać. Przesypać do słoiczka i szczelnie zamknąć.
To zdrowa i idealna przyprawa do kurczaka. Można 1 łyżkę tej mieszanki połączyć z 2 łyżkami oliwy z oliwek i wymieszać. Powstanie
pasta, którą naciera się mięso.

8 ZŁODZIEI WITAMIN I MINERAŁÓW
1. aspiryna - 4x zwiększa wydalanie witaminy C, żelaza, kwasu foliowego, witamin z grupy B, zmniejsza wchłanianie aminokwasów,
glukozy, witaminy K i potasu
2. alkohol - niszczy witaminy (zwłaszcza A, B1, B12, C i D), kwas foliowy, żelazo, magnez, wapń, cynk, selen
3. cukier rafinowany - obniża lub niszczy biotynę (=B6=H), chlor i wit. C
4. mąka rafinowana - zwiększa lub niszczy zapasy niacyny (=B3=PP) i magnezu w organizmie
5. nikotyna - palaczom grozi niedobór wit. C, kwasu foliowego, tiaminy (=B1) i fosforu
6. kawa i czarna herbata - mogą powodować nadmierna utratę z moczem wapnia, zmniejszają wchłanianie żelaza, niszczą zapasy
tiaminy, inozytolu (=B8-ma wpływ na płodność), biotyny i potasu
7. antybiotyki - niszcząc mikroflorę jelitową obniżają produkcje witamin z grupy B i wit. K
8. syropy na kaszel, zwłaszcza alkoholowe, powodują rozkład witamin z grupy B oraz żelaza, magnezu i cynku

W SIERPNIU promocyjne badania USG piersi dla:

Zapraszamy Panie, które są zarejestrowane jako bezrobotne na badania z 25% rabatem.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

SAŁATKA Z LICZI I OWOCÓW MORZA
1 porcja

SKŁAD:
mix sałat - garść
liście młodego szpinaki – pół garści
listki mniszka lekarskiego
marynowane owoce liczi
kiełki brokułów
kiełki rzodkiewki
mieszanka owoców morza – mrożona
puszka marynowanej ośmiornicy

listki kolendry/opcjonalnie natki
czosnek
limonka
stewia – liście
musztarda Dijon
sól himalajska
pieprz (świeżo mielony)
olej lniany zimno-tłoczony

Rozmrozić owoce morza.
Na półmisku rozłożyć sałaty, posypać je listkami szpinaku i mniszka lekarskiego. Na wierzch ułożyć owoce liczi.
Rozmrożone i odsączone owoce morza grillować ok. 3 minut na patelni, następnie ułożyć je na sałacie.
SOS:
Posiekać: liście kolendry, liście stewii, czosnek.
Wycisnąć sok z limonki. Dodać 1 łyżkę musztardy Dijon, doprawić solą i pieprzem do smaku. Dodać 4 łyżki oleju
lnianego i zalewę z marynowanej ośmiornicy. Wymieszać sos i polać przygotowaną sałatkę. Odstawić na 2 godziny.

MISZ-MASZ, CZYLI PROBIOTYKI, GLUTEN, ORZECHY I RESWERATROL
Zmiana przyzwyczajeń żywieniowych może zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Ale trzeba pamiętać, że równorzędnie
ważny jest ogólny styl życia poza samą dietą, tj. aktywność fizyczna, unikanie używek, także narkotyków, nadmiernej ekspansji
słonecznej i nadużywania leków.
Te działania, łącznie z dietą muszą modyfikować także inne aspekty naszego bytu, w tym zwalczać otyłość ( a z nią cukrzycę
typu 2), ograniczać stany zapalne, omijać czające się toksyny.
Okazuje się, że istnieje żywność prozapalna (jedzenie śmieciowe: czerwone, przetworzone mięso, produkty o wysokiej
zawartości tłuszczów, cukier - zwłaszcza rafinowany, potrawy smażone, pieczywo słodzone - fast foody, tłuszcz zawarty
w mięsie, przetworach mlecznych), która sprzyja lub wywołuje zapalne procesy komórkowe. Żywność taka wywołuje stan
przewlekłej choroby zapalnej. Nawet kiedy jest ważnym źródłem minerałów i witamin, sprzyja - szczególnie w nadmiarze zapaleniom. Również występujący w pszenicy, jęczmieniu i owsie gluten, pogłębia stany zapalne. Obecna w glutenie gliadyna to
źródło wielu schorzeń i dolegliwości. Dlatego dieta zdrowa preferuje mąki i kasze: gryczaną, jaglaną, ryż , ostatecznie kukurydzę.
A najlepsza żywność przeciwzapalna to: pomidory, jogurt, czosnek, pomarańcze, zielona herbata i czerwone wino,
papryczka chili (kapsacyina!), algi , soja i nasiona lnu oraz , zwłaszcza hinduskie, przyprawy.
PROBIOTYKI I KISZONKI
Kiszonki są dla nas pożyteczne z kilku powodów: po pierwsze, dostarczają nam żywych kultur bakteryjnych, korzystnie
wpływających na przewód pokarmowy i wzbogacających naszą własną florę bakteryjną. W świeżych, naturalnych kiszonkach
są miliony bakterii, dużo więcej niż nawet w najlepszym preparacie probiotycznym (gotowym preparacie zawierającym kultury
bakterii uznanych za korzystnie wpływające na florę bakteryjną przewodu pokarmowego).
Różne grupy bakterii w kiszonkach wspierają się nawzajem i współdziałają. Ponadto w czasie kiszenia zachodzi wiele korzystnych
zmian w poddanych temu procesowi produktach. W kiszonkach bakterie fermentacyjne, podobnie jak w naszych jelitach bakterie
jelitowe - rozkładają złożone związki na prostsze i lepiej przyswajalne dla człowieka, powodują powstanie lub zwiększenie
koncentracji korzystnych dla zdrowia człowieka substancji. Na przykład witamina C częściowo występuje w postaci związanej,
której nasz organizm nie potrafi wykorzystać. Bakterie uwalniają ją do postaci, jaką organizm może przyswoić, dlatego z kiszonek
może jej uzyskać kilka razy więcej niż z tego samego produktu nie poddanego działaniu bakterii. Bakterie wytwarzają też inne
dobroczynne dla człowieka substancje. Należą do nich np. witamina K i witaminy z grupy B oraz tryptofan, z którego powstaje
bardzo ważna dla naszego dobrego samopoczucia serotonina, nazywana „hormonem szczęścia”. Bakterie neutralizują wiele
toksyn, rozkładają szkodliwe substancje, na przykład pestycydy. Regulują pracę przewodu pokarmowego i wypróżnianie.
We wszystkich kulturach stosowano różnego rodzaju procesy fermentacji (głównie fermentację mlekową i octową) do
przetwarzania, a jednocześnie konserwacji żywności. Fermentowano większość produktów spożywczych: zboża, warzywa,
owoce, produkty mleczne (jogurty, kefiry, sery), rośliny strączkowe, ryby, mięso.
Do kiszenia nadaje się większość warzyw: różne odmiany kapusty, ogórki, papryka, fasola, cebula, szparagi, dynia, cukinia,
kabaczek. Dobrze kiszą się warzywa korzeniowe: marchew, buraki, seler, rzepa, rzodkiew, pietruszka.
Można dodawać do kiszenia różne przyprawy, zarówno dla smaku, jak i powstrzymania rozwoju niekorzystnych bakterii:
koperek, nasiona kminku, kopru włoskiego, pieprzu, owoce jałowca, ziele angielskie, świeży korzeń imbiru, natkę pietruszki,
czosnek.
Dla właściwego funkcjonowania naszego przewodu pokarmowego (a także układu odpornościowego) ważna jest prawidłowa
flora bakteryjna przewodu pokarmowego i stan błony śluzowej jelit. Błona śluzowa przewodu pokarmowego jest największą
powierzchnią naszego ciała kontaktującą się ze światem zewnętrznym (u dorosłego człowieka wynosi aż 200-300 m2 – dla
porównania powierzchnia skóry to zaledwie 1,5-2 m2). W ścianie jelit znajduje się 80% komórek naszego układu odpornościowego.
Szczelność tej bariery decyduje o tym, czy do naszego organizmu będą się dostawały wywołujące choroby i szkodliwe dla
organizmu czynniki, takie jak drobnoustroje, alergeny czy toksyny. Komórki naszych jelit odnawiają się co kilka dni i potrzebują do
tego zarówno budulca pochodzącego ze spożywanego jedzenia, jak i substancji wytwarzanych przez bakterie jelitowe. Dlatego
dla zachowania zdrowia potrzebne jest właściwe odżywianie, regularnie dostarczające organizmowi składników potrzebnych do
odnowy tej niezwykle ważnej bariery.
Kiszonki kupowane w sklepach są najczęściej pasteryzowane, czyli nie zawierają najważniejszego elementu, jakim są żywe
bakterie. Poza tym większość przetworów gotowych zawiera duże ilości cukru, który jest pożywką dla szkodliwych bakterii i wiele
innych dodatków, które nie zawsze są podane na opakowaniu. Aby kiszonki wywierały możliwie najlepsze działanie na
nasz organizm, ważne jest, aby były świeże i zawierały żywe i liczne szczepy korzystnych bakterii. Warto także stosować
różne produkty fermentowane na zmianę, ponieważ wybór produktu wyjściowego i rodzajów bakterii będzie wpływał na to,
jakie korzystne substancje zostaną w nich wytworzone. Na przykład niektóre bakterie wytwarzają więcej witaminy K niż inne.
Ilości produktów kiszonych i fermentowanych jakie warto spożywać nie muszą być duże. Dla dorosłego wystarczy już ½ – 1
szklanki jogurtu, soku z kiszonki czy 120-150 dkg (miseczka) kiszonych warzyw dziennie. Ponieważ bakterie giną z powodu
złego odżywiania (oczyszczone, przetworzone produkty, spożywanie dużej ilości cukru), stresu, czy na skutek przyjmowania
antybiotyków, środków antykoncepcyjnych i innych leków, warto w takich sytuacjach pamiętać o regularnym przyjmowaniu
produktów fermentowanych, zawierających świeże bakterie. Flora bakteryjna łatwo ulega zniszczeniu, ale jej odbudowa może
trwać nawet kilka tygodni lub dłużej.

NAJZDROWSZE ORZECHY
Oczywiście najlepsze są orzechy włoskie. Pasują do wszystkiego: czekolady, miodu, sera, sałatek, tarty czy jako dodatek do
ciasta. Zawierają mnóstwo antyoksydantów, wszystkie witaminy (poza witaminą B12), sporo magnezu, manganu i cynku, ale
przede wszystkim – zdumiewająco dużo kwasów tłuszczowych omega-3. Orzechy włoskie mają mało węglowodanów, za to
dość dużo białka i sporo błonnika.
Spożywanie dużej ilości orzechów zmniejsza o 30–40% ryzyko zachorowania na raka prostaty, o 50% ryzyko zachorowania na
raka piersi. W miarę możliwości jemy orzechy ze skórką. Skórka może być gorzka, szczególnie w przypadku świeżych orzechów,
ale to właśnie ona zawiera 90% antyoksydantów. Ponadto unikajmy orzechów łuskanych, sprzedawanych w przezroczystych
opakowaniach: zwykle są często zjełczałe, co oznacza, że wielonienasycone omega-3 nie tylko utraciły swoje właściwości
zdrowotne, ale także stały się toksyczne. Jądra orzechów powinno się przechowywać w pojemnikach próżniowych, w lodówce
lub nawet zamrażarce. W przeciwnym razie tracą świeżość już po siedmiu dniach.
Wspaniałe są również orzechy pekan czy makadamia. Mają one bardziej wyraźny smak. Ze wszystkich orzechów to właśnie
one zawierają najwięcej pożytecznych tłuszczów, a najmniej węglowodanów. Głównym kwasem tłuszczowym zawartym
w orzechach makadamia jest jednonienasycony kwas oleinowy (60%), występujący też w oliwkach.
Migdały są również dobre dla zdrowia. Zawierają dużo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i witaminę E. Jest w nich
sporo magnezu, potasu, selenu i manganu. Są doskonałym źródłem błonnika i białka roślinnego. Jak w przypadku orzechów
włoskich, najwięcej antyoksydantów znajduje się w skórce migdałów. Lepiej jest więc kupować nieblanszowane migdały. Skórka
zawiera fenole, flawonoidy i kwasy fenolowe. Garść migdałów zawiera tyle samo polifenoli, co porcja brokułów gotowanych
na parze.
Orzechy brazylijskie znane są z największej zawartości selenu – pierwiastka śladowego, który zapobiega zachorowaniu na
raka np. prostaty. Zawierają one również beta-sitosterol, który pomaga łagodzić objawy łagodnego rozrostu gruczołu
krokowego. Smakują delikatnie, jak orzechy kokosowe.
Nerkowce (orzechy nerkowca) stały się królem przekąsek. Są one niezwykle ważne dla wegetarian, ponieważ zawierają dużo
białka. Mają też sporo magnezu, który wspomaga pracę mięśni i pamięć.
Orzechy laskowe są dobrym źródłem kwasu foliowego i tłuszczów jednonienasyconych (jak oliwa).
Pistacje natomiast to doskonałe połączenie białka i błonnika, jednak trudno je dostać świeże. Najczęściej kupujemy je prażone
i solone, przez co są mniej przydatne.
Poza „orzeszkami” ziemnymi, wszystkie orzechy są zdrowe.
Dopóki jemy je niesolone, nieprażone i bez otoczki karmelu, stanowią one jedne z najlepszych produktów spożywczych.
Najbardziej niezdrowe orzeszki ziemne to czarna owca w rodzinie „orzechów”. Jest nawet jeszcze gorzej: to zwykły oszust
i pasażer na gapę. Orzeszki ziemne bowiem wcale nie są orzechami. Rosną one, podobnie jak ziemniaki, pod ziemią, doczepione
do korzenia. Są więc bulwą. Cała zaś roślina należy do tej samej rodziny co fasola i ciecierzyca! Orzeszki ziemne są bardzo
kaloryczne, ale nie mają żadnych wartości odżywczych: przede wszystkim zawierają sporo kwasów tłuszczowych omega-6,
których w żywności jest już i tak za dużo; kwasy te przyczyniają się do powstawania stanów zapalnych. Poza tym niemal zawsze
podaje się je prażone, solone, w cieście czy karmelu. Każdy ich rodzaj szkodzi figurze, a jedzenie orzeszków ziemnych nie
zapobiega żadnej z chorób.
RESWERATROL
Jest bardzo silnym przeciwutleniaczem zawartym w czerwonych winogronach a zatem także w czerwonym winie gronowym.
Wiadomo też, że substancja ta pomaga aktywować fagocytozę(unicestwianie, sprzątanie) uszkodzonych komórek. Pozostałości
zniszczonych komórek kumulując się, prowadzą do starzenia się i komórek i całego organizmu.

Szkoła Podstawowa Fundacji
oraz Gimnazjum Menadżerskie.
We WRZEŚNIU promocyjne badania USG piersi dla:

Zapraszamy Panie emerytki i rencistki z legitymacją ZUS na badania z 25% zniżką.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

ZUPA Z DYNI
SKŁAD:
dynia
Ajwar
koncentrat pomidorowy
ziemniaki
sól, pieprz, kurkuma
pestki dyni, nać pietruszki
wino białe
wywar z włoszczyzny
Dynię wydrążyć, pokroić w duże plastry i zapiec w +180C do miękkości.
Z włoszczyzny ugotować wywar.
Ziemniaki ugotować do miękkości.
Ugotowane składniki połączyć w wywarze i zmiksować.
Doprawiać winem, koncentratem, solą, pieprzem i kurkumą.
Na wierzch posypać pestkami dyni i natką.

WODA NIE WYSTARCZY ŻEBY ŻYĆ,
ALE BEZ NIEJ ŻYĆ SIĘ NIE DA
Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska, w którym żyjemy. Jest ona, oprócz
powietrza, podstawowym elementem potrzebnym do życia. Jak ogromne znaczenie ma w naszym
życiu niech świadczy fakt, że jej zawartość w organizmie wynosi od 70 (u dorosłego) do 90%
(w trzymiesięcznym płodzie).
Funkcje wody w organizmie człowieka:
1. Rozpuszczanie pokarmu oraz jego transport (witaminy z grupy B!).
2. Wchłanianie pożywienia z jelit i odżywianie komórek.
3. Usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.
4. Udział w reakcjach biochemicznych.
5. Regulacja temperatury.
6. Zwilżanie błony śluzowej, stawów, gałki ocznej.

Woda występuje we wszystkich tkankach naszego ustroju, chociaż jej rozmieszczenie w nim jest
nierównomierne. Jest niezbędna w podtrzymywaniu wszystkich procesów biologicznych, bierze
udział w procesie wchłaniania pożywienia z jelit i odżywianiu komórek. Podczas trawienia pokarmy
doprowadzane są do stanu umożliwiającego ich rozpuszczenie w wodzie i rozłożone na drobne
cząstki przenikają przez ścianki jelit do krwi i płynu śródkomórkowego, a stamtąd do komórek.
CZŁOWIEK DOROSŁY POWINIEN WYPIJAĆ DZIENNIE OD 2,5-4 LITRÓW WODY –
1 LITR NA 30 KG WAGI CIAŁA.

ODWODNIENIE

Całość wody znajdującej się w naszym organizmie wymieniana jest w ciągu 20 dni. Ilość wody
potrzebna do uzupełnienia bilansu wodnego zależna jest od wielu czynników, przede wszystkim od
wieku, aktywności fizycznej, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza.
Jest rzeczą oczywistą, że przy tak olbrzymim znaczeniu wody dla życia ludzkiego niebagatelną
sprawą jest jej odpowiednia jakość. Woda musi być odpowiednio czysta, bo jeśli będzie zawierać
jakiekolwiek substancje szkodliwe, dostarczy je natychmiast do najdalszych zakątków naszego
organizmu. Nie tylko woda bezpośrednio wypijana musi być pozbawiona szkodliwych składników,
wysoka jakość wody jest także niezbędna w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycynie.
Wymagania, jakimi powinna odpowiadać woda pitna, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z 04.09.2000r., w którym określono najwyższe dopuszczalne wartości cech
fizycznych wody (smak, zapach, barwę, mętność) i niektórych związków chemicznych, a także jej
właściwości bakteriologiczne.
U osób starszych, ale też u wielu dorosłych, nawet wśród młodzieży, często bagatelizowanym
problemem jest odwodnienie.
Mniejsze pragnienie jest związane ze starzeniem się i dietą, w której zastępujemy wodę napojami
słodzonymi i napojami alkoholowymi. W konsekwencji dochodzi do zmniejszenia tempa syntezy
białkowej i gromadzenia się większych ilości tłuszczu. Taki brak równowagi stanowi przepustkę do
otyłości, obniża też wydolność fizyczną i funkcje umysłowe.

Woda w organizmie jest przenośnikiem i regulatorem ciepła, pochłania jego nadwyżki i wydala je
w czasie parowania przez skórę i drogami oddechowymi. Bierze udział we wszystkich reakcjach
biochemicznych, zwilża błony śluzowe, gałkę oczną i zapewnia ruchliwość stawów. Dorosły człowiek
jest w stanie przeżyć bez jedzenia ponad miesiąc lecz bez wody zaledwie kilka dni. Niedostateczna
jej podaż doprowadza do szybkiego odwodnienia organizmu - niedobór wody wynoszący około
10% masy ciała powoduje niewydolność fizyczną i psychiczną, a utrata 20% może doprowadzić do
śmierci.
Odwodnienie przebiega w 4 etapach, które wiążą się z procentową utratą płynów w organizmie. Oto
ich objawy:
1. przy utracie 2% wody - silne pragnienie, spadek masy ciała, sucha skóra, ciemne kręgi pod oczami
2. przy utracie 2-4% - nasilony ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, osłabienie, nudności,
omdlenia, suchy język, suche usta, brak wydzielania śliny, ciemny kolor lub bezmocz, utrata
elastyczności skóry, zapadnięte oczy, zaparcia, wymioty
3. przy utracie 5-6% - wzmożona senność, mrowienia, drętwienia i gwałtowne zmiany temperatury
skóry
4. przy utracie 10-15% - obrzęk języka, drgawki, delirium, utrata przytomności bądź zaburzenia
mówienia i zaburzenia świadomości
PRZY ODWODNIENIU 15-20% ŚMIERĆ NASTĘPUJE W CIĄGU 3 DÓB.

Firma zatrudnia blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych.
Posiada centra w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie,
Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Rosji, Portugalii, Bułgarii,
Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie.
Firma Affidea jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach Partnerstwa PublicznoPrywatnego (PPP) w Europie. W 197 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia najlepszą
możliwą diagnostykę obrazową oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi firma
rozszerza działalność również na obszary, w których nikt jeszcze dotąd nie działał. Zatrudniając profesjonalną kadrę
zajmującą się diagnostyką, firma Affidea staje się również wiodącą siłą dostarczającą zdalną diagnostykę - oferując
wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku. Jej celem jest nie tylko
wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych metod i narzędzi leczenia chorób
nowotworowych, ale również konsekwentne zwiększanie dostępu Polaków do
tych usług.
www.leczesiewwalbrzychu.pl

W PAŹDZIERNIKU promocyjne badania USG piersi dla:

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, dlatego zapraszamy wszystkie panie, które leczenie raka mają już za sobą
i nie podlegają systematycznej kontroli w Poradni Onkologicznej na badanie z 50% rabatem
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

SAŁATKA Z KOLOROWYM MAKARONEM,
ANANASEM I BAKALIAMI
(podawana na zimno)

SKŁAD:
kolorowy makaron z mąki orkiszowej
ananas – świeży lub kandyzowany
suszone owoce: śliwki, morele, figi, daktyle lub inne - według uznania
czarnuszka
DRESING:
miód lipowy lub spadziowy
sok z cytryny
papryka jalapeno
kardamon
kurkuma
biały krem balsamico
sól himalajska
pieprz świeżo mielony
Wszystkie składniki dresingu wymieszać w miseczce.
Makaron ugotować al-dente. Ananasa pokroić w kostkę a suszone owoce pokroić w paseczki,
dodać do makaronu, wymieszać.
Polać dresingiem, odstawić na 2 godziny.
Podawać na zimno, posypane czarnuszką.

TOKSYNY W ŻYWNOŚCI
W organizmie człowieka wykryto ponad 600 nowych toksyn, które nie były jeszcze znane 50 lat temu!
Ten temat ciągle znajduje się poza nawiasem naszej uwagi. Często bardziej zwracamy uwagę na jakość wlewanego do baku
paliwa niż na to co wrzucamy do brzucha. Tymczasem skażone środowisko i zanieczyszczona żywność mogą być przyczyną złego
samopoczucia i powodować poważne choroby m.in. układu trawienia, krwionośnego, immunologicznego oraz nowotwory.
Jedzenie jest paliwem dla naszego organizmu. Wraz z produkcją przemysłową w żywności pojawiło się coraz więcej ulepszaczy,
barwników i konserwantów. Nadmierne ich spożycie może powodować: nowotwory, alergię i odwapnienie kości.
Powietrze, którym oddychają ludzie, zwierzęta i rośliny jest również zatrute. Organizm człowieka coraz gorzej radzi sobie
z narastającą ilością starych i pojawieniem się nowych toksyn. Nie jest w stanie ich wszystkich usunąć, stąd w ciągu ostatnich
kilkudziesięcioleci mamy do czynienia z wybuchem epidemii chorób cywilizacyjnych m.in. nowotworów, cukrzycy, nadciśnienia
tętniczego.
Woda z wodociągów, którą wykorzystujemy w celach spożywczych i higienicznych jest zanieczyszczona chlorem i szkodliwymi
związkami metali ciężkich. Szacuje się, że na świecie ok. 50% zasobów wody podziemnej jest zatrute, dlatego zainteresujmy się co
nam płynie z kranu i zastosujmy filtry.
„Śmieciowa żywność” (junk food), to atrakcyjnie wyglądające i ładnie opakowane produkty spożywcze wytwarzane w większości
z pełnowartościowych odpadów żywnościowych. Formalnie mieszczą się one w zakresie definicji żywności i mają duże
powodzenie rynkowe pomimo zastrzeżeń dotyczących ich wpływu m.in. na wybuch w wysoko rozwiniętych krajach tzw. epidemii
otyłości.
Poważnym problem jest nadmierne stosowanie w produkcji żywności soli, którą zalicza się do historycznie najstarszych
konserwantów znanych ludzkości. Solenie żywności podnosi ciśnienie osmotyczne w organizmach – nie znosi tego większość
drobnoustrojów. Dla ludzi nadmiar soli nie jest obojętny, ponieważ powoduje wzrost ciśnienia krwi i towarzyszące mu choroby
układu krążenia.
Tłuszcze i oleje. Poważny problem stanowi powszechne występowanie w masowo produkowanych tłuszczach (przede wszystkim
margarynach) tzw. związków trans – nienasyconych, które są odpowiedzialne są za obniżanie poziomu tzw. dobrego cholesterolu
(HDL) we krwi, a podnoszą poziom tzw. złego cholesterolu (LDL) co skutkuje zwiększoną zapadalnością na chorobę wieńcową.
Witaminy zawarte w pożywieniu są niszczone w procesie przemysłowego przetwórstwa i konserwacji żywności. Podczas
gotowania witamina „C” ulega degradacji prawie w całości, nawet w 100%.
W hodowli zwierząt stosuje się powszechnie hormony wzrostu i antybiotyki (obniżanie temperatury ciała zwierząt przyspiesza
ich tucz). Po wybuchu epidemii BSE (tzw. choroby wściekłych krów) w Wielkiej Brytanii zakazano stosowania w hodowli zwierząt
przeżuwających mączki mięsno-kostnej produkowanej z padłych zwierząt.
Poważny i ciągle dyskutowany problem stanowi dopuszczenie do obrotu i spożycia roślin modyfikowanych genetycznie.
Azotany, azotyny - są substancjami stosowanymi przy przetwarzaniu mięsa, produkcji wędlin, w procesach wędzenia i suszenia,
także w niektórych technologiach suszenia owoców, powodują nowotwory przewodu pokarmowego, głównie żołądka i przełyku.
Warzywa i owoce w okresie produkcji są intensywnie nawożone oraz opryskiwane środkami ochrony roślin. Następnie w celu
przedłużenia okresu ich przechowywania opryskiwane są środkami chemicznymi przeciw gniciu. Do przetwarzanej przemysłowo
żywności dodawane są różne dodatki chemiczne, które mają na celu zapobieganie jej psuciu, poprawienie właściwości
organoleptycznych (m.in. wyglądu, smaku) i wartości odżywczej. Wśród dodatków do żywności znajdują się: regulatory kwasowości
(m.in. kwas octowy, solny i siarkowy), środki przeciwzbrylające, przeciwutleniacze, barwiące, utrwalacze barw, emulgatory,
smakowe, żelujące, stabilizatory wilgotności, sztuczne dosładzacze. Przemysł spożywczy na świecie coraz częściej stosuje
w produkcji żywności przyprawy wspomagające apetyt, zwiększające łaknienie i ułatwiające trawienie, rzekomo dla dobra
konsumenta.
Akryloamid – powstaje w czasie obróbki termicznej jedzenia bogatego w skrobię (chipsy, ciasta, frytki), czyli w śmieciowym
jedzeniu. Może powodować nowotwory, uszkodzić układ nerwowy, doprowadzić do rozwoju chorób układu krążenia.
E 951 – aspartam najbardziej popularny słodzik. Stosuje się go właściwie do większości słodyczy bez cukru, czyli do produktów
typu „light”. Można go znaleźć w sosach, dżemach, musztardach i pieczywie. Środek może powodować nowotwory, uszkodzić
układ pokarmowy i nerwowy. Wyjątkowo toksyczny dodatek do żywności.
E 621 – glutaminian sodu znajduje się w większości produktów w proszku. Nadmierne spożycie może spowodować nudności,
zawroty głowy, bóle głowy, otyłość.
E 127 – erytozyna syntetyczny czerwony barwnik. Stosuje się go w konserwowaniu czereśni, wiśni a nawet w osłonkach kiełbas.
W niektórych krajach jest zakazany z powodu wysokiej szkodliwości. Jest rakotwórczy, wpływa niekorzystnie na wątrobę, żołądek,
serce i tarczycę.
E 211 – benzoesan sodu jest stosowany jako konserwant. Występuje w żywości przetworzonej (napoje gazowane, gotowe sosy,
dipy itp.). Może wywołać astmę, podrażnienia żołądka i jest rakotwórczy.
E 414 – guma arabska to stabilizator stosowany w wyrobach cukierniczych. Może mieć wpływ na występowanie kataru siennego,
wysypek i nasilić objawy astmy.
E 954 – sacharyna następny słodzik. Dodawany do produktów bez cukru. Może przyczynić się do powstania raka pęcherza
i podrażnić przewód pokarmowy.
E 338 – kwas fosforowy to regulator kwasowości. Znajduje się np. w konserwach i napojach energetyzujących. Może spowodować
osłabienie kości i problemy z układem pokarmowym.
E 131 – błękit pantotenowy syntetyczny niebieski barwnik. Można go znaleźć w bawionych napojach, lodach i galaretce. Powinni
go unikać alergicy, działa także rakotwórczo.
E 141 – zieleń brylantowa następny syntetyczny barwnik. Może wywołać alergię i anemię.
E 200- kwas sorbowy to konserwant. Dodaje się go do serów, wyrobów cukierniczych itp. Może nasilić alergię.
E 221 – siarczan sodu jest stosowany jako polepszacz do pieczywa. Środek konserwujący i wybielający. Wzmaga objawy astmy
i alergii. Wywołuje nudności, bóle głowy.
E 249 – azotyn potasu syntetyczny konserwant. Stosowany do peklowania mięsa i wędlin. Może wywołać raka, astmę, zapalenie

nerek.
E 250 – azotan III sodu także syntetyczny konserwant. Stosowany do wędlin. Jest rakotwórczy.
E 251 – azotan V sodu środek konserwujący. Używany w takim samym celu jak E 250 i E 249. Może powodować nadciśnienie. I jest
rakotwórczy.
E 102 – tartrazyna żółty barwnik, dodawana jako barwnik do napojów o smaku pomarańczowym. Jest w musztardzie i sztucznym
miodzie. Może wywołać reakcje alergiczne, bezsenność i depresję.
Diacetyl – substancja nadająca maślany smak. Stosowana do piwa, margaryn i pieczywa. Może sprzyjać rozwojowi chorób płuc
i choroby Alzheimera.
E 129 – czerwień Allura to barwnik. Dodawany do produktów takich jak ciastka, napoje i galaretki. Nie powinni go spożywać
alergicy. Może spowodować wymioty, uszkodzenie nerek i nadpobudliwość u dzieci.
E 407 – karagen stosowany jako stabilizator i substancja zagęszczająca. Nie powinien być spożywany przez dzieci. Może
spowodować zmniejszanie przyswajania składników mineralnych.
E 320 - butylohydroksyanizol (BHE) stosowany jako przeciwutleniacz. Dodawany m.in. do tłuszczów, olejów i produktów
tłuszczowych. W dużej ilości może spowodować raka, zaburza pracę wątroby, tarczycy, nerek. UE chce ograniczyć stosowanie BHA.
E 321 - butylohydroksytoluen (BHT) następny przeciwutleniacz. Dodawany m.in. do tłuszczów, olejów, ciastek w proszku i piwa.
Powoduje uczulenia a jedzony w dużych ilościach może spowodować raka wątroby. UE wprowadziła zakaz stosowania BHT
w żywności dla dzieci.
Znane, stare powiedzenie mówi: “jesteś tym, co jesz”. Otwórz swoją lodówkę i przeczytaj etykiety na produktach spożywczych.
Czy większość wymienionych składników to chemia? Konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory… rocznie
zjadamy ich ponad 2 kilogramy.
Jak sobie z tym wszystkim radzić? W zakresie żywności powinniśmy starać się spożywać produkty pochodzące z upraw
ekologicznych, nie poddawanych intensywnemu chemicznemu nawożeniu i oddziaływaniu chemicznych środków ochrony roślin.
Uprawy takie powinny znajdować się w regionach relatywnie czystych, o nieskażonej wodzie i powietrzu.
Powinniśmy jak najczęściej przygotowywać sami zdrowe wartościowe pożywienie. Bardzo korzystnie oddziałuje na zdrowie
człowieka kuchnia wegetariańska i makrobiotyczna.
Liczne badania naukowe przeprowadzone na świecie w ciągu ostatnich kilkunastu lat dowodzą, że spożywanie naturalnej, zdrowej,
odpowiednio dobranej i przygotowanej we właściwy sposób żywności może mieć uzdrawiający wpływ na organizm człowieka
i może uchronić go od następstw wielu chorób cywilizacyjnych.
Niestety wiele substancji „dobroczynnych” i niezbędnych nie jest już dostępne w naszej, nawet zdrowo uprawianej/hodowanej
żywności. Dlatego trzeba się zastanowić nad odpowiednią suplementacją, tylko nie czystą, komercyjną chemią, jak choćby
bezwartościowy kwas askorbinowy, sprzedawany w aptece jako wit. C, czy liczne mikroelementy, witaminy wcale nie zawierające
substancji czynnej w formie dostępnej, wchłanianej przez człowieka czy wręcz niepotrzebnej, jak np. sam syntetyczny tokoferol
sprzedawany jako wit. E (vide „Witaminy znane i nieznane” w tymże Kalendarzu).

Nazywam się Aleksandra Szczygielska. Od zawsze wiedziałam, że chcę zostać dietetykiem. Na drugim roku studiów bez wahania
wybrałam specjalizację: żywienie człowieka.
Miałam szczęście, kiedy 12 lat temu przyjechałam do Wałbrzycha.
Od samego początku pracowałam w zawodzie, głównie w żywieniu zbiorowym (szpital, uzdrowisko, przedszkole).
Pod koniec urlopu macierzyńskiego założyłam własną działalność, która od samego początku była spełnieniem moich marzeń i to
marzenie trwa i spełnia się do tej pory!
Specjalizuję się głównie w odchudzaniu osób w różnym wieku, w tym również dzieci. Pomagam osobom, które mają do zgubienia 30kg
czy więcej oraz tym, które marzą o zrzuceniu 3kg. Oczywiście jako dietetyk prowadzę też osoby które pragną , bądź muszą przytyć
(anoreksja). U pacjentów/klientów codziennie spotykam się z chorobami (cukrzyca, nadciśnienie, podwyższony cholesterol itp.)
Kocham swoją pracę!
Żywienie przeciwnowotworowe jest dla mnie zupełnie nowym wyzwaniem i spojrzeniem na pracę z innego punktu widzenia.
Ale podejmuję ten temat z wielką radością.
mgr inż. Aleksandra Szczygielska
ul. Mickiewicza 21 w Wałbrzychu

W LISTOPADZIE promocyjne badania USG piersi dla:

Na badania z 25% rabatem zapraszamy Panie z widoczną niesprawnością ruchową oraz członkinie Polskiego Związku Niewidomych,
a także Polskiego Związku Głuchoniemych na badania z 50% rabatem
(prosimy o okazanie ważnej legitymacji członkowskiej)
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

SOK na poprawienie wyników krwi
(stosować szczególnie przy anemii i chemioterapii)
Sok robi się w sokowirówce
Ilość poszczególnych składników jest podana w przybliżeniu czasem jest czegoś więcej, a czasem mniej!
około 3 pędów selera naciowego
spora garść świeżych liści szpinaku
około 1/2 brokuła
kilka liści sałaty rzymskiej (lub jedna główka w wersji mini)
1 ogórek
1 gruszka
kiełki (różne: rzodkiewka, brokuł, strączkowe itp.)
Gruszka i ogórek dodawana jest do poprawienia smaku.
Po zmiksowaniu wszystkich składników sok można schodzić w lodówce.
Przed podaniem można wcisnąć sok cytryny lub limonki – poprawia smak ;-)

Firma BRASTER została utworzona przez grupę pięciu polskich naukowców, którzy chcieli wprowadzić
na rynek przełomowy produkt rodzimej myśli technologicznej, urządzenie służące do wczesnego
wykrywania zmian nowotworowych w piersi – BRASTER Tester. Jako jedyna firma na świecie
posiada bowiem unikalną, opatentowaną technologię mieszanin związków ciekłokrystalicznych,
w oparciu o którą opracowała prototyp medycznego testera termograficznego.
Urządzenie zbudowane jest z matryc pokrytych unikatową mieszaniną ciekłokrystaliczną, która po
przyłożeniu do skóry badanej piersi, pokazuje w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim barwny
obraz rozkładu temperatury ciała. Metoda ta nosi nazwę termografii kontaktowej. Ze względu na
to, że komórki nowotworowe charakteryzują się wyższym tempem metabolizmu oraz tworzą wokół
siebie gęstą sieć naczyń krwionośnych, generują przez to wyraźnie wyższą temperaturę. W ten
sposób jako barwne obszary można wyróżnić zmiany patologiczne.
Dzięki niewielkim, ergonomicznym kształtom oraz powszechnej dostępności, osobisty tester piersi
ułatwi każdej kobiecie przeprowadzanie regularnej samokontroli. Będzie łatwy, wręcz intuicyjny
w użyciu. Bezprzewodowo połączy się z aplikacją zainstalowaną na przykład na smartfonie czy
tablecie i krok po kroku poinstruuje użytkowniczkę jak przeprowadzić badanie. W celu jego
wykonania wystarczy jedynie przyłożyć go do badanej piersi. Wtedy pojawi się charakterystyczny
dla każdej kobiety obraz termograficzny. Tester będzie urządzeniem wielokrotnego użytku
pozwalającym realizować program profilaktyczny przez wiele miesięcy i wykonywać regularne
badania piersi w warunkach domowych. Wykonane przez użytkowniczki obrazy termograficzne
zostaną przesłane do centrum medycznego, gdzie ocenią je inteligentne algorytmy komputerowe
oraz specjalnie wyszkoleni lekarze. Istotną przewagą urządzenia BRASTER Tester nad tradycyjnymi

metodami diagnostycznymi będzie możliwość porównywania badań (obrazów termograficznych),
dzięki czemu z dużym prawdopodobieństwem będzie można łatwiej i precyzyjniej zdiagnozować
potencjalne zmiany patologiczne w piersi na wczesnym etapie rozwoju nowotworu.
Skuteczność technologii zastosowanej w urządzeniu została potwierdzona badaniami klinicznymi.
Wyniki badań wskazały, że BRASTER Tester jest skutecznym narzędziem diagnostycznym, doskonale
uzupełniającym mammografię i ultrasonografię. Jednocześnie urządzenie pozwoli kobietom szybko,
bezboleśnie i regularnie wykonywać precyzyjne badanie piersi w zaciszu własnego domu.
Urządzenie BRASTER Tester pojawi się w sprzedaży w drugiej połowie 2016 roku i będzie dostępne m.in. w aptekach,
popularnych sieciach drogeryjno-aptecznych oraz w Internecie.

W GRUDNIU promocyjne badania USG piersi dla:

Promując Panie z kręgu BIZNESWOMAN, będące właścicielkami firm – zapraszamy z pieczątką firmową
na badania z 25% rabatem.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

