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zwiększenie spożycia warzyw
spożywanie pełnoziarnistych �r�deł węglowodan�w
spożywanie chudych �r�deł mięsa
zwiększenie spożycia ryb
umiarkowane spożycie nabiału szczeg�lnie pełnotłustego
zwiększenie spożycia tłuszcz�w pochodzenia ro�linnego
unikanie żywno�ci wysoko przetworzonej
unikanie spożycia tłuszcz�w trans

Jak powinna wygląda� zdrowa dieta?
 
Dieta u podstaw powinna spełnia� poniższe założenia:
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¼ talerza powinny zajmowa� produkty węglowodanowe
(skrobiowe) 

pieczywo pełnoziarniste, kasze gruboziarniste (gryczana,
jęczmienna, pęczak), ryż brązowy, makaron
pełnoziarnisty, płatki owsiane g�rskie. 
Należy wybiera� produkty z ziaren grubo zmielonych,
nieoczyszczonych, nierozgotowanych, o niskim indeksie
glikemicznym (IG). 
Takie produkty wolniej się trawią, a tym samym wolniej
wchłaniają i nie powodują gwałtownego wzrostu cukru po
posiłku.

¼ talerza powinny zajmowa� produkty białkowo-tłuszczowe
Chude mięsa, chuda wędlina, sery twarogowe p�łtłuste,
jajka, ryby, nasiona  ro�lin strączkowych, czy tofu oraz
niewielka ilo�� masła, oliwa z oliwek, czy olej lniany. 

pozostałą połowę talerza powinny zajmowa� nieskrobiowe
warzywa i owoce 

jesienią i zimą dobrze jest wybiera� warzywa korzeniowe
(marchew, burak), ale także dynię, kiełki, kiszonki,
paprykę, owoce z dużą ilo�cią antyoksydant�w tj. maliny,
bor�wki, jagody (zimą oczywi�cie mrożone), ale r�wnież
jabłka czy gruszki

Jak powinien wygląda� zdrowy talerz?

 

 

R�żnorodno�� do podstawa zdrowego odżywiania, im
więcej r�żnych produkt�w wprowadzasz do swojego
codziennego jadłospisu, tym większa szansa, że Twoja
dieta zapewni Ci wszystkie niezbędne składniki
odżywcze i witaminy.

Zapamiętaj!
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higienę snu
 7-9 godzin to optymalna ilo�� godzin potrzebna do
regeneracji. Warto r�wnież na godzinę przed położeniem
się spa� nie na�wietla� się niebieskim �wiatłem smartfona,
TV, lepszym wyborem będzie czytanie książki, przy
punktowym �wietle o ciepłej barwie, warto r�wnież
wywietrzy� sypialnię.

aktywno�� fizyczną
Najnowsze zalecenia m�wią o tym, aby by� ciągle w ruchu,
dużo spacerowa�, mniej korzysta� z samochodu
Je�li jeste� typem, kt�ry lubi �wiczy� w grupie to zajęcia na
siłowni są dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.
Je�li jednak nie lubisz �wiczy� dobrym rozwiązaniem jest
stawianie na wykonanie 10 tysięcy krok�w każdego dnia
lub szukanie takiej aktywno�ci, kt�ra sprawi Ci
przyjemno��. Nie każdy musi chodzi� na fitness, może
uprawia� jogę, biega�, chodzi� na pole dance, zumbę,
basen lub po prostu na długie spacery, 

Jak budowa� swoją odporno��?

Musisz wiedzie�, że na sprawne funkcjonowanie naszego układu
immunologicznego ma wpływ wiele czynnik�w, bez dw�ch zda�
zdrowe odżywianie to kluczowy czynnik, ale nie jedyny. Dlatego
chcąc dba� o sw�j dobrostan zadbaj r�wnież o:

stres
To, że stres wpływa niekorzystnie na działanie
naszego układu odporno�ciowego raczej nikogo już
nie dziwi. Wiem, że rada "nie stresuj się" nie działa.
Ale na swoje reakcje na stres masz duży wpływ i
możesz nauczy� się radzi� sobie z jego
konsekwencjami,
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Jak budowa� swoją odporno��?

Budowanie odporno�ci to proces, więc im szybciej zaczniesz
dba� o to co trafia na Tw�j talerz tym szybsze efekty swoich
działa� zobaczysz. Zanim sięgniesz po apteczne specyfiki "na
odporno��" upewnij się, że zadbałe� o swoją dietę, sen i ruch.
Przeanalizuj jak skomponowana jest Twoja codzienna dieta, czy
jest odżywcza i czy zapewnia Ci wszystkie składniki, kt�re będą
wspiera� Tw�j układ immunologiczny. 

Musiesz wiedzie�, że...

Tw�j organizm to perfekcyjna maszyna, ale aby
prawidłowo funkcjonowa� potrzebuje najlepszego paliwa,

tym paliwem są odżywcze produkty, kt�re lądują na Twoim
talerzu każdego dnia!

produkty bogate w cynk
probiotyki
produkty będące �r�dłem kwas�w omega3
produkty bogate w witaminę C, E oraz A
beta-glukany
witamina D
czosnek
imbir
kurkuma
antyoksydanty
mi�d
przyprawy
zioła

Co zatem powinno znale�� się w Twojej codziennej diecie?
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Jak kaloryczno�� diety wpływa na odporno��?

Na poprzedniej stronie wymieniłam wiele r�żnych składnik�w,
kt�re powinny znale�� się w Twojej diecie. Zanim przejdę do
omawiania najważniejszych z nich chcę jeszcze raz podkre�li�,
że trzeba dba� przede wszystkim o podstawy zdrowego
odżywiania. 

Przede wszystkim należy unika� diet o bardzo niskiej podaży
kalorii, czyli takich poniżej 1200-1300kcal. Dlaczego?
Ponieważ taka dieta jest mocno niedoborowa, nie dostarczy
Twojemu organizmowi podstawowych składnik�w odżywczych,
witamin i składnik�w mineralnych. A zatem będzie osłabia�
Ciebie i działanie układu odporno�ciowego. 

Tak jak niedob�r, tak i nadmiar kalorii nie jest korzystny dla
Twojego zdrowia. Nadwyżka energetyczna gromadzi się w
postaci tkanki tłuszczowej, a ta w nadmiarze staje się
endokrynnie czynna, czyli zaburza działanie nszego organizmu,
ale r�wnież wydziela tzw. cytokiny prozapalne, czyli substancje
osłabiające aktywujące stany zapalne naszego organizmu.

Oszczędzę Tobie naukowego bełkotu, ale w skr�cie.
Je�li w organizmie powstają stany zapalne (pożar), kom�rki
układu odporno�ciowego kierują tam swoje siły, by ugasi� pożar,
czyli wła�nie usuną� stan zapalny.
Układ odporno�ciowy przekierowuje zatem swoje siły tam gdzie
są najbardziej potrzebny. W tym czasie m�głby walczy� z
wirusami i bakteriami. A je�li tego nie robi, dochodzi d0 rozwoju
infekcji, przeziębiania, czy grypy.

Jak widzisz czasami sami działamy na wła�ną niekorzy�� :( 
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Białko i kwasy omega3, a odporno��

Należy zwr�ci� uwagę na odpowiednią podaż białka w diecie
�rednie zapotrzebowanie to 1g na każdy kilogram masy ciała.
Białko tu budulec, r�wnież budulec kom�rek układu
immunologicznego. A najważniejsze aminokwasy w kontek�cie
modulowania odporno�ci to arginina i glutamina. Ich �r�dłem są
głownie mięso i nabiał. 

Kolejny element to tłuszcze, a szczeg�lnie kwasy omega3, a
konkretniej EPA i DHA oraz ich prekursor kwas ALA. 
Mają one wła�ciwo�ci antyoksydacyjne, przeciwzapalne, hamują
nadmierną odpowied� układu odporno�ciowego, 
Kwasy ALA to głownie olej lniany, olej z wiesiołka, nasiona chia,
czy siemię lniane, ale także orzechy włoskie i laskowe, kt�re
znajdziesz w przygotowanym jadłospisie jesiennym. 
Natomiast, aby dostarczy� EPA i DHA musisz dostarcza� w diecie
tłuste ryby morskie tj. łoso�, halibut, makrela, dorsz.

Je�li jeste�my przy tłuszczach to od razu należy wspomnie� o
witaminie E, kt�ra jest silnym antyoksydantem i zmniejsza
stany zapalne w organizmie. Jej �r�dłem są oleje ro�linne, ale
r�wnież orzechy włoskie i laskowe, a także pestki dyni, awokado,
produkty z pełnego zboża. 

Czy wiesz, że...
witamina E nazywana jest witaminą młodo�ci, ponieważ
jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy,
spowalnia zatem procesy starzenia.  Ponadto zmniejsza
ryzyko powstawanie chor�b nowotworowych, zapobiega
rozwojowi miażdżycy, a u mężczyzn wpływa na
prawidłową produkcję nasienia.  
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Jak witamina A wpływa na odporno��.

Witamina A odpowiada za podział i wzrost kom�rek organizmu,
w kontek�cie układu odporno�ciowego zatem to ważna
informacja, ponieważ będzie ona wpływała na prawidłowy
wzrost i r�żnicowanie r�wnież kom�rek układu
immunologicznego m.in. tzw. kom�rek żernych. Czyli takich
kom�rek, kt�re dosłownie zjadają naszych wrog�w.

Je�li kiedykolwiek miała� wykonywaną morfologię, to była tam
badana liczba kom�rek żernych (fagocyt�w) czyli nutrofili,
bazofili, eozonofili, monocyt�w. 

Wszystkie należą do og�lnej grupy leukocyt�w, czyli białych
krwinek krwi. Poza tymi wymienionymi wcze�niej mamy jeszcze
limfocyty. odpowiadają one za wytwarzanie przeciwciał,
odpowied� immunologiczną, czy np. zdolno�c do zabijania
wrogich kom�rek. 

Limfocyty B mają np. pamię� immunologiczną.
Wyobra� sobie, że chorujesz, w�wczas Tw�j organizm uczy się
jak reagowa� na dany typ patogenu. Przy kolejnym kontakcie
dużo szybciej radzi sobie z sytuacją, w efekcie nie
zachorowujesz lub przechodzisz infekcję łagodniej. Na takiej
zasadzie pamięci immunologiznej działają m.in. szczepionki.

 Ciekawostka
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Witamina C, a odporno��.

Nieodzownym elementem, kt�ry kojarzy się z budowaniem
odporno�ci jest witamina C. I słusznie jest ona silnym
antyoksydantem, w organizmie odpowiada za r�żnicowanie
lifocyt�w, zwiększenie ilo�ci przeciwciał oraz wpływa na
produkcję interferonu. Zapytasz "czego?"...
Interferon to białka, kt�re odpowiadają za komunikację między
kom�rkami i dają sygnał, że do organizmu wniknęły patogeny, z
kt�rymi trzeba się jak najszybciej rozprawi�. 

Witaminy C nie należy suplementowa� profilaktycznie, ponieważ
można ją dostarczy� naszemu organizmowi w naprawdę dużych
ilo�ciach z pożywieniem. Gdzie należy jej szuka�?  Jej bardzo
dobrym �r�dłem to np. papryka, wystarczy zje�� p�ł czerwonej
papryki, by zaspokoi� dzienne zapotrzebowanie. Sprawę załatwi
r�wnież jedno kiwi. 
A inne �r�dła to m.in. brukselka, czarna porzeczka, natka
pietruszki, kiszonki. kalarepa, truskawki czy brokuły. Jak widzisz
w top 10, a nawet to 20 nie znajdziesz cytrus�w. 

 Zapamiętaj!
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pobudza układ odporno�ciowy
działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo
jest bogaty w antyoksydanty
jego stosowanie zwiększa wydzielanie enzym�w
przeciwutleniająych
jego działanie przeciwzapalne zmniejsza objawy
przeziębienia
stosowanie łagodzi kaszel
działa przeciwb�lowo
jest bogaty w wap�, żelazo, cynk oraz witaminę C i witaminy
z grupy B

Imbir

Potrzebne składniki:
-korze� imbiru o długo�ci 3-4 centymetr�w
-p�ł litra wrzątku
-sok z cytryny i mi�d do smaku

Imbir kroimy w cienkie plasterki. Wrzucamy do małego
garnuszka, zalewamy wrzątkiem i gotujemy przez 10-
15minut.
Po przestudzeniu dodajemy sok z cytryny i mi�d.

                   Pamiętaj, by miodu nie dodawa� do gorącego
napoju, bo straci swoje wła�ciwo�ci!

Napar z imbiru
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ochroni kom�rki przed stresem oksydacyjnym

Ale cynk to nie tylko układ odporno�ciowy, jego niedob�r to:
brak apetytu
obniżenie testosteronu - problemy z płodno�cią
zaburzenia widzenia
zaburzenia gospodarki glukozowo -insulinowej (cukrzyca,
insulinooporno��)

Cynk

odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie sk�ry i błon
�luzowych, a to wła�nie �luz�wka m.in. w nosie i ustach jest
pierwszą barierą przed wnikaniem patogen�w do organizmu
działa przeciwzapalnie

pestki dyni
boczniaki
pieczarki
fasola biała, b�b,
groszek
kasza gryczana
chleb żytni
jajka
wątr�bka
mięso wieprzowe

Produkty bogate w cynk

sardynki
sezam
tofu
komosa ryżowa (quinoa)
kakao
natka pietruszki
warzywa kapustne
orzechy laskowe
migdały
dziki ryż
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Nazywany jest naturalnym antybiotykiem, zawdzięcza to
związkom siarki, czyli allicynie. To ten związek jest
odpowiedzialny za jego charakterystyczny zapach.
stymuluje układ odporno�ciowy
ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze
ma działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwzakrzepowe i
obniżające ci�nienie krwi
Działa bakteriob�jczo m.in. na bekterie Helicobacter pylori
odpowiedzialną za stany zapalne żołądka i wrzody.
olejek czosnkowy wpływa korzystnie na rozrost dobrej
mikroflory jelit.

Czosnek

Mi�d i pyłek pszczeli

przeziębienia, stan�w zapalnych gardła, zapaleniach
migdałk�w czy podwyższonej temperatury
koi nerwy i ułatwia zasypianie
pyłek jest pomocny w leczeniu anemii
pobudza pracę m�zgu
pyłek zawiera znaczne ilo�ci witaminy A nawet 20x więcej niż w
marchwi, a o witaminie A już czytałe�, że jest niezbędna w
dbaniu o odporno��

mi�d zawiera enzym lizozym, kt�ry rozkłada błony
kom�rkowe bakterii chorobotw�rczych

Regularne spożywanie miodu korzystanie wpływa na poziom
kom�rek układu odporno�ciowego. 
Działanie lecznicze wykazuje gł�wnie w przypadku :
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Najważniejszy czynnik zachowania r�wnowagi układu
immunologicznego. 
Jej receptory znajdują się w niemalże każdej kom�rce
naszego ciała, r�wnież w kom�rkach układu
immunologicznego.
Odpowiedzialna jest za aktywację kom�rek uczestniczących
w reakcjach odporno�ciowych, wytwarzanie przeciwciał i
regulację odpowiedzi wrodzonej i nabytej układu
odporno�ciowego.

zapobieganie występowaniu niekt�rych nowotwor�w i
chor�b przewlekłych
utrzymywanie prawidłowej masy ciała
regulacja gospodarki insulinowej
utrzymywanie siły i masy mię�ni

węgorz
łoso�
�led� w oleju
masło
ż�łtka jaja
sery ż�łte

Inne działania witaminy D3

 Jakie są �r�dła witaminy D3:

Głowna ilo�� witaminy D3 w naszym organizmie powstaje w
sk�rze podczas ekspozycji na sło�ce. Dlatego też w okresie od

jesienno-zimowym niezbędna jest jej dodatkowa suplementacja.
Dawkę powinno dobiera� się indywidualnie w zależno�ci od jej

poziomu we krwi, czy ew. chor�b. 

Witamina D3

Zapamiętaj!
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Podziel się opinią!
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Je�li poniższy ebook  jest dla Ciebie przydatny, 
koniecznie daj mi zna�. 
Znajdziesz mnie na Instagramie 
@aga.plociniak.dietetyk na facebooku Dietetyk 
Agnieszka Pł�ciniak - Poradnia Dietea


