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nasze zdrowie

M ięso, choć jest zimą wska-
zane, bo rozgrzewa, 

dla jelit i wątroby jest pro-
duktem obciążającym. 
Podobnie jak wszel-
kie wędzonki i  tłusz-
cze, których zimą ja-
da się więcej. Dlatego 
wczesnowiosenny post, 
przestawiający orga-
nizm z zimy na lato, to 
po pierwsze – odstawie-
nie mięsa, a po drugie – die-
ta lecznicza dla wątroby i jelit.

Wątroba pod lupą
Wątroba to skomplikowany i  bardzo 
eksploatowany narząd. Przede wszyst-
kim czyści organizm z toksyn. Także ze 
związków stresu oraz ze szkodliwego 
działania długotrwale branych leków. 
O  alkoholu nie piszę, bo to wszyscy 
wiedzą. W detoksykacji współpracuje  
z nerkami, stąd więc dobra kondycja 
wątroby i nerek jest podstawą zdrowia 
u ludzi pracujących w niekorzystnych 
warunkach lub w stresie. 

Po drugie wątroba jest magazynem, 
w  którym związki i  witaminy są syn-
tezowane, a następnie przechowywane 
do czasu, gdy pojawią się sygnały o ich 
niedoborach. Wtedy wątroba opróż-
nia magazyny, uzupełniając niedobo-
ry. Stąd jej wpływ na układ krwionośny, 
kostny, nerwowy i wzrok, bo zawiaduje 
żelazem, witaminą A, D i C. 

Post Wielkanocny  
– zdrowie jelit i wątroby
Urszula L Kwiatek

Post to wielowiekowa tradycja żywieniowa, „wynaleziona” przez Celtów ok. cztery tysiące lat temu, 
która nie ma nic wspólnego z religią chrześcijańską. To sposób łagodnego przejścia z diety zimowej, 
obfitującej w mięso, wędzone ryby, rozgrzewające kasze – na dietę letnią, w której zaczną pojawiać 
się surowe owoce i warzywa 

Wątroba produkuje 
cholesterol, niektóre białka za-
warte w surowicy krwi, przekształca wę-
glowodany w glukozę, a związki pury-
nowe w kwas moczowy. Trawi tłuszcze, 
produkując cały czas nową żółć i wyko-
rzystując w recyklingu starą. Jest tro-
chę jak zaradna gospodyni, wszystko 
po dwa razy ogląda zanim wyrzuci, bo 
a nuż coś się jeszcze przyda. 

Co lubi wątroba?
To, co ułatwia jej pracę. Przede wszyst-
kim – czerwone buraki. Czerwony bu-
rak to jedno z cenniejszych warzyw, ja-
kie dała nam natura. Zawiera sód, wapń  
i magnez, żelazo, fosfor i  cynk. Przy- 

pominam, że cynk pilnuje sprawno-
ści umysłowej i  seksualnej, wapń dba 
o mocne zęby i kości, a magnez – o do-
bry nastrój. Buraki mają też witaminę C, 
pilnującą odporności organizmu, i kilka 
witamin z grupy B – które odpowiadają 
za wszystko: emocje, krążenie krwi, go-
jenie się ran i trawienie pokarmów. 

Buraki zawierają składniki odpowia-
dające za krzepnięcie krwi. To dzięki nim 
skaleczenie nie wywołuje niebezpiecz-
nego krwotoku, a uciśnięcie rany po-
woduje zasklepienie się jej. Buraki ma-
ją związki antynowotworowe, wzmac- 
niają śledzionę czy nerki. I – mimo wy-
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sokiego indeksu glutemicznego – pozy-
tywnie wpływają na zaburzenia cukrzy-
cowe. Właściwie nie ma w człowieku 
układu i narządu, który nie czerpałby 
korzyści z czerwonych buraków 

W marcu jada się buraczki bardzo 
często. A forma? Całkowicie dowolna. 
Od czerwonego barszczu z  uszkami, 
przez sok ze świeżych buraków, jarzynkę  
z buraków z zasmażką, półsurówkę łą-
czącą buraki, chrzan i ogórki kiszone, 
po ćwikłę z chrzanem na kanapce. Poza 
osobami chorymi na cukrzycę, które 
mogą jadać buraki tylko dwa–trzy ra-
zy w tygodniu, wszyscy pozostali mogą 
i powinni jeść je codziennie.

Wątroba lubi też kiszoną kapustę. Już 
o niej pisałam, bo jada się ją od li-

stopada do końca marca. Im
częściej, tym lepiej. Kiszona 

kapusta, poza tym, że 
chłodzi wątrobę, chroni 

przed rakiem jelita gru-
bego, podnosi odpor-
ność i  dostarcza wi-
tamin, w tym ogrom-
nej ilości witaminy C.  
Kapusta oczyszcza 

krew, pomaga leczyć 
dnę moczanową, reuma-

tyzm, stany ropne, astmę 
i niektóre schorzenia oczu. 

Marzec to też czas na przy-
prawy, wspierające proces trawie-

nia tłuszczów. Należą do niech estra-
gon i tymianek. Warto je dosypywać do 
potraw. 

Do picia? Wszystko co kwaskowe 
lub kwaśne: herbata z hibiskusa, z dzi-
kiej róży, aronii, herbata lub woda z cy-
tryną. I soki warzywne np. z kiszonych 
ogórków lub kiszonej kapusty. 

Jelita pod lupą
Bez wchodzenia w szczegóły, to o czym 
każdy dorosły wie: jelito dzieli się na 
cienkie i grube. Cienkie zaczyna się za 
żołądkiem, odcinkiem zwanym dwu-
nastnicą, a kończy w prawym dolnym ro-
gu brzucha przechodząc w jelito grube 
przy wyrostku. Jelito grube ma kształt 
odwróconej podkowy. Kończy się odby-
tem. W jelicie cienkim zachodzi proces 
wchłaniania rozdrobnionego wcześniej 

ry jelita chętnie by wi-
działy w diecie są prawdziwy ke-
fir i jogurt. Warto polewać nimi warzy-
wa, dołączyć do sosów lub półsurówek. 
Marzec to jeszcze nie czas na mizerię, 
ale dieta idzie w tym kierunku. Jelita 
lubią mielony kminek i cząber, bo za-
pobiegają wzdęciom, ale to dotyczy 
całego roku. Są wdzięczne za odpo-
wiednio dużą ilość płynów w diecie. 
Zaparcia grożą chorobami jelita gru-
bego, warto więc pić osiem szklanek 
płynów na dobę.  C

pokarmu. Strawione jedzenie prze-
mieszcza się dzięki ruchom seg-
mentowym i perystaltycznym, 
a kosmki jelitowe pobiera-
ją składniki z przecho-
dzącej środkiem 
masy. W  jelicie 
grubym nastę-
puje odciąganie wo-
dy i wytwarzanie wi-
tamin. Jelita reagują 
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na stres. Zmienia się wte-
dy ich aktywność, dlatego wiele osób 
przed ważną rozmową czy egzaminem, 
wchodzi do toalety na dłużej. 

Co lubią jelita?
Tak naprawdę – to lubią ruch, bo uła-
twia i pobudza perystaltykę. Ale pra-
cownikom leśnym bezruch raczej na 
co dzień nie grozi. A w sprawie die-
ty? Jelita kochają kiszoną kapustę. 
Zwłaszcza jelito grube, które ma dwa 
rodzaje flory bakteryjnej, a  kapusta 
pomaga utrzymać właściwe proporcje 
między nimi. Drugim produktem, któ-


