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Płyny w diecie są niezbędne. Zamierzałam rozpocząć ten artykuł stwierdzeniem „pić trzeba”, ale 
w naszym kraju i w męskim towarzystwie zabrzmiałoby to zabawnie lub dwuznacznie, a chcę, by mój 
artykuł miał poważny wydźwięk

Urszula L Kwiatek

Płyny są ważne
nasze zdrowie

Człowiek składa się z  wody. Kie-
dy zaczynałam medyczną eduka-

cję, uczono nas, że w 93%. Jednak to 
było dawno, zanim wynaleziono koło. 
Dziś oficjalna wersja jest taka, że 60% 
ludzkiego ciała to woda. Choć brzmi to 
niewiarygodnie, właśnie w takim śro-
dowisku zachodzą biochemiczne pro-
cesy w organizmie, warunkujące nasze 
życie i zdrowie. Także te z wodą zupeł-
nie się niekojarzące, jak oddychanie 
czy przewodnictwo impulsów elek-
trycznych. Niektóre narządy pracują 
sprawniej, mając w sobie dodatkowe 
płyny. Przykładem są żołądek, nerki 
i jelita. Inne potrzebują „suchości”, jak 
płuca, śledziona czy serce, ale jest to 
suchość pozorna. Woda znajduje się w 
każdym z nich i jest niezbędna.

Człowiek nie wielbłąd, 
pić musi
Aby człowiek był zdrowy, płyny w nim 
krążące powinny być jak Wisła na dłu-
go przed Krakowem: płynąć wartko, 
jedną falą wpadać, drugą wypadać, po-
zostawać w ciągłym ruchu. W tym celu 
konieczne jest regularne dostarczanie 
organizmowi odpowiedniej ilości pły-
nów. Nie wody, ale płynów. W dalszej 
części wyjaśnię, dlaczego. 

Jeśli się tego nie robi, jeśli nie do-
starcza się świeżych, regularnych por-
cji, Wisła przed Krakowem zamienia się 
w znieruchomiały, brudny, pełen rzęsy 
wodnej martwy staw. Woda w człowie-
ku musi być zawsze i w odpowiedniej 
ilości. Organizm nie pozwoli sobie na 
niebezpieczną utratę, więc jeśli nie ma 
dostaw nowej wody, zamyka odpływ sta-

rej. Z przejrzystej rzeki zamieniamy się 
w mętny staw. Próba umycia rąk w brud-
nej wodzie obrazowo pokazuje, jakie 
warunki panują wtedy w ciele. 

Jak na ironię przyblokowanie „starej” 
wody powoduje takie napompowanie 
nią komórek, że w mózgu wyłączony 
zostaje ośrodek łaknienia. Osoba czu-
je, że nie chce jej się pić, więc nie pije, 
a skoro niedostarczanie świeżych pły-
nów przedłuża się w czasie, blokada sta-
rej uwięzionej w organizmie także się 
przeciąga. Brak nowej wody oznacza za-
trzymanie starej, a nadmiar starej odci-
na potrzebę dolania świeżej. Klasyczny 
przykład kwadratury koła. 

Przerywa się ten niebezpieczny krąg, 
zmuszając się na początku do picia, 
mimo braku łaknienia, albo bierze się 
silne leki odwadniające. Pierwsza me-
toda jest bezpieczniejsza, bo nie daje 
żadnych negatywnych skutków ubocz-
nych. Do tego jest prostsza i dostępna za 
darmo. Wymaga jedynie zdroworozsąd-
kowego podejścia do życia i minimal-
nej samodyscypliny. I do tego zawsze 
namawiam. Argument „ale mi się nie 
chce pić” kwituję informacją, że niepi-
cie kończy się w dalszej konsekwencji 
chorobą nerek, koniecznością dializy 
i zgonem. Każdy dorosły ma prawo do-
konywać wyborów, co mu się bardziej 

Przy wzroście powyżej 175 cm dobowe zapotrzebowanie na płyny to 
minimum 2,5 l. Wzrasta ono, gdy jest bardzo upalne lato lub/i, gdy osoba 
uprawia sport albo bardzo ciężko pracuje fizycznie. O ile w podstawowej 
niezbędnej ilości płynów może być 1–1,5 l zwykłej wody, to już te dodat-
kowe 1–1,5 l powinny być dostarczone z innego źródła niż woda
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opłaca: kilka dni wmuszania w siebie 
płynów, aby od nowa uruchomić „Wi-
słę przed Krakowem” czy ryzykowanie 
kolejek do dializy w naszym źle zorga-
nizowanym medycznie kraju.

Minimum dwa litry
Co to znaczy dostarczanie organizmowi 
„odpowiedniej ilości” płynów? Istnieje 
wzór dopasowujący minimalną, konieczną 
ilość płynów do wypicia na dobę do wzro-
stu człowieka, wprawdzie inny niż ten krą-
żący w internecie, ale wyniki uzyskuje się 
podobne. Jako dietetyk wyliczam pacjen-
tom ilość płynów z medycznego wzoru. 
Na potrzeby artykułu powiem w skró-
cie: kto ma wzrost do 165 cm, potrzebu-
je 2 l (8 kubków) płynów na dobę. Kto 
ma powyżej 175 cm wzrostu, potrzebuje 
2,5 l (10 kubków) płynów na dobę. 

Wzór dotyczy tzw. przeciętnego Ko-
walskiego, a więc zdrowego człowieka 
żyjącego w standardowych warunkach. 
Zapotrzebowanie na ilość płynów ro-
śnie w sytuacji zaistnienia niektórych 
chorób (jak np. cukrzyca), ale też wte-
dy, gdy jest bardzo upalne lato lub/i, gdy 
osoba uprawia sport albo bardzo cięż-
ko pracuje fizycznie. 

Uwaga: błędem jest dobieranie ilości 
płynów do tuszy, co czasem próbują robić 
osoby ważące powyżej 140 kg, kierując 
się przekłamaniami z internetu. Otyłość 
kliniczna nie jest powodem zwiększania 
podaży płynów! Bywa, że ktoś otyły ma 
zwiększone łaknienie, ale to nie dlatego, 
że jest go „więcej”, ale dlatego, że przy 
takiej wadze ciała organizm nie radzi so-
bie z normalnymi zadaniami, co prowa-
dzi do zaburzenia gospodarki glukozą. 
Zwiększony apetyt jest zatem pierwszym 
sygnałem rodzącej się cukrzycy. 

Woda to nie wszytko
Wróćmy do „przeciętnego Kowalskie-
go”. Co ma pić? O ile w podstawowej 
niezbędnej ilości pierwszych litrów może 
być 1–1,5 l zwykłej wody, to już te dodat-
kowe 0,5–1–1,5 l powinny być dostarczo-
ne z innego źródła niż woda. Dlaczego? 
Organizm ma taką specjalną listę „do-
bowego zapotrzebowania na skład-
niki”. Na jej czele są sole mineralne, 
czyli chlorki sodu, wapnia czy magne-
zu oraz pierwiastki śladowe zgrupowane 
w makro- i mikroelementy. Oprócz pier-
wiastków na liście znajdują się wszyst-
kie witaminy, a wśród nich najbardziej 
nietrwała witamina „C”. Związki te do-
starczane są wraz z jedzeniem. Krążą 
w organizmie i są wykorzystywane do 
wielu działań (produkcja krwi, hormo-
nów, enzymów) lub są magazynowane 
(jak żelazo) na ciężkie czasy. 

W upał część soli mineralnych wy-
chodzi przez skórę wraz z potem. Pi-
cie zwykłej wody nie tylko nie uzupełnia 
niedoborów, lecz także wypłukuje ko-
lejne sole. W takiej sytuacji lepiej zjeść 
michę borówki amerykańskiej, soczy-
ste jabłko czy granat, a najlepiej sałat-

kę z kilku różnych owoców. Zachęcam 
do ciemnych, bo one mają najwięcej 
bioflawonoidów. Ten, kto cierpi na cu-
krzycę lub nadwagę, może przygotować 
sałatkę warzywną, dbając o różnorod-
ność smaku i koloru. 

Ziele uzdrowieniem narodu
Mamy więc 1–1,5 l wody, porcję owoców 
i/lub warzyw, talerz zupy na obiad – to 
wszystko są płyny. Jednak jeśli z wyli-
czeń wynika, że jeszcze brakuje 0,5–1 l, 
warto przypomnieć sobie o ziołach. 
W upalne lato, kiedy trzeba zwiększyć 
podaż płynów, stanowią one ciekawe 
urozmaicenie.

Nie namawiam wszystkich do bie-
gania po łące i zrywania ziół, choć ta-
kie są najzdrowsze i jeśli ktoś ma czas 
i wiedzę botaniczną, to warto. Pokrzy-
wa rośnie przy rzekach, ale też w wiej-
skich ogrodach, skrzyp na łąkach, lipa 
– wszędzie. Własnoręczne zebranie ziół 
niesie satysfakcję i pewność, że roślina 
rosła z dala od arterii komunikacyjnych, 
zakładów produkcyjnych czy wiecznie 
zakurzonych dróg. „Swoje” zioła, po-
dobnie jak „swoje” buraki, zawsze będą 
najzdrowsze. Zioła też można wysadzać 
w słonecznych i bezwietrznych kątach 
ogrodu. Są wieloletnie, rosną same, ni-
czego nie trzeba przy nich robić, poza 
zbieraniem ich o czasie. Od stuleci ziel-
niki były nieodłączną częścią przydo-
mowych ogrodów. Zrywało się z nich 
zioła do zwykłego zaparzania, jako przy-
prawę czy medykament. Do dziś leki ro-
bione są z ekstraktów ziół. 

Dla osób zabieganych i niezoriento-
wanych w wyglądzie roślin w każdym 

Dla osób zabieganych i niezorientowanych w wyglądzie roślin w każ-
dym sklepie są dostępne zioła w saszetkach. Każdy sklep spożywczy na 
półce z herbatami ma zioła. Zachęcam do ich stosowania

W upalne lato, kiedy trzeba zwiększyć podaż płynów, napary ziołowe 
stanowią ciekawe urozmaicenie

nasze zdrowie
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sklepie są dostępne zioła w saszetkach. 
Nie mówię o czarnych herbatach z che-
micznymi dodatkami smakowymi i na-
pisem „malinowa”. Mówię o pudełkach 
z prawdziwymi ziołami produkowanymi 
przez stare polskie firmy, jak Herbapol, 
gdzie mięta jest miętą, a lipa lipą. Każ-
dy sklep spożywczy na półce z herbata-
mi ma zioła. Zachęcam. 

Jak się pije zioła?
Napisałam przed chwilą, że z ziół pro-
dukuje się leki i że zielniki były nieod-
łączną częścią przydomowych ogrodów. 
To wszystko prawda. Pojawia się więc 
pytanie, jak pić zioła, żeby nie zrobić 
sobie krzywdy? 

Zasady są dwie. Pierwsza brzmi: wy-
bieraj z grupy „bezpiecznych”. Zioło 
ziołu nierówne. Mamy zioła tzw. bez-
pieczne, które można pić często i dłu-
go, np. jedną szklankę codziennie przez 
pół roku. Mimo ich działania lecznicze-
go (bo każde zioło takie działanie ma), 

nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. 
Zasada druga brzmi: pij różnorodnie 
i zmieniaj zioła – to właśnie zabezpie-
czenie przed sytuacją, gdy silnie leczni-
cze zioło, stosowane zbyt długo, zacznie 
wpływać na organizm. W myśl drugiej 
zasady pije się wybrane zioło 1–2 mie-
siące i odstawia na co najmniej pół roku. 
Przestrzeganie obu zasad jednocześnie 
jest gwarancją bezpieczeństwa. 

Istnieje jeszcze trzecia zasada, też 
bardzo wskazana: jeśli ktoś jest chory, 
niech zielarz dobierze zioła najlepsze 
dla zdrowia. Wtedy pije się przez okres 
3–6 miesięcy konkretne mieszanki da-
nych ziół i oprócz dodatkowego płynu 
uzyskuje się też efekt terapeutyczny. 

Mięta na upały
Które zioła są tak bezpieczne, że można 
je pić bez kontroli? Doskonałym przy-
kładem są mięta, melisa i skrzyp polny. 
Mięta leczy wątrobę i usprawnia trawie-
nie tłuszczy. Dziś potrzebna jest wszyst-

kim. Na upał nadaje się znakomicie, bo 
ma też działanie chłodzące. Melisa zna-
na jest jako środek uspokajający, ale 
tak naprawdę (podobnie jak mięta) jest 
ziołem wątrobowym. Wspiera działanie 
tego – szwankującego u większości lu-
dzi – narządu. Uspokaja „przy okazji” 
i tylko, gdy się ją pije hektolitrami. Za 
to jest kwaskowa, przypomina w sma-
ku wodę z cytryną, więc znakomicie gasi 
pragnienie. Skrzyp ma krzem, wzmac-
nia włosy i paznokcie. 

Latem można też bez obaw popijać 
owoc bzu czarnego. Czyści z toksyn, od-
chudza, poprawia kondycję skóry. Bar-
dzo bezpieczny jest koper włoski, który 
usprawnia pracę jelit. Lubczyk wzmac-
nia nerki, pokrzywa jest źródłem żelaza, 
a dzika róża podnosi odporność, wspo-
maga wątrobę i układ krążenia – może 
ją pić każdy w dowolnych ilościach, przy-
niesie same korzyści. 

Są też zioła, które warto pić, ale już 
bardziej sporadycznie, jako urozma-
icenie tych wcześniej wymienionych. 
Do tej puli należą: szałwia, serdecznik, 
kocanka, jarzębina, liść brzozy, borów-
ka brusznica, morwa. Mają pozytywne 
działanie, są bezpieczne, wymagają tyl-
ko przerw w stosowaniu. 

Latem ważne jest, by pić powyżej swo-
jego wyliczonego minimum, pamięta-
jąc, żeby stosować na przemian wodę, 
soczyste owoce, zupy i zioła. Mogą być 
też, o czym już z braku miejsca nie wspo-
mniałam, przetworzone napoje mleczne, 
jak maślanka czy kefir naturalny, ale nie 
jako podstawa diety. Alkohol i kawa nie 
są płynami, dlatego nie wlicza się ich do 
bilansu. A gotowe sklepowe napoje, far-
bowane i słodzone, zawierają syrop gluko-
zowo-fruktozowy, są niezdrowe, prowadzą 
do otyłości i cukrzycy. I wcale dobrze nie 
zaspokajają pragnienia.  C

Dzika róża podnosi odporność, 
wzmacnia wątrobę i układ krąże-
nia – może ją pić każdy w dowol-
nych ilościach, przyniesie same 
korzyści

Latem można popijać owoc bzu czarnego – oczyszcza z toksyn, odchu-
dza i poprawia kondycję skóry

W upał część soli mineralnych wychodzi przez skórę wraz z potem. Picie 
zwykłej wody nie tylko nie uzupełnia niedoborów, lecz także wypłukuje 
kolejne sole. Pamiętajmy zatem, że porcja owoców i/lub warzyw, talerz 
zupy na obiad – to wszystko są płyny
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