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Bezpłatne webinary
Zapraszamy na prowadzone przez 
Beatę Wdowczyk-Murfitt webinaria, 
z których dowiecie się więcej o zdro-
wym odżywianiu i wzmacnianiu 
odporności organizmu.
Szczegóły na stronie 
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|  ZdroWie

Kiedy czujemy się przygnębieni, 
często kusimy się na coś 
dobrego, aby poprawić sobie 
nastrój. Jednak słodkie, 
wysokokaloryczne przysmaki, 
z których korzysta wiele 
osób, przynoszą negatywne 
konsekwencje. Czy jest zdrowa 
żywność, która może poprawić 
nastrój?

O
statnio pojawiają się bada-
nia nad związkiem między 
odżywianiem a zdrowiem 
psychicznym. Należy jednak 
pamiętać, że na nastrój może 

wpływać wiele czynników, takich jak stres, 
środowisko, zły sen, genetyka, zaburzenia 
nastroju i niedobory żywieniowe, dlatego 
trudno jest dokładnie określić, czy jedze-
nie może podnieść nas na duchu. Niemniej 
jednak wykazano, że niektóre pokarmy 
poprawiają ogólny stan mózgu i niektóre 
rodzaje zaburzeń nastroju.

oto 9 zdrowych produktów, które 
mogą poprawić nastrój.

1. TłusTe ryBy
Kwasy tłuszczowe omega-3 to grupa nie-
zbędnych tłuszczów, które musimy pozy-
skiwać z pożywieniem, ponieważ orga-
nizm nie jest w stanie ich samodzielnie 
wytworzyć. Tłuste ryby, takie jak łosoś 
i tuńczyk biały, są bogate w dwa rodzaje 
kwasów omega-3 (dHA i ePA) – które 
wiąże się z obniżeniem poziomu depre-
sji. omega-3 przyczyniają się do płynno-

Coś na ząb 
i na poprawienie 
nastroju

ści błony komórkowej mózgu i wydają się 
odgrywać kluczową rolę w rozwoju mózgu 
i sygnalizacji komórkowej.

2. Gorzka czekolada
Czekolada jest bogata w wiele związków 
poprawiających nastrój. Czekolada może 
uwalniać kaskadę związków poprawia-
jących samopoczucie, takich jak kofe-
ina, teobromina i N-acyloetanoloamina – 
substancja chemicznie podobna do kan-
nabinoidów, która została powiązana 
z poprawą nastroju. Jednak niektórzy 
eksperci debatują, czy czekolada zawiera 
wystarczającą ilość tych związków, aby 
wywołać reakcję psychologiczną. Nie-
zależnie od tego, zawiera dużo prozdro-
wotnych flawonoidów, które, jak wyka-
zano, zwiększają przepływ krwi do mózgu, 
zmniejszają stany zapalne i poprawiają 
zdrowie mózgu, co może wspierać regu-
lację nastroju.

Ponieważ czekolada mleczna zawiera 
dodatkowe składniki, takie jak cukier 
i tłuszcz, najlepiej wybrać gorzką czeko-
ladę – która ma więcej flawonoidów i mniej 
dodatku cukru. Nadal należy trzymać się 
1–2 małych kostek (zawierających 70% 
lub więcej masy kakaowej), ponieważ jest 
to pokarm wysokokaloryczny.

3. Żywność fermenTowana
Sfermentowana żywność, w tym kimchi, 
jogurt, kefir, kombucha i kiszona kapu-
sta, może poprawić zdrowie jelit i nastrój. 
Proces fermentacji pozwala żywym bak-
teriom rozwijać się w żywności, która 
następnie jest w stanie przekształcić cukry 
w alkohol i kwasy. Podczas tego procesu 
powstają probiotyki. Te żywe mikroorga-
nizmy wspierają rozwój zdrowych bakterii 
w jelitach i mogą zwiększać poziom sero-
toniny. Należy zauważyć, że nie wszyst-
kie sfermentowane produkty spożywcze 

są znaczącym źródłem probiotyków, tak 
jak w przypadku piwa, niektórych rodza-
jów pieczywa i wina, ze względu na goto-
wanie i filtrowanie.

Serotonina to neuroprzekaźnik, 
który wpływa na wiele aspektów ludz-
kiego zachowania, takich jak nastrój, 
reakcja na stres, apetyt i popęd seksualny. 
Nawet 90% serotoniny w organizmie jest 
wytwarzane przez mikrobiom jelitowy 
lub zbiór zdrowych bakterii w jelitach. 
Ponadto mikrobiom jelitowy odgrywa 
rolę w zdrowiu mózgu. Badania zaczy-
nają wykazywać związek między zdro-
wymi bakteriami jelitowymi a niższymi 
wskaźnikami depresji.

4. Banany
Są bogate w witaminę B6, która pomaga 
w syntezie neuroprzekaźników popra-
wiających samopoczucie, takich jak dopa-
mina i serotonina. Co więcej, jeden duży 
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Jeśli uczestniczyłeś 
w wypadku będąc:
 rowerzystą

 kierowcą lub pasażerem 
samochodu, motocykla, 
autobusu lub taxi

Sprawdź czy należy Ci sięSprawdź czy należy Ci sięSprawdź czy należy Ci się

BIURO PRAWNE
PROFESJONALNE 
D O C H O D Z E N I E 
ODSZKODOWAŃ

Kontakt po polsku przez całą dobę (tel. kom.) Kontakt po polsku przez całą dobę (tel. kom.) 

07 500 300 600
beata.dnsclaims@gmail.combeata.dnsclaims@gmail.com

ZADZWOŃ
Kontakt po polsku 24/7

07 500 300 600

Sprawdź czy należy Ci sięSprawdź czy należy Ci się

ODSZKODOWANIEODSZKODOWANIE

banan (136 gramów) dostarcza 16 gramów 
cukru i 3,5 grama błonnika. W połącze-
niu z błonnikiem cukier jest powoli uwal-
niany do krwiobiegu, co pozwala na sta-
bilny poziom cukru we krwi i lepszą kon-
trolę nastroju. Zbyt niski poziom cukru 
we krwi może prowadzić do drażliwości 
i wahań nastroju. Wreszcie, ten wszech-
obecny tropikalny owoc, zwłaszcza gdy 
skórka jest zielona, jest doskonałym źró-
dłem prebiotyków, rodzaju błonnika, 
który pomaga odżywiać zdrowe bakte-
rie w jelitach. Solidny mikrobiom jelitowy 
wiąże się z niższymi wskaźnikami zabu-
rzeń nastroju.

5. Owies – płatki Owsiane
Owies utrzyma nas w dobrym nastroju 
przez cały ranek. Najczęściej go spoży-
wamy w postaci płatków owsianych bądź 
musli. Płatki owsiane są doskonałym źró-
dłem błonnika, dostarczając 8 gramów 
w jednej szklance surowych płatków (81 
gramów). Błonnik pomaga spowolnić tra-
wienie węglowodanów, umożliwiając stop-
niowe uwalnianie cukru do krwiobiegu, 
aby utrzymać stabilny poziom energii.

W jednym z badań, osoby, które zja-
dły 1,5–6 gramów błonnika podczas śnia-
dania, zgłaszały lepszy nastrój i poziom 
energii. Zostało to przypisane bardziej 
stabilnemu poziomowi cukru we krwi, 
co jest ważne dla kontrolowania wahań 
nastroju i drażliwości.

Chociaż inne źródła pełnoziarnistych 
produktów mogą mieć ten efekt, owies 
może być szczególnie korzystny, ponie-
waż jest również doskonałym źródłem 
żelaza, a 1 surowa filiżanka (81 gramów) 
zapewnia 19% dziennego zapotrzebowa-
nia. Niedokrwistość z niedoboru żelaza 
wiąże się z objawami takimi jak zmęcze-
nie, ospałość i zaburzenia nastroju.

6. JagOdy
Co ciekawe, jedzenie większej ilości owo-
ców i warzyw wiąże się z niższymi wskaź-
nikami depresji.Chociaż mechanizm nie 
jest jasny, dieta bogata w przeciwutlenia-
cze może pomóc w leczeniu stanów zapal-
nych związanych z depresją i innymi zabu-
rzeniami nastroju. Jagody zawierają sze-
roką gamę przeciwutleniaczy i związków 
fenolowych, które odgrywają kluczową 
rolę w zwalczaniu stresu oksydacyjnego. 
Są szczególnie bogate w antocyjany, pig-
ment, który nadaje niektórym jagodom 
fioletowo-niebieski kolor. W jednym bada-
niu powiązano dietę bogatą w antocyjany 
z 39% niższym ryzykiem wystąpienia obja-
wów depresji. Jeśli nie możesz znaleźć ich 
świeżych, spróbuj kupić mrożone jagody 
– które są zamrażane w szczytowej doj-
rzałości, aby zachować maksymalną ilość 
przeciwutleniaczy.

7. Orzechy i nasiOna
Orzechy i nasiona są bogate w białka 
roślinne, zdrowe tłuszcze i błonnik. 
Dodatkowo dostarczają tryptofanu, ami-
nokwasu odpowiedzialnego za produk-
cję serotoniny poprawiającej nastrój. 
Migdały, orzechy nerkowca, orzeszki 
ziemne i orzechy włoskie, a także pestki 
dyni, sezamu i słonecznika są doskona-
łym źródłem. Ponadto orzechy i nasiona 
są ważnym składnikiem diety śród-
ziemnomorskiej, które mogą wspierać 
zdrowy mózg. Niektóre orzechy i nasiona, 
takie jak orzechy brazylijskie, migdały 
i orzeszki piniowe, są dobrym źródłem 
cynku i selenu. Niedobór tych minera-
łów, które są ważne dla funkcjonowa-
nia mózgu, wiąże się z wyższymi wskaź-
nikami depresji.

8. kawa
Kawa jest najpopularniejszym napojem 
na świecie i może sprawić, że świat będzie 
trochę szczęśliwszy. Kofeina zawarta 
w kawie zapobiega przyłączaniu się natu-
ralnie występującego związku zwanego 
adenozyną do receptorów mózgowych, 
które sprzyjają zmęczeniu, zwiększając 
w ten sposób czujność i uwagę. Co wię-
cej, zwiększa uwalnianie neuroprzekaź-
ników poprawiających nastrój, takich jak 
dopamina i norepinefryna.

Badanie przeprowadzone na 72 oso-
bach wykazało, że zarówno kawa z kofe-
iną, jak i bezkofeinowa znacząco popra-
wiły nastrój w porównaniu z napojem 
placebo, co sugeruje, że kawa zawiera 
inne związki, które wpływają na nastrój. 
Naukowcy przypisali ten impuls różnym 
związkom fenolowym, takim jak kwas 
chlorogenowy.

9. FasOla i sOczewica
Oprócz tego, że są bogate w błonnik 
i białko roślinne, fasola i soczewica mają 
sporo składników odżywczych popra-
wiających samopoczucie. Są doskonałym 
źródłem witamin z grupy B, które poma-
gają poprawić nastrój poprzez zwiększe-
nie poziomu neuroprzekaźników, takich 
jak serotonina, dopamina, norepinefryna 
i kwas gamma-aminomasłowy (GABA), 
z których wszystkie są ważne w regulo-
waniu nastroju.

Ponadto witaminy z grupy B odgry-
wają kluczową rolę w sygnalizacji nerwo-
wej, która umożliwia prawidłową komu-
nikację między komórkami nerwowymi. 
Niski poziom tych witamin, zwłaszcza 
witaminy B12 i kwasu foliowego, wiąże 
się z zaburzeniami nastroju i depresją. SĄ 
również dobrym źródłem cynku, magnezu, 
selenu i żelaza niehemowego, które rów-
nież mogą poprawić nastrój.

Smacznego!
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