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Istnieje wiele diet — niektóre 
lepsze, niektóre gorsze — 
ale nie ma lepszej diety dla 
długowieczności i zażegnania 
chorób niż dieta alkaliczna.

S
twierdzono, że równoważenie 
pH organizmu poprzez dietę 
alkaliczną może być pomocne 
w zmniejszaniu zachorowalności 
na wiele chorób przewlekłych — 

takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
zapalenie stawów, niedobór witaminy D.

JAK DZIAŁA DIETA 
ALKALICZNA?
Badania pokazują, że dieta składająca się 
z wysoko zasadowych produktów spożyw-
czych — świeżych warzyw, owoców i nie-
przetworzonych, roślinnych źródeł białka 
— powoduje bardziej alkaliczną zawartość 
pH moczu, co pomaga chronić zdrowe 
komórki. Wykazano, że dieta alkaliczna 
ogranicza tworzeniu się płytki wapnio-
wej w naczyniach krwionośnych, zapo-
biega zatrzymywaniu wapnia w moczu, 
zapobiega tworzeniu się kamieni nerko-
wych, wspiera budowę silniejszych kości.

Po rewolucji rolniczej i industriali-
zacji produkcji żywności w ciągu ostat-
nich 200 lat, żywność, którą spożywamy, 
ma znacznie mniej potasu i magnezu, 
a większą ilość sodu.

Wiele dzieci i dorosłych spożywa dziś 
dietę wysoko sodową, która zawiera nie-
wiele magnezu i potasu, jest uboga także 
w przeciwutleniacze, błonnik i niezbędne 
witaminy. Co więcej, typowa zachodnia 
dieta jest bogata w rafinowane tłuszcze, 
cukry proste oraz sód. Wszystkie te zmiany 
w diecie człowieka spowodowały zwięk-
szenie „kwasicy metabolicznej.” Innymi 
słowy, poziom pH w organizmach wielu 
z nas nie jest już optymalny.

Przyspiesza to proces starzenia się, 
powoduje stopniową utratę funkcji narzą-
dów i regeneruje tkankę i masę kostną. 
Wysoki stopień kwasowości zmusza nasze 
ciała do kradnięcia minerałów z kości, 
komórek, narządów i tkanek.

Dieta alkaliczna to taka, która 
pomaga zrównoważyć poziom pH pły-
nów w organizmie, w tym krwi i moczu. 
Nasze pH jest częściowo określone przez 
gęstość mineralną spożywanych pokar-
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mów. Wszystkie żywe organizmy i formy 
życia na ziemi zależą od utrzymania odpo-
wiedniego poziomu pH, i często mówi się, 
że choroby i zaburzenia nie mogą zakorze-
nić się w ciele, które ma zrównoważone pH.

CO DOKŁADNIE OZNACZA 
„POZIOM PH”?
Poziom pH jest to miara kwasowości lub 
zasadowości płynów i tkanek naszego 
organizmu. Jest mierzony w skali od 0 
do 14. Im bardziej kwaśny jest roztwór, 
tym niższe jest jego pH. Im bardziej alka-
liczny, tym wyższa liczba. pH około 7 jest 
uważane za neutralne, ale ponieważ opty-
malne ciało ludzkie wydaje się wynosić 
około 7,4, uważamy, że najzdrowsze pH 
jest nieco alkaliczne, poziom pH zmienia 
się w całym ciele, a żołądek jest najbar-
dziej kwaśnym miejscem.

KORZYŚCI Z DIETY ALKALICZNEJ
Chroni gęstość kości i masę mięśniową. 
Spożycie minerałów odgrywa ważną rolę 
w rozwoju i utrzymaniu struktur kostnych. 
Badania pokazują, że im więcej alkalizują-
cych owoców i warzyw w diecie, tym lep-
sza jakość kości i mięśni. Dieta alkaliczna 
może pomóc zbalansować proporcje mine-
rałów (w tym wapnia, magnezu i fosfora-
nów), które są ważne dla budowania kości 
i utrzymania beztłuszczowej masy mię-
śniowej. Dieta alkaliczna pomaga również 
poprawić produkcję hormonów wzrostu 
i wchłanianie witaminy D, co dodatkowo 
chroni kości.

Zmniejsza ryzyko nadciśnienia tęt-
niczego i udaru mózgu. Jednym z efektów 
opóźniającej starzenie się diety alkalicznej 
jest to, że zmniejsza stan zapalny i powo-
duje wzrost produkcji hormonu wzrostu. 
Wykazano że dieta ta poprawia zdrowie 
układu sercowo-naczyniowego i ochronią 
przed typowymi problemami, takimi jak 

wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie, 
kamienie nerkowe, udar mózgu, a nawet 
utrata pamięci.

Obniża przewlekły ból i stan zapalny. 
Badania wykazały związek między dietą 
alkaliczną i obniżonym poziomem prze-
wlekłego bólu. Stwierdzono, że przewle-
kła kwasica przyczynia się do przewle-
kłego bólu pleców, bólów głowy, skur-
czów mięśni, objawów menstruacyjnych, 
stanu zapalnego i bólu stawów.

Zwiększa wchłanianie witamin 
i  zapobiega niedoborowi magnezu. 
Magnez jest wymagany do funkcjono-
wania układów i procesów organizmu. 
Wiele osób z powodu niedoboru magnezu 
doświadcza powikłań serca, bóle mięśni, 
bóle głowy, problemy ze snem i lęk. Magnez 
jest również potrzebny aby aktywować 
witaminę D, co jest ważne dla ogólnego 
funkcjonowania układu immunologicz-
nego i endokrynologicznego.

Pomaga poprawić układ odporno-
ściowy. Kiedy komórki nie mają wystar-
czającej ilości minerałów, aby prawidłowo 
usunąć odpady lub dotlenić organizm, 
całe ciało cierpi. Wchłanianie witamin 
jest zagrożone przez utratę minerałów, 
podczas gdy toksyny i patogeny groma-
dzą się w organizmie i osłabiają układ 
odpornościowy. Alkaliczność może pomóc 
zmniejszyć stany zapalne i ryzyko chorób 
takich jak rak.

Może pomóc utrzymać zdrową wagę. 
Ograniczenie spożycia żywności kwa-
sotwórczej i spożywanie bardziej alka-
licznych pokarmów może chronić orga-
nizm przed otyłością poprzez zmniejsze-
nie poziomu leptyny i stanu zapalnego, 
co wpływa na głód i zdolność spalania 
tłuszczu. Ponieważ alkaliczne pokarmy 
to środki przeciwzapalne, spożywanie 
diety alkalicznej daje organizmowi szansę 
na osiągnięcie normalnego poziomu lep-

tyny i odczuwania satysfakcji ze spoży-
wania kalorii, których naprawdę potrze-
bujemy.

DIETA ALKALICZNA – KLUCZOWE 
WSKAZÓWKI
Badania pokazują, że rodzaj gleby, w której 
uprawiane są rośliny, może znacząco wpły-
nąć na ich zawartość witamin i minerałów.

Świeże owoce i warzywa najbardziej 
promują zasadowość. Niektóre z najlep-
szych to grzyby, cytrusy, daktyle, rodzynki, 
szpinak, grejpfrut, pomidory, awokado, 
rzodkiewka, ogórek, jarmuż, brokuły, ore-
gano, czosnek, imbir, zielona fasola, cyko-
ria, kapusta, seler, czerwony burak, arbuz, 
figi i dojrzałe banany.

Najlepiej starać się spożywać sporą 
część produktów na surowo. Gotowanie 
żywności usuwa minerały alkalizujące.    

Białka roślinne: migdały i fasole.
Woda alkaliczna: dodanie kropli pH - 

cytryny lub limonki lub sody oczyszczonej 
do wody może zwiększyć jej zasadowość.

Zielone napoje: napoje z zielonych 
warzyw i traw (nawet w postaci sprosz-
kowanej) są wysoko alkaliczne. Chloro-
fil jest strukturalnie podobny do naszej 
własnej krwi i pomaga alkalizować krew.

RÓWNOWAGA W DIECIE 
ALKALICZNEJ
Niektóre pokarmy na „liście bardzo kwa-
śne” takie jak jaja i orzechy włoskie mogą 
zaskoczyć.  Zawierają one jak wiemy wiele 
innych korzyści dla zdrowia, takie jak prze-
ciwutleniacze i kwasy tłuszczowe omega-
3, co nadal czyni je cennymi.

Najważniejsze jest to,  by zachować 
zdrową równowagę. Należy spożywać róż-
norodne, prawdziwe,  jedzenie (zwłaszcza 
warzywa i owoce) i ograniczyć spożycie 
pakowanych, przetworzonych produk-
tów, a będziemy na dobrej drodze.

Anty-alkaliczna żywność i nawyki
Pokarmy, które najbardziej przyczyniają 
się do kwasowości obejmują:
  Żywność wysokosodowa - przetworzona 

żywność zawiera tony chlorku sodu — 
soli kuchennej — która zwęża naczynia 
krwionośne i tworzy kwasowość.

  Wędliny i tradycyjne mięso.
  Przetworzone zboża (takie jak płatki 

kukurydziane).   Jaja.   Soczewica.
  Napoje i alkohol z kofeiną.

  Owies i produkty pełnoziarniste — 
wszystkie ziarna przyczyniają się do 
kwasowości w organizmie. Niestety 
większą część naszej żywności spoży-
wamy w postaci przetworzonej psze-
nicy lub kukurydzy. 

  Mleko - produkty mleczne bogate 
w wapń są przyczynkiem do najwyż-
szych wskaźników osteoporozy. To dla-
tego, że tworzą kwasowość w organi-

zmie! Gdy środowisko krwiobiegu staje 
się zbyt kwaśne, będzie kradło wapno 
(substancja alkaliczna) z kości, aby 
wyrównać poziom pH. Tak więc naj-
lepszym sposobem, aby zapobiec oste-
oporozie jest jedzenie dużej  ilości alka-
licznych zielonych warzyw liściastych!

  Orzeszki ziemne i orzechy włoskie.
  Makarony, ryż, chleb i pakowane pro-

dukty zbożowe.

Nawyki promujące kwasowość w organizmie:
  Spożywanie alkoholu i narkotyków.
  Wysokie spożycie kofeiny.
  Nadużywanie antybiotyków.
  Sztuczne substancje słodzące.
  Przewlekły stres.

  Niski poziom błonnika w diecie.
  Nadmiar mięsa w diecie.
  Nadmiar hormonów z żywności, pro-

duktów zdrowotnych i kosmetycznych 
oraz tworzyw sztucznych.

  Barwniki spożywcze i konserwanty.
  Nadmiar ćwiczeń (!)
  Pestycydy i herbicydy.
  Żywność przetworzona i rafinowana.
  Brak ruchu.
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