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|  zdrowie

Dobre, stare metoDy 
konserwowania żywności.
Przetwarzanie żywności sięga daleko 
w przeszłość, gdy przetwarzanie obej-
mowało fermentację, suszenie na słońcu, 
konserwowanie solą i różne rodzaje goto-
wania, takie jak pieczenie, palenie, goto-
wanie na parze. Takie podstawowe prze-
twarzanie żywności służyło do budowa-
nia bariery przeciwko powierzchniowej 
aktywności drobnoustrojów. Te przete-
stowane sposoby przetwarzania pozo-
stały popularne, aż do nadejścia rewolu-
cji przemysłowej.

nowoczesne metody 
konserwowania żywności.
Nowoczesna technologia przetwarzania 
żywności z XIX i XX wieku została opra-
cowana w dużej mierze w celu zaspokoje-
nia potrzeb wojskowych. W 1809 Nicolas 
Appert wynalazł hermetyczną technikę 
butelkowania, która wspomagała dostar-
czanie żywności dla francuskich żołnierzy.

Następnie w 1810 roku Peter Durand 
zapoczątkował konserwowanie. Pastery-
zacja, odkryta przez Ludwika Pasteura 
w 1864 roku, poprawiła jakość konser-
wowanej żywności i wprowadziła kon-
serwację wina, piwa i mleka.

W XX wieku wprowadzono takie 
metody jak suszenie rozpyłowe, parowa-
nie, koncentraty soków, liofilizacja i wpro-
wadzanie sztucznych słodzików, środków 
barwiących i takich środków konserwu-
jących jak benzoesan sodu.

Pod koniec XX wieku opracowano 
takie produkty, jak suszone zupy instant, 
odtworzone owoce i soki. Tutaj mówimy 
już o wysokoprzetworzonej żywności, 
czyli o produktach, które zostały poddane 
obróbce technologicznej.

co to jest fast food?
Fast food jest żywnością wysoko prze-
tworzoną, o dużym stężeniu energetycz-
nym. Zawiera bardzo dużo cukru, tłuszczu, 
soli i kofeiny. Natomiast cenne składniki 
odżywcze, błonnik, witaminy i minerały 
w trakcie obróbki zostały wyekstraho-
wane. Jest to żywność łatwo dostępna, 
tak by każdy konsument mógł w szybki 
i tani sposób zaspokoić swój głód. Co wię-
cej, dostając wszystko w jednym, dużym 
opakowaniu, mamy skłonność do zjedze-
nia całej jego zawartości. A co uzależnia 
w produktach fast food? Głównie cukier, 

tłuszcz i nadmierna ilość soli uzależniają. 
Cukier jest składnikiem silnie uzależniają-
cym, natomiast napoje gazowane działają 
dwa razy mocniej. Popicie zestawu fast food 
napojem gazowanym dziesięciokrotnie 
zwiększa całkowite spożycie cukru w takim 
posiłku. Spożywanie napojów gazowanych 
jest związane z otyłością. Jedzenie bogate 
w cukry proste, tłuszcz oraz sól może uza-
leżniać. Wielu ludzi po prostu nie może 
pozbyć się tego przyzwyczajenia. Tłuszcz 
i sól zwiększają atrakcyjność posiłku, ale 
to cukier i kofeina są prawdziwą pułapką.

zagrożenia, jakie niesie 
przetworzona żywność 
i co koniecznie należy 
wyeliminować
Przetworzona żywność przyczynia się 
do:
l  Rozwoju raka
l  Nadwagi
l  Otyłości
l  Nadciśnienia tętniczego
l  Odkładania się toksyn w tkance tłusz-

czowej

Przetworzona 
żywność i jej 
wpływ na zdrowie

jak odchudzić otyłe dziecko – zasady

1 Nie podawaj dziecku suplemen-
tów diety sprzyjających utra-

cie masy ciała, nie wprowadzaj diet 
odchudzających.

2 Dzieciom do 7. roku życia nie 
ograniczaj kaloryczności posił-

ków. Utratę masy ciała można osią-
gnąć poprzez zmianę jakości jedze-
nia (mniej tłuszczu i cukru) i zachę-
canie do większej aktywności fizycz-
nej.

3 Dziecko powinno jeść 4–5 razy 
dziennie, w regularnych odstę-

pach czasu.

4 Błonnik podawaj w postaci 
warzyw, owoców i produktów 

z pełnego ziarna, np. razowego pie-
czywa.

5 Nie zmuszaj dziecka do jedzenia 
tego, czego nie lubi. Zmień menu 

dla całej rodziny.

6 Podczas jedzenia dziecko nie 
powinno oglądać telewizji, 

ponieważ zajęte śledzeniem bajki 
zjada więcej, niż potrzebuje.

7 Zachęcaj do picia wody mię-
dzy posiłkami. Soki rozcieńczaj 

wodą, a cukier do słodzenia herbaty 
zastąp stewią, ksylitolem lub syropem 
z agawy. Unikaj sztucznych słodzików 
(aspartam).

8 Rozmawiaj z dzieckiem o tym, 
że musi schudnąć, ale nie argu-

mentuj, że będzie zdrowsze. Mów 
o ładnej sylwetce, szybkim bieganiu, 
pięknej skórze i włosach.

Bezpłatne webinary
Zapraszamy na prowadzone przez 
Beatę Wdowczyk-Murfitt webinaria 
na Zoomie, z których dowiecie się wię-
cej o zdrowym odżywianiu i wzmac-
nianiu odporności organizmu.
Szczegóły na stronie 

 www.londonspark.org.uk
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l  Cukrzycy typu 2
l  Stresu dla całego organizmu
l  Bólów głowy
l  Uzależnień
l  Problemów z potencją
l  Negatywnego wpływu na zdrowie 

psychiczne
Przez taką żywność jesteśmy jeszcze bar-

dziej wystawieni na złowrogie działanie 
chemikaliów. Chemia to toksyny, bardzo 
szkodliwe dla organizmu, który zawsze 
dąży do tego by się ich pozbyć. Jedną z naj-
łatwiejszych metod dla organizmu jest prze-
rzucenie toksyn do komórek tłuszczowych. 
Tłuszcz, w którym rezydują toksyny, nie jest 
spalany. By spalenie tych komórek mogło 
nastąpić, potrzebne jest odtoksycznienie. 
Wyeliminowanie wszystkich produktów 
z naszej diety może być dość trudne, spró-
bujemy wykreślić te najgorsze.

McNuggetsy – skład: 50 proc. Mięsa, 
reszta to wypełniacze i dodatki. Smażone 
są w głębokim tłuszczu, co z kolei sprzyja 
powstawaniu niebezpiecznego akrylamidu, 
który jest toksyczny dla układu nerwo-
wego, uaktywnia procesy nowotworowe.

Napoje gazowane – przyczyniają się 
do zwiększonego ryzyka udaru, nadciśnie-
nia, chorób serca.

Hot dogi – parówki zawierają MOM, 
czyli mięso oddzielone mechanicznie, 
które składa się ze zmielonych ścięgien, 
pazurów, skóry i chrząstek, nadmiaru soli, 
tłuszczu i azotanów, które są główną przy-
czyną powstawania raka żołądka i jelita 
grubego. Nadmierne objadanie się parów-
kami zwiększa zawartość sodu w organi-
zmie, co prowadzi do nadciśnienia, proble-
mów z sercem oraz problemów z oczysz-
czaniem organizmu.

Gotowe sosy do sałatek – zawierają 
syrop glukozowo-fruktozowy, gorszy 
zamiennik cukru, który przyczynia się 
do otyłości i podwyższa poziom choleste-
rolu. Syrop zakłóca metabolizm, ponie-
waż spowalnia wydzielanie leptyny – 
hormonu sytości.

Płatki śniadaniowe – zawierają duże 
ilości cukru w formie krystalicznej sacha-
rozy czy syropu glukozowo-fruktozo-
wego, mają wysoki indeks glikemiczny. 
Płatki śniadaniowe dla dzieci zawierają 
najwięcej spulchniaczy, konserwantów 
i barwników. Czytajmy etykiety. Im mniej 
przetworzony produkt, tym krótsza lista 
składników.

Pseudo zdrowa żywność – wie-
rzymy, że produkty sprzedawane w skle-
pie ze zdrową żywnością służą nam. Jest 
to niestety mit. Na przykład zbożowe 
batony to często przetworzone płatki 
śniadaniowe nasączone syropem gluko-
zowo- fruktozowym. Warto też przyj-
rzeć się wartości kalorycznej produktów 
postrzeganych jako dietetyczne.

Otyłość u dzieci. Już co piąte dziecko 
w wieku szkolnym choruje na nadwagę lub 
otyłość. Ponad połowa dorosłych Polaków 
ma nadwagę, a co czwarty choruje na oty-
łość. Zdarza się, że jedzenie – zwłaszcza 
to niezdrowe – traktujemy jak przyjemność 
lub nagrodę. Takie podejście do jedzenia czę-
sto „zaszczepiamy” swoim dzieciom od naj-
młodszych lat, zamiast wpajać im zasady 
zdrowego odżywiania. Konsekwencje tego 
teraz i w przyszłości będą dla maluchów 
dramatyczne. Z badań wynika, że maluch 
z otyłością ma duże szanse stać się nastolat-
kiem z otyłością, a potem dorosłym z otyło-
ścią. A takiej osobie znacznie trudniej będzie 
pozbyć się nadmiaru tłuszczu nagroma-
dzonego w organizmie od najmłodszych 
lat. Nadmierną masę ciała ma co czwarte 
dziecko w Europie; wśród 11-latków to pol-
skie dzieci są najgrubsze (wg WHO).

Dlaczego Dzieci tyją?
Tylko w ok. 5% przypadków otyłość u dzieci 
jest wynikiem np. zaburzeń hormonal-
nych, uszkodzenia układu nerwowego, 
zespołów uwarunkowanych genetycznie 
czy przewlekłego stosowania niektórych 
leków. Pozostałe 95% to otyłość będąca 
konsekwencją niezdrowego trybu życia 
(w tym nieodpowiedniej diety, w której 
dominuje wysoko przetworzona żyw-
ność, bogata w tłuszcz i cukier) oraz niskiej 
aktywności fizycznej. W mniejszym stop-
niu o rozwoju nadwagi lub otyłości decy-
dują geny, choć wielu z nas, nieświado-
mych czym jest choroba otyłości, wyjaśnia 
nadwagę czy otyłość swoją i swoich dzieci 
właśnie „skłonnościami rodzinnymi”.

Faktem jest, że po przodkach dziedzi-
czymy jedynie predyspozycje do nadwagi, 
ale nie samą nadwagę. Ekspresja genów 
nie jest jednak zdeterminowana wyłącznie 
tym, co jest w nich zapisane, ale podlega 
również wpływowi czynników środowi-
skowych, czyli m.in. tego, co jemy. Dziecko 
rodziców z otyłością ma więc szansę przy-
bierać na wadze zgodnie z normą, pod 
warunkiem, że rodzice zadbają o jego wła-
ściwe odżywianie.

Otyłość u dzieci i młodzieży prowadzi 
do przeciążenia układu kostno-stawowego, 
czyli deformacji szkieletu, wad postawy oraz 
nieodwracalnych zmian w stawach (głów-
nie biodrowych i kolanowych). Nadmiar 
tkanki tłuszczowej zaburza gospodarkę 
lipidową: powoduje wzrost stężenia trójgli-
cerydów, wolnych kwasów tłuszczowych, 
co sprzyja miażdżycy. Upośledza tolerancję 
glukozy, a tym samym sprzyja rozwojowi 
cukrzycy typu 2 (dawniej zwanej cukrzycą 
dorosłych!). Dowiedziono też, że otyłość 
zwiększa ryzyko zachorowania na raka 
i jest przyczyną poważnych zaburzeń emo-
cjonalnych (z powodu otyłości na depresję 
cierpi ok. 10 proc. dzieci).

Artykuł powstał w ramach projektu „Supporting wellbeing of Polish community”, 
dofinansowanego z rządowego Funduszu Coronavirus Community Support 

Fund i zarządzanego przez The National Lottery Community Fund.
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śluby, chrzciny, imprezy rodzinne
konferencje, spoty i fi lmy
promocyjne dla fi rm
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