
ZDROWIE

DIETA

WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE NIE TYLKO SPRZYJA ZGUBIENIU NADMIERNYCH 
KILOGRAMÓW, ALE TEŻ CZASEM POMAGA W POZBYCIU SIĘ UCIĄŻLIWYCH  
CHORÓB. ROZMAWIAMY NA TEN TEMAT Z LEKARKĄ EWĄ BEDNARCZYK-WITOSZEK, 
AUTORKĄ DOŚĆ KONTROWERSYJNEJ TERAPII DIETETYCZNEJ.

DOBRYCH
PRODUKTÓW

Pani doktor, pani specjalizacją 
jest laryngologia. Skąd to 
zainteresowanie dietetyką?
Dość szybko zorientowałam się, że narzę-
dzia, jakimi dysponuje medycyna oficjalna, 
nie zawsze są skuteczne w leczeniu chorób, 
a uzyskiwana poprawa bywa krótkotrwa-
ła. Po ukończeniu studiów medycznych 
i zrobieniu drugiego stopnia specjalizacji 
z zakresu laryngologii miałam do czynienia 
z wieloma, nie tylko laryngologicznymi 
chorobami. Byłam młoda, pełna zapału, po-
szukiwałam nowych narzędzi leczenia. Do 
zainteresowania się dietetyką zainspirowała 
mnie pewna książka napisana przez lekarza 
alergologa. Okazało się, że rozwój prawie 
wszystkich chorób, nie tylko alergii, swój 
początek bierze z błędów dietetycznych. 
Włączenie dietetyki do leczenia stało się 
moją wielką pasją.

Co według pani teorii jest 
podstawową przyczyną rozwoju 
choroby?
Jeżeli jemy pokarmy, które nam szkodzą, do-
chodzi do: nietolerancji lub reakcji alergicz-
nej, uwalniania histaminy, przeciążenia szla-
ków metabolicznych (z powodu nawyko-
wego jadania latami tych samych posiłków) 
i rozwoju zapalenia. Potencjał szkodliwości 
posiłku jest uzależniony od szczelności na-
szych błon, a to z kolei zależy od poziomu 
nagromadzenia w organizmie śmieciowego 
balastu pokarmowego albo przeciwnie 
– nieszkodzenia sobie jedzeniem. Alergeny 

WAŻNE JEST, JAK 
SIĘ CZUJEMY PO 

WSTANIU Z ŁÓŻKA.  
DYSKOMFORT  

ZWANY OBJAWEM 
PORANNYM  
ŚWIADCZY  

O ZABURZENIACH 
METABOLICZNYCH.
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 BIAŁKA: 
 »ZWIERZĘCE: jaja, ryby (nie wędzone), owoce morza, wołowina,  
gęś, kurczak, indyk, królik, dziczyzna, jagnięcina;
 »ROŚLINNE: groszek i fasola (świeże i suszone), bób, soczewica, cie-
cierzyca, chleb świętojański, orzechy włoskie, laskowe i brazylijskie, 
słonecznik, pistacje, soja, migdały, sezamki i chałwa, migdały, orzeszki 
ziemne, len, mak.

 TŁUSZCZE: 
 »ZWIERZĘCE: smalec, słonina, skwarki, łój wołowy, tłuszcz gęsi, kaczy, 
z kury, tłuszcz rybi, tran, masło klarowane i zwykłe (uwaga: z masła 
należy zrezygnować, jeśli produkty mleczne wywołują bardzo silne 
reakcje alergiczne);
 »ROŚLINNE: oliwa, oleje roślinne, olej i wiórki kokosowe, orzechy  
kokosowe, tłuszcz palmowy, awokado, oliwki, czekolada gorzka  
(nie powinna być jedzona codziennie), masło kakaowe (uwaga:  
czekolady oraz kakao nie należy podawać dzieciom do ukończe- 
nia pierwszego roku).

 WĘGLOWODANY: 
 »DYNIOWATE: dynia, kabaczek, patison, ogórki, cukinia i niskowęglo-
wodanowe owoce (melon, arbuz);
 »PSIANKOWATE: pomidor, papryka, bakłażany, ziemniaki (do 350 g 
na dobę);
 »KAPUSTOWATE: wszystkie kapusty (także kiszona), brukselka, kala-
fior, brokuły, kalarepa, pasternak, rukola, gorczyca, jarmuż, chrzan, 
rzodkiewka, biała rzodkiew, brukiew, rzepa, kapary;
 »SELEROWCE: marchewka, pietruszka, seler, brukiew; zioła: koper, 
anyż, kminek, kolendra, żeń-szeń, lubczyk;
 »SZCZECIOWCE: roszponka, kozłek;
 »ASTROWATE: piołun, jeżówka, komosa, krwawnik, nagietek,  
łopian, ostropest, podbiał, rumianek, karczochy, sałata, mlecz  
(mniszek), cykoria;
 »KOMOSOWATE: burak, szpinak, quinoa (komosa ryżowa) oraz  
goździkowce: szczaw, rabarbar, gryka, amarantus;
 »CEBULOWE: cebula, szczypiorek, por, czosnek;
 »GRZYBY SUSZONE I ŚWIEŻE;

 » INNE: glony, szparagi, zioła, kiełki, kawa prawdziwa, przyprawy: 
szafran, kurkuma, rozmaryn, imbir, cynamon, mięta, tymianek, maje-
ranek, oregano, bazylia, pieprz, gorczyca/musztarda.

PRZYKŁADOWE  
DOBRE PRODUKTY

i składniki pożywienia, których nie toleru-
jemy i których jadamy za dużo, zaburzają 
metabolizm. Wówczas uruchamiają się 
mechanizmy prowadzące do wystąpienia 
objawów choroby. Na przykład alergen, nie-
tolerant lub nawykowo jadany od wielu lat 
posiłek w przewodzie pokarmowym może 
wywoływać skurcze, ból brzucha, biegunkę, 
wzmożone wydzielanie soków trawiennych. 
Rozwija się choroba wrzodowa. Jeżeli nie-
ustannie będziemy dostarczać organizmowi 
problematycznych substancji, będzie on 
stale wydzielał mediatory zapalenia jako je-
den z objawów zaśmiecenia organizmu nie-
potrzebnym mu jedzeniem. Dieta Dobrych 
Produktów ułatwia znalezienie w diecie 
substancji szkodliwej i włącza przyczynowe 
leczenie dietetyczne.

Podzieliła pani produkty spoży-
wcze na dwie grupy: dobre i szko-
dliwe. Według jakich kryteriów?
Według kryteriów alergologicznych i kryte-
riów nawykowych. Produkty dobre (DP) są 
zwyczajowo nienadużywane, a szkodliwych 
produktów (PS) na ogół jemy za dużo. Te 
dwa kryteria są ze sobą spójne, bo ujawnie-
nie się alergii, nietolerancji czy jakiejkolwiek 
nadprodukcji lub niewyprodukowanie 
czegokolwiek w organizmie jest najczęściej 
skutkiem nadużywania czegoś. Nawet aler-
gii na kurz czy na nikiel doznaje się przez 
nadużywanie pewnych produktów spożyw-
czych, które powodują niekorzystne procesy 
w organizmie na poziomie komórkowym 
i naczyniowym, co staje się przyczyną 
nieszczelności tkanek i wzmożonej prze-
puszczalności alergenów. Do produktów 
dobrych zaliczam te, których nie nadużywa-
my w codziennej diecie i które można podać 
nawet dziecku przed ukończeniem pierw-
szego roku życia. Po różnym przetworzeniu 
możemy umieścić te produkty w diecie 
osoby leczonej radioterapią i chemioterapią, 
a nawet po przeszczepie narządu. Natomiast 
produkty złe wywołują tak niekorzystną 
pracę jelit, że nie wolno karmić nimi małych 
dzieci ani osób ciężko chorych, np. na rozsia-
ną chorobę nowotworową. 

Wśród złych produktów znalazły 
się powszechnie jadane wyroby 
mleczne i wszystkie zboża, także  
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szkodliwy. Nie wolno jeść tego, czego nie 
lubimy, ani też trwać w nałogach żywienio-
wych. Nawykiem jednej osoby jest zjadanie 
każdego dnia owoców w dużych ilościach, 
innej – codzienna porcja czekolady, ktoś 
jeszcze inny zajada się dzień w dzień przez 
lata żółtkami. Wszystkie te nawyki są szko-
dliwe przez to, że są codziennie powtarzane. 
W najłagodniejszej formie diety należy 
wtedy wprowadzić dwa dni w tygodniu bez 
owoców, czekolady lub żółtek. Najczęstszym 
błędem dietetycznym jest spożywanie 
każdego dnia cukrów prostych: chałwy, cu-
kierków, takich owoców, jak: banany, jabłka, 
winogrona. Dobrze jest przynajmniej dwa 
razy w tygodniu planować posiłki bez cu-
krów prostych. Kolejny błąd to spożywanie 
codziennie całymi miesiącami ziemniaków. 

Produkty zbożowe glutenowe zawierają 
kwas fitowy, który łączy się w przewodzie 
pokarmowym z jonami dwuwartościowymi 
i brak możliwości ich wchłonięcia wywołuje 
odpowiadające im choroby: wapnia – oste-
oporozę i próchnicę; magnezu – kurcze, tiki, 
arytmię; żelaza – anemię; cynku – choroby 
skóry i cukrzycę. Pełnoziarniste produkty 
zbożowe glutenowe nie są przyjazne dla 
jelita półrocznego dziecka ani dla osoby 
w pierwszych trzech dobach po przeszcze-
pie narządowym, a także w dzień pobierania 
chemioterapii, powodują pogorszenie  
stanu śluzówki w trakcie radioterapii, są 
przyczyną – jak obserwuję – FENOMENU 
BRZASKU u cukrzyków (wzrost cukru po-
rannego ponad normę), a także porannej 
sztywności mięśniowo-stawowej, zatem 
przyspieszają proces starzenia się.
 
W pani teorii występują 
takie pojęcia, jak „ciąg liczb 
Fibonacciego” i „metoda rotacji”. 
Proszę o ich rozszyfrowanie. 
Dieta zaproponowana przeze mnie opiera 
się na obserwacji objawów po posiłkach  
metodą ciągu liczb Fibonacciego. Sekwen- 
cja 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 itd. opisana 
przez Leonarda Fibonacciego jest to kon-
strukcja matematyczna, która okazała się 
uniwersalna w odniesieniu do całej przy-
rody, której jesteśmy częścią. Jemy, pijemy, 
myślimy, reagujemy w systemie ciągu liczb 
Fibonacciego. Opierając się na tej prawidło-
wości, zalecam zwykle odżywianie się przez 
3–7 dni dobrymi produktami. Potem na-
stępuje dzień wolności, w którym możemy 
sięgnąć po inne produkty. Jeśli chcemy usta-
lić, co nam szkodzi, staramy się spożywać 
jeden rodzaj produktu bogatobiałkowego 
na dobę. Po pewnym czasie stosowania 
takiej diety zauważamy, że objawy choroby 
przewlekłej zaczynają się cofać, potem – że 
pojawiają się coraz rzadziej. Objawy wystę-
pują teraz jako czasowe powtarzalne fibo-
odpowiedzi po tej samej ilości tego samego 
posiłku. I tak zespoły bólowe albo wydzie-
lanie w oskrzelach dokuczają nam zwykle 
w ósmej godzinie po spożyciu zbóż glute-
nowych, a migreny np. w piątej godzinie po 
spożyciu sera. Na DDP jada się różnorodnie, 
produkty szkodliwe są rotowane, czyli spo-
żywane w pewnych odstępach czasu. 

bezglutenowe oraz sztuczne 
substancje dodawane do żywności. 
To dość rewolucyjny pogląd 
w dietetyce.  
Tak, ale uzasadniony. Jedzenie przez lata 
dzień w dzień białka mlecznego i zbóż ma 
bardzo prozapalne działanie i jest przyczyną 
większości chorób oraz wad wrodzonych. 
Jeśli spożywamy niewielkie porcje, to 
przez pewien czas możemy nie odczuwać 
skutków tej diety, ale po dłuższym okresie 
przeciążania wciąż tych samych szlaków me-
tabolicznych dochodzi do rozwoju choroby. 
Owoce i soki owocowe są dobrymi produk-
tami, ale wyłącznie dla dzieci. Jednak i w tym 
wypadku obowiązują ograniczenia, np.  ba-
nany i winogrona można jadać 1–2 razy 
w tygodniu. Witaminę C korzystniej pozyski-
wać z ziemniaków, surowych i gotowanych 
warzyw oraz kiszonek. Czekolada, podobnie 
jak owoce i soki owocowe, nie powinna być 
jadana codziennie.

Pani teoria jest sprzeczna z obowią- 
zującymi zaleceniami dietetycz- 
nymi, np. jedz 5 razy dziennie 
warzywa i owoce, jedz jak najczę- 
ściej ziarna i produkty zbożowe. 
Tymi zaleceniami nie da się wyleczyć ani 
łuszczycy, ani cukrzycy, ani reumatoidal-
nego zapalenia stawów, ani astmy. Z DDP 
udaje się to osiągnąć. Medycyna wie, że 
zdrowie zależy od tego, co jemy, tylko nie 
zawsze widzi zagrożenie tam, gdzie ono 
istnieje. Większość osób każdego dnia spo-
żywa chleb, nie mając świadomości, że jest 
to szkodliwe. Nałóg jadania codziennie złych 
produktów jest jedną z przyczyną chorób 
i procesu starzenia się. DDP sprzyja intu-
icyjnemu dobieraniu dobrych produktów 
i właściwej dawki dobowej białka, tłuszczu 
oraz węglowodanów. 
Warzywa są u mnie na liście dobrych pro-
duktów, jestem jednak przeciwna namawia-
niu do jedzenia warzyw kogoś, kto ich nie 
lubi. Niechęć do posiłku jest sygnałem od 
organizmu, że dany produkt jest dla niego 

JEŻELI NIEUSTANNIE BĘDZIEMY DOSTARCZAĆ ORGANIZMOWI 
PROBLEMATYCZNYCH SUBSTANCJI, BĘDZIE ON STALE WYDZIE-
LAŁ MEDIATORY ZAPALENIA JAKO JEDEN Z OBJAWÓW  
ZAŚMIECENIA GO NIEPOTRZEBNYM MU JEDZENIEM. 

Dla dorosłych owoce są zbyt pro-
zapalne, można je jeść co 3–7 dni. 
Jak najrzadziej należy spożywać 

banany, jabłka, winogrona.
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W momencie kiedy zauważamy, że jakiś pro-
dukt wywołuje określony objaw chorobowy, 
zaczynamy jeść go rzadziej i mniej oraz 
obserwować skutki jego odstawienia. Służy 
to odczulaniu. Organizm przez odstawienie 
i okresowy powrót tego produktu według 
zasady rotacji (jadania co 3–7 dni lub rza-
dziej), uczy się go tolerować. Na podstawie 
25-letniej praktyki lekarskiej i rezultatów 
osiąganych w terapii pacjentów przeko-
nałam się, że prawie wszystkie choroby 
leczy się tak samo: trzeba szukać czynnika 
dietetycznego, który spowodował chorobę. 
Nie zawsze zdołamy od razu zmienić swoje 
nawyki żywieniowe, ale należy do tego pod-
chodzić spokojnie i ponawiać próby. 

Wspomniała pani, że DDP opóźnia 
proces starzenia się. 
Piszę w książce o OBJAWIE PORANNYM 
jako manifestacji fizykalnej dużych zaburzeń 
metabolicznych związanych z tym, co jemy. 
Jest to np. potrzeba oczyszczania nosa, 
gardła lub oskrzeli z rana, sztywność bądź 
ból stawów lub mięśni odczuwane po obu-
dzeniu, FENOMEN BRZASKU i in. Przyczyny 
takich objawów upatruje się m.in. w nierów-
nowadze hormonalnej, ale tak naprawdę 
medycyna nie wie, co w zakresie jedzonego 
pożywienia powoduje te poranne trudno-
ści. Tymczasem, a mówię to na podstawie 
obserwacji pacjentów, przestrzegając DDP 
i eliminując szkodliwe czynniki dietetyczne, 
możemy dłużej zachować młodość, usunąć 
zmarszczki i uniknąć przykrego efektu po-
rannego w jakiejkolwiek chorobie objawia-
jącej się dyskomfortem po przebudzeniu. 
Za Objaw Poranny są odpowiedzialne 
konkretne szkodliwe produkty i mieszanie 
białek. Przyczyny tego objawu w zakresie 
żywienia można diagnozować jedynie z wy-
korzystaniem DDP. To, co wywołuje Objaw 
Poranny, jest przyczyną starzenia się. W me-
dycynie akademickiej na razie nikt nie opisał 
dietetycznych przyczyn Objawu Porannego, 
w tym Fenomenu Brzasku. Jest to moje od-
krycie badawcze.

EWA BEDNARCZYK-WITOSZEK  
Ukończyła Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Uzyskała drugi stopień specjalizacji z zakresu 
laryngologii. Temat roli diet w różnych dziedzinach medycyny 
zgłębia już od 25 lat. W ostatniej swojej książce „Dieta Dobrych 

Produktów”, która ukazała się nakładem wydawnictwa KOS, 
przedstawia oryginalną koncepcję dietetyczną, która może stać 
się narzędziem zarówno profilaktyki, jak i terapii różnych cho-
rób. Dieta Dobrych Produktów zaleca obserwowanie objawów 
po spożytym posiłku w celu dokonania oceny, czy był on dla nas 
korzystny czy szkodliwy. Istotą DDP jest uzyskanie tolerancji na 
wszystkie nietolerowane produkty.

NIECHĘĆ DO POSIŁKU JEST SYGNAŁEM OD ORGANIZMU, 
ŻE DANY PRODUKT JEST DLA NIEGO SZKODLIWY. NIE 
WOLNO JEŚĆ TEGO, CZEGO NIE LUBIMY, ALE NIE WOLNO 
TEŻ TRWAĆ W NAŁOGACH ŻYWIENIOWYCH.

Czy DDP może pomóc pozbyć się 
nadwagi i otyłości? 
Oczywiście! Stosujemy 3–7 dni DDP, po 
czym dobę wolności żywieniowej, znów 
wracamy do 3–7 dni DDP itd. Należy prze-
strzegać zasady: jeden rodzaj produktu 
bogatobiałkowego na dobę jedzony 1–3 
razy w ciągu 24 godzin do syta. Do tego 
spożywamy węglowodany i tłuszcze z listy 
Dobrych Produktów. Spożywanie jednego 
rodzaju produktu białkowego na dobę 
pozwala zauważyć, które białko jest nam 
bardziej przyjazne, a które mniej. Po trzech 
dobach na DDP zaczynają ujawniać się 
powiązania między tym, co zjemy, a tym, 
co powoduje zatrzymywanie wody w orga-
nizmie lub chudnięcie. Prowadzimy dzien-
niczek dietetyczny. Dni, które dają poranny 
spadek wagi, zapisujemy w dzienniczku jako 
korzystne, a te, które dają poranny przyrost 
wagi – wpisujemy na listę niekorzystnych. 
I już wiemy, co jeść, a czego nie.

Czy, chcąc być zdrowym, trzeba 
przez cały czas stosować DDP?
Można robić przerwy. Warto wtedy słuchać, 
co podpowiada nam organizm. Jeśli zauwa-
żymy pogorszenie samopoczucia, wracamy 
do DDP i zwykle w ciągu 1–2 dni odzyskuje-
my równowagę metaboliczną. 

Należy pamiętać, że nigdy nie jesteśmy 
zwolnieni z samoobserwacji i uważności, 
że zawsze powinniśmy delektować się 
posiłkiem i że nie wolno jeść tego, co nam 
nie smakuje. Przy dłuższym stosowaniu 
DDP zalecam co pewien czas zmianę pory 
posiłków oraz charakteru śniadań, obiadów 
i kolacji. Wszelka monotonia jest szkodliwa. 
Wskazane jest również w miarę częste zjada-
nie ostatniego posiłku przed godziną 17.00.

Jaka wiedza potrzebna jest osobie, 
która chce zastosować DDP?
Żeby lepiej żyć, trzeba poszerzać swoją 
wiedzę. Warto nauczyć się nieco botaniki, 
wiedzieć, jakie produkty należą do tej samej 
grupy, bo jeśli jeden z nich nam szkodzi, to 
z innymi z tej samej grupy botanicznej może 
być podobnie. Należy zapoznać się z listą 
Dobrych Produktów (nawykowo nienadu-
żywanych) i wiedzieć, które to są Produkty 
Szkodliwe (nawykowo nadużywane). 
Musimy też zdawać sobie sprawę, jakie pro-
dukty są źródłem białka, jakie – węglowo-
danów, a jakie – tłuszczów, i w czym jest naj-
więcej cukrów prostych. Ta wiedza pozwoli 
nam na świadome odżywianie i uzyskanie 
wpływu na nasze zdrowie. W trzeciej dobie 
stosowania DDP może wystąpić reakcja ana-
logiczna do innych sytuacji, w których od-
stawiamy nawykowo zażywaną substancję. 
Trzy pierwsze doby odżywiania się według 
jakiejkolwiek innej diety niż dotychczas to 
okres dostosowywania się organizmu. 

ROZMAWIAŁA 
BARBARA SKRZYPIŃSKA 
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