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Dieta "agodz#ca
zatruciepokarmowe

Poradydietetyka

Latemwysokatempera-
turasprzyjarozwojowi
drobnoustrojów, dla-
tego zatrucia pokar-
mowewyst!puj"cz!#-

ciej,zw$aszczakiedyniepami!-
tamy o zasadach higieny b"d%
spo&ywamyposi$kiwmiejscach,
gdzie si! ich nie przestrzega.

Ostr"biegunk! infekcyjn" le-
czy si! diet". Lekarz przepisze
nam antybiotyk dopiero w mo-
mencie, kiedy biegunka si!
przed$u&aiwynikiposiewuka$u
s"dodatnie.Przedwizyt"uleka-
rza,wpierwszychgodzinachpo-
jawienia si! biegunki mo&emy
si!ratowa'specyfikamizapteki
dost!pnymibezrecepty,np.w!-
glemleczniczym.Wartorównie&
przestrzega' poni&szych rad,
którepomog"z$agodzi'dolegli-
wo#ci&o$"dkowe:
a Nawadniajorganizm.Cz!ste
wypró&nienia, wymioty mog"
go odwodni'. Zagra&a to zdro-
wiu i &yciu. Zalecana jest woda
mineralna niegazowana, s$aba
herbata,p$ynyzawieraj"ceskro-
bi! (rozcie(czone kisiele).
Do p$ynów nie nale&y dodawa'
cukrów, poniewa& fermentuje
on w jelitach i nasila dolegli-
wo#ci jelitowe. Napoje powinny
by' spo&ywane cz!sto, ale
w ma$ych ilo#ciach, zapewni to
regularne nawodnienie organi-
zmu.
a Przez pierwsze dwa dni za-
lecane jest picie herbat zio$o-
wych (rumianek, mi!ta)
na przemian z p$ynami nawad-
niaj"cymi. Specjalne p$yny na-
wadniaj"ce mo&na równie&ku-
pi' w aptece bez recepty. Nadal
do p$ynów nie dodaje si!cukru.
W razie potrzeby podaje si!po-
zajelitowo(wpostacikroplówki)
wieloelektrolitowy roztwór lub
roztwór chlorku sodu i glukozy.
W drugim dniu biegunka i wy-
mioty powinny ulec zmniejsze-
niu, do diety mo&na w$"czy'
rzadkie kleiki na wodzie z ry&u

lub kaszki kukurydzianej z do-
datkiem ma$ej ilo#ci soli.
a W trzecim, czwartym dniu
diet! mo&na rozszerza'. W$"-
czamy ma$e lekkostrawne po-

si$ki, zalecane s" kaszki i kleiki
na wodzie z ry&u, p$atków ow-
sianych, kaszy kukurydzianej,
kaszy manny, kaszy j!czmien-
nej.Je#liwymiotyust"pi$y,doka-

szymo&nadoda'ma$"ilo#'ugo-
towanej startej marchewki, go-
towane przetarte jab$ko lub
przetartego selera. Zalecane s"
sucharkidietetyczne(bezcukru)
lub czerstwa bu$ka – w postaci
rozmoczonej, np. w herbacie.
Korzystnedzia$aniezapieraj"ce
maj" zwyk$e chrupki kukury-
dziane (bez dodatków).
a Wpi!tym–dziesi!tymdniu
stopniowe rozszerzanie diety
pozwoli uzupe$ni' straty wita-
min i sk$adników mineralnych.
Dieta powinna by' lekko-
strawna. Na pocz"tek dobrze
zrobikanapkazpieczywapszen-
nego cienko posmarowana ma-
s$em z plasterkiem chudej w!d-
liny. Od szóstego dnia do diety
mo&na wprowadzi'chudy twa-
róg z dodatkiem ma$ej ilo#ci
miodulubdelikatnego(bezskó-
rek i pestek) d&emu.

Papki stopniowo zast!pu-
jemy potrawami gotowanymi
na bazie chudego mi!sa i wa-
rzyw. Pocz"tkowo mi!so po-
winno by' w postaci mielonej
a warzywa dobrze rozgotowane
irozdrobnione. Kasze, ry&mog"
by'dodatkiem, ale ju&nie w po-
staci kleiku. Owoce przed je-
dzeniem nale&y dok$adnie
umy', pocz"tkowo zalecane s"
bez skórki w postaci rozgotowa-
nych i przetartych musów.
Na tym etapie diety dobrze to-
lerowane s" jaja na pó$mi!kko
lub mi!kko.

Uwaga! Do diety bardzo po-
woli wprowadza si! mleko, po-
niewa&zawarty w mleku cukier
mleczny (laktoza) mo&e nasila'
biegunki. Napocz"tekzalecany
jest jogurt naturalny bez cukru,
delikatnykefir lubmlekoacido-
filne.

W ci"gu dnia nale&y spo&y-
wa'4-5 ma$ych posi$ków. Przez
najbli&sze dwa tygodnie wyklu-
czamypotrawyt$uste,pikantne,
kaw!, mocne herbaty, alkohol.
AnnaRogulska
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a Nie trzeba by!wnikliwym
obserwatorem, by zauwa"y!,
"e ka"dy cz#owiek koncen-
truje si$ g#ównie na samym
sobie – pisze Ryszard Klein
we wst$pie do swej, wydanej
przez KOS, ksi%"ki „Cisza.
Esencja naszego umys#u”.
Szczególnie jest to widoczne,
gdy kto& próbuje ingerowa!
w nasz osobisty obszar.
Wtedy – zwykle wewn$trznie
– sro"ymy si$ niczym je",
chowamy w skorupie niczym
&limak, gotowi z determina-
cj% broni! swego ja. I to jest
nasz, i to jest ka"dego cz#o-
wieka problem – zdaje si$
twierdzi! autor „Ciszy...”, pró-
buj%c bez agresji, a raczej
poprzez sugerowanie #agod-
nych rozwi%za', namówi!
czytelnika na otwarto&!.
– Nasze "ycie jest lustrem,
odbijaj%cym obraz wew-
n$trznego &wiata. Je"eli chc$
"ycie odmieni!, musz$wyj&!
z ogranicze'w#asnych wyo-
bra"e', iluzji i l$ków – wr$cz
poetycko ujmuje to Klein.
Z drugiej strony autor
dostrzega, "e trzeba nie lada
odwagi, by bez przymusu
podj%! si$weryfikacji w#as-
nego ja. Przede wszystkim
barier% jest g#$boko w nas
ukryty l$k przed zmianami,
przed utrat%misternie budo-
wanej w#asnej, acz – jak
twierdzi Klein – sztucznej
to"samo&ci.
Tu dochodzimy do tego, kto
jest za to odpowiedzialny?
Oczywi&cie – umys#. I tu
autor stosuje kolejny podzia#
– na „umys# zwyk#y” (nie
dopuszczaj%cy do siebie "ad-
nychmy&li i przekona' poza
przez siebie wytworzonymi)
i umys#wolny od iluzji. T$
wy"sz% jako&!mo"na osi%g-
n%! poprzez intensywny tre-
ning – samoobserwacj$
i medytacyjne !wiczenia
(przedstawiane tak"e w tej
ksi%"ce),maj%ce na celu
uwalnianie si$ od iluzji,
zyskanie wewn$trznego spo-
koju, harmonii i szcz$&cia.
Dla zobrazowania swej teorii
Klein odwo#uje si$ do pow-
szechnie znanych przyk#a-
dów i wspólnych nam
wszystkim obrazów z kultu-

ry masowej. Najbardziej
wyrazisty obraz wyj&cia
poza schematyczne my&le-
nie odnajduje w filmie
„Truman show”. Jak pami$-
tamy, bohater filmu przez
d#ugie lata niczego nie
podejrzewa#, daj%c si$ ogl%-
da! i podgl%da! jak kuk#a
w wyimaginowanym &wie-
cie. Dopiero gdy wyp#yn%#
wmorze, by si$gn%! r$k%
horyzontu, prze"y# szok,
docieraj%c do namalowanej
na p#ótnie makiety.
Trudno nam b$dzie w tej –
toczonej podczas lektury
ksi%"ki – rozgrywce o w#asne
ja prze"y! co& podobnego,
ale z niewielk% pomoc% auto-
ra przynajmniej na cz%stk$
podobnego ol&nienia mo"e-
my si$ przygotowa!.
Ksi%"ka ods#ania wielobar-
wno&! ludzkiej natury i nie-
w%tpliwie mo"e by! #atwiej-
sz% lektur% dla cz#owieka
ukierunkowanego na sta#e
(niczym wspomniany
Truman...) poszukiwanie, ni"
dla osobnika nie dopuszcza-
j%cego do siebie my&li, "e
poza &wiatem zastanym
mo"e istnie! jaki& inny.
Geniusz radia, Marconi,
po nocy sp$dzonej
nad swym wynalazkiem,
zwierzy# si$ przyjacielowi,
"e jednego nie rozumie –
dlaczego radio dzia#a...?
Mo"e zabrak#omu tej ksi%"-
ki...
N
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a Cisza. Esencja naszego
umys!u – Ryszard Klein,
KOS 2012, s. 384

a KLEIK Z P"ATKÓW
OWSIANYCH NA WYWA-
RZEWARZYWNYM
– 280 kcal

Sk!adniki: pó# szklanki p#at-
ków owsianych, pó# korzenia
pietruszki, !wiartka selera,
pó# #y"eczki mas#a, sól
Przygotowanie:warzywa
umy!, obra!, pokroi!w drob-
n% kostk$, ugotowa!
w dwóch szklankach wody
i odcedzi!. P#atki zala! czte-
rema szklankami wody
i gotowa! na bardzoma#ym
ogniu pod przykryciem oko#o
godzin$. Od czasu do czasu
zamiesza!.W razie potrzeby
dolewa!wody. Kleik przece-

dzi!, po#%czy! z warzywnym
wywarem. Doda!mas#o
i doprawi! sol%.

a KLEIK Z KASZY J#CZ-
MIENNEJ – 230 kcal

Sk!adniki: pó# szklanki kaszy
j$czmiennej, 6-7 szklanek
wody, sól, p#aska #y"eczka
mas#a, sól
Przygotowanie: kasz$ op#u-
ka!, wsypa! na zimn%wod$,
gotowa! pod przykryciem
na bardzoma#ym ogniu
przez oko#o 2 godziny. Cz$-
sto miesza!, w razie potrze-
by dolewa!wody. Gotowy
kleik przetrze! przez sito,
doda!mas#o, sól.

JAKUGOTOWA!KLEIK

Latemcz$%ciej przytrafiaj&si$zatruciapokarmowe

Morwa bia$a to nie tylko
wielki przysmak jed-
wabników, ale tak&e

bardzo korzystna dla naszego
zdrowia ro#lina.

Wyci"g z morwy bia$ej regu-
luje poziom cukru we krwi. Po-
magawgubieniuzb!dnychkilo-
gramów. Morwa od dawna jest
doceniana w zio$olecznictwie.
Korzenie drzewa wykorzysty-
wanom.in.wchi(skiejmedycy-
nieludowejdoleczeniagor"czki,
cukrzycy, kaszlu.

Morwa zawiera flawonoidy,
kumaryny,taniny,cukry(inwer-
towany trzcinowy). Jagody
(owoce morwy) zawieraj" rów-
nie& witaminy A, B1, B2, C oraz
barwnik,któryjestwykorzysty-

wanydobarwieniaprzetworów.
Zli#cimorwymo&naprzyrz"-

dzi'herbat!,wchodz"onetak&e
w sk$ad #rodków odchudzaj"-
cych. Najcz!#ciej z morwy pro-
dukowane s" preparaty, które
maj"zazadaniestabilizowa'po-
ziom cukru, cholesterolu
i trójglicerydów w surowicy
krwi. Z przeprowadzonych ba-
da(wynika,&eli#ciemorwyha-
muj"dzia$anieenzymówodpo-
wiedzialnych za trawienie w!-
glowodanów.

Zkoleimorwaczarnajestwy-
korzystywana w chorobach ta-
kich jak: rak piersi, rak jajnika,
zapalenie nadk$ykcia bocznego
ko#ci ramiennej ($okie' tenisi-
sty). W ostatnim przypadku jest

ona stosowana w postaci ok$a-
dów. Z owoców morwy czarnej
mo&na przygotowa' marmo-
lady,d&emy.Wykorzystywanes"
tak&edoprodukcjialkoholuisy-
ropów.

Owoce morwy bia$ej zawie-
raj" a& do 20 procent cukrów –
g$ównie glukoz!, maltoz!, sa-
charoz!, fruktoz! i kwasy orga-
niczne- cytrynowy, jab$kowy
oraz olejek lotny. Ze wzgl!du
nadu&ezawarto#ci $atwoprzys-
wajalnych cukrów, ludno#' za-
mieszkuj"ca Himalaje suszy
owoce,nast!pniemielenam"k!
i wykorzystuje je jako dodatek
do potraw. Suszone owoce za-
bieranowdalekiepodró&ei s$u-
&y$y one jako regeneruj"ce

iwzmacniaj"cesi$ypo&ywienie.
Li#cies"%ród$emwitaminta-

kich jak: tiamina (B1), rybofla-
wina (B2), pirydoksyna, wita-
mina PP oraz sterole i kwas pal-
mitynowy .

Wchi(skiejmedycynieludo-
wejdocelówleczniczychwyko-
rzystywane s"wszystkie cz!#ci
morwy bia$ej. Na Jawie napar
zm$odychli#cizalecanyjestma-
mom karmi"cym.

NatomiastwPolscedost!pne
s"preparatyzli#cimorwy,li#cie
morwy w postaci suszu do pa-
rzenia herbaty lub w postaci
konfitury z owoców.

Li#cie morwy maj" substan-
cje, hamuj"ce dzia$anie enzy-
mów,któreodpowiadaj"zaroz-

k$ad w!glowodanów (ograni-
czaj"metabolizmcukrówz$o&o-
nych).Zatemzmniejszaj"wch$a-
nianie glukozy przez organizm.
Dzi!ki temu cz!#' w!glowoda-
nów przechodzi przez jelita
w formie niestrawionej i zostaje
wydalona z organizmu, za#po-
ziom cukru po posi$ku stabili-
zuje si!.

Pami!tajmy,&e w naszym or-
ganizmie przemiana w!glowo-
danowaprowadzidoprzemiany
lipidowej–ograniczeniewch$a-
niania cukrów pomaga zatem
utrzyma' prawid$ow" wag!.
Zmniejsza si! ilo#' odk$adanej
tkanki t$uszczowej, co wspo-
maga proces odchudzania. Do-
datkowo substancje zawarte

w morwie obni&aj" poziom
trójglicerydów i „z$ego” chole-
sterolu (LDL), podczas gdy po-
ziom dobrego cholesterolu
(HDL) podnosi si!.

Preparaty morwy najcz!#ciej
zalecane s"przy:
a podwy&szonym st!&eniu
glukozy we krwi
a nadmiernym apetycie
a podwy&szonym poziomie
cholesterolu

Zawsze gdy decydujemy si!
za&ywa'dodatkowy suplement
dietylubzio$a,wartoskonsulto-
wa' to z lekarzem. Niektóre su-
plementy diety mog"wchodzi'
w niekorzystne dla nas reakcje
z lekami, które za&ywamy.
AnnaRogulska

Morwa bia!a reguluje poziom cukru i cholesterolu we krwi


