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Porady dietetyka

Dieta łagodząca
zatrucie pokarmowe

Latem częściej przytrafiają się zatrucia pokarmowe

JAK UGOTOWAĆ KLEIK
a KLEIK Z PŁATKÓW
OWSIANYCH NA WYWARZE WARZYWNYM
– 280 kcal
Składniki: pół szklanki płatków owsianych, pół korzenia
pietruszki, ćwiartka selera,
pół łyżeczki masła, sól
Przygotowanie: warzywa
umyć, obrać, pokroić w drobną kostkę, ugotować
w dwóch szklankach wody
i odcedzić. Płatki zalać czterema szklankami wody
i gotować na bardzo małym
ogniu pod przykryciem około
godzinę. Od czasu do czasu
zamieszać. W razie potrzeby
dolewać wody. Kleik przece-

lub kaszki kukurydzianej z dodatkiem małej ilości soli.
a W trzecim, czwartym dniu
dietę można rozszerzać. Włączamy małe lekkostrawne po-

dzić, połączyć z warzywnym
wywarem. Dodać masło
i doprawić solą.
a KLEIK Z KASZY JĘCZMIENNEJ – 230 kcal
Składniki: pół szklanki kaszy
jęczmiennej, 6-7 szklanek
wody, sól, płaska łyżeczka
masła, sól
Przygotowanie: kaszę opłukać, wsypać na zimną wodę,
gotować pod przykryciem
na bardzo małym ogniu
przez około 2 godziny. Często mieszać, w razie potrzeby dolewać wody. Gotowy
kleik przetrzeć przez sito,
dodać masło, sól.

siłki, zalecane są kaszki i kleiki
na wodzie z ryżu, płatków owsianych, kaszy kukurydzianej,
kaszy manny, kaszy jęczmiennej.Jeśliwymiotyustąpiły,doka-
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atemwysokatemperaturasprzyjarozwojowi
drobnoustrojów, dlatego zatrucia pokarmowewystępujączęściej,zwłaszczakiedyniepamiętamy o zasadach higieny bądź
spożywamyposiłkiwmiejscach,
gdzie się ich nie przestrzega.
Ostrąbiegunkęinfekcyjnąleczy się dietą. Lekarz przepisze
nam antybiotyk dopiero w momencie, kiedy biegunka się
przedłużaiwynikiposiewukału
sądodatnie.Przedwizytąulekarza,wpierwszychgodzinachpojawienia się biegunki możemy
sięratowaćspecyfikamizapteki
dostępnymibezrecepty,np.węglemleczniczym.Wartorównież
przestrzegać poniższych rad,
którepomogązłagodzićdolegliwości żołądkowe:
a Nawadniajorganizm.Częste
wypróżnienia, wymioty mogą
go odwodnić. Zagraża to zdrowiu i życiu. Zalecana jest woda
mineralna niegazowana, słaba
herbata,płynyzawierająceskrobię (rozcieńczone kisiele).
Do płynów nie należy dodawać
cukrów, ponieważ fermentuje
on w jelitach i nasila dolegliwościjelitowe.Napojepowinny
być spożywane często, ale
w małych ilościach, zapewni to
regularne nawodnienie organizmu.
a Przez pierwsze dwa dni zalecane jest picie herbat ziołowych (rumianek, mięta)
na przemian z płynami nawadniającymi. Specjalne płyny nawadniające można również kupić w aptece bez recepty. Nadal
do płynów nie dodaje się cukru.
W razie potrzeby podaje się pozajelitowo(wpostacikroplówki)
wieloelektrolitowy roztwór lub
roztwór chlorku sodu iglukozy.
W drugim dniu biegunka i wymioty powinny ulec zmniejszeniu, do diety można włączyć
rzadkie kleiki na wodzie z ryżu

szymożnadodaćmałąilośćugotowanej startej marchewki, gotowane przetarte jabłko lub
przetartego selera. Zalecane są
sucharkidietetyczne(bezcukru)
lub czerstwa bułka – w postaci
rozmoczonej, np. w herbacie.
Korzystnedziałaniezapierające
mają zwykłe chrupki kukurydziane (bez dodatków).
a Wpiątym–dziesiątymdniu
stopniowe rozszerzanie diety
pozwoli uzupełnić straty witamin i składników mineralnych.
Dieta powinna być lekkostrawna. Na początek dobrze
zrobikanapkazpieczywapszennego cienko posmarowana masłem z plasterkiem chudej wędliny. Od szóstego dnia do diety
można wprowadzić chudy twaróg z dodatkiem małej ilości
miodulubdelikatnego(bezskórek i pestek) dżemu.
Papki stopniowo zastępujemy potrawami gotowanymi
na bazie chudego mięsa i warzyw. Początkowo mięso powinno być w postaci mielonej
a warzywa dobrze rozgotowane
irozdrobnione.Kasze,ryżmogą
być dodatkiem, ale już nie wpostaci kleiku. Owoce przed jedzeniem należy dokładnie
umyć, początkowo zalecane są
bezskórkiwpostacirozgotowanych i przetartych musów.
Na tym etapie diety dobrze tolerowane są jaja na półmiękko
lub miękko.
Uwaga! Do diety bardzo powoli wprowadza się mleko, ponieważ zawarty w mleku cukier
mleczny (laktoza) może nasilać
biegunki. Napoczątekzalecany
jest jogurt naturalny bez cukru,
delikatnykefirlubmlekoacidofilne.
W ciągu dnia należy spożywać 4-5 małych posiłków. Przez
najbliższe dwa tygodnie wykluczamypotrawytłuste,pikantne,
kawę, mocne herbaty, alkohol.
Anna Rogulska

Biblioteka NA ZDROWIE
a Nie trzeba być wnikliwym
obserwatorem, by zauważyć,
że każdy człowiek koncentruje się głównie na samym
sobie – pisze Ryszard Klein
we wstępie do swej, wydanej
przez KOS, książki „Cisza.
Esencja naszego umysłu”.
Szczególnie jest to widoczne,
gdy ktoś próbuje ingerować
w nasz osobisty obszar.
Wtedy – zwykle wewnętrznie
– srożymy się niczym jeż,
chowamy w skorupie niczym
ślimak, gotowi z determinacją bronić swego ja. I to jest
nasz, i to jest każdego człowieka problem – zdaje się
twierdzić autor „Ciszy...”, próbując bez agresji, a raczej
poprzez sugerowanie łagodnych rozwiązań, namówić
czytelnika na otwartość.
– Nasze życie jest lustrem,
odbijającym obraz wewnętrznego świata. Jeżeli chcę
życie odmienić, muszę wyjść
z ograniczeń własnych wyobrażeń, iluzji i lęków – wręcz
poetycko ujmuje to Klein.
Z drugiej strony autor
dostrzega, że trzeba nie lada
odwagi, by bez przymusu
podjąć się weryfikacji własnego ja. Przede wszystkim
barierą jest głęboko w nas
ukryty lęk przed zmianami,
przed utratą misternie budowanej własnej, acz – jak
twierdzi Klein – sztucznej
tożsamości.
Tu dochodzimy do tego, kto
jest za to odpowiedzialny?
Oczywiście – umysł. I tu
autor stosuje kolejny podział
– na „umysł zwykły” (nie
dopuszczający do siebie żadnych myśli i przekonań poza
przez siebie wytworzonymi)
i umysł wolny od iluzji. Tę
wyższą jakość można osiągnąć poprzez intensywny trening – samoobserwację
i medytacyjne ćwiczenia
(przedstawiane także w tej
książce), mające na celu
uwalnianie się od iluzji,
zyskanie wewnętrznego spokoju, harmonii i szczęścia.
Dla zobrazowania swej teorii
Klein odwołuje się do powszechnie znanych przykładów i wspólnych nam
wszystkim obrazów z kultu-

ry masowej. Najbardziej
wyrazisty obraz wyjścia
poza schematyczne myślenie odnajduje w filmie
„Truman show”. Jak pamiętamy, bohater filmu przez
długie lata niczego nie
podejrzewał, dając się oglądać i podglądać jak kukła
w wyimaginowanym świecie. Dopiero gdy wypłynął
w morze, by sięgnąć ręką
horyzontu, przeżył szok,
docierając do namalowanej
na płótnie makiety.
Trudno nam będzie w tej –
toczonej podczas lektury
książki – rozgrywce o własne
ja przeżyć coś podobnego,
ale z niewielką pomocą autora przynajmniej na cząstkę
podobnego olśnienia możemy się przygotować.
Książka odsłania wielobarwność ludzkiej natury i niewątpliwie może być łatwiejszą lekturą dla człowieka
ukierunkowanego na stałe
(niczym wspomniany
Truman...) poszukiwanie, niż
dla osobnika nie dopuszczającego do siebie myśli, że
poza światem zastanym
może istnieć jakiś inny.
Geniusz radia, Marconi,
po nocy spędzonej
nad swym wynalazkiem,
zwierzył się przyjacielowi,
że jednego nie rozumie –
dlaczego radio działa...?
Może zabrakło mu tej książki...

N

a Cisza. Esencja naszego
umysłu – Ryszard Klein,
KOS 2012, s. 384

Morwa biała reguluje poziom cukru i cholesterolu we krwi

M

orwa biała to nie tylko
wielki przysmak jedwabników, ale także
bardzo korzystna dla naszego
zdrowia roślina.
Wyciąg z morwy białej reguluje poziom cukru we krwi. Pomagawgubieniuzbędnychkilogramów. Morwa od dawna jest
doceniana w ziołolecznictwie.
Korzenie drzewa wykorzystywanom.in.wchińskiejmedycynieludowejdoleczeniagorączki,
cukrzycy, kaszlu.
Morwa zawiera flawonoidy,
kumaryny,taniny,cukry(inwertowany trzcinowy). Jagody
(owoce morwy) zawierają również witaminy A, B1, B2, C oraz
barwnik,któryjestwykorzysty-

wanydobarwieniaprzetworów.
Zliścimorwymożnaprzyrządzićherbatę,wchodząonetakże
w skład środków odchudzających. Najczęściej z morwy produkowane są preparaty, które
majązazadaniestabilizowaćpoziom cukru, cholesterolu
i trójglicerydów w surowicy
krwi. Z przeprowadzonych badańwynika,żeliściemorwyhamujądziałanieenzymówodpowiedzialnych za trawienie węglowodanów.
Zkoleimorwaczarnajestwykorzystywana w chorobach takich jak: rak piersi, rak jajnika,
zapalenie nadkłykcia bocznego
kości ramiennej (łokieć tenisisty). W ostatnim przypadku jest

ona stosowana w postaci okładów. Z owoców morwy czarnej
można przygotować marmolady,dżemy.Wykorzystywanesą
takżedoprodukcjialkoholuisyropów.
Owoce morwy białej zawierają aż do 20 procent cukrów –
głównie glukozę, maltozę, sacharozę, fruktozę i kwasy organiczne- cytrynowy, jabłkowy
oraz olejek lotny. Ze względu
nadużezawartościłatwoprzyswajalnych cukrów, ludność zamieszkująca Himalaje suszy
owoce,następniemielenamąkę
i wykorzystuje je jako dodatek
do potraw. Suszone owoce zabieranowdalekiepodróżei służyły one jako regenerujące

iwzmacniającesiłypożywienie.
Liściesąźródłemwitamintakich jak: tiamina (B1), ryboflawina (B2), pirydoksyna, witamina PP oraz sterole i kwas palmitynowy .
Wchińskiejmedycynieludowejdocelówleczniczychwykorzystywane są wszystkie części
morwy białej. Na Jawie napar
zmłodychliścizalecanyjestmamom karmiącym.
NatomiastwPolscedostępne
sąpreparatyzliścimorwy,liście
morwy w postaci suszu do parzenia herbaty lub w postaci
konfitury z owoców.
Liście morwy mają substancje, hamujące działanie enzymów,któreodpowiadajązaroz-

kład węglowodanów (ograniczająmetabolizmcukrówzłożonych).Zatemzmniejszająwchłanianie glukozy przez organizm.
Dzięki temu część węglowodanów przechodzi przez jelita
w formie niestrawionej i zostaje
wydalona z organizmu, zaś poziom cukru po posiłku stabilizuje się.
Pamiętajmy, że w naszym organizmie przemiana węglowodanowaprowadzidoprzemiany
lipidowej–ograniczeniewchłaniania cukrów pomaga zatem
utrzymać prawidłową wagę.
Zmniejsza się ilość odkładanej
tkanki tłuszczowej, co wspomaga proces odchudzania. Dodatkowo substancje zawarte

w morwie obniżają poziom
trójglicerydów i „złego” cholesterolu (LDL), podczas gdy poziom dobrego cholesterolu
(HDL) podnosi się.
Preparaty morwy najczęściej
zalecane są przy:
a podwyższonym stężeniu
glukozy we krwi
a nadmiernym apetycie
a podwyższonym poziomie
cholesterolu
Zawsze gdy decydujemy się
zażywać dodatkowy suplement
dietylubzioła,wartoskonsultować to z lekarzem. Niektóre suplementy diety mogą wchodzić
w niekorzystne dla nas reakcje
z lekami, które zażywamy.
Anna Rogulska

