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Stany zapalne to naturalnie występujące w ciele procesy. Kiedy doznajemy jakiegoś urazu, układ 
odpornościowy odpowiada zwyczajnymi objawami zapalenia. Gorąco, ból, zaczerwienienie i 
opuchlizna rozprzestrzeniają się u źródła w celu zlikwidowania infekcji i zregenerowania uszkodzonej 
tkanki. 

W rzeczywistości, ostry stan zapalny jest w całości aktem samoleczenia, który następuje w ciele. 
To dlatego mamy gorączkę, gdy walczymy z infekcją -  gorąco i obrzęk pompują krew przez całe 
ciało, aby pozbyć się niechcianej bakterii. To odpowiedź zdrowego systemu immunologicznego 
wywołanego do akcji. Dopiero, gdy stan zapalany nie wycisza się we właściwym momencie, nie jest 
to dłużej objaw procesów leczniczych. 

CZTERY KLUCZOWE BIAŁKA
Istnieją cztery kluczowe białka, które należy omówić, aby zrozumieć jak stany zapalne działają w 
ciele. Pierwsze, TNFa (z ang. Tumor Necrosis Factor alpha) to cytokiny, sygnalizują komórkom stan 
zapalny i odpowiadają na infekcję lub uraz wysyłaniem we właściwe miejsce białych krwinek. Drugie, 
NFkB (z ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) to faktor odpowiedzialny 
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za włączanie konkretnych genów, aby umożliwić 
białym krwinkom namnażanie i wykonywanie 
swojego zadania, czyli pozbywania się z ciała 
agresora. Następne, Inteurelkina 6 (IL-6) 
alarmuje białe krwinki do zaprzestania pracy, a 
na ich miejsce wprowadza monocyty, które 
tworzą makrofagi, a te zajmują rolę ekipy 
sprzątającej w miejscu urazu bądź infekcji i 
dosłownie zjadają obumarłe komórki. Ostatnie, 
białko C-reaktywne (CRP) jest produkowane 
przez wątrobę w odpowiedzi na poziom IL-6; 
przyczepia się do obumarłych komórek, aby 
makrofagi wiedziały, że należy je usunąć, bez 
tego organizm nie wiedziałby co powinno zostać 
wyczyszczone z chorych miejsc. 

Wszystkie te białka uaktywniają się w określonej 
kolejności i w uregulowany sposób podczas 
ostrych infekcji. Kiedy jednak odzywają się bez 
wyraźnej przyczyny i okupują niezainfekowane 
miejsca, zaczyna się przewlekły stan zapalny. 
Proteiny przestają być uregulowane i wychodzą 
poza kontrolę. Kluczem do poradzenia sobie ze 
stanem zapalnym jest praca nad regulacją grupy 
tych białek. 

Ten rodzaj stanu zapalnego jest odpowiedzialny 
za tworzenie wylęgarni dla chorób. Coraz więcej 
badań pokazuje, że odpowiedź zapalna jest 
bezpośrednio związana ze zdrowiem jelit. Niema 
70% odporności organizmu znajduje się w 
jelitach. Wzdęcia, napady biegunek, zaparcia, 
bolesne gazy, zgaga i refluks, to wszystko 
objawy stanu zapalnego w przewodzie 
pokarmowym. Kiedy ścianki jelit są uszkodzone 
przez syndrom przeciekającego jelita, oznacza 
to, że kosmki jelitowe nie są w stanie spełniać 
swoich niezbędnych funkcji. O syndromie 
cieknącego jelita mówimy kiedy ścianki jelit stały 
s i ę p r z e p u s z c z a l n e , p o z w a l a j ą c n a 

przedostawanie się szkodliwych produktów 
rozkładu do układu krwionośnego. Kiedy 
połączymy to z byciem wystawionym na 
wyzwalacze stanu zapalnego, posłańcy stanów 
zapalnych są wysyłani do ataku na te „obce 
obiekty”, które krążą w układzie krwionośnym. Te 
reakcje alergiczne i nietolerancje mogą stać się 
odpowiedzialne za wiele symptomów chorób 
zapalnych, takich jak artretyzm, zespół jelita 
drażliwego, choroba Leśniowskiego-Crohn’a, 
zapalenie okrężnicy, toczeń i wiele innych.

WSPÓŁCZEŚNIE 
SUBSTANCJE PROZAPALNE 
DOSTARCZAMY SOBIE 
KAŻDEGO DNIA
W czasach przemysłowego, przetworzonego 
j e d z e n i a , n a ł a d o w a n e g o c u k r e m i 
węg lowodanami , uk ład t raw ienny jes t 
bombardowany substancjami pro-zapalnymi, 
k t ó r e p o d k r ę c a j ą d z i a ł a n i e u k ł a d u 
immunologicznego na najwyższy bieg. Ma to 
szczególne znaczenie u osób chorych na 
choroby autoimmunologiczne, ponieważ ich 
układ odpornościowy jest włączony przez cały 
czas i ciało rozpoczynając atak, nie potrafi 
odróżnić swoich komórek od komórek obcych. 

Poradzenie sobie ze stanem zapalanym ma 
znaczenie także u osób, które nie mają żadnej 
choroby autoimmunologicznej. Stany te są 
prekursorem dla chorób przewlekłych, dlatego 
tak ważne jest, aby usunąć je zanim przejdą w 
stan chroniczny. I tu jedzenie ma znaczenie.

Jest faktem, że dużej części stanów zapalnych 
można zapobiec i, co zaskakujące, wiele 
czynników jest pod naszą kontrolą. Jeśli 
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zrozumiemy bodźce pobudzające stany zapalne i wpływ naszych codziennych wyborów na zdrowie, 
przeciwdziałanie zapaleniom stanie się możliwe. To tylko kwestia odpowiedniej wiedzy i narzędzi.

POTENCJALNE PRZYCZYNY STANÓW 
ZAPALNYCH 
1. ŹRÓDŁA JEDZENIA

Jedzenie może zarówno szkodzić jak i leczyć, w zależności od tego co jemy i jak przyrządzamy. 
Przetworzone jedzenie naładowane jest tłuszczami trans, odpowiedzialnymi za tworzenie 
szkodliwych frakcji cholesterolu LDL. To karmi stany zapalne na poziomie komórkowym, tętnice 
tworzą wolne rodniki, niszcząc komórki i otwierając możliwości przed chorobami.

Popularne alergeny, takie jak kazeina i gluten (białka znajdujące się w nabiale i zbożach) szybko 
uruchomić kaskadę stanów zapalnych. Większość wielonienasyconych olejów roślinnych takich jak 
olej z krokosza, słonecznikowy, kukurydziany, rzepakowy i sojowy są bogate w kwas linolowy, 
niezbędny kwas tłuszczowy omega-6, który ciało przekształca w kwas arachidonowy, czynnik 
prozapalny. 
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Nadmiar cukru może być jednym z głównych 
winowajców w walce przeciwko stanom 
zapalnym, ponieważ powoduje skoki poziomu 
cukru we krwi, niepotrzebnie wysy łając 
posłańców stanów zapalnych. Cukier też jest 
cwanym przeciwnikiem, lubi ukrywać się w 
przetworzonym jedzeniu, a nawet w produktach, 
gdzie jego obecności nikt by się nie spodziewał. 
Ważnym jest włączyć do diety umiarkowaną ilość 
owoców wraz ze zdrowymi tłuszczami, w celu 
ustabilizowania poziomu cukru we krwi. Kluczem 
do uporządkowania problemu zapalnego w 
organizmie jest uregulowanie poziomu cukru i 
jedną z lepszych dróg w tym kierunku jest ta z 
dobrymi tłuszczami.

Sól jest zdecydowanie nadużywana w naszym 
społeczeństwie. Tak jak cukier, jest teraz 
zachcianką, której mózg pragnie. Poradzenie 
sobie z poziomem sodu również może być 
czynnikiem w redukowaniu stanów zapalnych. 
Warto używać ziół i przypraw, które wzbogacą 
smak i zmniejszą potrzebę solenia. Istnieje 
jednak wiele dobrych źródeł prawdziwej soli, 
która zawiera ważne minerały i jest odpowiednia 
do spożywania. W zawartych w tym eBooku 
przepisach te źródła na pewno się pojawią. 

Obserwacja własnego ciała i trawienia będzie 
pomocna w zrozumieniu, które pokarmy aktywują 
trudności trawienne lub procesy zapalne. Mogą 
pojawić się takie dolegliwości jak wzdęcia lub 
opuchlizna rąk. Czasami jednak nie jest to takie 
proste i wtedy dobrze jest wykonać testy na 
alergie i nietolerancje, aby przejść właściwą dla 
siebie dietę eliminacyjną i usunąć na jakiś czas z 
jadłospisu problematyczne pokarmy, do czasu 
aż doprowadzimy organizm do normy. Produkty, 
na które wiecie, że macie alergię bądź 
nietolerancję prawie na pewno wzbudzają stan 

zapalny w organizmie. Rozpoznanie ich to trochę 
metoda prób i błędów, ale taka, która wyposaża 
Cię w odpowiednią wiedzą niezbędną do 
uwolnienie się od stanów zapalnych.

SŁUCHAJ SWOJEGO CIAŁA
Należy słuchać uważnie swojego ciała i 
dok ładnie obserwować , k tóre pokarmy 
napędzają stany zapalne w Waszym konkretnym 
przypadku. Skąd wiedzieć czy mamy objawy 
niepożądanych reakcji zapalnych? To kilka 
symptomów przewlekłych stanów zapalnych 
niskiego stopnia:

• wypryski skórne
• biegunka
• duszności
• bóle stawów i mięśni
• wzrost masy ciała
• puchnięcie
• suche oczy
• sztywność
• zaparcia
• częste infekcje
• niejasne myślenie

2. WPŁYW ŚRODOWISKA
Nasze środowisko często jest pomijane kiedy 
mowa o aspek tach naszego dobrego 
s a m o p o c z u c i a i z d r o w i a . J e d n a k w 
rzeczywistości jest to jeden z najsilniejszych 
czynników decydujących o stanie zapalnym. To 
mogą być faktory środowiskowe na poziomie 
chemicznym, emocjonalnym i energetycznym. 

Bardzo ważne jest, aby środowisko, w którym 
żyjemy było możliwie jak najbardziej wolne od 
toksyn, które obciążają organizm. Chemia z 
używanych w domu produktów przedostaje się 
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przez pory naszego ciała, zatruwa powietrze, 
którym oddychamy, a także jest w wodzie, którą 
p i jemy, co znacznie utrudnia wą t robie 
zneutralizowanie toksyn i usunięcie ich z 
wewnętrznego systemu. Ciągła ekspozycja na 
toksyczne chemikalia i zanieczyszczone 
powietrze sprawia, że system odpornościowy 
wariuje i ciągle działa jakby w trybie awaryjnym. 
Lepiej konwencjonalne produkty czyszczące 
zastąpić bardziej ekologicznymi lub zupełnie 
naturalnymi.

Jeśli mamy właściwą dietę, a nadal zauważamy 
sygnały świadczące o stanie zapalnym, często 
jest to znak, aby rozejrzeć się dookoła w 
poszukiwaniu innych przyczyn. Jeśli żyjemy w 
otoczeniu, które nie czyni nas szczęśliwymi lub 
nie czujemy się w nim wygodnie, a zamiast tego 
czujemy ciągły stres, wrodzoną odpowiedzią 
organizmu jest chronić nas przez zagrożeniem. 
Dla osób z chorobami autoimmunologicznymi 
często oznacza to, że ich układ odpornościowy 
działa na najwyższych obrotach.

Kiedy odczuwamy stres, nadnercza są 
przepracowane, układ immunologiczny cierpi i 
wysyła swoich posłańców stanów zapalnych do 
całego ciała, aby trochę ostudzić sytuację. Aby 
zapobiec zaostrzeniu tej reakcji, niezbędne jest 
zapewnienie sobie komfortowego środowiska 
dookoła nas, takiego jak dom, w którym śpimy 
oraz miejsce, w którym pracujemy. Chore 
budynki tworzą chorych ludzi, tak jak pestycydy, 
zanieczyszczenia i metale ciężkie. Organizm 
pracuje na podwyższonych obrotach cały czas 
podczas stanów zapalnych, więc przestrzenie w 
których spędzamy czas muszą dzia łać 
odnawiająca, a nie jeszcze bardziej nas 
wyczerpywać.

Ustanowienie priorytetem, aby przebywać w 
środowiskach, które nie pobudzają reakcji ze 
strony układu immunologicznego, pomoże w 
zwalczeniu stanów zapalnych. 

3. STYL ŻYCIA

Mówiąc o środowisku, spora cześć reakcji 
immunologicznych ze strony naszego organizmu 
zależy od sposobu w jaki spędzamy czas. 
Przeważająca większość osób spędza dużo 
czasu pracując, często w wyczerpującym 
energetycznie środowisku. Stanowisko pracy 
obarczone dużym stresem, współpracownicy, 
którzy nie generują pozytywnych emocji, brak 
czasu dla siebie – nic dziwnego, że ciało reaguje 
bólem i opuchlizną. Układ immunologiczny nie 
ma możliwości zrobić sobie przerwy i oderwać 
się od tego co robimy, więc komunikując się z 
nami poprzez stan zapalny, daje do zrozumienia 
jak desperacko takiej przerwy potrzebuje -  
niezależnie czy będzie to dodatkowy sen czy 
czas spędzony w naturze. 

S e n j e s t k l u c z o w y d l a c o d z i e n n e g o 
funkc jonowan ia za równo na poz iom ie 
umysłowym, jak i komórkowym, ponieważ ciało 
potrzebuje odpoczynku, aby zachować 
witalność. Kiedy śpimy, organizm kontynuuje 
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pracę i wypłukuje toksyny oraz inne odpady nagromadzone w ciągu dnia. Jeśli nie zapewniamy 
sobie wystarczającej ilości dobrego jakościowo snu, ciało zatrzymuje cały nagromadzony 
emocjonalny i fizyczny stres. Jednym z ważnych aspektów w zarządzaniu stylem życia jest 
wyregulowanie hormonów, szczególnie kortyzolu, który wpływa na tempo metabolizmu, poziom 
insuliny we krwi, a także odgrywa rolę w przewlekłych stanach zapalnych. Ciągłe odczuwanie stresu 
lub doznawanie emocjonalnych traum powoduje, że kortyzol pozostaje podwyższony, powodując 
tym samym dużą reakcję ze strony układu immunologicznego. Czasami ten element leczenia jest 
pomijany, jednak ma on ogromne znaczenie w procesie leczenia i wspomaga powrót do zdrowia.

Kolejnym czynnikiem odgrywającym dużą rolę w stanach zapalnych jest brak ruchu i nadwaga. 
Nadmiar tkanki tłuszczowej prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego w organizmie. Czym więcej 
tkanki tłuszczowej, tym więcej wydziela ona hormonów i pro-zapalnych substancji. Utrata wagi 
sama w sobie może znacznie zmniejszyć i spowodować regresję stanów zapalnych. To sprawia, że 
ruch jest również jednym z ważniejszych czynników stylu życia. 
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Jeśli cierpisz na zaburzenia snu, to 
koniecznie wypróbuj metody opisane w 
naszym eBooku „Skuteczny poradnik na 
dobry sen”. Zawiera on nie tylko 
konkretne pomysły jak radzić sobie z 
bezsennością, ale również oddaje do 
dyspozycji serię nagrań o 
częstotliwościach dopasowanych do tego, 
by wyciszyć nasz mózg przed położeniem 
się do łóżka.



PROSTE SPOSOBY NA ŁAGODZENIE STANÓW 
ZAPALNYCH KAŻDEGO DNIA 
1. DOBRE BAKTERIE
Probiotyki są pomocne w uzupełnianiu dobrych bakterii w jelicie i przeciwdziałaniu stanom zapalnym 
w ciele. Dodatek dobrych bakterii pomaga pozbyć się rozrostu bakterii niekorzystnych, które 
przedłużają stan przeciekającego jelita i powodują wzrost stanu zapalnego podczas procesu 
trawienia. 

2. KĄPIELE Z SOLĄ EPSOM
Sól Epsom jest bogata w magnez, ważny składnik odżywczy, którego dużej części z nas brakuje, a 
który pomaga redukować stany zapalne. Takie kąpiele, poprzez rozgrzanie ciała ciepłą wodą i 
pobudzenie stymulacji limfy, pomagają stłumić naturalną odpowiedź immunologiczną, który wysyła 
prozapalne sygnały do ciała. 

3. SZCZOTKOWANIE CIAŁA NA SUCHO
Szczotkowanie ciała na sucho nie tylko daje świetne odczucia, ale także aktywuje układ limfatyczny 
do ruchu, co wspomaga naturalny proces detoksykacji organizmu. Podczas szczotkowania, ważne 
jest, aby zaczynać od stóp i dalej szczotkować albo długimi pociągnięciami w górę, albo okrężnymi 
ruchami, zawsze w kierunku serca. Taki zabieg nie tylko pobudza cyrkulację, lecz także usuwa 
martwy naskórek, więc warto wykonywać go w łazience lub innym odpowiednim miejscu.

4. RUCH
Nasze ciała stworzone są do ruchu i pragną uwalniać energię. Pocenie jest szczególnie efektywne w 
usuwaniu toksyn i redukowaniu procesów zapalnych poprzez eliminację nadmiaru odpadów. 
Ćwiczenia pomagają także zmniejszać poziomy IL-6 i CRP, dwóch kluczowych wyzwalaczy stanów 
zapalnych. Prosto ujmując, zwiększając swój puls, redukujemy rozprzestrzenianie się stanów 
zapalnych w ciele. 

DOBRE SPOSOBY NA RUCH:

• joga
• spacery
• jazda na rowerze
• chodzenie po górach
• bieganie
• podnoszenie ciężarów
• granie
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5. GŁĘBOKIE ODDYCHANIE 
Jednym z szybszych sposobów na zmniejszenie stanów zapalnych jest ponowne połączenie się ze 
swoim rdzeniem. Kiedy robimy wdech głęboko z naszego brzucha, aktywuje to nerw błędny 
uwalniając neuroprzekaźnik acetylocholinę i wyłączając procesy zapalne w organizmie. 

6. ROZCIĄGANIE
To fantastyczny sposób na redukcję stanów zapalnych. Łącząc rozciąganie z głębokim 
oddychaniem, tak jak ma to miejsce w jodze, wywołujemy korzystne reakcje chemiczne w ciele. Ruch 
uwolni zmagazynowane w tkankach toksyny, tak aby mogło one bezpiecznie opuścić ciało. 

7. PICIE WODY
Może brzmi to jak zbędne powtarzanie, ale właściwa podaż wody jest kluczowy do utrzymywania w 
ryzach stanów zapalnych. Niedobór wody powoduje gromadzenie się toksyn, poprzez zaparcia i 
napięcie, tworząc w ciele stan zapalny. Pijąc wodę umożliwiamy komórkom ciała optymalne 
funkcjonowanie i wsparcie w eliminacji drażniących substancji przyswojonych przez jedzenie lub 
skórę.

PRAKTYCZNE TERAPIE REDUKUJĄCE 
PRZEWLEKŁE STANY ZAPALNE

1. AKUPUNKTURA
Reakcja każdego organizmu na akupunkturę 
jest inna, tak jak inny jest każdy terapeuta ją 
praktykujący. Większość ludzi jednak, 
odczuwa relaksację układu nerwowego. To 
uczucie przekłada się bezpośrednio na 
obniżenie stresu i wygaszenie procesów 
zapalnych. Wspomagając ruch energii w ciele, 
akupunktura może stłumić ból i symptomy 
wielu chorób. W Medycynie Chińskiej ból 
postrzegany jest jako zablokowana energia, 

która nie może się uwolnić lub poruszyć; przez to pozostaje w zastoju stwarzając wrażenie, które 
nazywamy bólem.
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2. CHIROPRAKTYKA 
Chiropraktyka stosowana jest głównie jako 
alternatywna praktyka zmniejszania bólu mięśni, 
stawów, kości i tkanki łącznej, tj. chrząstek, 
więzadeł i ścięgien. Najczęściej używa się 
fizycznej manipulacji, ale każdy chiropraktyk 
pracuje inaczej. Niektórzy wprowadzają mniej 
fizycznego nastawiania, a więcej kinezjologii 
mięśni, w celu odnalezienia przyczyn problemu i 
zredukowania procesów zapalnych. 

3. MASAŻ
Masaże nie tylko są przyjemne, ale mogą też 
zmniejszać stany zapalne, poprzez wspieranie 
hormonów i zwiększenie liczby zwalczających 
choroby białych krwinek. Poprzez wprowadzenie 
ciała w stan relaksacji i uwolnienie napięcia 
mięśniowego, redukuje się ilość skumulowanych 
toksyn, otwierając ścieżki detoksykujące i 
aktywując układ limfatyczny. Masaż sygnalizuje 
komórkom nerwowym powrót do homeostazy, 
naturalnej zdolności organizmu do fizjologicznej 
regulacji i stabilizacji wewnętrznego środowiska. 

4. MEDYTACJA
Badania pokazują, że medytacja może hamować 
wydzielanie czterech kluczowych protein, które 
sygnalizują stan zapalny. Podobnie jak techniki 
głębokiego oddychania, medytacja pozwala 
ciału się zrelaksować i przejść w stan pokoju. 
Praktykując te techniki przez dłuższy czas, 
można zauważyć redukcję stanów zapalnych.

5. POMOC TERAPEUTYCZNA
Pomoc ze strony terapeuty jest świetnym 
narzędziem, które może pomóc w uwolnieniu 

starych być aktualnych traum, skutkujących 
budowaniem emocjonalnego napięcie w ciele. 
Pracując z psychoterapeutą, można zrozumieć 
jak uczucia wpływają na ogólne samopoczucie 
oraz nauczyć się jak w zdrowy sposób radzić 
sobie z życiem. Terapia może także pomóc w 
uwolnieniu toksycznych emocji i stworzeniu 
poczucia relaksacji i spokoju. 

6. REIKI
Reiki to forma terapii energią. Wierzy się, że 
Mistrz Reiki, poprzez lekki dotyk lub jego brak, 
ma dostęp do uniwersalnych źródeł energii, 
które mogą wzmocnić możliwości ciała do 
samoleczenia, redukcji stanów zapalnych, 
łagodzenia bólu i stresu. Może to pomóc w 
zmniejszaniu stanów zapalnych, jednocześnie 
uwalniając zablokowaną negatywną energię i 
wprowadzając do umysłu jasność i spokój. 

Inne opcje: okadzanie, terapia dźwiękiem, 
terapia czaszkowo-krzyżowa, bańki. Istnieje 
wiele alternatywnych terapii, które mogą pomóc 
w walce ze stanami zapalnymi. Te, które opisane 
są powyżej należą do tych, które wydają się 
mieć największą skuteczność. 
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Wbrew pozorom, stany zapalne to naturalnie występujące w ciele procesy.

DIETA: JAK JEŚĆ, ABY 
ZAPOBIEGAĆ STANOM ZAPALNYM

2
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Dieta ma kluczowe znaczenie w 
stanach zapalnych. Bardzo 
możliwe, że już usunąłeś pokarmy, 
k t ó r e p o d r a ż n i a j ą l u b s ą 
czynnikami powodującymi stany 
zapalne. Jeśli jednak jeszcze tego 
nie zrobiłeś, czas to teraz zrobić. 
Dieta antyzapalna, to nie tylko 
produkty, których należy nie jeść, 
ale także produkty, których należy 
jeść więcej. Ten ebook to nie tylko 
lista dobrych i złych produktów. 
Czym byłaby lista pokarmów, jeśli 
czytelnik nie ma pewności jak je 
przygotować? W tym przewodniku 
z n a j d z i e s z p o k a r m y 
p r z e c i w z a p a l n e w r a z z 
przepisami, które będą pysznymi 
dodatkami do Twojej diety i 
p o m o g ą w z m n i e j s z a n i u 
odpowiedzi ze strony układu 
immunologicznego. Zacznijmy 

walkę i zapobieganie stanom zapalnym u źródła – poprzez jedzenie!

CO USUNĄĆ
• Gluten
• Nabiał
• Mięso zwierząt karmionych zbożami
• Kukurydza
• Soja
• Rośliny strączkowe
• Nadmiar alkoholu
• Kawa
• Tłuszcze trans i złe oleje

JAK JEŚĆ, ABY ZAPOBIEGAĆ STANOM 
ZAPALNYM
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OSTROŻNIE Z:
• Jajami
• Psiankowatymi (pomidory, papryka, 

ziemniaki, bakłażan, jagody goji)
• Orzechami

DLACZEGO?
Wiele kontrowersji nagromadziło się wokół 
glutenu i tego czy faktycznie powoduje on 
odpowiedź ze strony układu immunologicznego i 
choroby autoimmunologiczne, jednak coraz 
więcej przypadków pokazuje, że białko glutenu 
nie tylko jest trudne do strawienia, lecz także 
drażni układ immunologiczny. Podobnie rzecz 
się ma z innymi zbożami, które również taką 
odpowiedź mogą wywoływać. Jeśli się nad tym 
zastanowić, układy immunologiczne osób 
cierpiących na choroby autoimmunologiczne i 
tak nie mają lekko odróżniając swoje komórki od 
„nie-swoich”. Całkiem sensowne jest więc to, że 
ciężko byłoby im rozszyfrowywać białka w 
zbożach od glutenu. 

Przede wszystkim, u wielu ludzi gluten i nabiał 
powodują znacznie problemy trawienne. Jak już 
wiadomo, układ immunologiczny najlepiej czuje 
się kiedy trawienie sprawnie funkcjonuje i 
rozkłada wszelki spożyty pokarm. Eliminując z 
diety te produkty, ułatwisz stworzenie zdrowego, 
p r z y j a z n e g o ś r o d o w i s k a d l a u k ł a d u 
immunologicznego, w którym będzie mógł się 
wyciszyć zamiast być nieustannie w trybie 
alarmowym uznając wszystko co jesz za obce 
obiekty, które należy usunąć. Nadmierna 
konsumpcja kawy, alkoholu i złych tłuszczów 
powoduje dalsze zniszczenia dobrych bakterii w 
jelicie i ściankach jelitowych poprzez wysoką 

kwasowość, a zjełczałe tłuszcze ułatwiają 
tworzenie się szkodliwych frakcji LDL. 

N iek tó re osoby c ie rp iące na choroby 
autoimmunologiczne mogą odkryć, że reagują 
niekorzystnie także na jaja, psiankowate i 
orzechy. Jaja są świetnym źródłem białka i mają 
bardzo wysoką gęstość składników odżywczych. 
Niestety u wie lu ludzi b ia łka ja jek są 
nietolerowane. Ponieważ białko jest ochroną dla 
żółtka, zawiera enzymy, które są ciężkie w 
trawieniu i mogą prowokować odpowiedź ze 
strony układu immunologicznego. Psiankowate 
zawierają związki lektyn, które przenikają do jelit 
powodując niszczenie flory jelitowej i kosmków. 
Orzechy zawierają duże i lości kwasów 
tłuszczowych omega-6 i jedzenie zbyt wielu nie 
tylko zaburza równowagę z kwasami omega-3, 
ale także może podrażniać jelita. 

CO DODAĆ
Kluczem jest jedzenie kolorowych warzyw, 
warzyw liściastych, dziko żyjących owoców 
morza, wysokie j jakości wypasanego i 
karmionego trawą mięsa, ziół bogatych w 
bioflawonoidy i bogatych w składniki odżywcze 
glonów i alg. Pokarmy bogate w omega-3 i 
kolagen są szczególnie ważne w procesie 
leczenia, ponieważ redukują IL-6 i CRP. 
Wprowadzen ie zba lansowanych ź róde ł 
zdrowych tłuszczy, w celu uregulowania poziomu 
cukru, pomoże zmniejszyć stany zapalne, 
jednocześnie będąc efektywnym źródłem energii 
dla ciała. Uwzględnienie wielu z następujących 
pokarmów w codziennej diecie może w 
znaczący sposób pomóc w walce ze stanami 
zapalnymi.
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ZIOŁA
Przeciwzapalne związki chemiczne obecne w 
ziołach i przyprawach wspomagają zdrowie na 
wiele sposobów. Zawierając skuteczne 
bioflawonoidy i polifenole, które ograniczają 
produkcję wolnych rodników, są niezbędne w 
codzienne diecie. Więcej o ziołach na dalszych 
stronach tego eBooka.

ZIELONE WARZYWA 
LIŚCIASTE
Zielone warzywa liściaste przepełnione są 
związkiem znanym jako chlorofil, który ma 
niesamowicie alkalizujący wpływ na ciało. Ta 
właściwość może w dużym stopniu pomóc 
zmniejszyć stany zapalne w ciele, kiedy liście 
spożywane są na porządku dziennym. Przepisy 
na warzywa liściaste znajdziecie w dalszej 
części.

WARZYWA
Bogate w fitoskładniki, kolorowe warzywa 
bezpośrednio wpływają na faktory, które regulują 
naszą ekspresję genów. Możemy znaleźć je tylko 
w źródłach roślinnych, co czyni je absolutnie 
niezbędnymi składnikami diety. 

GLONY I ALGI
Morskie liście to jedne z najbardziej gęsto 
odżywczych pokarmów roślinnych na Ziemi. 
Bogate w minerały, glony i algi pomagają 
alkalizować ciało, jednocześnie redukując stan 
zapalny. Pomagają także w usuwaniu toksyn z 
organizmu, odzyskaniu równowagi hormonalnej, 
ochronie przed szkodliwym promieniowaniem i 
innymi drażniącymi czynnikami środowiskowymi. 

OMEGA 3
Idealnie byłoby osiągnąć równowagę między 
omega 6 i omega 3, jednak większość ludzi 
spożywa w nadmiarze pokarmy bogate w omega 
6. Pokarmy bogate w omega 3 czyszczą tętnice 
rozrzedzają krew i tym samym zapobiegając 
stanom zapalnym. Omega 3 są częścią błon 
komórkowych, wliczając komórki odpornościowe 
i możemy je przyswoić wyłącznie z jedzenia. 
Oprócz ryb i niektórych orzechów, jak włoskie i 
brazylijskie, dobrymi źródłami omega 3 są 
nasiona takie jak siemię lniane, nasiona konopi, 
pestki dyni i chia. Innym źródłem, praktycznie 
nieznanym, a wręcz napakowanym omega 3, 
jest portulaka. 

OWOCE
Niektóre owoce to jedne z najbogatszych źródeł 
antyoksydantów, które pomagają zwalczać stany 
zapalne w ciele. Wiele jagód ma właściwości 
obniżające CRP, popularny marker stanów 
zapalnych. Także owoce takie jak awokado, 
bogate w zdrowe tłuszcze, i ananas pełen 
enzymów, są równie ważne dla organizmu jako 
pomoc w walce ze stanami zapalnymi. 

KISZONKI
Fermentowane warzywa to świetny sposób na 
zdrowe jelita i florę bakteryjną. Należy pamiętać, 
że to właśnie tam żyje większość naszego 
systemu immunologicznego i w ramach 
utrzymywania reakcji immunologicznych na 
niskim poziomie warto dbać o te obszary. 
Jedząc sfermentowane pokarmy dostarczamy 
niezbędne dobre bakterie do jelit. 
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LISTA SKŁADNIKÓW, KTÓRE MOŻNA 
UŻYWAĆ

ZIOŁA

Aloes
Bazylia*
Bazylia azjatycka*
Boswellia
Cynamon*
Czosnek*
Goździki*
Imbir*
Kolendra*
Kurkuma*
Lawenda
Lukrecja
Matcha
Melisa
Mięta*
Natka pietruszki
Neem
Pieprz cayenne
Rozmaryn*
Szałwia*
Tymianek*
Wiąz czerwony
Zielona herbata*

ZIELONE 
LIŚCIE
Bok Choy
Botwina
Brukselka
Jarmuż*
Kapusta*
Kapusta sarepska
Mniszek lekarski - 
liście
Rukola*
Rzepa - liście
Sałata 
czerwonolistna

WARZYWA
Bataty
Brokuły
Buraki*
Kalafior*
Koper włoski*
Marchew*
Por
Rzodkiewka*

OWOCE
Ananas*
Awokado*
Borówki
Cytryna*
Grejpfrut*
Jeżyny*
Kumkwat
Limonka*
Maliny*
Papaja
Porzeczka*
Truskawki
Wiśnie

KISZONKI
Ocet jabłkowy*
Domowe kiszonki
Jogurty roślinne*
Kapusta kiszona*
Kefir
Kombucha*
Ocet jabłkowy*
Pikle
Warzywa kiszone

OMEGA 3
Dorsz
Halibut
Jagnięcina karmiona 
trawą*
Kiełkowane pestki 
dyni*
Łosoś*
Makrela
Nasiona konopi
Nasiona chia
Orzechy brazylijskie
Orzechy włoskie
Ostrygi
Podroby z jagnięciny 
karmionej trawą
Podroby z wołowiny 
karmionej trawą
Portulaka*
Sardynki*
Siemię lnianie 
Śledź
Tuńczyk
Wołowina eko*
Żółtka jaj

GLONY I 
ALGI
Chlorella
Dzikie 
niebiesko-zielone 
algi
Kelp*
Spirulina

TŁUSZCZE
Łój
Olej z awokado
Olej kokosowy*
Oliwa z oliwek*
Pełnotłuste mleko 
kokosowe*
Smalec

* gwiazdka wskazuje na składniki użyte w przepisach w tym przewodniku. Lista nie jest pełna czy wyczerpana. 
Mimo, że zawiera przeważającą większość pokarmów przeciwzapalnych, mogą istnieć też inne, niewymienione. To 
tylko sugestie, które warto uwzględnić w codziennym jadłospisie.



PRZEPISY PRZECIWZAPALNE

3
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Poniższe przepisy mogą wydawać się wyszukane ponieważ składniki nie są aż tak popularne jak 
inne produkty, ale to tylko złudzenie. W większości z nich wykorzystano niewielką ilość składników i 
krótki czas gotowania. Podane ilości składników są orientacyjne i mogą się różnić, zwłaszcza w 
przypadku świeżych produktów, które różnią się rozmiarami i wagą. Potraktuj te przepisy jako 
zaproszenie do kuchennych eksperymentów.

ZIOŁA & PRZYPRAWY

Poniżej znajduje się kilka ziół, które można znaleźć w przepisach w tym przewodniku. Istnieje jednak 
tak wiele leczniczych ziół, że warto je odkrywać, eksperymentować i wzbogacać swoją kuchnię.

PARĘ SŁÓW O PRZEPISACH
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BAZYLIA
Bazylia to niesamowicie pomocne zioło w walce 
ze stanami zapalnymi. Eugenol to związek 
chemiczny obecny w bazylii, który nadaje jej 
szczególnego smaku i zapachu, a także ma 
właściwości przeciwzapalne.

KOLENDRA
Intensywnie zielone liście kolendry zawierają 
antyoksydanty, olejki eteryczne, witamin i 
błonnik, co może pomóc obniżyć poziom 
cholesterolu LDL. Kolendra bogata jest w 
witaminy A, C i K, a także magnez i mangan. 

CYNAMON
Cynamon pomaga regulować poziom cukru we 
krwi, co naturalnie czyni go przyprawą 
przeciwzapalną. Pomaga podkręcić pracę 
mózgu i zmniejszyć sygnały zapalne. 

CZOSNEK
Czosnek jest właściwie warzywem i członkiem tej 
samej rodziny co cebula, ale najczęściej 
używamy go jako ziołowe lekarstwo i przyprawę. 
Swoim ostrym smakiem wspiera krążenie i 
hamuje rozwój wirusów, jednocześnie promując 
wzrost zdrowej flory bakteryjnej. Pomaga usunąć 
toksyny z ciała i zredukować opuchliznę. 
Najbardziej efektywny jest jedzony na surowo lub 
delikatnie podgotowany.

IMBIR
Imbir od wieków ceniony jest za swoje 
medyczne właściwości. Używano go do leczenia 
stanów zapalnych, md łości i problemów 

trawiennych. Podobnie jak kurkuma, imbir tłumi 
syntezę pro-zapalnych molekuł znanych jako 
prostaglandyny. 

KOPER WŁOSKI
Koper włoski ma bogaty smak i można jeść go 
całego, od bulwy, przez nasiona, do liści. Dobrze 
dzia ła na łagodzenie stanów zapalnych 
przewodu pokarmowego. Składa się z wielu 
fitoskładników, z czego jeden z nich, anetol, w 
w ie lu badan iach wykaza ł w łaśc iwośc i 
redukujące stany zapalne oraz redukujące 
ryzyko wystąpienie raka. 

MIĘTA
Mię ta na ładowana jest w łaściwościami 
chłodzącymi, które łagodzą problemy żołądkowe 

i szybko uspokajają stany zapalne. Zawiera 
także spore ilości witaminy A oraz wapnia. To 
wspaniałe zioło, które warto mieć zawsze pod 
ręką.

ROZMARYN
Liście rozmarynu zawierają pewne fitochemiczne 
właściwości, chroniące przed chorobami i 
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wspierające zdrowie. Bogaty w witaminy B i A 
olejek eteryczny z rozmaryny znany jest także z 
właściwości przeziwzapalnych.

SZAŁWIA
S z a ł w i a z n a n a j e s t z w ł a ś c i w o ś c i 
p r z e c i w z a p a l n y c h , a n t y a l e r g i c z n y c h , 
przeciwgrzybicznych i antyseptycznych, 
o t r z y m y w a n y c h z w ła s z c z a z o l e j k ó w 
eterycznych. Świeża szałwia jest świetnym 
źródłem antyoksydacyjnej witaminy C oraz kilku 
witaminy z grupy B, jak kwas foliowy i 
ryboflawina.

TYMIANEK
Tymianek zawiera tymol, jeden z ważnych 
olejków eterycznych. Tymol w badaniach 
naukowych potwierdził swoje właściwości 
antyseptyczne i przeciwgrzybiczne. Co więcej, 
tymianek posiada jeden z najwyższych 
poziomów zawartości antyoksydantów pośród 
ziół. Zawiera także dużo istotnej witaminy B6. 

TULSI „BAZYLIA 
AZJATYCKA”
Bazylia azjatycka posiada wiele właściwości 
leczniczych. Sam w sobie liść znany jest jako 
redukujący stres adaptogen. Zioło to wzmacnia 
układ odporny w walce z infekcją. Dzięki 
zawartości antyoksydantów, badania pokazały, 
że Tulsi pomaga w stanach zapalnych stawów i 
likwiduje wolne rodniki w organizmie. 

KURKUMA
Kurkuma to starożytne zioło przyprawowe, 
używane w celach przeciwzapalnych od wieków 

w indyjskiej medycynie ajurwedyjskiej. Chroni 
wątrobę przed zniszczeniami komórkowymi 
działając jak antyoksydant i chroniąc komórki 
przed wolnymi rodnikami. Obniża także poziom 
histaminy, co pomaga redukować stany zapalne. 
Niektórzy twierdzą, że kurkuma jest tak 
skuteczna, o ile nie bardziej niż niesteroidowe 
leki przeciwzapalne. 

Warto sięgnąć po eBook „Kurkuma i jej 20 
niezwykłych przepisów” z jednej z poprzednich 
edycji Rewolucji Zdrowia.
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Składniki:
• 6 szklanek umytego i pokrojonego jarmużu 
• 1 szklanka wcześniej przygotowanego 

pieczonego kurczaka (mogą być pozostałości po 
obiedzie z dnia poprzedniego)

• ½ szklanki pełnotłustego mleka kokosowego
• 3 szklanki makaronu z alg morskich
• 1 łyżka pokruszonego czosnku
• 2 łyżki oleju kokosowego
• 1 łyżka (lub więcej) świeżej mięty
• Sól i/lub pieprz do smaku

Przygotowanie:
Podsmażyć czosnek na wolnym ogniu z połową oleju 
kokosowego. Następnie dodać jarmuż i lekko 
podkręcić gaz. Posiekaj wcześniej ugotowanego 
kurczaka i kiedy jarmuż zacznie robić się wątły, dodaj 
kurczaka. Teraz dodaj mleko kokosowe i makaron z 
alg, wymieszaj wszystko i gotuj na wolnym ogniu przez 

3 minuty. Przełóż wszystko na talerz, a na patelnię 
dodaj pozostały olej kokosowy, podkręć gaz do 
średniego poziomu i smaż szałwię aż zacznie trzaskać 
i pstrykać. Usuń z ognia i przybierz danie. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Jarmuż wychwalany jest za bogactwo witamin. Zawiera 
bardzo duże ilości witaminy A, C i K, a także wapnia i 
potasu. Dla niektórych jarmuż może być ciężki do 
zjedzenia, ze względu na swoją twardą teksturę, ale 
delikatne gotowanie pozwala go zmiękczyć bez utraty 
wszystkich składników odżywczych. Tutaj połączony z 
odżywczymi algami, tworzy posiłek silnie 
przeciwzapalny.

„MAKARON” Z ALG Z CZOSNKIEM I 
JARMUŻEM
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Składniki:
• 0,5 kg ogonów wołowych z eko-wołowiny 

(„karmionej trawą”)
• 8 szklanek posiekanego jarmużu
• 6 ząbków czosnku
• ½ łyżki octu jabłkowego 
• ½ łyżeczki oleju kokosowego
• ¼ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Umyj i pokrój jarmuż w około 2,5-centymetrowe paski. 
Umieść garnek na kuchence i ustaw gaz na 
średniowysoki. Dodaj czosnek i zacznij gotować aż 
zacznie intensywnie pachnieć. Dodaj ogony wołowe i 
obsmaż z każdej strony, aż przestaną być różowe. 
Zmniejsz gaz do minimum, dodaj jarmuż, ocet jabłkowy 
i sól. Dokładnie wymieszaj. Gotuj na wolnym ogniu 
przez 2 godziny. 

Wskazówka
Ocet jabłkowy czyni to danie bogatym w smak i 
składniki odżywcze, nie pomijaj go!

MIĘSNY JARMUŻ
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PORCJE: 1 CZAS: 2 GODZINY 30 MINUT



Składniki:
• 2 szklanki świeżej rukoli
• 5 wiśni wydrążonych i przepołowionych
• ¼ szklanki świeżo posiekanego kopru włoskiego
• Szczypta soli

Przygotowanie:
Umyj i wysusz rukolę. Wydrąż pestki i pokrój wiśnie na 
pół. Umyj i posiekaj koper włoski. Ułóż wszystkie 
składniki na talerzu.

Wskazówka: Ta sałatka jest delikatna i pyszna z 
odrobiną wysokiej jakości oliwy z oliwek. Możesz 
dodać również ocet jabłkowy lub użyć 

czosnkowo-kolendrowego sosu (opisany przy przepisie 
na pastę z sardynek na dalszych stronach).

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Rukola ma wspaniały, niemal pieprzowy posmak. 
Działa niesamowicie przeciwzapalnie i zawiera 
mnóstwo antyoksydantów i substancji 
detoksykujących. Połączona z dwoma innymi 
przeciwzapalnymi składnikami, wiśniami i koprem 
włoski, ta sałatka jest doskonałym dodatkiem do 
posiłku lub posiłkiem samym w sobie. Wiśnie 
naładowane są właściwościami redukującymi CRP, a 
koper włoski nie tylko wspomaga trawienie, ale również 
rozluźnia jelita i wstrzymuje procesy zapalne podczas 
trawienia.

SAŁATKA Z RUKOLI, WIŚNI I KOPRU 
WŁOSKIEGO

PORCJE: 1 CZAS: 10 MINUT

PORCJE: 1 CZAS: 15 MINUT

Składniki:
• 6-8 szklanek szpinaku
• Pół kubka posiekanej cebuli
• 1 łyżka oleju kokosowego
• 1 łyżeczka suszonego rozmarynu

Przygotowanie:
Rozgrzej patelnię na średnim ogniu, wlej olej kokosowy 
i podsmaż cebulę przez ok. 5 minut, aż będzie szklista. 
W międzyczasie umyj i poszatkuj szpinak. Następnie, 
dodaj szpinak na patelnię i pozwól mu lekko zmięknąć. 
Kiedy część szpinaku zacznie się już gotować, dodaj 
rozmaryn. Podsmażaj aż szpinak będzie miękki, ale nie 
papkowaty (wtedy jest już przesmażony).

Wskazówka: Używanie rozmarynu w takich daniach 
jak powyższe, pozwala mu na wchłonięcie naturalnej 
wody znajdującej się w szpinaku.

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Szpinak to dobry wybór dla osób cierpiących na 
wzdęcia i zaparcia. Pomaga oczyścić jelita, 
jednocześnie zapewniając bogactwo naturalnych 
korzyści. Gotowanie szpinaku pozwala na zwiększoną 
dostępność wapnia, jednak przygotowując go w ten 
sposób należy uważać, aby obróbka termiczna nie 
trwała zbyt długo. Lekko zmiękczony lub gotowany na 
parze to najlepsze opcje.

MIĘKKI SZPINAK Z CEBULĄ



Składniki:
• 5 średnich żółtych buraków
• Pół szklanki pełnotłustego mleka kokosowego
• 3 duże ząbki czosnku
• Pół łyżeczki soli
• 2,5cm kawałek świeżego imbiru – zmielony
• Woda zachowana z gotowania buraków

Przygotowanie:
Obierz burak i pokrój je w kostkę. Umieść w dużym 
garnku, zalej wodą, tak aby przykrywała buraki i 
zagotuj. Zmniejsz ogień na średni i gotuj przez około 
godzinę aż staną się na tyle miękkie, aby można było 
wbić w nie widelec. Odcedź buraki, zachowując trochę 
wody. Zblenduj buraki wraz z mlekiem kokosowym, 
czosnkiem, solą i imbirem. Dodawaj stopniowo wodę 
zachowaną z gotowania buraków, aż do uzyskania 
pożądanej konsystencji. Blenduj na wysokich obrotach 

dopóki całość nie będzie jednolicie kremowa. Przelej 
zupę do miski i posyp po wierzchu szczypiorkiem.

Wskazówka: Buraki najlepiej obierać w rękawiczkach 
lub pod bieżącą wodą, aby uniknąć zabarwienia rąk.

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Buraki mają słodki smak, ale nie jest in przytłaczający. 
Wspomagają krążenie, oczyszczają krew i 
wspomagają regulację hormonów. Nawilżają jelita i 
mogą łagodzić zaparcia, co przyczynia się do redukcji 
stanu zapalnego w jelitach. Są mocno detoksykujące, 
dzięki czemu wspierają wątrobę w jej naturalnych 
funkcjach. 

PIKANTNA ZUPA Z ŻÓŁTYCH BURAKÓW
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PORCJE: 1 CZAS: 1 GODZINA 40 MINUT



Składniki:
• 2 szklanki startego kalafiora
• 1,5 szklanki startej cukinii
• 1,5 szklanki startej marchewki
• 1,5 szklanki starych buraków
• 1 szklanka skiełkowanych pestek dyni 

(opcjonalnie)
• 0,5 szklanki świeżych porzeczek
• 0,5 szklanki świeżo posiekanej kolendry (lub 

bazylii)
• Oliwa z oliwek
• Sól

Przygotowanie:
Warzywa rozdrobnić w rozdrabniaczu lub melakserze 
na drobne kawałeczki wielkości ziaren ryżu. Można też 
użyć mandoliny i zetrzeć na drobne paseczki. 
Następnie odmierz potrzebne ilości. Wymieszaj 
wszystkie warzywa razem i dodaj pestki dyni, porzeczki 
i kolendrę. Polej oliwą z oliwek i dodaj soli i/lub pieprzu 
do smaku.

Wskazówka: Z przepisu wychodzi całkiem pokaźna 
porcja sałatki. Jeśli planujesz przechowywać ją jakiś 
czas w lodówce, lepiej nie polewać od razu całości 
oliwą, tylko zrobić to tuż przed jedzeniem. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Kalafior zawiera wiele przeciwzapalnych związków 
chemicznych, które chronią przed komórkami 
powodującymi stany zapalne i raka. Buraki 
wspomagają oczyszczanie krwi. Marchew, naturalnie 
bogata w beta-karoten pomaga w walce ze stanami 
zapalnymi. Pestki dyni są bogatym źródłem kwasów 
omega 3. Skiełkowane, czyli namoczone i suszone w 
niskiej temperaturze, mają lepszy profil składników 
odżywczych i są bardziej lekkostrawne. Kolendra jest 
królową ziół detoksykujących, stymuluje wątrobę i ruch 
limfy w ciele, pobudzając organizm do wydalania 
zbędnych toksyn.

DETOKSYKUJĄCA TĘCZOWA SAŁATKA 
PORCJE: 6-8 CZAS: 25 MINUT

PORCJE: 1 CZAS: 25 MINUT
Składniki:

• 2 szklanki bulionu na kościach
• ¼ szklanki dobrze posiekanej czerwonej kapusty
• 2 łyżki posiekanej główki kopru włoskiego
• 1 szklanka makaronu z alg morskich
• 0,5 łyżki świeżej kolendry 
• Pół awokado 
• 2,5cm kawałek świeżej kurkumy
• 1 ząbek czosnku, zmielony
• Sól do smaku
• Plasterek cytryny do przybrania

Przygotowanie:
Umyj i poszatkuj czerwona kapustę w paski. Posiekaj 
koper włoski i obierz kurkumę. Wlej bulion do garnka i 
umieść na średnim gazie. Dodaj obrany kawałek kurkumy 
i koper włoski. Gotuj na wolnym ogniu przez około 5 
minut. Następnie dodaj czosnek i kapustę i gotuj na 
wolnym ogniu przez 10-15 minut, aż kapusta zmięknie. 

Przelej do miski, dodaj makaron z alg, kolendrę, 
awokado, sól i cytrynę. 

Wskazówka: Najlepiej makaron z alg dodać na końcu, 
dzięki czemu nie rozgotuje się w trakcie całego procesu, 
za to stanie się miękki, ale nadal lekko chrupiący. 
Kurkumę możesz pozostawić w całości i wykorzystać w 
innej zupie lub posiekać na drobne kawałki i zjeść razem 
z resztą. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Algi są jednym z najbardziej odżywczych pokarmów jakie 
możemy znaleźć na Ziemi. Makaron z alg nadaje się do 
wszechstronnego użycia. Wraz z bogatą w siarkę i 
witaminę C czerwoną kapustą oraz odżywczym i 
bogatym w kolagen bulionem, ta zupa nie tylko Cię 
nasyci, a także zapewni mnóstwo wspierających układ 
immunologiczny korzyści. Dodatek świeżej kurkumy 
nadaje zupie głębokiego smaku oraz zapewnia wszystkie 
właściwości przeciwzapalne zawarte w przyprawie.

WARZYWNA ZUPA Z GLONAMI 



Składniki:
• 7 średnich marchewek (obranych i 

poszatkowanych)
• 1,5 łyżki oliwy z oliwek
• 0,5 łyżki tymianku
• ¼ łyżeczki soli morskiej lub himalajskiej
• Skórka z połowy pomarańczy
• Sok z połowy pomarańczy

Przygotowanie:
Zagotuj wodę w garnku i wrzuć poszatkowaną 
marchewkę. Przykryj i gotuj przez około 20 minut. 
Kiedy marchewki będą już miękkie, odcedź je z wody. 
Umieść je w naczyniu blendera razem z resztą 
składników i blenduj do uzyskania gładkiej, jednolitej 
konsystencji.

Wskazówka: Gotowanie i gotowanie na parze to dobre 
sposoby na zachowanie wszystkich wartości 
odżywczych marchewki. Większość innych sposobów 

obróbki termicznej pozbawia ją tych wartościowych 
substancji. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Marchew jest jednym z najbogatszych źródeł 
beta-karotenu, który nadaje im żywego, 
pomarańczowego koloru. Ten składnik jest kluczowy w 
ich działaniu przeciwzapalnym. W celu zachowania ich 
korzyści zdrowotnych, najlepiej delikatnie je 
podgotować, tak jak tutaj.

POMARAŃCZOWO-TYMIANKOWE PUREE Z 
MARCHEWKI
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PORCJE: 1 CZAS: 35 MINUT



Składniki:
• 0,7kg dzikiego łososia
• 0,5 łyżki oleju kokosowego
• ¼ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Włącz piekarnik na funkcję grill. Rozłóż papier do 
pieczenia w żaroodpornym naczyniu. Pokrój łososia na 
4 kawałki tej samej wielkości, wetrzyj w nie olej 
kokosowy i oprósz solą. Umieść wszystkie kawałki w 
żaroodpornym naczyniu do pieczenia skórą do góry. 
Opiekaj w piekarniku przez 5 minut lub dopóki skórka 
nie stanie się złocisto brązowa. Jako sos, zmieszaj 2 
łyżki oliwy z oliwek, 1 ząbek czosnku i 1 łyżkę 
posiekanej kolendry.

Wskazówka: Ten łosoś jest tak prosty w 
przygotowaniu, ponieważ opiekanie/funkcja grill 
praktycznie w ogóle nie pochłania czasu. Jednak z 

racji na bardzo wysoką temperaturę, pamiętaj aby 
sprawdzać czy nie zaczął się już przypalać. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Dziko łowiony łosoś jest jednym z bardziej znanych 
źródeł omega 3 i zawiera wiele związków 
przeciwzapalnych. Największą redukcję stanów 
zapalnych wykazał u osób z reumatoidalnym 
zapalaniem stawów. Kluczem jest kupowanie wysokiej 
jakości ryb, niezależnie od gatunku. Połączenie z 
czosnkowo kolendrowym sosem, dodaje porcję 
zdrowych tłuszczy i świeżych leczniczych ziół.

ŁOSOŚ Z CHRUPIĄCĄ SKÓRKĄ
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PORCJE: 1 CZAS: 10 MINUT



Składniki:
• 1,5 szklanki świeżych liści portulaki lub rukoli
• ¼ szklanki świeżej mięty
• ¼ szklanki świeżej bazylii
• 0,5 szklanki oliwy z oliwek
• 0,5 łyżki pełnotłustego mleka kokosowego
• ¼ łyżeczki soli
• 0,5kg ekologicznej karmionej trawą jagnięciny
• 1 łyżka oleju kokosowego (do naczynia do 

pieczenia)

Przygotowanie:
Nagrzej piekarnik do 175 stopni Celsjusza. Umyj liście 
portulaki, mięty i bazylii. Dodaj sześć pierwszych 
składników do pojemnika blendera i blenduj do uzyskania 
gładkiej konsystencji. Umieść jagnięcinę w misce i dodaj 
1,5 łyżki gotowego pesto, zostawiając resztę. Uformuj 
mięso w klopsiki i umieść w żelaznym rondlu lub 
natłuszczonym naczyniu do pieczenia. Piecz w 
piekarniku przez 20 minut.

Wskazówka: Portulakę najlepiej wyhodować w domu, 
rzadko można znaleźć ją na targu. Jeśli jednak nie 
możesz jej znaleźć, zastąp ją rukolą. Portulaka ma 
żelową konsystencję, więc zetnie się w lodówce, ale 
rozpuści się na ciepłych klopsikach. Jeśli nie lubisz lub 
nie masz dostępu do jagnięciny karmionej trawą, zastąp 
ją ekologiczną, karmioną trawą wołowiną. Powyższe 
danie możesz zamienić też w ‘pastę’ dodając makaron z 
alg i odrobinę probiotycznego „sera” ziołowego 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Miękka, soczysta, mięsista, lekko pieprzowa portulaka 
zawiera więcej kwasów omega 3 niż niektóre oleje z ryb! 
To skarb pod względem bogactwa składników 
odżywczych i kwasów omega 3. Wśród zielonych liści, 
mają jeden z najwyższych poziomów witaminy A, silnego 
antyoksydantu. W połączeniu z ekologiczną jagnięciną 
lub wołowiną tworzy doskonałe połączenie zarówno 
smakowe jaki i odżywcze.

KLOPSIKI W SOSIE PESTO 
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PORCJE: 8-10 KLOPSIKÓW              CZAS: 35 MINUT



Składniki:
• 1 puszka sardynek (w wodzie lub oliwie z oliwek)
• ¼ szklanki pełnotłustego mleka kokosowego
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• ¼ łyżeczki pieprzu czarnego
• ¼ łyżeczki soli
• Kolendra do posypania

Przygotowanie:
Połącz wszystkie składniki w blenderze lub robocie 
kuchennym. Blenduj aż konsystencja będzie jednolicie 
kremowa. Jeśli wyjdzie zbyt rzadki, odstaw do lodówki 
na 10 minut. Pasta powinna mieć lekką, puszystą, łatwą 
do rozsmarowania konsystencję. Wykorzystaj 
marchewki, rzodkiewki, seler naciowy i inne warzywa, 
aby maczać je w przygotowanej paście. 

Wskazówka: Upewnij się, że kupujesz sardynki z niską 
zawartością rtęci. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Sardynki są nie tylko źródłem kwasów omega 3, lecz 
także zawierają dużo witaminy B12 oraz selenu, który 
niezbędny jest do prawidłowej pracy tarczycy. Pełne są 
protein i witaminy D. Nie obawiaj się przyrządzenia ich 
w ten sposób – pasta smakuje wyśmienicie i nawet nie 
poczujesz, że jesz sardynki.

PASTA Z SARDYNEK
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PORCJE: 1 CZAS: 10 MINUT



Składniki:
• 1 kg kości (wołowych, drobiowych, jagnięcych)
• 2 litry wody
• 1 liść laurowy
• 0,5 łyżki octu jabłkowego

Przygotowanie:
Do szybkowaru ciśnieniowego wrzuć kości, liść , 
laurowy, ocet jabłkowy i wlej wodę. Woda powinna 
przykrywać kości, ale nie przekraczaj linii maksymalnej 
zawartości szybkowaru. Zabezpiecz pokrywkę 
urządzenia, umieść na kuchence i doprowadź do 
wytworzenia się ciśnienia. Kiedy garnek jest już pod 
ciśnieniem, bulion powinien gotować się 2 godziny. 
Kiedy już będzie gotowy i przestudzony, otwórz 
szybkowar, usuń kości i odcedź z pozostałości, które 
osadziły się na dnie. Przechowuj w szklanych słoikach.

Wskazówka: Dodaj skrawki warzyw pozostałe po 
innych daniach, aby wydobyć z bulionu trochę 
słodyczy i głębię smaku. 

Wywar możesz przygotować także w tradycyjnym 
garnku zostawiając go na minimalnym ogniu nawet na 
całą noc.

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Domowy bulion jest bardzo istotny w przyspieszaniu 
procesu gojenia każdej dolegliwości i choroby. 
Pomaga leczyć przeciekające jelito dzięki zawartości 
kolagenu i naprawianiu komórek ścian jelita. Co więcej, 
zapewniając organizmowi potężną dawkę kolagenu, 
zwiększasz dostępność ważnych składników 
odżywczych bulionu, takich jak siarka, wapń i magnez. 
Kolagen w bulionie, który sprawia, że po schłodzeniu 
wywar nabiera żelowej konsystencji, pomoże Twoim 
kościom, paznokciom, włosom i skórze być 
mocniejszymi i bardziej sprężystymi. Używaj tego 
podstawowego przepisu do gotowania takich potraw 
jak Warzywna zupa z algami czy duszone warzywa, lub 
po prostu pij go prosto z kubka.

BULION Z KOŚCI - BAZA
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PORCJE: 1 CZAS: MIN. 2 GODZINY



Składniki:
• 1 awokado
• 0,5 szklanki porzeczek
• 0,5 łyżki świeżo posiekanej mięty
• 0,5 łyżeczki octu jabłkowego
• 0,5 łyżeczki płynnego oleju kokosowego

Przygotowanie:
Wyjmij awokado ze skórki, pokrój je w niewielkie 
kawałki i wrzuć do miski. Umyj porzeczki i miętę. 
Oderwij porzeczki od gałązek i dodaj do miski. 
Posiekaj drobno miętę i wsyp do porzeczek i awokado. 
Skrop całość olejem kokosowym i octem jabłkowym, a 
następnie całość wymieszaj. 

Wskazówka: Porzeczki mają świetne działanie 
przeciwzapalne, jednak dostępne są tylko latem. Jeśli 
robisz sałatkę poza sezonem, zastąp je borówkami.  

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Porzeczki mają bardzo dużą zawartość witaminy C i 
ważnych w walce ze stanami zapalnymi 
antyoksydantów. Zawierają także sporo antocyjanów. 
Badania sugerują, że jedzenie zwłaszcza czarnych 
porzeczek może mieć działanie antynowotworowe, 
przeciwstarzeniowe i przeciwzapalne. Są cierpkie w 
smaku i mało słodkie, dzięki czemu świetnie 
komponują się z tłustym awokado i świeżą miętą.

OWOCOWA SAŁATKA Z AWOKADO I 
PORZECZKAMI

PORCJE: 1 CZAS: 10 MINUT

PORCJE: 1 CZAS: 5 MINUT

Składniki:
• 1 szklanka zmieszanych malin i jeżyn
• 1 szklanka posiekanych rzodkiewek
• 1 łyżka posiekanej bazylii
• 1,5 łyżeczki oleju kokosowego lub oliwy z oliwek
• 1 łyżeczka octu jabłkowego

Przygotowanie:
Umyj maliny, jeżyny i rzodkiewkę. Posiekaj rzodkiewkę 
na małe kawałeczki i wrzuć do miski. Umyj i posiekaj 
bazylię. Dodaj maliny, jeżyny i bazylię do miski z 
rzodkiewkami. Polej oliwą z oliwek i octem jabłkowym. 
Mieszaj aż składniki dobrze się połączą.  

Wskazówka: Możesz zrobić podobną sałatkę z 
borówkami i truskawkami. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Jeżyny i maliny zawierają polifenole, które mają 
działanie przeciwzapalne. Szczególnie aktywnymi 
polifenolami w tych owocach są antocyjany, 
odpowiedzialne za ich charakterystyczne kolory. Ta 
sałatka jest świetnym świeżym dodatkiem do posiłku. 

JEŻYNOWA SAŁATKA Z BAZYLIĄ



Składniki:
• 2,5cm kawałek świeżej kurkumy (posiekany)
• 2 szklanki kawałków świeżego ananasa 
• 1 szklanka pełnotłustego mleka kokosowego

Przygotowanie:
Ananasa pokrój w kostkę i wsadź do zamrażarki na noc 
lub na kilka godzin dopóki całkowicie się nie zamrozi. 
Kurkumę obierz i posiekaj. Zblenduj kurkumę z 
mlekiem kokosowym, a następnie dodaj ananasa. Jeśli 
masa wyjdzie zbyt ciepła umieść ją w zamrażarce na 
20 minut lub godzinę. Możesz wykonać lody także w 
maszynce do lodów, jeśli taką posiadasz. 

Wskazówka: Najłatwiej korzeń kurkumy obierać przy 
użyciu łyżeczki. Surowa kurkuma daje ogromnego 
przeciwzapalnego „kopa”, ale jeśli nie masz dostępu 
do takiej postaci, możesz użyć dobrej jakości zmielonej 
kurkumy.

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Ananasy zawierają enzym zwany bromeliną, która nie 
tylko zwiększa ilość kwasu żołądkowego i pomaga w 
trawieniu pokarmów, ale także zmniejsza stany zapalne 
w organizmie. Kurkuma jak wiemy, jest przyprawą o 
wielu właściwościach zdrowotnych , a w połączeniu ze 
słodkością ananasa daje unikalny smak.  Mleko 
kokosowe balansuje cukier zawarty w ananasie, dzięki 
czemu zapobiega skokom poziomu cukru we krwi.

ANANASOWE LODY Z KURKUMĄ
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PORCJE: 4 KULKI                CZAS: 1 GODZINA 20 MINUT



Składniki:
• 1 szklanka pełnotłustego mleka kokosowego 

(schłodzonego)
• 0,5 łyżeczki cynamonu
• 1 łyżka startego świeżego imbiru
• Pestki granatu (dowolna ilość)
• Szczypta mielonych goździków

Przygotowanie:
Ubij schłodzone mleko kokosowe, aż stanie się gęste i 
kremowe. Wymieszaj z przyprawami i pestkami 
granatu. Podawaj schłodzone, posypane dodatkowymi 
przyprawami i pestkami granatu.

Wskazówka: Upewnij się, że mleko kokosowe zostało 
wcześniej schłodzone, tak aby tłuszcz oddzielił się od 
płynu. Dzięki temu uzyskasz znacznie bardziej gęsty 
krem kokosowy. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Owoce granatu od wieków reprezentowały płodność, 
obfitość, jedność i miłość. Pestki granatu mają 
właściwości antyoksydacyjne, zawierają lecznicze 
witaminy, minerały i korzyści wspierające układ 
immunologiczny. 

IMBIROWE MLEKO KOKOSOWE Z 
PESTKAMI GRANATU
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PORCJE: 1 CZAS: 12 MINUT



Składniki:
• 1 szklanka przefiltrowanej lub źródlanej wody
• 5 listków mięty
• Połówka cytryny

Przygotowanie:
Wyciśnij sok z cytryny do szklanki, dodaj miętę. Wlej 
wodę do szklanki.

Wskazówka: Pij duże ilości tej wody w ciągu dnia. Po 
prostu zwiększ czterokrotnie ilość składników i wlej 
wszystko do dzbanka. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Woda jest niezbędna, aby utrzymywać stany zapalne w 
ryzach. Zbyt często zdarza się, że żyjemy w stanie 
lekkiego odwodnienia, co może prowadzić do wielu 
problemów zdrowotnych, stany zapalne są jednym z 
nich. Jest wiele sposobów, aby urozmaicić picie wody. 
Przez zwykłe dodanie mięty i bazylii możemy 

zwiększyć wartość odżywczą wody o dodatkową 
witaminę C i chłodzące właściwości mięty.

WODA CYTRYNOWA Z MIĘTĄ
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PORCJE: RÓŻNE CZAS: 5 MINUT



Składniki:
• 4 szklanki przefiltorwanej lub źródlanej wody
• Sok z 2 czerwonych grejpfrutów
• 3 gałązki rozmarynu

Przygotowanie:
Wlej do dzbanka wodę, sok z grejpfrutów i wrzuć 
gałązki rozmarynu. Pozostaw na kilka godzin, aby 
woda przeszła smakiem rozmarynu. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Grejpfrut zawiera duże ilości witaminy C, która 
wspomaga układ odpornościowy. Bardzo ważnym jest, 
aby utrzymywać go w dobrej kondycji, dzięki czemu 
będzie łatwiej odpierał ataki skutkujące stanami 
zapalnymi. Rozmaryn to zdrowe zioło, a olejek 
eteryczny z rozmarynu znany jest z właściwości 
wzmacniających układ immunologiczny i krążeniowy. 
Jest bogaty w antyoksydanty i może być pomocny w 
trawieniu. 

WODA GREJPFRUTOWO-ROZMARYNOWA 
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PORCJE: RÓŻNE CZAS: 5 MINUT



Składniki:
• 1 szklanka świeżo zaparzonego naparu z korzenia 

mniszka
• 1 łyżka oleju kokosowego
• 0,5 łyżeczki cynamonu

Przygotowanie:
Wlej gorący napar z korzenia mniszka do naczynia 
blendera, razem z olejem kokosowym i cynamonem. 
Blenduj na wysokich obrotach aż napój zacznie się 
pienić. Przelej do kubka i wypij. 

Wskazówka: To dobry napój poranny, zamiast herbaty. 
Herbata z mniszka wspiera wątrobę w jej naturalnych 
procesach detoksykacji, a olej kokosowy jest źródłem 
zdrowych tłuszczy, które dadzą energię na początek 
dnia. 

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Cynamon to ważny składnik tego napoju, ponieważ ma 
silne działanie przeciwzapalne. Pomaga regulować 
poziom cukru we krwi, a dzięki wysokiej zawartości 
manganu może wspierać kości, łagodząc stany 
zapalne. Herbata ma mocne działanie również dzięki 
korzeniowi mniszka, który wspiera wątrobę w 
oczyszczaniu organizmu z nagromadzonych odpadów. 
Połączenie z olejem kokosowym dostarcza zdrowych 
tłuszczy i nadaje piankową konsystencję.

CYNAMONOWA HERBATA Z MNISZKA
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PORCJE: 1 CZAS: 5 MINUT



Składniki:
• 1 szklanka świeżo zaparzonej zielonej herbaty
• 1 łyżka oleju kokosowego
• 1 łyżka pełnotłustego mleka kokosowego
• 0,5 łyżeczki mielonej kurkumy
• ¼ łyżeczki świeżo startego imbiru
• ¼ łyżeczki cynamonu
• ¼ łyżeczki mielonych goździków

Przygotowanie:
Zmieszaj olej kokosowy z kurkumą, aż stworzą jednolitą 
pastę. Wlej gorącą zieloną herbatę do pojemnika 
blendera, dodaj połowę kurkumowej pasty oraz 
cynamon, imbir, goździki i mleko kokosowe. Blenduj na 
wysokich obrotach, aż napój zacznie być pienisty. 
Przelej do kubka, oprósz wierzch cynamonem, 
goździkami i imbirem. 

Wskazówka: Zachowaj połowę kurkumowej pasty na 
następny dzień, a jeden krok będziesz mieć już z 
głowy. Możesz także zrobić większy zapas pasty i 
trzymać ją w szklanym pojemniku.

Informacje o przeciwzapalnych właściwościach
Zielona herbata ma wiele korzyści zdrowotnych. Jeśli 
Twoim pierwszym wyborem rano jest kawa, lepiej 
zastąpić ją tym napojem. Zielona herbata zawiera 
katechiny, antyoksydanty, które zwalczają oraz 
zapobiegają uszkodzeniom komórek. Dodatek kurkumy 
i pozostałych przypraw czyni ten napój jeszcze 
silniejszym w walce ze stanami zapalnymi. To idealny 
sposób na rozpoczęcie lub zakończenie dnia. 

HERBATA KURKUMOWA
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PORCJE: 1 CZAS: 10 MINUT



KISZONKI

4
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1. KAPUSTA KISZONA 
W procesie fermentacji warzyw, szczególnie kapusty, buraków i marchwi, tworzą się naturalne 
bakterie. Spożywanie ich jest bardzo korzystne dla zdrowia naszych bakterii jelitowych. Dodając 
kiszonki do diety, wspieramy tworzenie i utrzymywanie zdrowej mikroflory jelitowej, a tym samym 
wspomagamy układ immunologiczny. Domowa kiszona kapusta może polepszyć trawienie i krążenie, 
wzmocnić kości, zredukować stany zapalne i poprawić wygląd skóry. 

2. KOMBUCHA 
Pochodząca z Dalekiego Wschodu, datowana na ok. 2000 lat, kombucha to napój powstały z 
fermentacji czarnej herbaty i cukru. Proces ten tworzy kolonię bakterii, dzięki którym proces ten jest 
podtrzymywany. Gotowa kombucha zawiera wiele witamin, minerałów, bakterii probiotycznych i 
enzymów wspomagających trawienie, redukujących stany zapalne i pobudzających energię. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kombuchy, a także jak ją można samodzielnie 
przygotować to koniecznie kliknij tutaj.

3. PROBIOTYCZNY “SER” ZIOŁOWY
Porcje: 4-6 Czas: 14-18 godzin

Składniki:
• 1 szklanka pełnotłustego mleka kokosowego
• 0,5 łyżeczki bakterii probiotycznych w proszku 
• 0,5 łyżeczki octu jabłkowego
• 1,5 łyżeczki świeżo posiekanej bazylii (rozmaryn, szczypior i koperek też będą w porządku)
• 2 ząbki czosnku
• ¼ łyżeczki soli morskiej lub himalajskiej

Przygotowanie:
Połącz ze sobą pierwsze trzy składniki w słoiku lub innym szklanym naczyniu z pokrywką. Wymieszaj 
aż wszystkie składniki dokładnie się połączą. Umieść słoik w ciepłym, nienasłonecznionym miejscu w 
kuchni na 12-14 godzin. Po upływie tego czasu, otwórz pokrywkę, dodaj bazylię, czosnek i sól. Włóż 
do lodówki na godzinę. Kiedy już się całkowicie schłodzi, wyjmij z lodówki i przełóż masę na 
pergamin/papier do pieczenia. Uformuj z masy prostokąt, o wymiarach mniej więcej 3,5cm grubości i 

PARĘ SŁÓW O PRZEPISACH

38

http://polakuleczsiesam.pl/grzybek-japonski-herbaciany-scoby-i-kombucha/
http://polakuleczsiesam.pl/grzybek-japonski-herbaciany-scoby-i-kombucha/


10 cm długości. Zawiń papier dookoła masy i zagnij po bokach. Umieść ponownie w lodówce na 2-3 
godziny lub włóż do zamrażarki na 30-45 minut. Dodawaj do wszystkiego. 

Wskazówka: upewnij się, że używasz dobrze wyparzonego słoika, aby dobre bakterie mogły się 
namnożyć.

Przeciwzapalne informacje
Mleko kokosowe pełne jest zdrowych kwasów tłuszczowych, które wspierają stabilny poziom cukru 
we krwi i mocne kości. Mleko kokosowe wzmacnia układ immunologiczny dzięki wysokiej zawartości 
kwasu laurynowego i kwasu dekanowego, które mają właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i 
przeciwwirusowe. Kupując mleko kokosowe, upewnij się, że jest ono pełnotłuste i nie zawiera 
żadnych dodatków ani wypełniaczy. Dodatek octu jabłkowego, który sam w sobie posiada lecznicze 
właściwości, pomaga rozpocząć proces fermentacji. Obecność w diecie wysokiej jakości bakterii 
probiotycznych jest bardzo korzystny dla utrzymania zdrowej flory jelitowej, która, jak wiemy, pomaga 
likwidować stany zapalne i polepsza sprawność trawienia. 

NA ZAKOŃCZENIE: SŁOWO O OCCIE JABŁKOWYM
Ocet jabłkowy ma wiele korzyści zdrowotnych. Wspiera 
trawienie, pomagając w tworzeniu kwasu żołądkowego i 
enzymów rozkładających jedzenie. Można dodawać go 
codziennie do wody, którą się pije, do zup i gulaszy. 
Kupując ocet jabłkowy upewnij się, że jest ekologiczny i 
zawiera „matkę”, czyli osad powstały w czasie 
fermentacji, ponieważ to w nim znajdują się wszystkie 
dobroczynne bakterie. 
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Warunki korzystania:

eBook przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjnych. Nasza strona i eBook zawiera ogólne informacje na temat 
warunków medycznych, dietetyki i zabiegów oraz dostarcza informacji i pomysłów ograniczając się głównie do środków 
naturalnych i domowych sposobów. Treść eBooka nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane informacje są prawdziwe, 
rzetelne, sprawdzone w każdym przypadku i / lub nie są szkodliwe dla zdrowia lub dobrego samopoczucia. Wiele z 
poddanych pomysłów nie została poddana oficjalnym badaniom klinicznym - z przyczyn ogólnie wiadomych. Wszelkie 
informacje nie powinny być traktowane jako substytut porady lekarskiej i nie zastępują kontaktu z pracownikiem służby 
zdrowia. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia na własną rękę zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Autorzy 
eBooka nie będą ponosić odpowiedzialności za ew. szkody, urazy lub choroby, które mogą wyniknąć z korzystania z jego 
treści. Czytelnik ponosi ryzyko i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z treści na naszej stronie i w tym eBooku i 
korzystając z nich zgadza się z naszymi warunkami.

Jak dzięki diecie skutecznie likwidować stany zapalne

ver. 1.0.

eBooki bloga „Polaku, lecz się sam!”  
info@polakuleczsiesam.pl

2017, Warszawa.

Zdjęcia: płatne zdjęcia Deposiphotos.com
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