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Funkcje tłuszczu 

Chociaż większość z nas narzeka na zbyt dużą ilość tłuszczu w ciele (szczególnie 

na brzuchu) i chętnie pozbylibyśmy się kilku kilogramów tej substancji, to tłuszcz 

w orgazmie pełni wiele funkcji i jest niezbędnym składnikiem naszego ciała i 

prawidłowego jego funkcjonowania. 

 

Podstawowe funkcje tłuszczu to: 

 budulec błon komórkowych i białej masy mózgu, 

 miejsce powstawania hormonów tkankowych, 

 pomaga w przyswajaniu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A,D,E,K 

i minerałów, 

 stabilizuje narządy wewnętrzne, 

 stanowi amortyzację (miękkość pięt i pośladków wynika właśnie z obecności 

tkanki tłuszczowej), 

 jest źródłem kalorii (energii) dla organizmu. 

Niestety, zarówno zbyt duża ilość tłuszczu, jak i zbyt mała ilość tłuszczu w 

organizmie jest niekorzystna dla zdrowia. 

Zbyt duża ilość tłuszczu i związana z tym zbyt wysoka masa ciała przyczynia się 

do zwiększenia prawdopodobieństwa zachorowania na: 

 choroby układu krążenia, 

 choroby nowotworowe, 

 cukrzycę (typu II), 

 kamicę żółciową, 

 stłuszczenie wątroby. 

Dwie pierwsze grupy chorób są aktualnie przyczyną zgonów około 70% osób w 

naszym kraju. Wiele z tych chorób można by uniknąć (lub mocno opóźnić) dzięki 

zmianom w diecie. Niestety aktualne statystyki nadwagi i otyłości są bardzo 

niekorzystne. Już co trzecie dziecko ma nadwagę, a wśród dorosłych jest to 

odpowiednio 50% dla kobiet i 60% dla mężczyzn. 
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Jaka jest optymalna ilość tłuszczu w ciele? 

Skoro wiemy już, że zbyt duża ilość tłuszczu w ciele i związana z tym wysoka masa 

ciała są przyczyną wielu chorób, czas odpowiedzieć sobie na pytanie: jak sprawdzić 

jaka jest nasza idealna masa ciała i czy nie mamy za dużo tłuszczu. 

Najpopularniejszym wskaźnikiem mówiącym o prawidłowej wadze jest BMI. 

Możesz wyliczyć je z kalkulatorów on-line, lub samodzielnie korzystając ze wzoru: 

BMI= waga/(wzrost*wzrost), gdzie wagę podajemy w kilogramach,  

a wzrost w metrach. 

Powszechnie przyjmowane przedziały BMI to: 

 <18,5 niedowaga  

 18,5-25 waga prawidłowa  

 25 - 30 nadwaga  

 > 30 otyłość 

Wskaźnik BMI nie powinien być stosowany dla dzieci, w ich przypadku lepiej 

skorzystać z siatek centylowych, oraz dla osób uprawiających sporty wymagające 

dużej ilości tkanki mięśniowej (u których wysoka masa ciała nie wynika z dużej 

ilości tkanki tłuszczowej). 

Niestety ogólnie przyjęte przedziały BMI nie gwarantują dobrego zdrowia.  

Za dr. Fuhrmanem zalecam utrzymać wskaźnik BMI poniżej 22,5, a nie 25. 

Zobacz jak wygląda to na moim przykładzie. Mam 174cm wzrostu i ważę 58 kg. 

Moje aktualne BMI to 19,1. Przy BMI 25 mogłabym ważyć aż 76 kg, to 18 kg więcej 

i nadal mieściłabym się w przedziale wagi prawidłowej! 

 

Jeśli zależy Ci na dobrym zdrowiu, trzymaj się obniżonych przedziałów: 

 <18,5 niedowaga  

 18,5-22,5 waga prawidłowa  

 22,5 - 30 nadwaga  

 > 30 otyłość 
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Drugim wskaźnikiem, który w dobry sposób odpowiada na pytanie czy nasza waga 

jest prawidłowa, jest obwód pasa [cm]/wzrost[cm]. Prawidłowy obwód pasa 

powinien być poniżej ½ wzrostu. Otłuszczenie brzucha jest lepszym wskaźnikiem 

niż całkowita masa ciała, dlatego ten wskaźnik jest bardzo praktyczny i mówi 

również o tłuszczu wewnętrznym (wisceralnym). 

 

Trzeci wskaźnik, który możesz zastosować do kontroli ilości tłuszczu w ciele, jest 

grubość fałdu skórnego na brzuchu. Pomiaru dokonuje się łapiąc fałd skórny 

tuż nad pępkiem.  

Bezpieczne wartości to: 

 poniżej 2,5 cm dla kobiet 

 poniżej 1,9 cm dla mężczyzn. 

 

Każda, nawet minimalnie większa, ilość tkanki tłuszczowej to poważne ostrzeżenie. 

Duża ilość tłuszczu w ciele (i wysoka masa ciała) są lepszym wskaźnikiem 

zwiększonego ryzyka chorób serca niż inne wskaźniki (np. poziom cholesterolu). 

Powinna być ona dla Ciebie poważnym sygnałem alarmowym, nawet jeżeli nie 

masz jeszcze innych objawów chorób. 

Poziom cholesterolu jest przez wiele osób uważany za dobry wskaźnik ryzyka 

chorób serca, podczas gdy inni uważają, że jest on zupełnie bezwartościowy i 

wskazują na liczne przypadki chorób wśród osób z poziomem cholesterolu w 

normie. 

Zamieszanie wynika po raz kolejny ze źle dobranych wartości granicznych. W chwili 

obecnej za prawidłowe uważane są poziomy cholesterolu niższe niż 200 dla 

cholesterolu całkowitego i niższe niż 135 dla LDL. Rzeczywiście jest wiele 

przypadków chorób serca u osób z cholesterolem poniżej 200, ale nie oznacza to, 

że poziom cholesterolu nie ma znaczenia i nie zwiększa ryzyka zachorowania, tylko 

o tym, że przyjęta wartość prawidłowa jest za wysoka. Aby mieć gwarancję 

dobrego zdrowia, Twój cholesterol całkowity powinien znajdować się 

poniżej 150, a LDL poniżej 100. 
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Zbyt niska ilość tkanki tłuszczowej 

Pisząc o optymalnej ilości tłuszczu w ciele nie mogę nie wspomnieć, że podobnie 

jak jego za duża ilość, również zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej jest 

niebezpieczny. 

Minimalny poziom tkanki tłuszczowej to: 

 12% dla kobiet, 

 5% dla mężczyzn. 

 

Przy niższych wartościach organizm nie funkcjonuje już prawidłowo. Jest to 

szczególnie niebezpieczne dla kobiet. Zbyt mało tłuszczu w organizmie powoduje 

obniżenie poziomu hormonów (estrogenu), a w wyniku tego zanik miesiączki  

i odwapnienie kości. Jeśli taka sytuacja utrzymuje się przez długi czas może być 

przyczyną osteoporozy już u młodych dziewczyn. Na niebezpieczeństwo zbyt 

niskiej tkanki tłuszczowej są narażone głównie dziewczyny uprawiające sporty 

wymagające niskiej masy ciała, jak gimnastyka czy bieganie. Jeżeli taka sytuacja 

wystąpi, należy skontaktować się ze specjalistą i zmienić dietę. 
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Jaka jest optymalna ilość tłuszczu w diecie? 

Wiesz już, że tłuszcz jest niezbędny w organizmie, ale nie może go być ani za mało, 

ani za dużo. Jak dużo zatem powinniśmy zjadać go każdego dnia, aby osiągnąć 

dobre zdrowie? 

Oficjalne rekomendacje zalecają, aby 25-30% spożywanych dziennie kalorii 

pochodziło z tłuszczy. Wysokie spożycie tłuszczu sprzyja nadwadze, ponieważ 

każdy gram tłuszczu ma 9 kcal, podczas gdy węglowodany i białka mają tylko 4 

kcal w każdym gramie. Innymi słowy tłuszcz jest bardzo skoncentrowanym 

źródłem kalorii, jedząc produkty bogate w tłuszcz spożywasz mało jedzenia 

(objętościowo), a nadal jesz dużo kalorii. 

Poziom 25-30% zalecam sportowcom (którzy mają zwiększone zapotrzebowanie 

kaloryczne), dzieciom oraz kobietom w ciąży i karmiącym. 

Dla dorosłych z prawidłową masą ciała wystarczający jest udział 20% kalorii  

z tłuszczu. 

Jeszcze mniej tłuszczu powinny spożywać osoby odchudzające się. Jeśli chcesz 

obniżyć masę ciała, tylko 10-15% kalorii powinno pochodzić z tłuszczu. 

Dodatkowe kalorie organizm uzyska spalając własny tłuszcz, więc nie potrzebujesz 

jeść go więcej. 

Spożycie poniżej 10% kalorii z tłuszczu jest już zbyt niskie i może być 

niebezpiecznie dla organizmu. Zamiast skupiać się na dalszym obniżeniu ilości 

tłuszczu w diecie, zadbaj o to aby pochodził on z odpowiednich produktów, 

ponieważ nie każdy tłuszcz w pożywieniu jest taki sam i podczas gdy jeden 

wzmacnia Twój organizm, inny przyczynia się do rozwoju chorób. 

Pierwsze objawy zbyt małej ilości tłuszczu w diecie to: 

 ciągły apetyt i napady obżarstwa, 

 sucha skóra, 

 zmęczenie. 
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Źródła i rodzaje tłuszczów 

Podstawowy podział kwasów tłuszczowych to: 

 kwasy tłuszczowe nasycone (w temperaturze pokojowej mają konsystencję 

stałą)  

 kwasy tłuszczowe nienasycone (w temperaturze pokojowej są płynne). 

Kwasy tłuszczowe nienasycone dzielą się dodatkowo na: 

o jednonienasycone  

o wielonienasycone  

 

Inny podział nienasyconych kwasów tłuszczowych to: 

 cis  

 trans, uwodornione, utwardzone. Kwasy tłuszczowe trans znajdują się 

głównie w margarynach oraz w niewielkich ilościach w produktach 

odzwierzęcych (głównie w mleku i wołowinie). 

 

Najbardziej szkodliwe dla zdrowia (sprzyjają rozwojowi chorób serca) są kwasy 

tłuszczowe nasycone oraz trans. Potwierdzają to liczne stanowiska organizacji 

dietetycznych. 

 

"Nasycone kwasy tłuszczowe są tym elementem diety, który ma największy wpływ 

na stężenie cholesterolu" Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne 

 

"Wysokie spożycie tłuszczów nasyconych i kwasów tłuszczowych trans wiąże się z 

chorobami serca" WHO 

 

"Nie ma dawki spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, poniżej której nie mają 

one niekorzystnego wpływu. Zatem nie można ustalić górnego tolerowanego 

poziomu spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych" Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności 
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Stanowisko Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności mówi o tym, że 

nie ma dopuszczanej, niskiej dawki nasyconych kwasów tłuszczowych, przy której 

nie mają one niekorzystnego wpływu na zdrowie. Wynika z tego, że najlepszym 

rozwiązaniem jest całkowite wyeliminowanie z diety produktów zawierających te 

kwasy.  

Pomimo tych zaleceń średnio w Polsce kwasy tłuszczowe nasycone stanowią aż 

12% wszystkich kalorii! 

Całkowita eliminacja kwasów tłuszczowych nasyconych jest praktycznie 

niemożliwa, ponieważ znajdują się one w bardzo wielu produktach. Zanim 

szczegółowo pokażę Ci gdzie znajduje się najwięcej kwasów tłuszczowych 

nasyconych, zobaczmy, które produkty zawierają jaką ilość tłuszczu ogółem. 

 

Udział kalorii z tłuszczu w poszczególnych produktach: 

 Mleko 3,2% – 47% 

 Pierś z kurczaka – 24% 

 Schab – 43% 

 Tuńczyk – 31% 

 Czekolada – 56% 

 Jarmuż – 16% 

 Marchew – 5% 

 Orzechy włoskie – 83% 

 Soczewica – 3% 

 

Jak widzisz tłuszcz znajduje się praktycznie we wszystkich produktach, niewielkie 

ilości tłuszczu znajdziesz nawet w strączkach i owocach (około 3% wszystkich 

kalorii to kalorie pochodzące z tłuszczu). 

Kilka produktów z powyższej listy wymaga dodatkowego wyjaśnienia.  
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Po pierwsze mleko – przyzwyczajeni jesteśmy do informacji na opakowaniu 

mówiącej o zawartości tłuszczu na poziomie 0,5%, 2% lub 3,2%. Skąd zatem 

47%? 

Informacje na opakowaniu mówią o udziale wagowym tłuszczu w 100g produktu. 

Przyzwyczajeni jesteśmy do oceniania zawartości poszczególnych składników 

odżywczych na 100 g, tak jak jest to podane w tabelce na opakowaniu. Jest to 

jednak błędne podejście. 

To na co powinniśmy zwracać uwagę, to ilość danego składnika w 100 kcal, a nie 

100 gramach. Codziennie zjadamy około 2 tys. kcal, im więcej wartości 

odżywczych (witamin, minerałów, fitozwiązków) znajdzie się w tych kaloriach, tym 

lepsze będzie nasze zdrowie. 

Mleko składa się w większość z wody, która nie ma kalorii. Jeśli nie będziemy brali 

pod uwagę wody, to okaże się, że aż 47% kalorii pochodzi z tłuszczu. Kupując 

nabiał wybieraj ten niskotłuszczowy. 

 

Po drugie czekolada – większości z nas wydaje się, że czekolada, to słodycz i 

większość kalorii pochodzi w niej z cukru. W rzeczywistości zawiera ona bardzo 

dużo tłuszczu i jak zobaczysz dalej, wcale nie jest to zdrowy tłuszcz. 

 

Po trzecie orzechy – w orzechach włoskich aż 83% kalorii pochodzi z tłuszczu 

(wartość ta jest różna dla różnych orzechów, ale zawsze jest dość wysoka). Czy to 

oznacza, że mamy zrezygnować z orzechów? Wręcz przeciwnie! Badania pokazuję, 

że codziennie jedzenie orzechów wydłuża życie bardziej niż codzienny trening 

(oczywiście najlepiej zrobisz łącząc te dwa elementy). 

 

Wiemy już w jakich produktach znajduje się tłuszcz, zobaczmy teraz jak dużo jest 

w nich kwasów tłuszczowych nasyconych. 
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Udział kwasów tłuszczowych nasyconych w ogólnej ilości tłuszczu w 

produktach: 

 Mleko – 58% 

 Pierś z kurczaka – 29% 

 Schab – 34% 

 Tuńczyk – 26% 

 Czekolada – 63% 

 Jarmuż – 10% 

 Marchew – 9 % 

 Orzechy włoskie – 9% 

Jak widzisz warzywa nie tylko zawierają mało tłuszczu, ale dodatkowo jest to 

głównie zdrowy tłuszcz. Orzechy chociaż tłuszczu mają bardzo dużo, to kwasy 

tłuszczowe nasycone stanowią tylko 10% z tego. 

Zwróć uwagę, że nawet warzywa zawierają kwasy tłuszczowe nasycone, dlatego 

całkowita eliminacja tych kwasów z diety jest niemożliwa. To sprawia, że  

eliminacja produktów, które zawierają ich najwięcej, jest bardzo ważna. 

 

Zdrowe tłuszcze – czyli kwasy tłuszczowe nienasycone – czy na pewno 

takie zdrowe? 

Powszechnie uważa się, że kwasy tłuszczowe nienasycone to zdrowe tłuszcze. 

Często można przeczytać zalecenia aby zastąpić kwasy tłuszczowe nasycone 

nienasyconymi, poprzez stosowanie olejów roślinnych. 

Dr Fuhrman tak pisze na ten temat: 

"Jeśli spożywamy je (kwasy tłuszczowe nienasycone) w umiarkowanych dawkach 

zamiast tłuszczów nasyconych, mogą obniżać poziom cholesterolu, lecz większe 

ilości mogą prowadzić do rozwoju raka" 

Co to oznacza w praktyce? 

Zastąpienie kwasów tłuszczowych nasyconych na nienasycone rzeczywiście 

przynosi poprawę zdrowia, ale nie oznacza to, że są to zdrowe tłuszcze, które 

możemy jeść bez ograniczeń. Oleje roślinne to oczyszczony, przetworzony 



 

 

  www.JakZdrowoZyc.pl                                                                    Strona 16 

 

produkt, zawierający dużo kalorii. Spożywanie go w dużych ilościach może 

przyczynić się do nadmiernej masy ciała i zwiększyć ryzyko wynikających z tego 

chorób.  

Są jednak tłuszcze nienasycone niezbędne do prawidłowej pracy organizmu i zaraz 

zobaczysz gdzie ich szukać. 

 

Kwasy tłuszczowe nienasycone dzielimy na: 

 jednonienasycone (znajdują się głównie w awokado, migdałach, orzechach 

i nasionach), 

 wielonienasycone (oleje roślinne, orzechy, nasiona). 

Większość produktów zawiera oba rodzaje kwasów tłuszczowych, różnią się 

jedynie proporcjami między nimi. 

 

Dodatkowo wśród kwasów tłuszczowych wielonienasyconych wyróżniamy dwie 

rodziny: 

 omega 6 

 linolowy  

 gamma-linolowy 

  arachidonowy 

 omega 3 

 alfa-linolenowy  

 eikozapentaenowy EPA  

 dokozaheksanowy DHA 

 

Dwa z tych kwasów, linolowy (omega 6) oraz alfa-linolenowy (omega 3), są 

szczególnie istotne. Są to kwasy tłuszczowe, których organizm nie umie sam 

wytworzyć i muszą zostać dostarczone z pożywieniem. Kwasy te są nazywa NNKT 

– Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe. 
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O ile kwasy omega 6 są dość powszechne w pożywieniu i ich niedobory praktycznie 

nie występują, to kwasy omega 3 są już dość rzadkie i warto zwrócić na nie 

szczególną uwagę. 

 

Niedobory DHA w organizmie powodują zwiększone ryzyko 

występowania: 

 agresji, 

 dysleksji, 

 depresji niższego ilorazu, 

 inteligencji napadów złości, 

 alkoholizmu schizofrenii. 

 

Źródła kwasów omega 3 w diecie: 

 siemię lniane, 

 orzechy włoskie, 

 soja, 

 ryby, 

 oleje roślinne. 

 

Jak widzisz kwasy omega 3 mogą pochodzić z produktów roślinnych lub ryb. 

Produkty roślinne (siemię lniane, orzechy włoskie, soja, oleje) zawierają głównie 

kwas alfa-linolenowy. Kwas ten jest w organizmie przekształcany do EPA i DHA. 

Niestety skuteczność tej przemiany jest różna u poszczególnych osób. 

Dlatego osoby, które nie jedzą ryb powinny rozważyć dodatkową suplementację 

DHA. Nie jest to w tej chwili sztywne zalecenie organizacji dietetycznych, ale coraz 

więcej specjalistów poleca taką suplementację. Szczególnie powinny zastosować 

ją kobiety w ciąży, karmiące oraz dzieci. 

Najbardziej efektowna przemiana kwasu alfa-linolenowego w EPA i DHA następuje 

jeżeli w diecie jest odpowiednia proporcja kwasów omega 6 do omega 3. Zbyt duża 
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ilość omega 6 zmniejsza wykorzystanie omega 3 przez organizm. Dlatego 

powinniśmy dążyć do tego, aby jeść więcej omega 3, a mniej omega 6. Górna 

granica to 2:1, czyli kwasów omega 6 może być dwa razy więcej niż omega 3, ale 

idealnie gdyby proporcja ta wynosiła 1:1. 

 

Orzechy włoskie, siemię lniane i soja mają korzystną proporcję omega 6 do omega 

3, ale już wśród olei roślinnych te proporcje bardzo się różnią (patrz tabelka 

poniżej). 

 

 

Wybierając olej (jako źródło kwasów omega 3) szukaj tego z najwyższą ilością 

kwasów wielonienasyconych, oraz niską proporcją omega 6 do omega 3. Najlepsze 

wybory to olej lniany i rzepakowy. Aby jednak zawierały kwasy omega 3, kupuj 

oleje tłoczne na zimno i nie podgrzewaj ich. Kwasy tłuszczowe omega 3 szybko się 

utleniają i są wrażliwe na wysoką temperaturę, jeśli więc kupujesz olej rzepakowy 

jako źródło omega 3 w diecie, to jedz go na surowo. 

W dalszej części wrócimy jeszcze do tematu olejów i zobaczymy czy rzeczywiście 

są zdrowe. 
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Jak wybrać rybę zawierającą DHA? 

Ryby zawierają DHA, jednak zawartość kwasów tłuszczowych w mięsie ryb jest 

bardzo różna i warto wiedzieć na które gatunki się zdecydować. Poniższa tabelka 

pokazuje zawartość omega 3 w 100g każdej ryby, oraz ilość ryby jaką trzeba by 

dziennie zjeść, aby pokryć zapotrzebowanie na omega 3. 

 

Jak widzisz wartości bardzo się różnią, od 37 g śledzia, do nawet 500 g dorsza czy 

tilapii. Zalecenie „jedz ryby”, jest zbyt ogólne. Wybieraj te z wysoką zawartością 

omega 3, tak aby zjeść ich możliwie najmniej i tym samym zminimalizować ryzyko 

zanieczyszczeń metalami ciężkimi. 
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Olej olej – czyli czy oleje są zdrowe? 

Zanim odpowiemy na pytanie czy oleje są zdrowe, spróbujmy znaleźć definicję 

zdrowych produktów. 

Moim zdaniem najlepszej odpowiedzi na to pytanie, udzielił dr Fuhrman 

konstruując swoje równanie zdrowia.  

 

Zdrowie = wartość odżywcza / kalorie 

 

Im więcej wartości odżywczych w jednej kalorii produktu, tym jest on zdrowszy. 

Na tej podstawie dr Fuhrman stworzył ranking ANDI (ranking gęstości odżywczej 

produktów). 

 

Ranking ten bierze pod uwagę zawartość: 

 karotenoidów (beta-karotenu, alfa- karotenu, luteiny, zeaksantyny, 

likopenu),  

 wapnia 

 błonnika,  

 kwasu foliowego,  

 żelaza,  

 magnezu,  

 selenu, 

 witamin z grupy B, 

 antyoksydantów. 

Czyli witamin i minerałów, które w największym stopniu przyczyniają się do 

długiego i zdrowego życia. 
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Każdy produkt mógł otrzymać maksymalnie 1000 punktów. Spójrz na wyniki 

poniżej: 

 

Ranking otwierają warzywa zielonolistne i mówiąc wprost nie mają sobie równych!! 

Jarmuż, szpinak, kapusta pekińska to wszystko trzeba jeść. CODZIENNIE!! 

Ale miało być o tłuszczach... 

Poszukaj oliwy z oliwek w tej tabelce. Masz? 

2 punkty. Słownie DWA. Nadal myślisz, że to zdrowy produkt? 

Mam wrażenie, że to idealna definicja pustych kalorii. Tak, oleje to oczyszczone 

produkty, które razem ze słodyczami wpadają do kategorii pustych kalorii. 

Orzechy, pestki słonecznika, dyni, siemię lniane, oliwki -> to tutaj szukaj zdrowych 

tłuszczy. 

W procesie wytwarzania oleju nie jest dodawane nic zdrowego, żadne magiczne 

substancje nagle się nie pojawiają. Wręcz przeciwnie, większość wartości 

odżywczych jest usuwana. Zostają kalorie, dużo kalorii... 

Pokazałam wyżej, że olej lniany ma dużo kwasów omega 3. Jeśli są w oleju, to są 

również w siemieniu lnianym, a nawet jest ich tam więcej, bo twarda skorupka 
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skutecznie chroni te kwasy przed utlenianiem w kontakcie ze światłem i wysoką 

temperaturą. Siemię lniane to naturalny, nieprzetworzony produkt.  

Mam nadzieję, że już rozumiesz różnicę. Na wszelki wypadek jeszcze małe 

porównanie. Zawartość poszczególnych składników w 100 kcal oliwy z oliwek, 

orzechów włoskich i siemienia lnianego. 

W oliwie brak błonnika, miedzi, manganu i magnezu. Na korzyść oliwy przemawia 

tylko witamina K, ale tej lepiej szukaj w zielonych liściach. 
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Na czym smażyć, jeśli już musimy? 

O tym, że lepiej smażyć jak najmniej, chyba każdy z nas wie. Ale części potraw 

nie da się przygotować bez smażenia lub po prostu nie smakują tak dobrze. 

Dlatego czasem ja również decyduję się na smażenie. W takiej sytuacji warto 

wiedzieć co wybrać. 

W smażeniu mamy dwóch wrogów: 

 tłuszcze nasycone – o ich szkodliwości już mówiliśmy, o tym, że najlepiej 

wykluczyć je całkowicie z diety również, 

 akroleina – to substancja rakotwórcza, która powstaje przy podgrzewaniu 

tłuszczu, w największych ilościach powyżej punktu dymienia. 

 

Punkt dymienia jest różny w zależności od rodzaju tłuszczu: 

 160 stopni – oleje i oliwa tłoczone na zimno, 

 150 masło, 

 210-250 – oleje rafinowane, 

 185-205 – olej kokosowy, 

 200-205 – masło klarowane. 

 

Część osób poleca smażenie na maśle klarowanym, właśnie dlatego, że ma wysoki 

punk dymienia. Ale jest to patrzenie tylko na jedną stronę medalu i zapominanie 

o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych. 

Ja polecam jednak smażenie na olejach roślinnych z wyższym punktem dymienia, 

czyli nie tłoczone na zimno (te zostawiamy ewentualnie do sałatki), ale rafinowane. 

Warto wiedzieć jeszcze jedno, tłuszcze jednonienasycone są trwalsze i dzięki temu 

nie reagują aż tak bardzo na wysoką temperaturę. 
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Spójrzmy jeszcze raz na tabelką, którą omawialiśmy chwilę wcześniej: 

 

Poprzednio szukaliśmy olejów z wysoką zawartością kwasów wielonienasyconych, 

bo tam chowały się omega – 3. Teraz szukamy olejów z wysoką zawartością 

kwasów jednonienasyconych. 

Wysokie wartości mają tutaj oliwa z oliwek oraz olej rzepakowy i to właśnie te dwa 

oleje polecam do smażenia. 

Ale pamiętaj, nie oznacza to, że oliwa lub olej rzepakowy jest zdrowy, lub że 

smażenie na nich jest zdrowe. To wybór najmniejszego zła. Zdrowe jest zjedzenie 

jarmużu z orzechami ;) 
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Olej kokosowy 

Modny i popularny ostatnio temat, który budzi wiele kontrowersji. 

Jak możesz sprawdzić w tabelce powyżej w oleju kokosowym aż 92% kwasów 

tłuszczowych stanowią kwasy tłuszczowe nasycone. Owszem część z nich to kwas 

laurynowy (kwas średniołańcuchowy MCT), który nie przyczynia się do wzrostu 

ryzyka chorób serca. Jednak udział tych kwasów nie niweluje wpływu pozostałych, 

długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. 

Wiesz już, że w tradycyjnej diecie jest zbyt wiele kwasów tłuszczowych nasyconych 

i dodawanie dodatkowo oleju kokosowego nie przyniesie korzyści. Olej kokosowy 

nie jest lekarstwem na wszystko. To nadal bardzo skoncentrowane, puste kalorie. 

Możesz używać go z umiarem, tam gdzie wskazane jest to ze względu na smak 

potrawy, ale im mniej tym lepiej. 

Z całą pewnością olej kokosowy nie jest produktem, który musi znaleźć się w 

zdrowej diecie. Traktuj go raczej jako urozmaicenie i ciekawostkę. Olej ten nie 

zawiera kwasów omega 3. 
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Podsumowanie – zalecenia co jeść? 

Jeśli nie znasz moich 4 zasad zdrowego odżywiania rodziny, to przypomnę 

pierwszą z nich. 

 

90% tego co jemy powinny stanowić niskoprzetworzone 

produkty roślinne, a 10 % inne produkty 

 

Zasada ta dotyczy również tłuszczy, jeśli chcesz cieszyć się dobrym zdrowiem i 

małym obwodem pasa, to większość tłuszczu w przyswajanych kaloriach powinna 

pochodzić z niskoprzetworzonych produktów roślinnych (orzechów, pestek, 

awokado, oliwek), a oleje, masło, smalec to tylko dodatki. 

Praktycznie wszystkie produkty zawierają tłuszcz, nawet jarmuż i marchewka. Jeśli 

odżywiasz się zróżnicowanie i celowo nie wykluczasz tłuszczu, nie musisz się 

martwić, że zjesz go za mało. Głównie należy skupić się na dostarczeniu 

odpowiedniej ilości kwasów omega 3, w tym celu polecam jeść codziennie: 

 2 łyżeczki siemienia lnianego (najlepiej drobno zmielonego), 

 10 g orzechów włoskich, 

 20 g innych orzechów i pestek. 

Najlepiej jako składnik posiłków, a nie oddzielna przekąska. 

Taka porcja dostarcza 20g tłuszczu, czyli 180 kcal. Zawiera również 3,2 g kwasów 

omega 3, co stanowi 290% zalecanego spożycia. 

180 kcal pochodzących z tłuszczy, to około 10% wszystkich kalorii przy diecie 1800 

kcal. Jeśli się odchudzasz jest to wystarczająca ilość, nie musisz już jeść więcej 

tłuszczu (i tak dojdzie jeszcze tłuszcz znajdujący się naturalnie w innych 

produktach). Jeżeli jesteś osobą szczupłą i aktywną fizycznie, a Twoje 

zapotrzebowanie kaloryczne jest zdecydowanie wyższe, zadbaj o dodatkowe źródła 

tłuszczu. Możesz zjeść większą porcję orzechów, awokado lub oliwki.  
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Pytania uczestników 

 

Od jakiego wieku dzieci mogą jeść orzechy? 

Jeszcze do niedawna zalecano, aby orzechy podawać dzieciom dopiero po 12 

miesiącu życia. Wiązało się to z ich silnymi właściwościami alergizującymi. 

Najnowsze badania pokazują jednak, że opóźnienie we wprowadzaniu 

alergizujących produktów, nie zmniejsza ryzyka wystąpienia alergii, a niektóre 

badania sugerują nawet, że ją zwiększa. 

W tej chwili zaleca się podawanie orzechów od początku rozszerzania diety, czyli 

najlepiej po 6 miesiącu. Podobnie jak inne produkty, należy zacząć od podawania 

ich w małych ilościach i obserwowania reakcji dziecka. 

Orzechy dla małych dzieci powinny być zmielone, aby uniknąć ryzyka 

zakrztuszenia. Możesz stosować również masła orzechowe (bez dodatku soli i 

cukru). 

 

Czy możesz powiedzieć coś więcej o chia? Czy one są faktycznie takie 

super? 

Nasiona chia, podobnie jak siemię lniane, poleca się głównie z powodu zawartości 

trzech składników: 

 kwasów omega 3 (tych o 20% więcej ma siemię lniane niż chia), 

 błonnika (tu wygrywa chia, 50% więcej błonnika niż siemię), 

 lignanów (lignany chronią nas przed chorobami nowotworowymi, tu 

zdecydowanie prowadzi siemię lniane). 

Siemię lniane może z powodzeniem zastąpić chia. Jeszcze kilka lat temu uważałam 

zakup chia za zupełnie nieuzasadniony, jednak jego rosnąca popularność 

spowodowała, że cena zdecydowanie spadła. Siemię lniane i chia możemy 

stosować zamiennie, korzystając z ich różnych właściwości kulinarnych. Ja 

wykorzystuję chia do puddingów, oraz piję namoczone w wodzie z cytryną i 

miodem. 
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Czy orzechy włoskie można zalać wrzątkiem, czy może tracą wtedy za 

dużo wartości odżywczych? Są dość gorzkie, a to zalanie wrzątkiem je 

trochę "łagodzi". 

Kwasy omega 3 są bardzo wrażliwe na temperaturę i podobnie jak siemienia 

lnianego lepiej nie podgrzewać orzechów. Spróbuj zmiksować je w koktajlu lub w 

młynku do kawy i proszkiem posypać zupę lub sałatkę, być może wtedy smak nie 

będzie aż tak wyczuwalny. 

 

Czy jest jakaś zasada odnośnie rozkładania tłuszczów na posiłki? Czy np. 

lepiej je zjeść rozłożone na 2-3 posiłki, np. orzechy włoskie do śniadania, 

migdały, pestki słonecznika na 2 śniadanie, a siemię lniane na kolację? 

Czy to nie ma większego znaczenia? 

Tłuszcz zawarty w orzechach zwiększa przyswajanie witamin z innych produktów i 

sprawia, że poczucie sytości utrzymuje się dłużej. Dlatego polecam podzielić 

orzechy na kilka posiłków, jeżeli w tych posiłkach nie ma innych źródeł tłuszczu. 

Nie jest to jednak sztywna zasada, której obowiązkowo należy się trzymać. 

Korzyści z jedzenia orzechów będą podobne, niezależnie czy zjemy je na raz, czy 

podzielimy. Dzieląc otrzymujemy dodatkowe korzyści z reszty posiłku. 

 

Czy masło orzechowe (dobrej jakości, czyli bez cukru i soli i bez 

"ulepszaczy") możemy też włączyć do grupy "inne orzechy i pestki" czy 

lepiej go unikać? 

Dobre masło orzechowe może być policzone tak samo jak orzechy. To również 

dobre rozwiązanie dla dzieci, które nie umieją jeszcze pogryźć całych orzechów.  

Niestety najczęściej masło orzechowe robi się z orzeszków ziemnych, które są 

najmniej wartościowe z całej tej grupy. Dlatego masło orzechowe zamiennie z 

innymi orzechami jak najbardziej, ale nie może codziennie zastąpić porcji orzechów 

i pestek. Polecam również spróbować innych maseł, np. z migdałów lub pasty tahini 

z sezamu. Niestety cena jest już odpowiednio wyższa niż tradycyjnego masła 

orzechowego. 
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Te 2 łyżeczki siemienia lnianego dziennie to już po zmieleniu czy przed? 

Chodzi o 2 łyżeczki przed zmieleniem, ale ważniejsze od ilości jest wyrobienie sobie 

nawyku regularnego (najlepiej codziennego) jedzenia siemienia lnianego. Lepiej 

zacząć od jednej łyżeczki, ale robić to regularnie, niż pilnować dwóch i po tygodniu 

o tym zapomnieć.  

 

Kwasy OMEGA 3 skąd najlepiej brać te kwasy? Czy tylko z ryb czy inne 

źródła też są OK - i jeśli tak to jakie? czy w ciąży koniecznie trzeba 

suplementować Omega3, czy niekoniecznie - w sensie czy wystarczy 

zadbać o ich wystarczającą ilość w codziennej diecie czy jednak bez 

suplementacji się nie obejdzie? 

Kwasy omega 3 znajdują się w rybach i produktach roślinnych (orzechy, siemię 

lniane, algi morskie). Jednak tylko ryby zawierają końcową postać czyli kwas DHA, 

który jest wykorzystywany przez organizm. Produkty roślinne zawierają kwas alfa-

linolenowy, który dopiero w organizmie człowieka jest przekształcany w DHA. 

Teoretycznie produkty roślinne mogą dostarczyć wystarczających ilości omega 3 

do prawidłowego funkcjonowania, jednak praktycznie wydajność konwersji do DHA 

jest bardzo zależna od osoby i nie da się jej ocenić bez badań. Dlatego w 

kluczowych momentach rozwoju mózgu (kobiety w ciąży, karmiące i małe dzieci) 

zaleca się dodatkową suplementację DHA. 

Suplementacja nie jest konieczna przy odpowiedniej ilości w diecie DHA 

pochodzącego z ryb. 


