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Rozpuszczalny Błonnik
Większość ludzi wie, że spożywanie jedzenia o
wysokiej zawartości błonnika pozwala na
utrzymywanie wysokiej przemiany materii.
Jednakże, czy ludzie zdają sobie sprawę, że
wysokobłonnikowa dieta może pomagać w
zapobieganiu chorobom serca, oraz cukrzycy,
przy jednoczesnym wspomaganiu utraty wagi?
Większość ludzi nie zna niestety zalet diety
wysokobłonnikowej, nie wie też jakie ilości
błonnika należy spożywać.
Błonnik jest częścią jedzenia, która nie może być
strawiona przez organizm człowieka, ani się w
nim rozkładać (stąd też nie generuje kalorii).
Błonnik przechodzi przez nasz organizm
nienaruszony, czyszcząc nasze jelita i układ
trawienny przez który wędruje. Dieta o niskiej
zawartości błonnika może prowadzić do
zatwardzeń (Marzio et al. 1989; Passaretti et al.
1991; Marsicano et al. 1995; Signorelli et al.
1996; Staianno et al. 2000; Frissora 2005), do
syndromu podrażnionych jelit (Quatero et al.
2005; Frissora 2005), uchyłkowatości (Papi et al.
1995; Salzman & Lillie 2005) oraz nowotworów
okrężnicy
(Negri
et
al.
1998).
Dieta
wysokobłonnikowa
przyczynia
się
do
zapobiegania tym problemom i chorobom. W
przeszłości były to główne zalety związane z
dietą bogatą w błonnik, obecnie wiemy jednak,
że istnieje jeszcze wiele innych zalet błonnika.
Najnowsze badania (Van Horn & Ernst 2001;
Vuksan et al. 1999; Vuksan et al. 2000), ukazują,
że dieta wysokobłonnikowa może redukować
ryzyko pojawienia się chorób serca i cukrzycy.

“Rozpuszczalny błonnik jest znany z
obniżania poziomu cholesterolu”
Błonnik znajduje się tylko w naturalnym jedzeniu.
Najlepszymi źródłami błonnika są owoce,
warzywa, fasola, orzechy oraz nasiona,
wszystkie produkty zbożowe, takie jak dziki ryż,
jęczmień, pszenica, płatki owsiane, quinoa, a
także
produkty
pełnoziarniste:
chleb
pełnoziarnisty, makarony z mąki gruboziarnistej
oraz płatki śniadaniowe.
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Wyróżniamy dwa różniące się od siebie rodzaje
błonnika, rozpuszczalny i nierozpuszczalny.
Obydwa rodzaje błonnika są bardzo ważne dla
funkcjonowania organizmu, każdy z nich
przynosi inne korzyści dla naszego zdrowia.
Dobrze wiedzieć, jakie pożywienie jest
najlepszym
źródłem
określonego
rodzaju
błonnika.

“Rozpuszczalny błonnik pomaga
stabilizować poziom cukru we krwi”
Błonnik rozpuszczalny rozkłada się i pęcznieje w
wodzie. Jego najbardziej znanymi cechami są
właściwości obniżania cholesterolu. Błonnik
rozpuszczalny składa się z lepkich substancji
przypominających gumy i pektyny, które w
połączeniu z płynem tworzą żelową zawiesinę.
Cholesterol zmagazynowany we krwi przyczynia
się do produkcji kwaśnej żółci. Tak więc błonnik
powoduje, że cholesterol i żółć są wiązane w
postać żelu w jelicie cienkim, a następnie
wydalane
z
naszego
organizmu
wraz
regularnymi ruchami jelit. Zwykle taka kwaśna
żółć (połączona z cholesterolem) jest odkładana
w naszym organizmie, tak więc im więcej żółci
jesteśmy w stanie wydalić, tym większe ilości
cholesterolu z nią powiązane są usuwane, co
prowadzi do obniżenia się poziomu cholesterolu
we krwi.
Błonnik
rozpuszczalny
pomaga
także
stabilizować poziom cukru we krwi, co jest
pomocne dla osób chorych na cukrzycę. Błonnik
powoduje, że proces wchłaniania węglowodanów
zostaje spowolniony, co prowadzi do redukcji
tempa wzrostu poziomu cukru we krwi po
spożyciu posiłku (Huang et al. 1990; Melga et al.
1992; Doi 1995; Vuksan et al. 1999; Vorster et al.
1988; Chen et al. 2003).
Dzięki temu, że błonnik pęcznieje w naszym
organizmie mamy uczucie sytości, co pomaga
nam w zrzucaniu zbędnych kilogramów (Livieri et
al. 1992; Vita et al. 1992; Birketvedt et al. 2005).
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Pierwszy raz wartość medyczna błonnika została
potwierdzona
przez
Amerykańskie
Stowarzyszenie FDA na przykładzie płatków
owsianych. Dowiedziono, że (Kurtzweil 1998)
"błonnik pochodzący z owsa obniża poziom
cholesterolu, poziom tłuszczu, ma również
właściwości, które mogą redukować ryzyko
zachorowań na choroby serca". Takie rezultaty
można by uzyskać spożywając 1 kubek
gotowanych otrębów owsianych, 1 1/2 kubka
posiłku owsianego lub trzy kubki owsa instant (w
proszku). Powyższe przykłady pokazują, że jest
wiele sposobów układania diety, która zapewnia
organizmowi
prawidłowy
poziom
rozpuszczalnego błonnika.
Błonnik nierozpuszczalny nie ulega rozkładowi w
wodzie. Błonnik ten absorbuje wodę, która
zostaje wydalona wraz ze stolcem. Dzięki
błonnikowi uzyskujemy uczucie lekkości, woda
nie zostaje w organizmie, eliminowane jest
ryzyko zaparć (Frissora 2005) i uchyłkowatości
(Salzman & Lillie 2005). Jego spożywanie
zmniejsza także ryzyko zachorowań na raka
okrężnicy (Negri et al. 1998), dzięki temu, że
toksyczne i rakotwórcze substancje są szybko i
regularnie wydalane przez organizm.
Większość jedzenia pochodzenia roślinnego
zawiera obydwa rodzaje błonnika. Błonnik
nierozpuszczalny jest bardziej powszechny,
znajduje się on w wielu owocach, warzywach, jak
również w fasoli, zbożu i orzechach.

“… Większość Amerykanów zjada
tylko 10-12 gram błonnika, a w tym
tylko 3-4 gram rozpuszczalnego w
wodzie. ”
Zatem rodzi się pytanie, jak wiele błonnika
powinniśmy dostarczać do organizmu, aby
uzyskiwać jak najlepsze efekty? Amerykańskie
Stowarzyszenie
Dietetyków
zaleca,
aby
dostarczać od 20 do 35 gramów błonnika w
codziennej diecie, w tym od 5 do 10 gramów
powinien stanowić błonnik rozpuszczalny (ADA
2006). W Amerykańskim Narodowym Programie
Edukacji w sprawie cholesterolu (NCEPIII)
możemy
przeczytać,
że
zalecane
jest
spożywanie aż od 10 do 25 gramów błonnika
rozpuszczalnego dziennie (Pennington 1998).
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Statystyki pokazują, że większość Amerykanów
spożywa jedynie od 10 do 12 gramów błonnika
na dzień, w tym tylko od 3 do 4 gramów błonnika
rozpuszczalnego.
Zatem, co możemy zrobić, aby codziennie
dostarczać większą ilość błonnika? Wbrew
pozorom nie jest to takie trudne jak by się mogło
wydawać, w szczególności, jeśli staramy się
dostarczać do naszego codziennego pożywienia
naturalnych produktów, a naszą dietę planujemy
w odpowiedni, zgodny z naturą sposób.
Jeśli jesz różnorodne owoce i warzywa w czasie
całego dnia, łącznie z fasolą i produktami
pełnoziarnistymi, pięć, sześć razy dziennie, a
Twoja dieta jest wzbogacona w zdrowe zbożowe
batony (źródło białka), to jesteś na dobrej
drodze, aby uzyskać równowagę w organizmie,
ale i zarazem dostarczać odpowiednią ilość
błonnika.
Dla osób, które chorują na cukrzycę typu I,
(biorących insulinę), wszystkie zmiany w ich
diecie powinny być skonsultowane z lekarzem.
Wraz ze zmianą diety zmienia się bowiem ilość
spożywanych węglowodanów, co wiązać się
może z potrzebą zmiany dawek przyjmowanej
insuliny. Teraz przedstawię kilka istotnych rad,
które pomogą wzbogacić codzienną dietę w
błonnik:
•

•
•

•
•

•

Jedz płatki owsiane lub inne płatki
zbożowe na śniadanie. Na etykiecie
powinna znajdować się informacja o
ilości błonnika w jednej porcji, powinna
ona wynosić przynajmniej 5 gramów.
Zamiast pić sok jedz owoce na pierwsze
i drugie śniadanie.
Kupuj produkty zbożowe, pełnoziarniste,
makarony, tortille i chleb, a także
brązowy (dziki) ryż, zamiast produktów
niepełnoziarnistych.
Dodawaj warzywa do kanapek, pizzy,
makaronów, zup i innych potraw.
Spróbuj jeść fasolę kilka razy w tygodniu,
możesz ją spożywać w formie chili,
dodawać do zupy lub komponować
przeróżne sałatki z jej dodatkiem.
Miej pod ręką zdrowe orzechowe
przekąski,
sałatki
z
dodatkiem
przynajmniej jednej łyżki stołowej
słonecznika lub pestek z dyni.
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•

•

Aby błonnik dobrze przyswajał się w
organizmie pij duże ilości wody i
pamiętaj, że jeśli zwiększasz ilość
spożywanego błonnika, pij odpowiednio
więcej wody.
Rozważ
stosowanie
suplementów
błonnikowych, szczególnie jeśli jesteś na
niskowęglowodanowej diecie.

Podsumowując dyskusję można powiedzieć, że
stosowanie wysokobłonnikowej diety prowadzi
do tego, że w znacznie mniejszym stopniu
narzekamy na dolegliwości żołądkowe, lepiej
możemy kontrolować poziom cukru we krwi,
obniża się nam poziom cholesterolu, redukuje się
nam ryzyko zachorowania na raka okrężnicy, a
także na choroby serca. Powyższe przykłady
sugerują, że już 38 gramów błonnika dziennie
pomaga redukować ryzyko zachorowań na te
chroniczne choroby.
Mając
na
uwadze
ilość
żywności
wysokoprzetworzonej, jaką większość z nas
spożywa,
przyjmowanie
suplementów
błonnikowych
staje
się
koniecznością.
Pamiętajmy jednak, że takie suplementy w
szybki sposób mogą uzupełnić poziom błonnika
w naszym organizmie, nie powinny one jednak
stać się substytutem zróżnicowanej i bogatej w
błonnik diety.
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