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Wszelkie prawa udostępnione!
Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie
tej książki jest dozwolone, a nawet mile widziane.

Podziękowania
Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali.
Ich życzliwość i wiara
dodawały mi sił, gdy mi ich brakowało.
Dziękuję również wszystkim tym,
którzy mi utrudniali życie i stwarzali problemy,
bo w ten sposób pomogli mi umocnić się.
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Przedmowa
W niniejszej książce opisałem swoje perypetie z cukrzycą typu 2, która mnie u schyłku życia
dopadła. Opracowanie to nie jest jednak żadnym poradnikiem na temat leczenia tej choroby. Po
prostu napotkałem w swoim życiu problem i postanowiłem podzielić z innymi tym, w jaki sposób
próbowałem go rozwiązać. Nie jestem lekarzem i nie mam wystarczającej wiedzy, kompetencji oraz
uprawnień, aby kogokolwiek namawiać do stosowania określonych terapii. W książce tej chciałem
tylko opisać jak radziłem sobie z przypadłością, która mnie spotkała i co udało mi się osiągnąć. Nie
mogę jednak dać żadnych gwarancji, że wszystkie moje wybory i decyzje były bezbłędne. Nie chcę
więc sugerować nikomu określonych metod leczenia cukrzycy i ponosić odpowiedzialności za to, że
te metody mu nie posłużyły. Moim celem było przedstawienie pewnej historii choroby w nadziei, że
zapoznanie się z nią może okazać się dla kogoś ciekawe, a być może nawet zainspirować do
podjęcia samodzielnych decyzji. Książka ta nie może jednak zastępować konsultacji z lekarzem.
Gorąco zachęcam wszystkich, którzy chcieliby stosować jakiś przyjęty przez siebie program
leczenia na własną rękę, aby najpierw, zanim zaczną ten program używać, poradzili się w tej
sprawie odpowiedniego specjalisty – diabetologa.
Ktoś mógłby powiedzieć, że jestem niekonsekwentny, bo przecież z treści książki wynika, że
sam tak nie postąpiłem. To prawda, ale podejmując taką czy inną decyzję zawsze brałem
odpowiedzialność za to co robię i nigdy bym nie obwiniał nikogo za to, co mi nie wyszło.
Przeciwnie, zawsze liczyłem się z tym, że może mi się nie udać. Jednak jestem głęboko przekonany,
że mogę być arbitrem sam dla siebie i dlatego rzadko sugeruję się opiniami innych i prawie zawsze
staram się działać w oparciu o autorytet własny. Z drugiej strony, nie chciałbym być jednak
autorytetem w jakiejkolwiek dziedzinie dla nikogo innego. Jeśli więc ktoś chciałby leczyć cukrzycę
typu 2 głodówką bez konsultacji z lekarzem lub nawet wbrew jego zaleceniom, to może to zrobić
tylko na własną odpowiedzialność, licząc się z możliwością poniesienia konsekwencji za swoje
decyzje.
Muszę przyznać, że książka ta nie jest opracowaniem całkowicie bezstronnym, zawarłem w niej
bowiem oceny i sugestie, z którymi nie wszyscy mogliby się zgodzić, a nawet które nie wszystkim
mogłyby się podobać. Kwestionuję bowiem w nich pewne pryncypia medyczne i dietetyczne. Z
drugiej strony, jeśli nawet moje opinie byłyby przez kogoś aprobowane, to jednak nie chciałbym,
aby ktokolwiek traktował je jako wiążące. Najbardziej pożądaną ludzką cechą jest otwartość, która
pozwala przyjąć za słuszne to, co w danym czasie wydaje się słuszne, ale nie żąda trzymania się
tego kurczowo i dogmatycznie. Przeciwnie – otwartość zawsze wykazuje gotowość akceptacji
nowych prawd, do których dojrzeliśmy i porzucenia starych, z których wyrośliśmy i które utraciły
już swoją wiarygodność.
Myślę, że książka ta, obejmująca okres około dwóch lat moich zmagań z podwyższoną
glikemią, niczego nie kończy, ale jest dopiero początkiem. Mam nadzieję, że znajdą się tacy,
których ona zainspiruje do porzucenia stanu bycia biernym pacjentem poddającym się
bezrefleksyjnie sugerowanym mu terapiom, na rzecz bycia pacjentem świadomym, podchodzącym w
sposób aktywny i kreatywny do swoich problemów zdrowotnych. Nie chodzi tu jednak o to, aby
rezygnować z oficjalnej medycyny na rzecz jakichś alternatywnych terapii, ale by stać się wraz z
lekarzem współtwórcą własnego uzdrowienia.
Romuald Lipu-Akohard
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Wstęp
Jako osoba dorosła prawie nigdy poważnie nie chorowałem. Okresowo miewałem jakieś
przeziębienia, przejściowe bóle gardła, może jakąś dość łagodną grypę bez wysokiej gorączki.
Tylko raz miałem nieco poważniejsze zatrucie pokarmowe i raz dość boleśnie przechodziłem
półpasiec. Natomiast w dzieciństwie nabawiałem się prawie wszystkich wczesnych chorób, jakie
wówczas mogły mnie zaatakować. Będąc już w wieku wczesnoszkolnym przeszedłem jeszcze
wirusowe zapalenie wątroby typu A. I to chyba wszystko. Aha, między 14 a 25 rokiem życia
miałem jeszcze tajemniczą chorobę, która charakteryzowała się okresowo pojawiającym się złym
samopoczuciem, bólami w kończynach, a zwłaszcza w stawach, przypominającymi bóle
reumatyczne, okresowymi bólami głowy oraz podwyższoną temperaturą ciała zawierającą się w
granicach od 37,2 oC do 37,8 oC. Mój ojciec, który był lekarzem, kierował mnie na wszystkie
możliwe badania, które nic nie wykazywały, oraz do specjalistów, którzy nie potrafili tej choroby
rozpoznać. Ustalili tylko, że nie była to ani choroba reumatyczna, ani bruceloza, ani żadna inna,
która mogłaby takie objawy wywoływać. Pamiętam, że ostatni raz byłem w 1970 roku w sprawie
tych dolegliwości u studenckiej lekarki, która jak wszyscy poprzednicy bezradnie rozłożyła ręce.
Wkurzyłem się. Powiedziałem sobie, że nie będę chodził już do lekarzy i nie będę więcej mierzył
temperatury. I słowa dotrzymałem. Po dziesięciu latach sięgnąłem wreszcie po termometr. I co się
okazało? Temperatura była w normie. I te bóle stawowe też jakoś zniknęły. Choroba ustąpiła. I od
tego czasu prawie nie chorowałem.
Obecnie skojarzyłem sobie pewne fakty i wydaje się, że znam prawdopodobną przyczynę
moich ówczesnych dolegliwości. Tą tajemniczą chorobą była, jak przypuszczam, borelioza. Mój
ojciec był wielkim miłośnikiem lasu i często zabierał mnie na grzyby. Pamiętam, że kiedyś dorwał
mnie kleszcz i usadowił się pod lewą pachą. Wykryłem go dopiero wtedy, gdy miał już rozmiary
borówki amerykańskiej. Właśnie wówczas, z niewielkim opóźnieniem, wszystko się zaczęło. A
więc prawdopodobnie zaraziłem się wtedy boreliozą, która uległa w końcu samoistnemu
wyleczeniu. Oczywiście, żaden lekarz nie mógł jej wtedy rozpoznać, bo była to wówczas choroba
nieznana, a po raz pierwszy usłyszano o niej dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.
To był już koniec moich problemów zdrowotnych. Gdy skończyłem 30 lat, przestałem chodzić
do lekarza pierwszego kontaktu i nie byłem tam ani razu przez ponad 40 lat, aż do chwili obecnej.
Po prostu nie było takiej potrzeby, bo nie chorowałem. Po zerwaniu z wieloletnim nałogiem palenia
papierosów miałem tylko nadwagę – masa mojego ciała wciąż rosła, dochodząc w końcu do 125 kg
i mimo licznych prób zmniejszenia wagi, nie potrafiłem trwale schudnąć. Badań kontrolnych i
profilaktycznych świadomie nie wykonywałem, albowiem byłem wielkim zwolennikiem
głoszonego wówczas przez niektórych lekarzy hasła, że „wyniki nie chorują”. Miałem też pewne
zastrzeżenia do stosowanych przez lekarzy metod terapeutycznych. Na przykład uważałem, że
profilaktyka antynowotworowa jest porażką medycyny, ponieważ nie koncentruje się ona na
leczeniu przyczyn powstawania raka, ale na wycinaniu zmian już istniejących po ich wczesnym
wykryciu. Nie jest to, jak sądziłem, prawdziwe leczenie, ale raczej medyczne rzeźnictwo, nie dające
żadnych gwarancji, że nowotwór się nie odnowi za parę lat.
A zatem, jak już wcześniej napisałem, poważnie nie chorowałem, aż do wiosny 2018 roku. Z
początkiem kwietnia zaatakował mnie jakiś dokuczliwy nerwoból w okolicach prawej łopatki, silnie
promieniujący do prawej ręki. Wcześniej zdarzały mi się sporadycznie tego typu dolegliwości w
różnych okolicach ciała, ale były bez porównania słabsze i zwykle trwały tylko od dwóch do pięciu
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dni. Ten kwietniowy był inny. Po tygodniu nie ustąpił. Minęły dwa tygodnie, a ból nadal mnie
męczył. Minął miesiąc i wciąż było to samo. Po sześciu tygodniach, w połowie maja, miałem już
dość i postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. Zadecydowałem, aby najpierw wykonać
podstawowe badania w prywatnym laboratorium, a potem ewentualnie pójść z gotowymi już
wynikami do lekarza. Uczyniłem tak jak postanowiłem. Zanim zdążyłem odebrać wyniki, jeszcze
tego samego dnia, zadzwonił telefon. – Pan Romuald? – zapytała rozmówczyni. Potwierdziłem. –
Dzwonię z laboratorium. Pan ma bardzo wysoki poziom glukozy, 256 mg/dl. – Powiedziałem,
siląc się na spokój, że wezmę to pod uwagę i podziękowałem. Jednak spadło to na mnie jak grom z
jasnego nieba. Przez ponad 40 lat żadnych kłopotów, a tu nagle cukrzyca? No właśnie, czy nagle?
Przecież nie robiłem żadnych badań, mogło to więc trwać wiele lat, podczas gdy ja o tym nie
wiedziałem.
Natychmiast postanowiłem znacznie ograniczyć wysokoglikemiczne węglowodany. Jeszcze
tego samego dnia dostałem w aptece glukometr (za darmo, pod warunkiem, że wykupię paski).
Następnego dnia o szóstej rano zmierzyłem nim dwukrotnie glukozę na czczo, otrzymując średnią
wartość 218 mg/dl. Zdawałem sobie sprawę z tego, że to za dużo, aby mówić o nietolerancji
glukozy czy o stanie przedcukrzycowym. Przyjąłem, że uzyskany wynik na czczo o tak wielkiej
wartości, potwierdzony dwukrotnym pomiarem za pomocą nabytego glukometru i poprzedzony też
dwukrotnie wykonanym pomiarem laboratoryjnym 1 – w dodatku przy współistnieniu dużej nadwagi
– to murowana cukrzyca typu 2, zwłaszcza dla osoby w moim wieku (w maju 2018 roku miałem
ukończone 71 lat).
Wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na zbyt dużą zwłokę i muszę działać natychmiast.
Rozpocząłem od całkowitego wyłączenia cukrów z diety (przedtem lubiłem jeść dużo słodyczy) i
równocześnie podjąłem przyspieszone studia na temat cukrzycy. Wiedzę zdobywałem z kilku
zakupionych książek, oraz z wybranych medycznych stron i portali internetowych. Początkowo
zamierzałem udać się z wizytą do lekarza i podjąć tradycyjne leczenie. Nawet, korzystając ze strony
www.znanylekarz.pl, wybrałem sobie dwóch wrocławskich
diabetologów z dużą ilością
pozytywnych opinii, ale w miarę pogłębiania swojej wiedzy o cukrzycy, mój entuzjazm w
odniesieniu do tego zamysłu dość szybko zmalał, przechodząc w końcu w wyraźne zniechęcenie.
Dlaczego się tak stało? Albowiem przeglądając literaturę dotyczącą cukrzycy typu 2, zdałem
sobie sprawę z tego, że lekarze na ogół uważają ją za chorobę nieuleczalną, lub przynajmniej za
chorobę przewlekłą, nie dającą się całkowicie wyleczyć. Zwykle nie mówią tego pacjentom,
używając w zamian eufemistycznego stwierdzenia, że „cukrzyca typu 2 to choroba postępująca”.
Nawet jeśli nie pozbawiają ich całkowicie nadziei, to jednak cała terapia zaczynająca się zazwyczaj
od podawania metforminy, a kończąca się (jeśli pacjent dożyje) na insulinie, potwierdza fiasko
działań medycznych podejmowanych w celu leczenia tej choroby. Podsumowaniem stanowiska
oficjalnej medycyny w tej sprawie jest następujący fragment artykułu Małgorzaty Marszałek,
opublikowanego na stronie internetowej aptecznej sieci Apteline: „Musisz mieć świadomość, że
cukrzyca to choroba o postępującym charakterze. Oznacza to, że ma ona różne etapy leczenia. Jeśli
teraz udaje Ci się utrzymywać glikemię w normie tylko dzięki modyfikacji diety to świetnie, ale ten
stan nie będzie trwał wiecznie. Przyjdzie taki moment, że do terapii trzeba będzie włączyć
metforminę, a potem kolejne leki doustne. Z czasem, po wielu latach choroby być może staniesz

1 Jeśli poziom glukozy w osoczu znacznie przekracza normę świadcząc o cukrzycy, wówczas laboratoria, posługując
się tą samą próbką pobranej krwi, wykonują pomiar zazwyczaj dwa razy, co zaznaczają przy podawanym wyniku.
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przed koniecznością przyjmowania insuliny. Niestety, im bardziej zaawansowana postać cukrzycy
typu 2, tym leczy się ją trudniej”2. Bijący z tego tekstu pesymizm może tylko przygnębiać.
W miarę studiowania zagadnienia nabierałem coraz większego przekonania, że lekarze w
gruncie rzeczy nie leczą tej choroby w ten sposób, aby usunąć jej przyczyny, ale tylko różnymi
sposobami obniżają glikemię, przez co przeciwdziałają jej destrukcyjnym skutkom dla organizmu, a
zwłaszcza dla oczu, nerek, układu nerwowego i układu krążenia. To oczywiście umożliwia znaczne
ograniczenie szkód, jakie choroba może wyrządzić, ale nie pozwala na całkowite wyzdrowienie
pacjenta. Przeciwnie, podstawowa cecha cukrzycy typu 2 – insulinooporność – nie zmniejsza się,
ale nierzadko ulega przy takiej terapii pogłębieniu 3. Wyniki badań w miarę upływu lat nie tylko się
nie poprawiają, ale często dzieje się wręcz przeciwnie. To właśnie dlatego diabetolodzy twierdzą,
że cukrzyca typu 2 jest chorobą postępującą.
Rozczarowany dotychczasowym postępem medycyny w leczeniu cukrzycy zainteresowałem
się metodami alternatywnymi. Najpierw rozpatrzyłem możliwości stosowania różnych diet.
Napotkałem na sprzeczne informacje na ten temat. Chodzi o to, że część środowiska medycznego
popiera diety niskokaloryczne i niskotłuszczowe, a niektórzy odwrotnie – preferują diety
wysokotłuszczowe, np. terapię ketonową. Część z nich uważa tłuszcze nasycone (tłuszcze
zwierzęce i niektóre tłuszcze roślinne) za wysoce szkodliwe dla zdrowia i zabrania ich spożywania,
a część podważa tę opinię, uznając takie tłuszcze za zdrowe, a nawet za lecznicze (np. olej
kokosowy).
Ci, którzy optują za dietą niskokaloryczną, uzasadniają to tym, że cukrzyca typu 2 wiąże się
często z tzw. zespołem metabolicznym, który charakteryzuje się między innymi otyłością brzuszną,
nadciśnieniem tętniczym, nadmiernym poziomem trójglicerydów i zbyt małym poziomem
„dobrego” cholesterolu HDL oraz oczywiście podwyższonym poziomem glukozy we krwi i
insulinoopornością. Twierdzą oni, że trzeba leczyć kompleksowo wszystkie zaburzenia
towarzyszące tej chorobie, a przede wszystkim zmniejszyć wagę pacjenta, dlatego proponują
wzmożoną aktywność fizyczną i równocześnie ścisłą dietę z ograniczeniem kalorii, wierząc, że
drogą do odchudzania jest przede wszystkim ograniczenie tłuszczów, które są najbardziej
kaloryczne ze wszystkich możliwych składników pokarmowych. Na przykład profesor Roy Taylor
z Newcastle University głosi, że skutecznie można się wyleczyć z cukrzycy typu 2 poprzez
stosowanie niskokalorycznej diety nie przekraczającej 700 kcal dziennie. Uważa on, że taka
rygorystyczna dieta może cofnąć chorobę, bo likwiduje otłuszczenie wątroby i trzustki co, jak
twierdzi profesor, powoduje, że te narządy zaczynają normalnie funkcjonować.
Jednak środowisko medyczne podchodzi raczej sceptyczne do tych twierdzeń. Nie negując
celowości i skuteczności pozbycia się nadwagi, twierdzą oni, że taka drakońska dieta może być
stosowana tylko przez pewien czas, dlatego uzyskana poprawa jest nietrwała i po jej zakończeniu
wszystko wróci do starego. Inni badacze posuwają się jeszcze dalej głosząc, że dieta
niskokaloryczna jest nieskuteczna, bo po pewnym czasie człowiek przestaje tracić na wadze mimo
kontynuacji tej diety. Po dłuższym okresie jej stosowania, waga zaczyna się wręcz podnosić, mimo
że pacjent cały czas ogranicza się do spożycia 700 kcal dziennie. Te tezy zostały potwierdzone
licznymi badaniami. Wykryto, że waga zaczyna się podnosić, bo zwalnia metabolizm. Strategia
2 Źródło cytatu: https://apteline.pl/artykuly/cukrzyca-typu-2-diagnoza-i-co-dalej/, autorka: Małgorzata Marszałek.
3 Lekarze twierdzą, że aplikowane przez nich leki, np. metformina, zmniejszają insulinooporność. Może to sprawiać
takie wrażenie, bo wyniki się poprawiają. Jednak wątpliwości co do prawdziwości tego twierdzenia wywołuje fakt,
że jeśli się odstawi te leki, to wszystko powraca do starego, a niekiedy jest nawet jeszcze gorzej niż było.

9

„jedz mniej i ruszaj się więcej” okazała się więc zupełnie nieskuteczna, choć jej zwolennicy
początkowo tłumaczyli porażkę w jej stosowaniu niesubordynacją pacjentów.
Przeciwnicy liczenia kalorii uważają, że sprowadzanie wszystkich składników pokarmowych
do ich zasobów energetycznych jest błędem. Twierdzą, że dostarczanie otyłym osobom z cukrzycą
typu 2 niskokalorycznych pokarmów nie doprowadzi automatycznie do spalania tkanki tłuszczowej
i utraty wagi. Na przeszkodzie będzie zawsze stała insulinooporność. Mechanizm jej powstawania
polega na tym, że gdy ktoś się na przykład obżera słodyczami przez długie lata, ma nie tylko
wysoki poziom glukozy we krwi, ale też wysoki poziom insuliny, bo organizm musi tę glukozę
dostarczyć do komórek – a to potrafi zrobić tylko insulina. Jednak gdy nadmiar insuliny jest
częstym zjawiskiem w życiu owego kogoś, komórki z czasem zaczynają stawiać jej opór i ich
wrażliwość na insulinę spada. To powoduje, że aby skutecznie przenieść glukozę do komórek,
trzustka zaczyna wydzielać jeszcze więcej insuliny. Daje to chwilowy efekt, ale z czasem prowadzi
do jeszcze większej oporności komórek na insulinę. Opisane fakty zachodzą w cyklach i wywołują
błędne koło, w wyniku którego we krwi permanentnie występuje zarówno wysoki poziom glukozy
jak i insuliny. Wysoki poziom insuliny nie dopuszcza do spalania tłuszczu, przeciwnie, jest
sygnałem dla organizmu, żeby tłuszcz odkładać. Dlatego osoba z nadwagą, chora na cukrzycę typu
2, mimo że będzie ograniczać kalorie, nigdy skutecznie nie schudnie, a jej organizm będzie
permanentnie pracować w trybie magazynowania tłuszczu. W przypadku nieleczonej cukrzycy typu
1 występuje odwrotne zjawisko. Trzustka nie produkuje lub produkuje za mało insuliny, więc jej
poziom jest bardzo niski. Niski poziom insuliny to sygnał dla organizmu, aby spalać tłuszcz.
Dlatego w przypadku tej odmiany choroby ludzie na ogół chudną i mimo starań nie potrafią
przytyć.
Żeby przerwać wpływ insulinooporności na powiększanie otyłości i doprowadzić do spadku
poziomu insuliny, a tym samym umożliwić schudnięcie, trzeba najpierw sobie uświadomić, że
kalorie kaloriom nie są równe. Nie wystarczy ograniczać kalorie pochodzące od tłuszczów. To, czy
ktoś spożywa dużo tłuszczów, czy nie, nie ma bezpośredniego wpływu na poziom glukozy i
insuliny. Pośrednio taki wpływ występuje, bo brak tłuszczów zaburza proporcje składników
pokarmowych i wówczas dieta niskotłuszczowa staje się równocześnie dietą
wysokowęglowodanową. Trzeba by więc ograniczyć spożycie węglowodanów, bo to właśnie one są
źródłem nadmiaru glukozy. Ale nawet wtedy poziom glukozy i w konsekwencji insuliny
początkowo zbytnio nie spada, bo organizm wówczas uzupełnia niedobory węglowodanów
przetwarzając na glukozę glikogen zawarty głównie w wątrobie. Zapasy glikogenu wystarczają
zwykle na jeden do trzech dni. Gdy ktoś wciąż spożywa węglowodany, nawet w ilościach
zmniejszonych, zapasy te są stale uzupełniane, co skutkuje nadal nadmiernie wysokim poziomem
insuliny, utrzymującym tryb magazynowania tłuszczu.
Tak więc można by powiedzieć, że insulinooporność to w gruncie rzeczy stan odkładania
tłuszczu. Aby ten stan przerwać, trzeba by bardzo drastycznie zmniejszyć spożycie węglowodanów,
co możliwe jest tylko na dwa sposoby: należy zastosować dietę ketogeniczną lub długą, pełną
(opartą tylko na wodzie), wielodniową głodówkę.
Dieta ketogeniczna jest dietą wysokotłuszczową, średniobiałkową i bardzo
niskoweglowodanową. Zakłada spożywanie pokarmów o zawartości co najmniej 80% tłuszczu i
bardzo małej ilości węglowodanów, rzędu kilkunastu gramów dziennie. Przy tak małej ilości
węglowodanów poziom glukozy spada, wiec trzustka ma wtedy niewiele do zrobienia, zwalnia
swoją pracę i poziom insuliny też spada. Można wreszcie wówczas schudnąć. Słuszne więc wydaje
się paradoksalne stwierdzenie, że aby spalać tłuszcz, potrzebujemy tłuszczu. Należy tu podkreślić,
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że podczas diety ketogenicznej nie grozi wystąpienie objawów hipoglikemii spowodowanej
niedoborem glukozy, bo wydzielają się wówczas ciała ketonowe (stąd nazwa diety) które stanowią
alternatywę dla glukozy i są doskonałym paliwem zwłaszcza dla mózgu. Jednym ze znanych
propagatorów tej diety jest dr Bruce Fife, który napisał wiele bestselerów poświęconych zdrowiu4.
Trwająca co najmniej tydzień lub więcej ścisła głodówka (tylko na wodzie) idzie jeszcze dalej.
Gdy się wyczerpie zawarty w wątrobie glikogen, poziom glukozy we krwi mocno spada i pojawiają
się ciała ketonowe. W braku glukozy trzustka nie musi ciężko pracować i odpoczywa, a poziom
insuliny spada. Przy niskim poziomie insuliny organizm chudnie tak samo łatwo, jak w diecie
ketogenicznej. Ketoza zapobiega objawom hipoglikemii i mózg ma wtedy odpowiednie paliwo
zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie. Należy tu wyraźnie podkreślić, że taka ketoza nie
jest tym samym, co kwasica ketonowa w cukrzycy typu 1. Poziom ciał ketonowych w tego rodzaju
cukrzycy jest dużo wyższy i w dodatku towarzyszy mu wysoki poziom glukozy – taki stan jest
niewątpliwie niebezpieczny dla zdrowia a nawet dla życia. Podczas głodówki, tak samo jak podczas
diety ketogenicznej, poziom ketonów nadmiernie nie wzrasta, bo są one zużywane przez organizm
jako źródło energii. W stanie głodówki tylko sam mózg zużywa energię pochodzącą w 75
procentach z ketonów.
Porównując dietę ketogeniczną z głodówką można stwierdzić, że w diecie ketogenicznej nie
odczuwa się w ogóle głodu, a ten, który ją przeprowadza, czuje się zawsze nasycony. W głodówce
na wodzie, przeważająca większość ludzi odczuwa silny głód tylko w ciągu pierwszych dwóch do
trzech dni. Potem uczucie głodu stopniowo zanika, chociaż sporadycznie mogą u niektórych
występować chwilowe jego przypływy, które trwają nie więcej niż kilka minut i łatwo je opanować.
Niezaprzeczalną przewagę nad dietą ketogeniczną ma głodówka w kwestii odmładzania i
regeneracji organizmu. Podczas postu z jednej strony jest produkowany hormon wzrostu. Z drugiej
strony wzmaga się zjawisko apoptozy i autofagii – stare, zużyte komórki lub ich części są
niszczone i wymieniane na nowe. Te ich elementy, które dają się odzyskać, są odzyskiwane.
Organizm teraz może przeprowadzić proces odnowy. W miejsce zniszczonych i usuniętych
elementów powstają nowe komórki, a nawet nowe tkanki – w ten sposób organizm się regeneruje.
W ostatecznym rezultacie następuje poprawa sprawności fizycznej, zdolności umysłowych i
opóźnianie starzenia.
Ponieważ eksperymentowałem z głodówką dużo wcześniej, zanim stwierdziłem u siebie
cukrzycę, była ona bardziej mi znana, wiele razy już ją przetestowałem i przez to byłem bardziej
skłonny kontynuować doświadczenia z tego rodzaju terapią. Dlatego ostatecznie zdecydowałem się
na głodówkę. Wiedziałem, że osłabienie głodówkowe to mit, że nic mi nie grozi i że będę czuć się
bardziej rześki i zaktywizowany niż gdybym był najedzony. Jedyny mankament to pojawiający się
nieprzyjemny zapach z ust i nieprzyjemny smak w ustach, ale na to byłem przygotowany.
Rozpocząłem głodówkę okresową już dwa dni po rozpoznaniu u siebie cukrzycy i kontynuuję ją do
chwili obecnej. W następnych rozdziałach opiszę ją bardziej szczegółowo, wymienię uzyskane
rezultaty terapii za pomocą postu i przedstawię wnioski. Na koniec udostępnię własne opracowanie
ogólnych zaleceń żywieniowych dla samego siebie, opartych na najnowszych trendach i podam
wypróbowane przez siebie wegetariańskie przepisy kulinarne, którymi urozmaicałem swoją dietę.
Starałem się konsekwentnie ją stosować w okresie pomiędzy głodówkami.

4 Na przykład wydaną w języku polskim książkę: dr Bruce Fife, Terapia ketonowa, Vital, Białystok, 2018.
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Cukrzyca
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje cukrzycy: cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu 2.
Niektórzy badacze tej choroby wyodrębniają więcej jej rodzajów 5, istnieje również cukrzyca wtórna
spowodowana niektórymi lekami lub różnymi schorzeniami, ale w tym opracowaniu nie będziemy
się nimi zajmować.
Cukrzyca typu 1 jest schorzeniem autoimmunologicznym, gdzie z nieznanego powodu układ
odpornościowy organizmu atakuje i niszczy komórki beta własnej trzustki, które są odpowiedzialne
za produkcję insuliny, co prowadzi do dużego niedoboru lub nawet do całkowitego braku tego
hormonu. Niedobór insuliny powoduje, że poziom glukozy we krwi jest bardzo wysoki i
równocześnie niedobór ten jest wtedy sygnałem dla organizmu żeby spalać tłuszcz. Chory zatem
gwałtownie chudnie, mimo że ma duży apetyt. Spalaniu tłuszczu towarzyszy wytwarzanie się
bardzo dużej ilości ciał ketonowych, powodujących w tak wielkim stężeniu tzw. kwasicę ketonową
– co w połączeniu z wysokim poziomem glukozy stwarza niebezpieczny stan, który może
doprowadzić do śpiączki i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Jedynym w
miarę skutecznym leczeniem cukrzycy typu 1 jest podawanie zastrzyków z insuliny, która została
odkryta dopiero w 1921 roku. Przedtem chorzy na tę chorobę po prostu wcześnie umierali. Na ten
rodzaj cukrzycy zapadają najczęściej dzieci i młodzież, a dotyczy ona tylko kilku procent
wszystkich przypadków cukrzycy. Jest chorobą znaną od dawien dawna. Już w starożytnym
Egipcie, około półtora tysiąca lat przed naszą erą, opisywano tę przypadłość. W starożytnych
tekstach indyjskich mowa jest o chorobie „miodowego moczu”, albowiem cukier w moczu osoby
cierpiącej na to schorzenie przyciągał mrówki. Około ćwierć wieku przed naszą erą grecki lekarz
Apoloniusz z Memfis po raz pierwszy nadał tej chorobie nazwę „diabetes”.
Cukrzyca typu 2 w dawnych czasach była prawie nieznana, bo dotykała ona zwykle osób w
wieku powyżej 50 lat, a średnia długość życia była wówczas dużo krótsza. Ponadto nie było pod
dostatkiem jedzenia, a przynajmniej nie było jedzenia śmieciowego i jadano najczęściej żywność
nieprzetworzoną bez dodatku cukru. Począwszy od XX wieku sytuacja się zmieniła. Problem tego
typu cukrzycy, nazywanej wówczas cukrzycą dorosłych, zaczął stopniowo narastać, a pod koniec
wieku stała się już plagą o światowym zasięgu. Stan ten trwa do chwili obecnej i stale się pogłębia.
W ciągu ostatnich 20 lat liczba diabetyków na świecie wzrosła z 30 milionów do 230 milionów.
Obecnie ponad 90% wszystkich przypadków tej choroby to cukrzyca typu 2. Ponieważ przemysł
spożywczy spowodował „przecukrzenie” społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych, a
skutecznie działający przemysł reklamowy owładnął wyobraźnię młodych ludzi ideą słodkich
batoników, żelków, ciasteczek, różnych dosładzanych deserów, najrozmaitszych rodzajów słodkich
napojów gazowanych i innych nienaturalnych i przesłodzonych produktów żywnościowych,
zaczęto odnotowywać otyłość i towarzyszącą jej cukrzycę typu 2 u coraz to młodszych osób. Dziś
tego typu dolegliwość jest problemem nie tylko osób starszych, ale dotyka ludzi w średnim wieku i
młodzież, a niekiedy nawet dzieci.
Cukrzyca typu 2 jest chorobą wywołaną głównie trybem życia i sposobem odżywiania się.
Niektórzy twierdzą, że jedną z najważniejszych przyczyn tej choroby jest otyłość, a inni replikują,
że jest odwrotnie, to znaczy iż to właśnie ta choroba prowadzi do otyłości. Prawdą jest to, że
5 Mówi się jeszcze o cukrzycy ciężarnych, o cukrzycy typu 3 specyficznej dla choroby Alzheimera, o cukrzycy
monogenowej, cukrzycy typu LADA, cukrzycy mieszanej (hybrydowej) i o cukrzycy brunatnej.
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większość ludzi chorych na cukrzycę typu 2 to ludzie otyli. Prawdą jest również i to, że tym, którzy
schudną, poziom cukru spada, co oczywiście jeszcze niczego nie dowodzi. Niewątpliwy jest tylko
jeden niezaprzeczalny fakt, że złe odżywianie polegające zwłaszcza na nadużywaniu cukru
spożywczego (sacharozy), węglowodanów prostych (chodzi zwłaszcza o dodawanie syropu
glukozowo-fruktozowego do sprzedawanych artykułów spożywczych) i skrobi prowadzi do
chronicznie wysokiego poziomu glukozy we krwi. W odpowiedzi na to organizm, aby podołać
zadaniu wprowadzenia glukozy do komórek, produkuje więcej insuliny, co skutkuje przewlekle
wysokim jej poziomem. A to z kolei wywołuje stopniowe uodparnianie się komórek organizmu na
ten hormon. Podobnie jak nasze uszy przyzwyczajają się do głośnych dźwięków (młynarz nie ma
problemów ze snem podczas pracy młyna, a budzi się dopiero wtedy, gdy młyn stanie), jak nos
przyzwyczaja się do przykrych zapachów, a oko do ciemności lub do jasnego światła, tak komórki
naszego organizmu przyzwyczajają się do insuliny6 i przestają na nią reagować, gdy jej poziom jest
podwyższony przez długi czas. Zjawisko to nazywa się insulinoopornością. Wysoki poziom
insuliny ustawia organizm w tryb magazynowania tłuszczu i dlatego mimo starań nie jest łatwo
stracić na wadze – odwrotnie, waga ciała na ogół się powiększa. Występuje tutaj przez jakiś czas
dodatnie sprzężenie zwrotne: permanentnie wysoki poziom insuliny wywołuje insulinooporność, a
będący jej skutkiem wysoki poziom glukozy zmusza trzustkę do produkowania jeszcze większej
ilości insuliny. W ten sposób w organizmie powstaje i rozwija się cukrzyca typu 2. Może to trwać
wiele lat, dopóki trzustka nie osłabnie i nie da za wygraną – jest to końcowy etap choroby, do
którego nie należy dopuścić.
Istnieje również stan przedcukrzycowy, który występuje na początku, poprzedzając właściwą
chorobę. Stan ten charakteryzuje się tym, że poziom cukru jest podwyższony, przekraczając nieco
normę dla osób zdrowych, ale jeszcze nie tak wysoki, żeby można było stwierdzić cukrzycę.
Zjawisko to niektórzy nazywają go stanem nietolerancji glukozy. To jest właśnie ten moment, gdzie
zaczyna się insulinooporność. Komórki organizmu zaczynają się przyzwyczajać do nadmiaru
glukozy i nie reagują właściwie, a trzustka nie nadąża z produkcją insuliny. Według przyjętych
obecnie norm, poziom glukozy na czczo w stanie przedcukrzycowym zawiera się w przedziale od
100 mg/dl do 125 mg/dl, hemoglobina glikowana HbA1c wynosi od 5,7% do 6,5%, a glukoza w
dwie godziny po posiłku lub w dwie godziny po spożyciu 75 gramów glukozy mieści się w
granicach od 140 mg/dl do 199 mg/dl. Te wartości określają właściwie granicę między zdrowiem i
chorobą. Jeśli są niższe od podanych, oznaczają zdrowie, a jeśli wyższe – świadczą o cukrzycy.
Stan przedcukrzycowy jest zazwyczaj bardzo łatwy do wyleczenia, wystarczy trwale zmienić
tryb życia i dietę na właściwą. Trzeba tylko przejść z siedzącego stylu życia na ruchliwy, znacznie
ograniczyć spożycie węglowodanów prostych, dwucukrów oraz skrobi, zwiększyć spożycie
błonnika i w ogóle zrezygnować ze śmieciowego jedzenia. W przypadku nadwagi – koniecznie
schudnąć.
Niestety, w przypadku rozwiniętej już cukrzycy sprawa nie jest taka prosta. Wobec mocno już
zaawansowanej insulinooporności sama dieta często nie pomaga w wystarczający sposób i często
trzeba zastosować bardziej radykalne środki. Gdy taki stan trwa długo, pojawia się jeszcze ryzyko
powikłań. Nieleczona latami cukrzyca może doprowadzić do retinopatii cukrzycowej, co wiąże się
z trwałym uszkodzeniem siatkówki oka lub nawet utratą wzroku. Może ona również doprowadzić
do nefropatii cukrzycowej prowadzącej nierzadko do ciężkiej choroby nerek. Jej wynikiem może
być też neuropatia cukrzycowa, prowadząca do różnych chorób neurologicznych związanych z
6 Tak więc to insulina wywołuje insulinooporność. Organizm w ten sposób reaguje na wysokie stężenie każdej
substancji. Tak samo przyzwyczaja się na przykład do alkoholu, heroiny czy do leków nasennych.
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uszkodzeniem nerwów, co wywołuje mrowienie, drętwienie kończyn, różnego rodzaju nerwobóle, a
nawet utratę czucia w kończynach. Nieleczona cukrzyca potrafi też powodować choroby układu
krążenia, od uszkodzeń naczyń włosowatych, po miażdżycę i zawał serca. Choroba ta sprzyja też
dolegliwościom dermatologicznym, infekcjom, a czasem może doprowadzić do amputacji stopy lub
nawet większej części kończyny dolnej.
Najgorsze jest to, że nie tylko stan przedcukrzycowy, ale niekiedy rozwinięta już cukrzyca nie
daje wyraźnych objawów i jeśli ktoś nie wykonuje żadnych badań w celu rozpoznania tej choroby
(np. nie sprawdza poziomu glukozy we krwi), to może o niej nie wiedzieć. Jednak u niektórych
pewne symptomy choroby się pojawiają, choć mogą nie być kojarzone z cukrzycą. Są to:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

wzmożone pragnienie
częste oddawanie moczu zwłaszcza w nocy
uczucie suchości w ustach
odczuwanie głodu, nawet po posiłku
pojawiające się często uczucie zmęczenia
objawy neurologiczne takie jak cierpnięcie lub drętwienie dłoni i stóp, uczucie mrowienia,
palenia, pieczenia i inne nerwobóle w różnych częściach ciała, a zwłaszcza w stopach i
dłoniach
niewyraźne widzenie
bóle lub zawroty głowy
powolne gojenie się zranień i skaleczeń
powtarzające się różne schorzenia dermatologiczne, jak infekcje skórne, czyraki, grzybica
zaburzenia erekcji u mężczyzn

Oczywiście każdy taki pojedynczy objaw wcale nie musi świadczyć o cukrzycy, ale jeśli jest
ich więcej i często się powtarzają, wówczas jest to sygnał, że należy koniecznie zbadać sobie
glukozę we krwi.
Jak już wspomniano o tym we Wstępie, oficjalna medycyna zwykle nie potrafi nikogo
skutecznie wyleczyć z cukrzycy typu 2, doprowadzając do całkowitego cofnięcia się choroby,
zwłaszcza wtedy, kiedy późno ją rozpoznano. Lekarze, oprócz zalecenia określonej diety, pozbycia
się ewentualnej nadwagi i zwiększenia aktywności fizycznej, oferują zwykle doustne leki
przeciwcukrzycowe, a jeśli tej chorobie towarzyszy niewłaściwy poziom cholesterolu lub
nadciśnienie tętnicze, mogą przepisać jeszcze dodatkowo leki na obniżenie cholesterolu (statyny)
oraz na nadciśnienie (beta-blokery).
Dostępna jest duża ilość doustnych leków przeciwcukrzycowych, jak na przykład pochodne
sulfonylomocznika, biguanidy, inhibitory alfa-glukozydazy, tiazolidinediony, meglitynidy i wiele
innych. Lekiem obecnie najczęściej stosowanym jest pochodna biguanidu – metformina,
występująca pod różnymi nazwami handlowymi. Substancja ta hamuje pozyskiwanie glukozy z
wątroby, podnosi również wrażliwość organizmu na insulinę, poprawiając zdolność insuliny do
wprowadzania glukozy do komórek. Metformina potrafi obniżyć stężenie glukozy we krwi o około
13-35 procent, a stężenie hemoglobiny glikowaniej HbA1c o około 1-2 procent. Ponadto wspomaga
ona chudnięcie, obniża poziom trójglicerydów i złego cholesterolu LDL, a podwyższa poziom
dobrego cholesterolu HDL. Niektórzy badacze twierdzą, że wywołuje ona wiele innych
korzystnych efektów dla chorego, jak na przykład działanie przeciwnowotworowe czy zmniejszenie
ryzyka zawału serca, a nawet spowolnienie procesu starzenia. Lek ten ma również skutki uboczne
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takie jak biegunka, nudności, wzdęcia i gazy, które zmniejszają się w miarę upływu czasu
stosowania leku. Ponadto obniża stężenie witaminy B12 w organizmie i może niekiedy wywoływać
kwasicę mleczanową7.
Terapia metforminą jest skuteczna tylko przez pewien czas. Zaczyna się ją od najmniejszych
dawek aby uniknąć nieprzyjemnych objawów ubocznych, potem dawki te zwiększa się aż do
maksymalnych. Gdy przestaje być efektywna, sięga się po inne leki doustne. Ostatecznie, często po
wielu latach, gdy leki doustne już wystarczająco nie działają, a trzustka, przemęczona
wytwarzaniem dużej ilości insuliny, zaczyna jej produkować coraz mniej, przepisuje się zastrzyki
z insuliny. I taki jest ostatni etap leczenia cukrzycy typu 2.
Wiele medycznych autorytetów naukowych głosi, że metformina „zwalcza insulinooporność”
lub że „zmniejsza” ją. Być może dałoby się tak powiedzieć, choć nie jestem pewien, czy
zwiększanie wrażliwości na insulinę lub redukowanie glikogenolizy jest równoznaczne ze
zmniejszaniem insulinooporności. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że nie leczy ona
isulinooporności, a tym samym nie leczy cukrzycy. Dowodem na to jest chociażby standardowe
stwierdzenie diabetologów, że „cukrzyca jest chorobą postępującą”. Jeśli mimo stosowania
określonej terapii schorzenie postępuje (czyli pogłębia się, rozszerza lub zaostrza), wówczas jest to
kompromitacja dla tej terapii.
Oficjalna medycyna nie leczy więc insulinooporności. Jej celem jest głównie obniżanie
poziomu glukozy we krwi, aby nie dopuścić do jej destruktywnego działania na organizm i do
powikłań. Leki doustne przyczyniają się do tego dość skutecznie, przynajmniej na początku. Na
przykład pochodne sulfonylomocznika i meglitynidy stymulują komórki beta w trzustce do
produkcji większej ilości insuliny, biguanidy (metformina) i tiazolidinediony zwiększają
wrażliwość organizmu na insulinę, inhibitory alfa-glukozydazy obniżają poziom cukru poprzez
blokowanie rozpadu skrobi. Niestety, żaden z tych leków wraz z obniżeniem poziomu glukozy nie
obniża również w sposób znaczący poziomu insuliny. Niektóre z nich tylko wspomagają jej
działanie, a inne pobudzają trzustkę do większej jej produkcji. A przecież to właśnie nadmiar
insuliny wywołuje insulinooporność. Hormon ten jest tak zwanym „upychaczem”. Obrazowo to
przedstawili Jason Fung i Jimmy Moore w książce Głodówka krok po kroku, przestawiając
analogię tego zjawiska z upychaniem pasażerów w japońskich pociągach. Autorzy napisali, że
insulina „Wpycha glukozę do środka komórki i nie zważa na konsekwencje. Jeśli normalna jej ilość
nie jest w stanie przetransportować całej glukozy, organizm wzywa posiłki, czyli zwiększoną dawkę
hormonu. Jednak główną przyczyną insulinooporności był fakt, że w komórce już było glukozy pod
dostatkiem. Ponieważ komórka pełna jest glukozy, cukier ten wylewa się z niej i jego poziom we
krwi się podnosi. Stąd prosta droga do diagnozy cukrzycy typu 2. Jeśli teraz poda się więcej
insuliny lub leków pobudzających jej produkcję, to tak, przez jakiś czas więcej glukozy może zostać
wepchnięte do komórki. Jednak istnieje pewien limit. Po jego przekroczeniu nawet dodatkowa
insulina nie będzie w stanie przetransportować większej ilości glukozy do komórki.
Dokładnie to dzieje się w cukrzycy typu 2. Początkowo choroba może być leczona niewielką
dawką jednego leku, który stymuluje produkcję insuliny8. Po kilku latach dawka staje się
niewystarczająca i musi być zwiększona. Po kilku następnych latach dokłada się drugi i trzeci lek –
wszystkie mają za zadanie zwiększenie produkcji insuliny. W końcu przepisuje się terapię samą
7 Informacje zawarte w tym akapicie zaczerpnięto z książek: dr Sandra Cabot, Cukrzyca typu II, wydawnictwo Mada,
Warszawa, 2011 oraz Kimberly A. Tessmer, Cukrzyca typu 2, wydawnictwo Vivante, Białystok, 2018
8 To stwierdzenie autorów książki jest nieścisłe. Nie wszystkie leki przeciwcukrzycowe stymulują produkcję insuliny,
np. metformina, która tylko zwiększa wrażliwość na insulinę.
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insuliną w coraz większych dawkach. Ta rosnąca skala leków z pewnością nie rozwiązuje przyczyny
problemu. Cukrzyca typu 2 jedynie się zaostrza. Leki pozwalają na kontrolowanie poziomu cukru
we krwi, a nie uderzają w przyczynę choroby”9.
Z przedstawionych faktów wynika wyraźnie, że obniżanie poziomu glikemii różnymi lekami
jest działaniem doraźnym, ale nie rozwiązuje w pełni problemu i być może go nawet jeszcze
pogłębia. Trzeba pozbyć się glukozy z komórek. Wpychanie jej do nich na siłę tylko pogarsza
sprawę. Aby pozbyć się jej szkodliwego nadmiaru z organizmu trzeba zaprzestać jej ciągłych
dostaw. Są na to tylko dwa sposoby: dieta ketogeniczna lub głodówka. Jeśli nie będziemy zjadać
węglowodanów, to nie będziemy dostarczać glukozy. Jeśli będziemy pościć, to tym bardziej nie
będziemy dostarczać glukozy10. Po wyczerpaniu się zapasów glikogenu zawartego wątrobie poziom
glukozy znacznie spadnie, a wraz z nim spadnie poziom insuliny, która teraz nie będzie już
potrzebna. Komórki nie będą musiały się jej opierać i zaczną się od niej stopniowo odzwyczajać, a
trzustka będzie odpoczywać. Spektakularne efekty możemy uzyskać już nawet po kilku dniach
takiej diety lub głodówki. Jednak aby trwale uzdrowić chorego trzeba wyleczyć go z
insulinooporności, a to można osiągnąć tylko poprzez permanentne obniżanie poziomu insuliny.
I tak, jak przez wiele lat insulinooporność narastała, tak teraz trzeba przez długi czas chronić
komórki przed nadmiernym oddziaływaniem tego hormonu, licząc na to, że komórki się w końcu
od niego odzwyczają, przestaną mu się opierać i zaczną reagować prawidłowo. A to oznacza, że
terapia ketonowa musi potrwać długo, a głodówkę trzeba będzie często powtarzać, być może nawet
przez wiele lat.

9 Jason Fung, Jimmy Moore, Głodówka krok po kroku, wydawnictwo Galaktyka, Łódź, 2018, s. 120-121
10 Oczywiście nie będzie to prowadzić do całkowitego braku glukozy w organizmie. Nawet przy najbardziej
restrykcyjnej diecie ketogenicznej lub długotrwałej głodówce organizm jest zdolny do produkcji glukozy, np. ze
spożywanego tłuszczu lub z jego własnych zapasów. Jednak poziom tej glukozy jest wtedy mały i mieści się zwykle
w dolnych granicach normy.
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Głodówka
Podstawowe informacje na temat głodówki
Głodówka nie jest tym samym co mimowolny głód, występujący wtedy, kiedy jedzenia jest
bardzo mało, np. w czasie wojny lub klęski żywiołowej. Przymierający głodem nie wiedzą kiedy
zjedzą następny posiłek i skąd zdobędą pożywienie. W przypadku głodówki jest to świadome
powstrzymanie się od jedzenia z różnych powodów, np. religijnych czy zdrowotnych, lub nawet bez
określonego powodu. Może lepszym określeniem byłby tu post, ponieważ słowo to nie kojarzy się z
głodem. Post można zacząć i zakończyć w dowolnym momencie i może on trwać od kilku godzin
do kilku miesięcy.
Z głodem niezamierzonym i wymuszonym przez okoliczności mamy do czynienia od dawien
dawna. Regularne posiłki, obecnie tak bardzo zalecane przez lekarzy i dietetyków, nie są potrzebne
do przetrwania. Zanim nastały czasy obfitości i dobrobytu, wielu ludzi nie potrafiło przewidzieć,
kiedy jedzenie będzie znów dostępne. Różne plagi, jakie dotykały ludzkość od zarania dziejów,
susza, epidemie, a także długotrwałe, przeciągające się wojny zmniejszały lub wręcz blokowały
produkcję jedzenia. Gdy nie znano jeszcze zbyt wielu sposobów przechowywania żywności,
również pory roku miały wpływ na jej dostępność. Późną wiosną, latem i jesienią było jej pod
dostatkiem, ale zimą i wczesną wiosną często jedzenia brakowało. Dotykało to szczególnie ludzi
pierwotnych, którzy w zimie mogli żyć tylko z tego, co zdołali upolować. Prawdopodobnie dla
jaskiniowców głód był codziennym doświadczeniem.
Przykładem zamierzonej głodówki jest post motywowany wiarą religijną, którego celem jest
oczyszczenie i rozwój duchowy. Jest on zalecany w przeważającej większości religii. W
chrześcijaństwie był i w zasadzie 11 nadal jest zalecaną praktyką, wszak według Nowego Testamentu
Jezus pościł 40 dni. Przekonanie o uzdrawiającej duchowo mocy głodówki podzielali także Budda i
Mahomet. Mnisi buddyjscy często stosują krótkotrwałe, kilkunastogodzinne głodówki, a niekiedy
nawet kilkudniowe lub kilkutygodniowe, po to, aby zapanować nad swoimi pragnieniami i w ten
sposób pokonać ludzkie słabości. W hinduizmie uważa się, że jeśli ktoś świadomie decyduje się na
cierpienie, pomniejsza swoje grzechy. Hindusi na post przeznaczają niektóre dni tygodnia oraz
miesiąca i powstrzymują się od jedzenia w czasie świąt. W sięgającej starożytności medycynie
arjuwedyjskiej uważa się, że w ciele człowieka gromadzą się toksyny i w celu oczyszczenia się z
nich zaleca się głodówkę. Wyznawcy islamu poszczą w miesiącu ramadan, kiedy to muszą od świtu
do zmroku powstrzymać się nie tylko od jedzenia, ale i od picia.
Obecnie wielu badaczy, nawet nie związanych z określoną religią, przypisuje głodówce nie
tylko funkcję oczyszczania organizmu, ale też uzdrowienia ludzkiej psychiki i odnowy duchowej.
Tacy autorzy jak niemiecki lekarz dr Ruediger Dalke czy rosyjski entuzjasta terapii naturalnej i
głodówki Gienadij Pietrowicz Małachow wspominają o tym w swoich książkach12.
11 W dzisiejszych czasach wielu katolików nie praktykuje już takich postów, jak to czyniono dawniej, ograniczając się
do niejedzenia mięsa lub spożywania tylko prostych rzeczy w niektórych dniach, lub przed niektórymi świętami, np.
przed Wielkanocą. Znacznie lepiej jest pod tym względem na przykład w greckim kościele prawosławnym. Większa
część mieszkańców Krety zawsze utrzymywała grekokatolicką tradycję religijnego postu, ciesząc się dobrym
zdrowiem i długowiecznością.
12 Ruediger Dalke, Lecznicze głodówki dla każdego, wydawnictwo Vital, Białystok, 2016,
Ruediger Dalke, Oczyszczająca głodówka, wydawnictwo KOS, Katowice, 2012,
Gienadij Pietrowicz Małachow, Lecznicza głodówka, wydawnictwo Interspar, Warszawa, 1996
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Nie będziemy się tu zajmować kwestią transformacji duchowej, bo to wymagałoby napisania
oddzielnej książki. Jednak należy podkreślić niezwykle ważny fakt, że według wszystkich autorów
zajmujących się badaniem wpływu głodówki na ciało fizyczne człowieka, głodówka powoduje nie
tylko usuwanie z organizmu trucizn i złogów, nie tylko, w przeciwieństwie do różnych diet, jest
niezwykle skuteczna w kwestii odchudzania, ale ma także działanie regenerujące, a nawet
odmładzające. Zwiększa sprawność umysłu i poprawia jego zdolności, a także opóźnia starzenie.
Jej działanie regenerujące i przeciwstarzeniowe polega na tym, że wspomaga apoptozę czyli
odnowę komórkową. Każda komórka ma zaprogramowany czas istnienia, po czym obumiera, w
pewnym sensie popełniając samobójstwo. Jest to absolutnie konieczne dla zdrowia, a nawet dla
przetrwania organizmu. W miejsce takiej komórki powstaje nowa. Organizm jest do tego
przygotowany, potrafi wyprodukować hormon wzrostu, który się do tego przyczynia. Istnieje
również inny mechanizm odnowy zwany autofagią. Tu nie następuje całkowite zniszczenie
komórki, która jest rozrywana i tylko chore lub uszkodzone jej części są usuwane, a reszta jest
odzyskiwana i wykorzystywana w procesie odnowy. Ten proces zachodzi cały czas, bez względu na
to, czy praktykuje się głodówkę, czy nie. Jednak gdy w organizmie występuje podniesiony poziom
glukozy i insuliny, jak to ma miejsce w cukrzycy typu 2, to wówczas autofagia jest spowolniona lub
nawet całkowicie zatrzymana. Wyłączyć ją może nawet tylko ciągłe dostarczanie jedzenia w
nadmiarze, np. w postaci dodatkowych przekąsek. W głodówce przeciwnie – autofagia się wzmaga.
Gdy do organizmu przestają być dostarczane składniki odżywcze, musi on zadecydować, które
części komórek należy zachować, a które usunąć. Zwykle usuwa te chore lub najstarsze i
najbardziej zużyte, a odzyskane z ich rozkładu aminokwasy dostarcza do wątroby, która produkuje
z nich glukozę13, lub wykorzystuje je do produkcji nowych białek. Równocześnie głodówka
stymuluje produkcję hormonu wzrostu, który inicjuje wytwarzanie nowych części składowych
komórek, co w ostatecznym rezultacie powoduje całkowitą odbudowę i regenerację naszego
organizmu. Głodówka zatrzymuje proces starzenia w sposób dwufazowy: jednocześnie rozrywa
stare komórki i tworzy nowe. Zdaniem niektórych badaczy zapobiega ona również chorobie
Alzheimera i przeciwdziała rozwojowi nowotworów14. Reguluje też ciśnienie krwi, zmniejszając je
u nadciśnieniowców i zwiększając je nieco u osób z niskim ciśnieniem. Ponadto obniża poziom
trójglicerydów i redukuje stężenie złego cholesterolu LDL.
Kolejną korzyścią wynikającą z głodówki jest utrata wagi. Jednym z niekorzystnych objawów
towarzyszących zwykle cukrzycy typu 2 jest otyłość, której można się łatwo pozbyć przez post. W
czasie głodówki bowiem do organizmu nie są dostarczane węglowodany, zapasy glikogenu w
wątrobie szybko się wyczerpują i wtedy trzustka nie musi już produkować dużej ilości insuliny, a
niski poziom insuliny jest dla organizmu sygnałem, że trzeba żywić się tłuszczem. Dlatego w czasie
trwającej co najmniej kilka dni głodówki, a zwłaszcza w okresie głodówki bardzo długiej,
wielodniowej, łatwo się chudnie. Pozornie spadek wagi jest, przynajmniej na początku, olbrzymi i
może wynosić nawet od 1,5 – do 2,5 kilogramów na dobę. Po kilku dniach zmniejsza się do
przedziału wartości od 0,5 – do 1 kilograma na dobę. Jest to jednak tylko iluzja, bo taka duża utrata
wagi wynika głównie z usuwania nadmiaru wody. Po zakończeniu głodówki ta utracona woda
stopniowo powraca do organizmu i waga się podnosi. Realny spadek wagi w czasie głodówki
wynosi od 0,1 – 0,3 kilograma na dobę, w zależności od aktywności fizycznej poszczącego.
Oznacza to, że jeśli ktoś głoduje 10 dni, to może faktycznie schudnąć od 1 kilograma przy braku
fizycznego ruchu do 3 kilogramów przy codziennym wysiłku fizycznym, takim jak ćwiczenia
13 Ten proces nazywa się glukoneogenezą.
14 Informacje zawarte w tym akapicie zaczerpnięto z książki: Jason Fung, Jimmy Moore, Głodówka krok po kroku,
wydawnictwo Galaktyka, Łódź, 2018, s. 133-134.
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siłowe, biegi lub górskie wędrówki. Oznacza to również, że jeśli ktoś chce bezpiecznie schudnąć 20
kilogramów, powinien taką głodówkę powtórzyć 10 razy w ciągu roku, stosując przy tym
umiarkowany wysiłek fizyczny (lekka gimnastyka, długie spacery).
Twierdzenie, że głodówka odbiera ludziom siłę i wymaga zaniechania wysiłku fizycznego, jest
mitem rozpowszechnianym przez tych, którzy nigdy jej nie stosowali i niewiele o niej wiedzą. Ci
którzy poszczą, doświadczają czegoś odwrotnego, mają dużo więcej energii. Każdy w pewnym
stopniu doświadcza tego na co dzień – jeśli jest najedzony, staje się ospały, a gdy jest głodny, jest
zaktywizowany. Tak naprawdę w czasie głodówki organizm nie słabnie z głodu, bo wciąż jest
zasilany energią pochodzącą ze spalania tłuszczu. Ponadto wydziela się wtedy adrenalina, a jej
podwyższony poziom daje porządnego kopa (dziś młodzież powiedziałaby – „powera”) oraz
stymuluje metabolizm, powodując jego wzrost. Jason Fung i Jimmy Moore podają, że już po
czterodniowym poście zapotrzebowanie na energię wzrasta o 12%. Czyli głodówka nie tylko nie
spowalnia metabolizmu, ale go podkręca. Skutkuje to wzrostem wydolności fizycznej i większą
jasnością umysłu. Ten sposób funkcjonowania organizmu wywodzi się z pradawnych czasów kiedy
to, jak już o tym wspominałem, ludziom pierwotnym (np. jaskiniowcom) brakowało w zimie
pożywienia i aby przetrwać, musieli skutecznie zapolować na jakieś zwierzę. W stanie osłabienia
trudno byłoby im tego dokonać, musieli być więc sprawni fizycznie i umysłowo.
Wielu lekarzy boi się głodówki, dotyczy to zwłaszcza tych, którzy niewiele wiedzą na ten
temat, nigdy z głodówką nie eksperymentowali, a uczyli się na studiach o niebezpiecznej kwasicy
ketonowej w cukrzycy typu 1. Być może niektórzy boją się również hipoglikemii. Ponadto w
środowisku lekarzy i dietetyków rozpowszechnione jest przekonanie, że trzeba jeść, bo jednym z
warunków zdrowia jest właściwe odżywianie, a głodówka może w najlepszym wypadku skutkować
anemią, a niekiedy może nawet prowadzić do zawału serca. Dlatego wolą oni terapii głodówką nie
zalecać, a niektórzy wręcz straszą nią swoich pacjentów. Moja żona też początkowo bała się tego,
że przeprowadzam posty, zwłaszcza te długoterminowe, ponieważ nauczono ją, że aby być
zdrowym, trzeba jeść. Ja już od samego początku stosowania takich kuracji nie wykazywałem przed
nimi żadnego lęku. Przyjmowałem taką postawę, jak pewien pilot oblatywacz, który pytany, czy
się nie boi, zawsze odpowiadał: „Potem będę się bać. Teraz nie mam na to czasu”. Z tym, że
dodawałem w myślach jeszcze słowo „ewentualnie”, ponieważ wierzyłem, że najprawdopodobniej
mi się uda i dlatego być może strach mnie nigdy nie ogarnie. Ponadto, w przeciwieństwie do owego
pilota oblatywacza, zawsze mogłem „bezpiecznie wylądować”, czyli przerwać głodówkę.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń z głodówkami muszę z całą stanowczością stwierdzić,
że moim zdaniem lekarze obawiają się ich niesłusznie. W głodówce nigdy nie dochodzi do takiego
wzrostu poziomu ketonów, aby można było mówić o kwasicy ketonowej, z bardzo prostego
powodu: ze względu na niedobór glukozy ketony są wykorzystywane jako paliwo dla organizmu,
szczególnie dla mózgu i dlatego ich stężenie nadmiernie nie wzrasta. W przeciwieństwie do tego, w
cukrzycy typu 1 występuje duży poziom glukozy i wtedy wykorzystanie ketonów jest znacznie
mniejsze, bo są po prostu niepotrzebne. Ponieważ nie są zużywane, ich poziom narasta i wówczas
zaczynają zalegać w organizmie, wywołując dużą kwasicę. W połączeniu z wysokim poziomem
glukozy ten stan może być bardzo niebezpieczny dla chorego.
Do wystąpienia objawów hipoglikemii w głodówce też nie dochodzi, gdyż po pierwsze mózg
ma skąd czerpać energię, bo odżywia się ketonami, a po drugie organizm nie jest całkowicie
pozbawiony glukozy, bo wytwarza ją z tłuszczu w procesie glukoneogenezy. Poziom cukru jest
wtedy dość niski, lecz na ogół pozostaje jeszcze w pobliżu normy, zwykle nie spadając zbyt wiele
poniżej jej dolnej granicy. Najniższa poranna wartość glukozy, jaką w ciągu dwudziestu kilku
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długotrwałych głodówek odnotowałem, wynosiła 54 mg/dl, ale najczęściej stężenie cukru
pozostawało wówczas w granicach 60-80 mg/dl. W godzinach popołudniowych poziom glukozy w
czasie postu zwykle nieco wzrastał. Moje doświadczenia z głodówką pokazały również, że nigdy
nie dochodziło do anemii. Kontrolowałem morfologię między głodówkami, a nawet w czasie
głodówki i zawsze erytrocyty, hemoglobina i hematokryt były w normie. Jeśli chodzi o serce i
układ krążenia, to przypuszczam, że właśnie dlatego, iż od wielu lat praktykuję głodówki, nigdy nie
miałem kłopotów kardiologicznych; nie wiem nawet jak w praktyce odczuwa się ból wieńcowy, bo
nigdy go nie doświadczyłem.
Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że nie wszyscy mogą stosować głodówkę. a ci, którzy ją
stosują, muszą ją przeprowadzać w określony sposób. A oto zasady, których trzeba przestrzegać:
•

Głodówka jest zabroniona dla osób skrajnie niedożywionych lub z dużą niedowagą. Jeśli
organizm nie ma wystarczających zapasów tłuszczowych, to aby pozyskać energię zaczyna
rozkładać ważne dla życia i zdrowia tkanki, zmniejszając masę mięśni, wątroby, nerek i
prawie wszystkich innych narządów. Tylko mózg i serce są chronione niemal aż do
głodowej śmierci.

•

Nigdy po raz pierwszy nie powinno się zaczynać od głodówki wielodniowej. Na początku
należy podejmować posty krótkotrwałe (np. trwające od jednego do trzech dni), a dopiero
potem stopniowo je przedłużać.

•

Według niektórych badaczy kobiety nie powinny stosować głodówki będąc w ciąży,
zwłaszcza w jej drugiej połowie, oraz w okresie karmienia.

•

Według niektórych badaczy głodówka nie jest wskazana również dla dzieci i młodzieży.

•

Nie powinno się jej stosować w określonych chorobach, jak na przykład w zaawansowanej
postaci gruźlicy, w zaawansowanej postaci nowotworów złośliwych i w złośliwych
postaciach chorób krwi, zwłaszcza wtedy, gdy chory jest już przykuty do łóżka i brakuje mu
aktywności fizycznej.

•

Głodówka nie jest również wskazana dla osób cierpiących na dnę moczanową i refluksową
chorobę przełyku.

•

Jeśli ktoś przyjmuje leki na jakąś chorobę, w żadnym wypadku nie powinien rozpoczynać
głodówki bez konsultacji z lekarzem. Dotyczy to szczególnie osób chorych na cukrzycę.
Leki przeciwcukrzycowe, a zwłaszcza insulina, w połączeniu z głodówką mogą na przykład
doprowadzić do spadku poziomu glukozy grubo poniżej dolnej granicy normy i wywołać
objawy hipoglikemii, a nawet wstrząs hipoglikemiczny. W takim przypadku należy
zmniejszyć dawkę tych leków i często kontrolować stężenie glukozy we krwi, ale o tym
może zadecydować tylko lekarz.

Na szczęście mnie nie dotyczyły wymienione przeciwwskazania do stosowania głodówki. Gdy
w maju 2018 roku stwierdziłem u siebie cukrzycę typu 2, nie leczyłem się na żadną inną chorobę, i
nie przyjmowałem leków. Ponadto miałem przez długi czas dość dużą nadwagę – był nawet taki
okres, że ważyłem 125 kg (przy wzroście 181 cm). Chciałem się skutecznie z tej cukrzycy
wyleczyć, dlatego po przeprowadzeniu dość szczegółowych studiów na temat tej choroby,
postanowiłem wstrzymać się z wizytą u lekarza i spróbować zadziałać samodzielnie. Postanowiłem
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również, że gdyby mi się nie udało uzyskać pozytywnych efektów tego działania, to wówczas
odwiedzę jakiegoś diabetologa.
Mając do dyspozycji dietę ketogeniczną lub głodówkę, wybrałem głodówkę. Powodem tego
był fakt, że posiadałem już pewną wiedzę na ten temat i praktykowałem w bardziej odległej
przeszłości (zaczynałem pod koniec XX wieku) okresowe posty o różnym czasie trwania, nie
przekraczającym jednak 12 dni. Wiedzę swoją opierałem wówczas na klasycznej pozycji, jaką
wtedy była książka rosyjskiego terapeuty zajmującego się medycyną naturalną, Gienadija
Pietrowicza Małachowa – Lecznicza głodówka, której pierwsze wydanie, pod nazwą Gołodanije,
pojawiło się jeszcze w ZSRR, w 1966 roku. W Polsce po raz pierwszy wydał ją Interspar dopiero w
1996 roku. Chociaż z niektórymi metodami terapeutycznymi proponowanymi w tej książce nie
zgadzałem się, na przykład nigdy nie aprobowałem lewatyw ani urynoterapii, a na uzależnianie
okresów przeprowadzania głodówek od faz księżyca patrzyłem z przymrużeniem oka, to jednak
książka ta była dla mnie również źródłem wielu cennych informacji.
W ostatnich kilkunastu latach pojawiło się na temat głodówek leczniczych wiele nowych prac,
niektóre z nich wymieniłem w spisie literatury. Podejmując w maju 2018 roku decyzję o podjęciu
cyklicznych postów, wiedziałem już wtedy zarówno z książkowej teorii jak i z własnego
doświadczenia, jak takie głodówki przebiegają i czego mogę się po nich spodziewać.
Natychmiast postarałem się o glukometr, a potem dołączyłem do niego jeszcze drugi 15,
działający na innej zasadzie. Zrobiłem to, aby zwiększyć dokładność pomiaru, ponieważ odczyty w
glukometrach są obarczone dużym błędem16. Udawało mi się wykonywać pomiary z jednej kropli
krwi, ale musiałem się przy tym spieszyć, bo krew w kontakcie z tlenem zmienia swoje
właściwości, co mogłoby zafałszować odczyty. Uśredniałem wyniki z obu glukometrów, a w
przypadku dużych rozbieżności, powtarzałem pomiar.
Rozpocząłem pierwszą głodówkę już dwa dni po stwierdzeniu u siebie cukrzycy i już po kilku
dniach zaobserwowałem znaczny spadek poziomu glukozy we krwi. Perspektywicznie
postanowiłem przeprowadzać dwa rodzaje głodówek okresowych jednocześnie. W obu
przypadkach był to post całkowity, nie spożywałem podczas ich trwania nic oprócz wody. Dwa
razy w tygodniu, przeważnie we wtorki i piątki stosowałem głodówki trwające 36 godzin, a raz na
miesiąc pościłem znacznie dłużej, co najmniej 8 dni lub więcej. Raz w roku odbywałem bardzo
długie posty. Maksymalny czas trwania głodówki, jaką do tej pory przeprowadziłem, wynosił 22
dni.
Głodówki 36 godzinne nie zmniejszały insulinooporności, ale do pewnego stopnia nie
dopuszczały do nadmiernego wzrostu poziomu glukozy we krwi w okresie kulinarnej aktywności.
Ponadto w pewnym stopniu zapobiegały nadmiernemu przyrostowi wagi. W okresie między
długoterminowymi głodówkami, kiedy spożywa się normalne posiłki, występuje zwykle duży
apetyt i wówczas nie jest trudno przytyć, a nawet powrócić do wagi sprzed głodówki. Dlatego
przerywanie tego okresu krótkimi głodówkami jest sensowne.
Głodówki wielodniowe miały fundamentalne znaczenie w obniżaniu średniego poziomu
glukozy we krwi, co wyraźnie pokazywały codzienne wyniki pomiarów glukozy na czczo, jak

15 Oba glukometry otrzymałem w aptece za darmo, pod warunkiem wykupienia pasków.
16 Zgodnie z obowiązująca obecnie dla glukometrów normą ISO EN 15197 : 2015, błąd ten dla 95% pomiarów nie
powinien przekraczać 15% dla wyników od 100 mg/dl i 15 mg/dl dla wyników poniżej 100 mg/dl. Mimo to w
praktyce nierzadko zdarza się, że bywa on jednak większy częściej, niż dopuszcza ta norma.
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również okresowe badanie hemoglobiny glikowanej HbA1c. Umożliwiały także efektywne
odchudzanie. Wydaje się, że również odgrywały znaczącą rolę w zmniejszaniu insulinooporności.
Na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia z postami doszedłem do pewnych ogólnych
wniosków. Stwierdziłem, że głodówki 36-godzinne prawie nie dają, oprócz dość silnego uczucia
głodu, żadnych negatywnych efektów ubocznych i wymagają tylko mocnego postanowienia do
ich przeprowadzenia i silnej woli aby się nie złamać i je doprowadzić je do końca 17. Jeśli chodzi o
głodówki długoterminowe, to głównym mankamentem jest pojawiający się nieprzyjemny smak
w ustach, głównie na początku ich stosowania, oraz nieprzyjemny zapach z ust. Tym objawom
można w pewnym stopniu przeciwdziałać używając płynu do płukania ust. W ciągu pierwszych
dwóch, trzech dni głodówki może pojawić się też ból głowy. Jeśli nie jest zbyt dokuczliwy, można
go przeczekać. Jeśli jest bardzo nieznośny, wystarczy wziąć tabletkę od bólu głowy 18. Bardziej
nasilone bóle głowy występują głównie na początku, w miarę upływu czasu i kontynuowania
głodówek – zmniejszają swoją intensywność lub nawet w ogóle przestają się pojawiać.
Między trzecim i piątym dniem głodówki może pojawić się lekki dyskomfort, ponieważ
organizm wtedy się przestawia na odżywianie wewnętrzne (spalanie tłuszczu). Poziom glukozy
wówczas znacznie spada, a organizm jeszcze nie jest jeszcze na to dostatecznie przygotowany.
Objawiać się to może między innymi niewielkimi, sporadycznie występującymi zawrotami głowy,
zwłaszcza przy gwałtownym przejściu z pozycji leżącej do stojącej lub jakimiś przejściowymi
efektami wizualnymi w oczach. Symptomy te zwykle szybko mijają i nie pojawiają się już do końca
głodówki, niezależnie od długości jej trwania.
Silne uczucie głodu podczas długotrwałego postu występuje w ciągu pierwszych dwóch do
trzech dni, po czym zaczyna maleć i osiąga taki poziom, że bez problemu można go pokonać, lub
jeszcze lepiej – zignorować. Myśl o jedzeniu przychodzi od czasu do czasu, falami, tylko na kilka
minut, a przez długie godziny głodujący nie zaprząta sobie tym głowy. Tylko jedna osoba na
czterdzieści, czyli 2,5% ludzi odczuwa głód przez cały czas postu. Nie wiadomo dlaczego tak się
dzieje; jest kilka teorii na ten temat. Przeważa pogląd, że taka reakcja na długotrwały post ma
podłoże raczej psychiczne niż fizjologiczne. Jednak, jak można przeczytać w literaturze, uczucie
silnego głodu pojawia się u wszystkich poszczących w sytuacji, gdy zapasy tkanki tłuszczowej są
bliskie wyczerpania. Jest to sygnał, którego nie wolno zignorować. Należy wówczas niezwłocznie
zakończyć głodówkę, bo jej kontynuacja może być niebezpieczna dla zdrowia.
Muszę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że pogląd o osłabieniu i utracie sił w czasie głodówki
jest mitem. Samopoczucie wówczas jest zazwyczaj wyśmienite, człowiek czuje się rześki, sprawny
i wypełniony energią. U niektórych nawet odnotowuje się czasem coś w rodzaju euforii. W
organizmie wydziela się adrenalina, która podnosi sprawność fizyczną i psychiczną. Ja podczas
głodówek odbywałem długie, wielokilometrowe spacery, np. w szesnastym dniu postu wchodziłem
na Ślężę, co prawda żółtym, spacerowym szlakiem od strony przełęczy Tąpadła, ale zawsze było to
pod górę. Moja żona, która nie pościła, dostała wówczas lekkiej zadyszki, a ja zupełnie się nie
zmęczyłem i prawie tego wysiłku nie odczułem.
Zawsze lubiłem majsterkować, ale nierzadko bywało, że w okresie normalnego jedzenia
czułem się ospały i po prostu nie chciało mi się nic robić. W okresie głodówki nie tylko
17 Niekiedy występowały u mnie wtedy lekkie bóle głowy, ale szybko znikały. W razie potrzeby zażywałem wówczas
tabletkę przeciwbólową. Zdarzało się to tylko na początku, w miarę upływu czasu głodówki 36-godzinne zaczęły
przeważnie przebiegać już bez żadnych dolegliwości.
18 Jeśli ból wciąż trwa i nie chce ustąpić, głodówkę trzeba przerwać i zacząć od nowa później. Mnie zdarzyło się to
tylko dwa razy.
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przychodziły mi do głowy najlepsze pomysły, ale też miałem dużą ochotę, aby je urzeczywistnić.
Wykonałem dużo pożytecznych rzeczy dla domu. Na przykład zbudowałem wiele konstrukcji
drewnianych, półek i innych prostych mebelków. Zaprojektowałem i wykonałem podświetlenie
lustra łazienkowego. Zaprojektowałem i zainstalowałem system solarny małej mocy do ładowania
mojego tableta, smartfonów, aparatu fotograficznego, słuchawek, powerbanków i innych urządzeń
zasilanych przez port USB. Usprawniłem swój warsztat do majsterkowania i samodzielnie
naprawiłem kuchenkę gazową, ponieważ serwis AMICA nie podjął się naprawy tej kuchenki19.
Następna kwestia, którą trzeba poruszyć, to zakończenie głodówki. O ile rozpoczęcie głodówki
nie wymaga żadnych zabiegów ani przygotowań, po prostu w danym dniu i o określonej godzinie
trzeba powiedzieć „od tej pory nie jem” i rzeczywiście zacząć nie jeść, o tyle zakończenie postu nie
zawsze jest takie proste. W przypadku głodówek krótkoterminowych, powiedzmy do trzech dni,
rzeczywiście można w dowolnym momencie zadecydować, że się będzie jadło i zacząć jeść
normalnie, tak jak zwykle.
W przypadku wychodzenia z postu wydłużonego sprawa nie jest już taka prosta, zwłaszcza
wtedy, gdy głodówka trwała długo, np. kilka tygodni. Nie można się ot tak, po prostu, rzucić na
jedzenie, bo można sobie zaszkodzić. Najczęściej zdarza się, że nieodpowiedzialne i przedwczesne
przyjmowanie zbyt dużej ilości jedzenia, zwłaszcza ciężkostrawnego, po długiej głodówce,
skutkuje dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Jednak kontrola nad posiłkami jest w tym okresie
trudna, bo chce się wtedy bardzo jeść i ciężko się opanować. Może wówczas również grozić tak
zwany zespól szoku pokarmowego, jednak występuje on bardzo rzadko. Zaobserwowano go po raz
pierwszy u ekstremalnie niedożywionych amerykańskich więźniów w japońskich obozach
jenieckich tuż po zakończeniu II Wojny Światowej, którzy po uwolnieniu rzucali się na jedzenie z
opłakanymi skutkami.
Podczas głodówki wiele narządów nie pracuje lub spowalnia swoje działanie, na przykład
układ pokarmowy nie trawi wtedy jedzenia, trzustka odpoczywa, żołądek odpoczywa, jelita
odpoczywają i trudno od razu uruchomić wszystkie organy niezbędne do prawidłowego działania
organizmu w warunkach przyjmowania posiłków. Potrzeba na to trochę czasu. Ponadto w czasie
postu spada poziom pewnych pierwiastków we krwi, szczególnie fosforu i magnezu. Po jego
19 To była dziwna i zarazem zabawna sytuacja. Zgłosiłem w serwisie AMICA kuchenkę do naprawy pogwarancyjnej.
Powiedziano mi, że że przyjęto zgłoszenie i żebym czekał, a wciągu kilku dni ktoś się do mnie odezwie
telefonicznie. Minął tydzień, nikt się nie odezwał. Minęły dwa tygodnie, nikt się nie odezwał. Zadzwoniłem z
reklamacją. Przyjęto tę reklamację i cała historia się powtórzyła. Powiedziano mi, żebym czekał, a w ciągu kilku dni
ktoś się do mnie odezwie. Minął tydzień, nikt się nie odezwał. Minęły dwa tygodnie, nikt się nie odezwał. Minęły
trzy tygodnie, nikt się nie odezwał. Wkurzyłem się i rozpocząłem studia nad tą kuchenką. Poznałem jak działa i co
mogło być powodem awarii. Gdy już wiedziałem, co ją mogło spowodować, postanowiłem zdjąć płytę
podpalnikową. Okazało się, że to nie jest możliwe, bo śruby mocujące, wkręcane do korpusów palników, zapiekły
się. Firma AMICA chyba nie smarowała ich przy montażu smarem miedzianym. Konstrukcja kuchenki była taka, że
nie dało się skutecznie zapuścić na gwint śrub nafty, WD40 ani innego, odpowiedniego środka. Musiałem te śruby
rozwiercić. Po wielu perypetiach, których nie będę tu opisywać, kuchenkę w końcu skutecznie naprawiłem. Po
jakichś sześciu czy siedmiu tygodniach zadzwonił do mnie telefon. – Proszę pana, ja tu mam zapisane, że zgłosił
pan kuchenkę do naprawy, ale nie ma nic o naprawie. – Potwierdziłem, że mimo mojego zgłoszenia i późniejszej
reklamacji, nikt się do mnie nie odezwał. Powiedziałem także, że sprawa jest już nieaktualna, bo sam kuchenkę
naprawiłem. Wyczułem ulgę po drugiej stronie słuchawki, ale nie usłyszałem żadnych przeprosin za to co się stało.
Jeśli nie chcieli kuchenki naprawić, bo wiedzieli czym to pachnie, to przecież mogli mi odmówić – a oni zamiast
tego schowali głowę w piasek. Niestety, małość ogarnia nie tylko pojedyncze osoby, ale też firmy i instytucje.
Nasuwa się tu smutna refleksja, że ludzie się od siebie coraz bardziej oddalają. Dawniej, nawet za czasów
komunistycznych, można było sobie porozmawiać z lokalnym serwisantem, a dzisiaj wszystko odbywa się przez
jakąś centralę, której siedziba jest najczęściej w Warszawie. O tempora, o mores!
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zakończeniu te substancje są potrzebne do normalnego funkcjonowania organizmu, ale niestety
właśnie ich wtedy brakuje. To może spowodować problemy, na przykład z mięśniem sercowym,
przeponą, wywoływać skurcze, splątanie, czasem drgawki, niekiedy zaburzenia rytmu serca.
Dlatego po dłuższym okresie głodówki do jedzenia trzeba przyzwyczajać się stopniowo,
sukcesywnie uzupełniając brakujące pierwiastki. Piszą o tym zarówno Jason Fung i Jimmy Moore
jak i Giennadij Pietrowicz Małachow w swoich książkach. Jak już powiedziałem, zespół szoku
pokarmowego występuje bardzo rzadko. Można jeszcze bardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo
jego wystąpienia, oraz zapewnić sobie bezpieczne przeprowadzenie głodówki stosując się do
pewnych zaleceń. Opracowałem takie dyrektywy sam dla siebie i chciałem w tym miejscu się nimi
podzielić. Wydaje się, że przy wychodzeniu z głodówki pomocne mogłyby być tu następujące rady:
•

Po dłuższej głodówce nie rzucaj się od razu na jedzenie. Wprowadzaj się w przyjmowanie
posiłków stopniowo. Rozpoczynaj od pokarmów lekkostrawnych i powoli zwiększaj ich
dawkę. W pierwszym dniu przyjmuj w przeważającej mierze pokarmy płynne lub
półpłynne, jak świeżo wyciśnięte soki owocowe lub warzywne, kefir albo zsiadłe mleko,
tarte jabłko, zupy (np. jarzynową), itp. W kilku następnych dniach zmniejszaj masę
spożywanych pokarmów płynnych i zacznij stopniowo wprowadzać do posiłków pokarmy
stałe. Kontroluj ilość przyjmowanych pokarmów. Jeśli przesadzisz z jedzeniem, twój układ
pokarmowy na pewno Cię o tym tak czy inaczej poinformuje i trzeba będzie częściej niż
zwykle odwiedzać toaletę.

•

Gdy zakończysz głodówkę, przez pewien czas nie dodawaj do potraw zbyt wiele soli, bo jej
nadmiar może spowodować obrzęki, zwłaszcza dłoni, stóp i kostek20.

•

Jeśli przeprowadzasz wielodniową głodówkę tylko na wodzie, to w czasie trwania tej
głodówki pij tej wody dużo (zwykle zaleca się wypijać co najmniej 2 litry wody dziennie).
W jej ostatnim dniu zacznij zażywać jakiś preparat wielowitaminowy, oraz suplementy diety
zawierające różne potrzebne pierwiastki i mikroelementy, a zwłaszcza fosfor i magnez. Ci,
którzy nie są wegetarianami, mogą też pić wywar na kościach (zawiera między innymi dużo
fosforu i innych potrzebnych pierwiastków). Kontynuuj przyjmowanie tych witamin i
suplementów diety również przez jakiś czas po zakończeniu głodówki.

•

Najważniejszą radą jest jednak to: Zachowaj we wszystkim umiar.

Ostatni problem, z jakim można się spotkać podczas przeprowadzania głodówki, to jej
nieplanowane przerwanie. Najczęściej zdarza się to wskutek chwilowego załamania psychicznego,
silnego stresu (np. spowodowanego podróżą) lub zwątpienia w jej skuteczność i celowość jej
przeprowadzenia, co skutkuje zwykle osłabieniem woli jej kontynuacji. Przyczyną może być
również pokusa powstająca spontanicznie przez oddziaływanie widoku i zapachu smakowitego
jedzenia, lub świadomie wywołana przez ludzi zawistnych (dlatego lepiej nie rozgłaszać zamiaru
lub istniejącego już faktu przeprowadzania głodówki). Poszczący może też czasem otrzymać
niespodziewane zaproszenie na jakąś uroczystość, imprezę lub przyjęcie, co zmusza go do
zakończenia głodówki. Nie należy się tym przejmować – przeciwnie, trzeba się zawsze cieszyć z
tych dni, w których pościliśmy. Pamiętajmy, że zawsze możemy przerwany post kontynuować w
bardziej dogodnym terminie, lub rozpocząć nową głodówkę.
20 Sól powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, która się wtedy w nim gromadzi – stąd obrzęki. Paradoksalnie
nie tylko nadmiar wody, ale jej brak może też spowodować tą dolegliwość. Przyjmowanie zbyt małej ilości płynów
prowadzące do odwodnienia może spowodować to, że organizm w poczuciu zagrożenia zacznie wodę gromadzić. A
więc zarówno zbyt duża jak i zbyt mała ilość wody w organizmie może doprowadzić do obrzęków.
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Czasami, chociaż zdarza się to bardzo rzadko, przerwanie głodówki może okazać się konieczne
z powodu silnych, nieustępujących dolegliwości, takich jak na przykład bóle i zawroty głowy,
mdłości, osłabienie, itp. Symptomy te mogą mieć różne przyczyny. Najczęściej takie dolegliwości
mogą wystąpić w sytuacji, gdy ktoś „skacze od razu na głęboką wodę” i zamiast stopniowo
przyzwyczajać się do coraz dłużej trwających głodówek, rozpoczyna bez przygotowania i
odpowiedniego treningu od wielodniowego postu. Może być to również jakaś towarzysząca
głodówce choroba (o której głodujący czasem nawet nie wie). Niektóre leki przyjmowane podczas
postu, zwłaszcza przeciwcukrzycowe lub na nadciśnienie, również niekiedy mogą wywołać tego
rodzaju objawy. Innym powodem może być nadmierne odwodnienie spowodowane zbyt małą
ilością wypitej wody.
Jak już o tym wspomniałem, podczas długotrwałej głodówki może pojawić się nagle i
niespodziewanie duży apetyt. Zazwyczaj jest to sygnał, że zbliżają się do wyczerpania naturalne
zapasy tłuszczu zmagazynowanego w ciele. W takim wypadku trzeba głodówkę zakończyć.
Jeśli ktoś, wbrew ostrzeżeniom i bez konsultacji z lekarzem, podejmuje się przeprowadzenia
postu, przyjmując równocześnie leki przeciwcukrzycowe w dotychczasowej, nie zmniejszonej
dawce, może to doprowadzić do objawów hipoglikemii, a nawet do wstrząsu hipoglikemicznego.
Należy wówczas głodówkę natychmiast przerwać, spożywając glukozę lub inny szybko
przyswajalny cukier.

Przykładowy opis głodówki długoterminowej
Głodówka 16-dniowa – od 9.08.2019 do 25.08.2019
Dzień pierwszy – piątek, 9 sierpnia
Pobudka około 6:00 – stężenie glukozy: 127 mg/dl, waga: 89,7 kg, ciśnienie: 132/76 mm Hg.
Wczoraj zjadłem ostatni posiłek około 22:00. Dziś rozpocząłem głodówkę. Zaplanowałem czas
jej trwania na 16 dni. Muszę pić dużo wody, najlepiej 2 litry dziennie. Przygotowałem kartkę
naklejoną na lodówce, na której będę oznaczał ilość wypitych szklanek wody w danym dniu i
wypiłem pierwszą szklankę. Rano nie chciało mi się jeść, ale około południa odczułem lekki głód.
Mogę bez problemu go opanować, robiłem to już wiele razy. Samopoczucie mam dobre, kondycja
jest wyśmienita.
Dzień drugi – sobota, 10 sierpnia
Pobudka około 6:00 – stężenie glukozy: 100 mg/dl, waga: 89,2 kg, ciśnienie: 133/76 mm Hg.
Samopoczucie dobre, nie odczuwam żadnych dolegliwości. Myśl o jedzeniu pojawia się tylko
od czasu do czasu.
Dziś zaplanowaliśmy z żoną wycieczkę do Masywu Ślęży. Zapowiadana jest dobra,
bezdeszczowa pogoda. Mamy nadzieję na zwiedzenie okolic Raduni i chcemy też wejść na tę
górkę. Autobus firmy Trako dowiezie nas do przełęczy Tąpadła, odjazd o 8:49. Wsiadamy i po
godzinie jazdy jesteśmy na przełęczy. Jest pełnia lata, ciepło i przyjemnie, chociaż nie upalnie.
Mamy z sobą duże zapasy wody do picia. Idziemy na Radunię. Podejście nie jest zbyt strome.
Niestety, trafiamy na tablicę obwieszczającą zakaz przejścia. Czytamy tekst wypisany krzyczącymi,
dużymi literami: „OCHRONA MURAWY W PODSZCZYTOWEJ PARTII REZERWATU GÓRA
RADUNIA” oraz wytłumaczenie, że „powierzchnia murawy stale zmniejsza się na skutek presji
turystycznej”. Nie wiem na czym miałaby polegać owa presja turystyczna. Idąc po oznakowanej
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ścieżce nie depcze się przecież murawy. Zarządcy tego rezerwatu zamiast uwrażliwić turystów na
ochronę przyrody traktują ich jako potencjalnych szkodników. A przecież powinniśmy być
zintegrowani z naturą i stanowić jej część, dlatego tak należałoby się do nas odnosić. Widzimy jak
para piechurów łamie to polecenie i idzie na górę. Pojawia się smutna refleksja, że jest to martwy
zakaz, podobnie jak wiele innych tego typu zarządzeń w naszym kraju.
Idziemy obwodnicą okrążającą szczyt góry. Po jednej stronie ma ona piękny punkt widokowy
na Ślężę, a po drugiej widać Wrocław, można nawet dostrzec Sky Tower. Po nasyceniu się
malowniczymi widokami i wykonaniu kilkunastu zdjęć, schodzimy do Sulistrowiczek, po drodze
mijając Zalew Sulistrowicki. Przechodzimy na drugą stronę szosy i wkraczamy w Masyw Ślęży.
Podążamy w stronę Sobótki, dochodzimy do dworca autobusowego, wsiadamy do Polbusu i za
niecałą godzinę jesteśmy w domu.
Przeszliśmy w sumie około 15 km. W czasie wycieczki samopoczucie miałem bardzo dobre i
w ogóle nie odczuwałem głodu, jej atrakcje całkowicie odwróciły uwagę od jedzenia. Wieczorem
też już nie chciało mi się jeść. Pojawił się niewielki ból głowy, wziąłem na wszelki wypadek jedną
tabletkę cefalginu. Ból minął po 30 minutach.
Dzień trzeci – niedziela, 11 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 78 mg/dl, waga: 88,0 kg, ciśnienie: 128/69 mm Hg.
W nocy dopadł mnie silniejszy niż poprzednio, kłujący ból głowy w okolicach potylicy.
Musiałem wziąć drugą tabletkę przeciwbólową. Ból ustąpił po 50 minutach. Obudziłem się już bez
bólu i z dobrym samopoczuciem. Teraz, po dwóch godzinach od wstania z łóżka, odczuwam nawet
lekką euforię. Nie jestem w ogóle głodny. Moja stan fizyczny też jest znakomity.
Dziś nie wybieram zbyt forsownej trasy, decydujemy się z żoną pójść na piechotę do Parku
Wschodniego. Nie licząc spaceru po samym parku, mamy do przejścia w obie strony około 10 km.
Chodzenie po ulicach miasta nie jest najzdrowszym sposobem spędzania czasu, ale jest niedziela,
więc natężenie ruchu jest małe, a co za tym idzie, ilość wdychanych spalin też jest niewielka. Sam
park jest dość specyficzny, otoczony z wszystkich stron wodą i nawet dość urokliwy. Od północy
opływa go Oława, rzeka z której miasto czerpie wodę. Od południa jest otoczony przez Górną
Oławę, odnogę tej rzeki. Jest tu dużo kaczek, niekiedy nawet pojawiają się łabędzie, a także nad
wodą często można spotkać wędkarzy. Jedynym mankamentem parku jest znajdująca się gdzieś w
pobliżu strzelnica, zakłócająca spokój tych, którzy go odwiedzają, głośnymi wystrzałami.
Dzień czwarty – poniedziałek, 12 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 66 mg/dl, waga: 87,2 kg, ciśnienie: 131/77 mm Hg.
Odczuwam lekki zawrót głowy po być może zbyt gwałtownym wstaniu z łóżka. W oczach
pojawiają się na krótko jasne, kolorowe, przeważnie żółtozielone, jakby lekko świecące, niewielkie
plamy przypominające powidok. Ale ja przecież nie patrzyłem na żaden jasny obiekt, który mógłby
taki powidok wytworzyć. Wkrótce plamy te znikają i już się więcej nie pojawiają. Samopoczucie
ulega poprawie, nie mam żadnych dolegliwości. Można raczej powiedzieć, że zaczyna rozpierać
mnie energia.
Dziś wybieramy się do Lasu Mokrzańskiego. Jest to obszar mający wszelkie cechy
prawdziwego lasu, ale pozostający w przeważającej większości w granicach administracyjnych
Wrocławia, którym jednak zarządza nadleśnictwo Miękinia. Jest on usytuowany na północ od
wrocławskiego osiedla Leśnica, od południowego wschodu przylega do niego Osiedle Malownicze,
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od północnej strony usytuowana jest wieś Wilkszyn, a od zachodniej strony wtapia się w niego,
kiedyś wieś, a dziś małe, wrocławskie osiedle Mokra (stąd nazwa lasu).
Dojeżdżamy do Leśnicy i wycieczkę rozpoczynamy od pięknego, zaprojektowanego w stylu
angielskim Parku Leśnickiego. Podążamy przez park w kierunku północnym, z żalem opuszczamy
go przekraczając ulicę Marszowicką i idziemy dalej zielonym szlakiem w kierunku Lasu
Mokrzańskiego. Po drodze mijamy wieżę ciśnień i ujęcia wody głębinowej. Ta poniemiecka
instalacja hydrologiczna sprawia, że po dziś dzień Leśniczanie mają wciąż wspaniałą wodę do
picia. Docieramy do ulicy Junackiej i wkraczamy do lasu.
W Lesie Mokrzańskim zwykle nie ma zbyt dużo grzybów, ale w okresach, w których jest ich
wysyp, zdarzają się niekiedy większe ilości, trzeba tylko znać właściwą lokalizację grzybni. My
znajdujemy przy drodze jakiegoś podgrzybka i jedną kanię. W niektórych miejscach rosną jeżyny,
które dojrzewają od początku lipca do końca sierpnia. Udaje się nam zebrać kilka pojemniczków
plastikowych tych owoców. W lesie jest też dużo różnych motyli, białych, żółtych, niebieskich i
wielobarwnych. Najczęściej występują tu: rusałka pawik, rusałka admirał, modraszek, oblaczek
granatek i różne gatunki bielinkowate. Nie możemy się oprzeć temu by wciąż je fotografować, choć
mamy już wiele zdjęć tych motyli. Cała ich kolekcja wisi w naszym mieszkaniu, na ścianie w
przedpokoju.
Przemierzamy las przedłużoną trasą z przecinającą się pętlą – w sumie jest to około 14
kilometrów. W trakcie wycieczki dzwoni do nas stolarz z Leroy Merlin. Okazuje się, że zgubił
karteczkę z wymiarami laminatu, który ma przyciąć, a który zamówiłem na półki. Nie pamiętam
tych wymiarów, ale obiecuję, że zadzwonię do niego, jak tylko wrócimy do domu.
Kończymy wycieczkę z pokaźną porcją jeżyn, które zamrozimy oraz z kilkoma grzybkami,
które żona doda sobie na śniadanie do jajecznicy. Wracamy do Leśnicy przez Osiedle Malownicze i
idziemy dalej w kierunku Parku Leśnickiego wzdłuż rzeki Bystrzycy.
Dzień piąty – wtorek, 13 sierpnia
Pobudka około 6:00 – stężenie glukozy: 64 mg/dl, waga: 86,8 kg, ciśnienie: 141/76 mm Hg.
W nocy odczuwałem lekki ból po prawej stronie nad górną szczęką, który cyklicznie pojawiał
się i zanikał. Po wstaniu z łóżka ból ustąpił. Czuję się dobrze, moje ciało lekko wibruje jakąś
pozytywną energią. Jest to całkiem przyjemne.
Idziemy z żoną na zakupy do hipermarketu Carrefour. Dziś wtorek, dzień seniora w tym
markecie, a żona ma kartę seniora. Zakupy będą kosztować kilkanaście złotych mniej. Resztę dnia
spędzamy na oglądaniu filmów na YouTube. Ja szczególnie lubię oglądać nieznane miasta,
chodzących po nich ludzi i ich architekturę, parki narodowe i inne obiekty przyrodnicze oraz jazdę
pociągiem z widokiem z kabiny maszynisty. Mamy telewizor 4K 48 cali, więc wygląda to nawet
efektownie. Dzień mija spokojnie i bezproblemowo.
Dzień szósty – środa, 14 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 58 mg/dl, waga: 85,4 kg, ciśnienie: 128/72 mm Hg.
Czuję się dość dobrze, ale w nocy pojawił się lekki, niezbyt przyjemny posmak w ustach.
Zneutralizowałem go płynem do płukania ust. Ciekawe na jak długo to pomoże? Poza tym
samopoczucie mam dobre, nic mnie nie boli, nie odczuwam głodu, czuję, że rozpiera mnie energia.
Przedpołudnie i część popołudnia spędzam z żoną w Parku Południowym. Potem zabieram się
za majsterkowanie. Za oknem mam już zamocowany mały panel słoneczny, który wystarcza do
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ładowania smartfonów i tabletów. Teraz muszę zmontować elektronikę ze stabilizatorem napięcia
5V. Będę mógł ładować bezpośrednio nie tylko różne urządzenia z Androidem i aparat
fotograficzny, ale też powerbanki, co jest szczególnie wygodne, bo słońce nie zawsze świeci.
Kolejny dzień jest potwierdzeniem, że głodówka wcale mi nie szkodzi, ale mocno aktywizuje
do działania.
Dzień siódmy – czwartek, 15 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 60 mg/dl, waga: 84,6 kg, ciśnienie: 131/75 mm Hg.
Samopoczucie wyśmienite, nie mam żadnych dolegliwości fizycznych. Nie odczuwam głodu.
Dziś podwójne święto: Wniebowzięcie NMP i Dzień Wojska Polskiego. Ponieważ w dni
wolne kursują autobusy Trako do przełęczy Tąpadła – jedziemy więc z żoną odwiedzić znowu
Masyw Ślęży. Planujemy wejść na samą górę dłuższą, okrężną drogą. Przejdziemy więcej
kilometrów i zajmie nam to więcej czasu, ale podejścia będą łagodniejsze niż standardowymi
szlakami. Najpierw, idąc od przełęczy Tąpadła podążamy łagodnie w górę od strony południowowschodniej, a potem okrążamy szczyt „Ścieżką pod skałami” od strony północno-zachodniej. W
końcu docieramy do ostatniego odcinka żółtego szlaku prowadzącego prosto na Ślężę i wspinamy
się nim na górę. Dochodzę tam lekko, łatwo i przyjemnie, bez żadnych dolegliwości, zadyszki a
nawet bez zbytnio przyspieszonego tętna. Jak na moje 72 lata, z uwzględnieniem tego, że jest to
siódmy dzień głodówki, to całkiem nieźle.
Długo na Ślęży nie przebywamy, przeganiają nas dwa grille: jeden prywatny (ktoś zapalił sobie
ognisko i smażył na nim swoje własne kiełbaski), a drugi komercyjny – można było tam kupić
grillowane wyroby. Być może zapach palonego tłuszczu jest dla niektórych przyjemny, dla nas
raczej nie. Uciekamy więc od tego smrodu, schodząc w dół czerwonym szlakiem w kierunku
Sobótki. Gdy mijamy „Pannę z rybą”, wspomnienie o grillu też już definitywnie mija. Nie idziemy
jednak prosto do Sobótki, skręcamy w lewo i żółtym szlakiem pokonujemy Wieżycę. Schodzimy z
tej góry do Przełęczy pod Wieżycą, a następnie udajemy się na dworzec autobusowy w Sobótce. Po
drodze kupujemy leśny i nawłociowy miód ślężański u lokalnego bartnika. Ciekawe, że ów bartnik
jest równocześnie lekarzem pediatrą. Po przyjściu na dworzec okazuje się, że jest jeszcze dużo
czasu do przyjazdu autobusu, więc udajemy się do Rynku i oglądamy oficjalne uroczystości oraz
kostiumowe scenki historyczne z okazji DWP.
Łączna trasa jaką przeszliśmy to około 13 km, ale odległość przemierzona po górach liczy się
bardziej niż na płaskim terenie. Czuję się po tej wycieczce wspaniale i mam dobry, zdrowy sen w
nocy.
Dzień ósmy – piątek, 16 sierpnia
Pobudka około 6:00 – stężenie glukozy: 61 mg/dl, waga: 83,6 kg, ciśnienie: 130/75 mm Hg.
Samopoczucie dobre, jednak odczuwam nieprzyjemny smak w ustach. Żona zwraca mi uwagę
na to, że zapach z ust też jest nie najlepszy. Płuczę usta specjalnym płynem.
Wybieramy się do Wałbrzycha w okolice zamku Książ, jednak naszym celem nie jest sam
zamek, ale wąwóz rzeki Pełcznicy. Wyruszamy tam wcześnie rano klimatyzowanym pociągiem
Kolei Dolnośląskich. Podróż przebiega w komfortowych warunkach i trwa około godziny.
Wysiadamy na stacji Wałbrzych Szczawienko i dalej idziemy na piechotę w kierunku zamku, po
drodze mijając Palmiarnię. Omijamy zamek i schodzimy od razu do wąwozu. Trasa biegnie
początkowo dołem, wzdłuż rzeki Pełcznicy, w malowniczej okolicy. Dużo zieleni, w tym starych
28

drzew, w połączeniu z szumem wody wywiera relaksujący wpływ na umysł. Z czasem ścieżka
zaczyna wieść w górę po krawędzi wąwozu i robi się nawet trochę niebezpiecznie. Należy bardzo
uważać i w niektórych miejscach nawet trzeba trzymać się poręczy, bo upadek w dół mógłby się źle
skończyć. Podchodzenie zaczyna być trochę podobne do górskiej wspinaczki, chwilami wywołując
lekką zadyszkę. Jednak jest ona u mnie bardzo niewielka, w porównaniu do czasów, kiedy ważyłem
125 kg. Dochodzimy do ruin Starego Książa. Tak naprawdę są to sztuczne ruiny. Co prawda stał
tam niegdyś średniowieczny zamek piastowski, ale został zniszczony. W latach dziewięćdziesiątych
osiemnastego wieku właściciel zamku Książ Jan Henryk VI von Hochberg zlecił przebudowanie
resztek ruin starego zamku i przerobienie ich na nowe, romantyczne ruiny, aby zainscenizować
średniowieczne otoczenie wokół zamku Książ. Zwiedzamy ruiny, wychodzimy z lasu i poprzez
osiedle domków jednorodzinnych dochodzimy w końcu do przystanku autobusowego. Dojeżdżamy
autobusem do stacji Wałbrzych Miasto. Wracamy klimatyzowanym pociągiem KD do Wrocławia.
Długość przebytej drogi wynosiła niewiele ponad 10 km, ale miejscami było trochę jak w
górach. Na pewno warto było się wybrać na tę wycieczkę aby podziwiać piękną okolicę i wykonać
wiele zdjęć.
Dzień dziewiąty – sobota, 17 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 63 mg/dl, waga: 82,8 kg, ciśnienie: 131/66 mm Hg.
Samopoczucie zadowalające. Cały czas staram się kontrolować ilość wypijanej wody i piję ją
w dużych ilościach, ale nieprzyjemne doznania w ustach powodują, że przestaje mi ona smakować.
Dzień dziesiąty – niedziela, 18 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 62 mg/dl, waga: 81,8 kg, ciśnienie: 131/65 mm Hg.
Samopoczucie dobre, brak znaczących, fizycznych dolegliwości. Nie chce mi się w ogóle jeść.
Żeby tylko ten smak w ustach ustąpił.
Wybieramy się jeszcze raz do Lasu Mokrzańskiego. Tym razem wchodzimy do niego od
strony Osiedla Malowniczego, a wychodzimy od strony ulicy Junackiej. Przywozimy znów dwa
grzybki i dużą porcję jeżyn. Dzień mija spokojnie i bezproblemowo.
Dzień jedenasty – poniedziałek, 19 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 63 mg/dl, waga: 80,7 kg, ciśnienie: 127/67 mm Hg.
Czuję się znakomicie, smak w ustach jakoś mi dziś nie dokucza. Nie odczuwam głodu.
Czas spędzamy z żoną na spacerze w Parku Południowym i na robieniu zakupów w
hipermarkecie Carrefour. Wieczorem oglądamy YouTube. Dzień mija bezproblemowo.
Dzień dwunasty – wtorek, 20 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 64 mg/dl, waga: 80,4 kg, ciśnienie: 128/67 mm Hg.
Dziś rano przywieziono mi z Leroy Merlin zamówione materiały na regał, który ma stać w
jednym z pokojów pod oknem. Od razu zabrałem się do roboty. Musiałem dokładnie wymierzyć i
zaznaczyć miejsca na wszystkie otwory do wkręcenia śrub i na otwory przelotowe, a potem je
wywiercić. Trochę ich było więc spędziłem na tym całe popołudnie. Potem trzeba było zrobić
wycięcia na listwy przypodłogowe. Następnie musiałem okleić boki półek specjalną
termoprzylepną taśmą. Na koniec trzeba było wszystko dobrze skręcić śrubami i przypasować do
ściany. Zajęło mi to w sumie półtora dnia. Żonie spodobał się rezultat mojej pracy więc mnie
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pochwaliła. Zajęcie się konstrukcją regału pozwoliło rozładować drzemiącą we mnie energię i
całkowicie zapomnieć, że odbywam głodówkę.
Samopoczucie jest wciąż bardzo dobre, mimo nieprzyjemnego smaku w ustach i przykrego
zapachu mojego oddechu. Na prośbę żony musiałem kilkakrotnie w ciągu dnia płukać usta
odpowiednim płynem.
Dzień trzynasty – środa, 21 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 69 mg/dl, waga: 79,6 kg, ciśnienie: 130/69 mm Hg.
Samopoczucie dobre. Świadomość, że zostały jeszcze tylko niecałe cztery dni postu dodaje mi
skrzydeł. Postanawiam nie zwracać uwagi na nieprzyjemny smak w ustach. Popijanie wodą nieco
poprawia sytuację, ale trochę zmuszam się do picia, bo woda wciąż mi nie smakuje. Nie chce mi się
też kompletnie jeść.
Dzień spędzamy z żoną na zakupach i oglądaniu telewizji.
Dzień czternasty – czwartek, 22 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 67 mg/dl, waga: 79,3 kg, ciśnienie: 128/73 mm Hg.
Samopoczucie bardzo dobre. Brak dolegliwości fizycznych. Nie odczuwam nieprzyjemnego
smaku w ustach. Chyba też źle nie pachnę, bo żona nie każe mi płukać ust.
Dziś wybieramy się autobusem do Sułowa. Czas dojazdu do tego miasteczka jest dłuższy niż
do przełęczy Tąpadła, chyba głównie dlatego, że ten autobus, z uwagi na duży ruch i korki, traci
ponad 40 minut na przejazd przez Wrocław. Autobus prowadzi bardzo rozmowny kierowca,
któremu, jeśli tylko znajduje chętnych słuchaczy, usta prawie się nie zamykają. Potrafi się
wypowiedzieć na każdy temat i nie wpływa to negatywnie na sposób oraz na jakość prowadzenia
pojazdu.
Wysiadamy przed głównym przystankiem w Rynku. Idziemy ulicą Leśną, przez którą
przebiega niebieski szlak. Mijamy liczne ośrodki wypoczynkowe, które niegdyś były własnością
różnych przedsiębiorstw, a gdzie obecnie znajdujące się na ich terenie domki kempingowe zostały
wykupione i mają indywidualnych właścicieli. Przekraczamy Barycz, naocznie stwierdzając, że
poziom wody w tej rzece jest wskutek suszy bardzo niski. Wkraczamy do lasu. Rozglądamy się na
boki za grzybami, ale jeszcze ich nie widać. Grzyby potrzebują deszczu, a tu wszechobecna susza.
Znajdujemy w końcu dwa podgrzybki i jednego czerwonego kozaczka. Znowu żona będzie miała
na czym usmażyć jajecznicę. Wychodzimy z lasu, podziwiamy i fotografujemy piękną Dolinę
Baryczy. Zbliżamy się do rzeki i podążamy wzdłuż niej kilka kilometrów. Potwierdzają się nasze
obserwacje na temat suszy. Poziom rzeki jest bardzo niski. Widzimy dużą sarnę wychodzącą z
nadrzecznych szuwarów wraz z dwiema małymi sarenkami. Jest nawet dość blisko nas. Widocznie
susza dała się również i tym zwierzętom we znaki, dlatego poszły się napić wody. Dolina Baryczy,
a także sama Barycz, są bardzo urokliwe, robimy więc wiele zdjęć.
W końcu odbijamy od Baryczy i wkraczamy znowu w las, znajdując po drodze kanię i dwa
następne kozaczki. Docieramy do wsi Koruszka. Ładna i spokojna miejscowość, w której hoduje się
alpaki (rodzaj lamy). Nie można wejść na teren hodowli i obejrzeć ich z bliska, ale nawet z daleka
niektóre są widoczne. Nie spiesząc się, w godzinę docieramy z Koruszki do Milicza, gdzie
wsiadamy do autobusu do Wrocławia. Za niecałe dwie godziny jesteśmy w domu. Cała nasza trasa
miała długość tylko około 11 km, a więc nie było to wiele, ale za to kontakt z przyrodą i przeżycia
estetyczne były niezapomniane.
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Dzień piętnasty – piątek, 23 sierpnia
Pobudka około 6:00 – poziom glukozy: 70 mg/dl, waga: 78,4 kg, ciśnienie: 131/72 mm Hg.
Czuję się bardzo dobrze, nie mam żadnych dolegliwości fizycznych. Nawet nieprzyjemnego
smaku w ustach jakoś nie odczuwam. Żona też nie domaga się płukania moich ust. Jestem lekko
podekscytowany uświadomieniem sobie, że do końca głodówki zostały już tylko niecałe dwa dni.
Dzień upływa na robieniu zakupów i spacerze do Parku Południowego. Wieczorem oglądamy
z żoną filmy z YouTube. Planujemy na jutro kolejną wycieczkę na Ślężę.
Dzień szesnasty – sobota, 24 sierpnia
Pobudka około 6:00– poziom glukozy: 69 mg/dl, waga: 78,4 kg, ciśnienie: 133/69 mm Hg.
Ostatni dzień głodówki. Jestem z tego powodu dość mocno podniecony. Czuję się dobrze, ale
pragnę koniecznie zbadać swoją wydolność fizyczną po 15 dniach bez jedzenia. W czasie całego
postu piłem tylko wodę, więc chcę ostatecznie zweryfikować i ewentualnie obalić nagminne
przekonanie o osłabieniu, jakie taka ścisła głodówka przynosi. Dzisiaj jest dzień wolny, więc
wyruszamy z żoną do przełęczy Tąpadła. Zamierzamy prostą drogą wejść na Ślężę, podążając
żółtym, dość łagodnym szlakiem, który wiedzie jednak prosto pod górę, bez żadnych ułatwień i
obejść.
Autobusem Trako dotarliśmy do przełęczy. Wejście na górę zajęło nam mniej czasu niż
myślałem. Żona, która nie pościła, miała większą zadyszkę niż ja; prawie jej nie odczuwałem. W
pełni potwierdziłem, że nawet długa, 16-dniowa, pełna głodówka tylko na wodzie, nie zmniejsza
wydolności organizmu. Po krótkim pobycie na szczycie Ślęży przeszliśmy czerwonym szlakiem do
Sobótki, kupując po drodze następny słoik ślężańskiego miodu u lekarza-bartnika. Biorąc pod
uwagę moją cukrzycę, będziemy mieli zapasy miodu co najmniej na pół roku lub więcej. Po
powrocie do Wrocławia zjadam witaminy i suplementy diety, popijając obficie wodą.
Dzień siedemnasty – niedziela, 25 sierpnia
Pobudka około 6:00 – stężenie glukozy: 63 mg/dl, waga: 78,0 kg, ciśnienie: 123/67 mm Hg.
Odczuwam silne pobudzenie związane z zakończeniem głodówki. W nocy często się budziłem,
przewracając się z boku na bok. Po wykonaniu pomiarów wypijam szklankę ekologicznego soku
pomidorowego GUTBIO ze sklepu ALDI. Staram się go pić bardzo powoli. Po godzinie wypijam
następną szklankę. Apetyt powoli powraca. Wiem, że nie powinienem się rzucać na jedzenie, ale
nie mogę się powstrzymać, żeby czegoś nie posmakować. Po dwóch godzinach zjadam malutką
porcję gotowanej owsianki, którą żona sobie przygotowała na śniadanie, a potem zjadam jeszcze,
dokładnie żując, jedną, małą szarą renetę. Do obiadu już prawie nic nie jem, wypijam tylko
szklankę kefiru. Na obiad zaplanowana została zupa jarzynowa. Obiad uzupełniam witaminami i
suplementami diety. Po obiedzie już nie jem większych posiłków, tylko małe, lekkostrawne
przekąski. Mój układ pokarmowy nie zaprotestował, więc chyba z jedzeniem nie przesadziłem.
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Uzyskane rezultaty i perspektywy na przyszłość
Normy w medycynie
Aby skutecznie badać rezultaty określonej terapii, trzeba dokładnie zdefiniować kryteria,
według których mają być one oceniane. Niestety, normy w medycynie zmieniają się. Początkowo
ustalano je na podstawie obserwacji i pomiarów dokonywanych u osób uznawanych za zdrowe,
czyli na podstawie obserwacji stanu faktycznego. Jednak z biegiem czasu zaczęła dominować
doktryna, aby ustalać normy nie na podstawie tego co jest, ale na podstawie tego co powinno być
zdaniem pewnych wybranych osób uważanych za ekspertów lub pewnych medycznych gremiów
uznawanych za wysoce miarodajne. Mówiąc prościej, obserwacje zostały zastąpione przez
wymysły. Dlatego też wiele pierwotnie ustalanych norm zaczęto stopniowo zaostrzać.
Gdy wynaleziono aparat do mierzenia ciśnienia krwi, wówczas stwierdzono, że
spoczynkowe ciśnienie skurczowe zależy w dużym stopniu od wieku i dlatego pierwotnie przyjęto,
iż prawidłowa wartość tego ciśnienia nie powinna przekraczać liczby 100 + wiek (w latach). Tak
więc według tych kryteriów skurczowe ciśnienie spoczynkowe u dwudziestolatka nie powinno być
większe niż 120 mm Hg, a ciśnienie u siedemdziesięciolatka nie może przekroczyć 170 mm Hg. W
drugiej połowie dwudziestego wieku poddano rewizji tę regułę, twierdząc, że 180 mm Hg u
osiemdziesięciolatka to stanowczo za dużo i trzeba koniecznie takie ciśnienie zmniejszyć za
pomocą odpowiednich leków. W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku obowiązywała już
zaostrzona reguła. W Vademecum Lekarza Ogólnego z 1974 roku można przeczytać: „Za
podwyższone ciśnienie tętnicze przyjmuje się zwykle wartości przekraczające 160/95 mm Hg 21.
Kryterium wieku zostało więc ograniczone do osób, które nie przekroczyły sześćdziesiątego roku
życia, a wszyscy starsi ludzie nie mogli już mieć większego ciśnienia. Wskutek zmiany tego
kryterium około 65% osób powyżej 60 roku życia zostało arbitralnie uznanych za chorych na
nadciśnienie. Producenci beta-blokerów zacierali ręce. W 1997 roku nastąpił kolejny przełom.
Postanowiono, że nadciśnienie zaczyna się od 140/90 mm Hg niezależnie od wieku pacjenta. Teraz
jeszcze większej liczbie ludzi zaczęto aplikować beta-blokery. Obecnie jeśli spoczynkowe ciśnienie
skurczowe przekracza 130 mm Hg, to niektórzy lekarze już kręcą nosem.
W kwestii cholesterolu było to samo. Początkowo za podwyższony poziom cholesterolu
uważano ten, który przekraczał 300 mg/dl. Potem normę tę stopniowo zaniżano. Dziś wynik
powyżej wartości 190 mg/dl to już za dużo. Nikt już nie obserwuje organizmu, liczy się wartość
ustalana w laboratorium. Można podejrzewać, że największą radość wywołała ta zmiana u
producentów statyn.
Jeśli chodzi normy poziomu glukozy w osoczu uznawane w drugiej połowie dwudziestego
wieku, to zacytujemy znowu Vademecum Lekarza Ogólnego: „prawidłowy poziom glukozy w
surowicy krwi wynosi 80 – 120 mg%”. Według tego samego źródła, najwyższa prawidłowa wartość
glikemii w ciągu dnia powinna się zawierać w granicach 140 – 160 mg% 22. Również i tu wartości
21 Vademecum Lekarza Ogólnego, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Włodzimierza Brühla i dr med. Ryszarda
Brzozowskiego, Wydanie II, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1974, s. 274.
22 Vademecum Lekarza Ogólnego, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Włodzimierza Brühla i dr med. Ryszarda
Brzozowskiego, Wydanie II, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1974, s. 813. Podawana tam
jednostka „mg%” jest tą samą jednostką co „mg/dl”, czyli 1 mg% = 1 mg/dl. To idiotyczne, ale ta jednostka nie ma
żadnego naukowego uzasadnienia. Po prostu, tak naprawdę mierzy się stężenie różnych substancji w mg/dl
(miligramach na decylitr). A ponieważ 1dl =100 cm 3, więc tą samą miarą są miligramy na sto cm 3. Teraz wystarczy
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referencyjne są nieco wyższe niż te, które obowiązują w dzisiejszych normach, chociaż także
obecnie nie wszystkie laboratoria podają te same zakresy wartości referencyjnych. Na przykład
większość z nich podaje, że prawidłowa wartość glukozy w osoczu na czczo zawiera się w
granicach 70 – 99 mg/dl, a sieć laboratoriów ALAB stosuje odmienną metodę pomiaru i dlatego
podaje zakres 82 – 115 mg/dl. To tylko potwierdza, że medycyna nie jest w pełni wiarygodną
gałęzią nauki, bo interpretację wyniku pomiaru wielkości fizycznej uzależnia od metody pomiaru.
Oczywiście każda przyjęta metoda pomiaru może skutkować większym lub mniejszym błędem, ale
nie może ona mieć wpływu na ocenę wyniku. Inaczej mówiąc, te same wielkości podane w tych
samych jednostkach muszą to samo znaczyć. To przypomina trochę anegdotyczną opowieść o
dwóch kupcach tekstylnych, którzy w dawnych czasach sprzedawali jedwabie i inne materiały na
łokcie. Okazało się, że jeden z tych kupców miał znacznie większe obroty niż drugi, bo miał
większy łokieć (to jest odległość od stawu łokciowego do końca palca środkowego). Był to
oczywiście skutek niejednoznaczności miary.
No cóż, medycyna jest tylko do pewnego stopnia nauką ścisłą, a w dużej mierze jest jednak
sztuką – stąd w tej dziedzinie ludzkiej działalności jest wielość poglądów i teorii, w dodatku wciąż
zmieniających się w czasie. Oczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się słuszna teza, że najnowsze
normy są zawsze najlepsze, dlatego że w miarę upływu czasu stają się one coraz doskonalsze. Ten
pogląd opiera się na przekonaniu, że medycyna czyni ustawicznie postępy w ustalaniu tego co
najbardziej odpowiednie i nie ma miejsca tu na żadne błędy. Owo przekonanie w rzeczywistości
wydaje się być jednak dość naiwne. Praktyka pokazuje, że owa „najlepszość” jest ograniczona w
czasie i nie ma żadnych gwarancji, że te normy się znów nie zmienią, dlatego trzeba zawsze mieć
ograniczone zaufanie do tego, co aktualnie głosi medycyna. Dr Ruediger Dahlke napisał, że w
medycynie „opinia naukowa dzisiaj jest pomyłką jutra”23 Gdyby ludzie nie myśleli krytycznie, to
być może do dziś upuszczanie dużej ilości krwi byłoby uważane za najlepszą terapię w wielu
chorobach. W przypadku ustanawiania norm należy jeszcze zadać sobie pytanie, czy czasem w ich
zaostrzaniu nie mają swojego interesu firmy farmaceutyczne.
Ja postawiłem na normy najnowsze, jednak patrząc na nie z pewnym przymrużeniem oka.
Albowiem jak inaczej można spoglądać na kryterium rozpoznawania cukrzycy ustanowione
poprzez sztywno określoną normę wyrażającą się graniczną wartością stężenia glukozy w osoczu na
czczo w wysokości 126 mg/dl, jeśli błąd pomiaru cukru glukometrem, przyjęty na podstawie innej
normy24, może osiągać ± 15%? Przecież może się tak zdarzyć, że jeden pomiar pokaże np. 99
mg/dl, co oznacza wynik prawidłowy, a drugi odczyt wyniesie 128 mg/dl, co będzie wskazywać na
cukrzycę. Oczywiście twórcy tej normy zabezpieczyli się, zakładając, że pomiar musi być
dokonywany metodą laboratoryjną i to w dodatku dwa razy, jednak nieprzyjemne wrażenie
niedoskonałości medycznej metrologii wciąż pozostaje.

z lenistwa pominąć te centymetry sześcienne i wychodzą miligramy na sto. A ponieważ "na sto", np. po łacinie,
pisze się "per centum", co pokrywa się ze znaczeniem słowa "procent", więc dawniej mówiło się (i jeszcze dziś
niektórzy mówią) miligramoprocenty (mg%). Głupie, prawda?
23 Ruediger Dahlke, Lecznicze głodówki dla każdego, Vital, 2016, str. 56
24 Chodzi tu o normę ISO EN 15197 : 2013 i normę ISO EN 15197 : 2015. Normy te w kwestii dokładności
pomiarów mają identyczne wymagania. Nowsza norma (2015) ma bardziej zaostrzone wymagania jeśli chodzi o
wpływ różnych leków i innych spożywanych substancji na dokładność pomiaru oraz o wpływ hematokrytu na
uzyskane wyniki.

33

Jakie parametry kontrolowałem
Na samym początku wykonałem ogólne badanie krwi (morfologię) i ogólne badanie moczu,
które nie wykazały większych odchyleń od normy. W czasie kuracji głodówką powtarzałem te
badania jeszcze kilkakrotnie, z podobnym rezultatem. Aby wykluczyć chorobę nerek spowodowaną
niewykrytą cukrzycą, poddałem się jeszcze badaniu kreatyniny, której wartość wyniosła 0,82
mg/dl (wynik prawidłowy – do 1,2 mg/dl) oraz wyliczyłem szacunkowy współczynnik filtracji
kłębuszkowej eGFR, który według wzoru MDRD wyniósł 98.6, a według wzoru Cockcrofta-Gaulta
wyniósł 104 (wynik prawidłowy to 90 lub więcej). Założyłem więc, że nerki mam zdrowe i nie
muszę się nimi przejmować. Poddałem się również dwukrotnie (w odstępie rocznym) badaniu dna
oka u okulisty, aby wykluczyć retinopatię cukrzycową. Choroby tej nie stwierdzono.
Przez cały czas kuracji głodówką codziennie mierzyłem samodzielnie glukozę na czczo, wagę,
ciśnienie krwi i tętno, zapisując wyniki w specjalnym zeszycie i przenosząc je później do arkusza
kalkulacyjnego w tablecie. Następowało to przeważnie wtedy, kiedy się budziłem. Zazwyczaj
pomiary te odbywały się około godziny 6:00 rano. W okresie kiedy nie pościłem, od kilku do
kilkunastu razy w miesiącu kontrolowałem również glukozę dwie godziny po posiłku. Kilka razy
wykonałem również dobowy przekrój glikemii zarówno w czasie głodówki jak i w okresie
aktywności kulinarnej.
Oprócz tego, okresowo, nie częściej niż raz na kwartał, wykonywałem badania laboratoryjne
takich parametrów jak glukoza na czczo, insulina na czczo i lipidogram (cholesterol całkowity,
cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy). Mając do dyspozycji zmierzoną glukozę i
insulinę wyliczałem wskaźniki insulinooporności HOMA-IR i QUICKI. Mniej więcej co pół roku
badałem też hemoglobinę glikowaną HbA1c.
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów wykonywałem różne podsumowania,
obliczałem wartości średnie i sporządzałem różne wykresy.

Dokładność pomiarów
Pomiary wagi ciała i ciśnienia tętniczego krwi
W kwestii dokładności pomiaru wagi, ciśnienia i tętna nigdy nie miałem poważnych
zastrzeżeń. Najbardziej precyzyjnym przyrządem okazała się posiadana przeze mnie waga
elektroniczna, zapewniająca dokładność ±0,1 kg, z niemal stuprocentową powtarzalnością.
Ciśnienie mierzyłem ciśnieniomierzem TOPCOM, którego odchylenia dla większości, chociaż
nie dla wszystkich pomiarów nie przekraczały ±4 mm Hg, a wyniki przy dwóch kolejnych,
następujących po sobie pomiarach na ogół nie różniły się więcej niż o 6-8 mm Hg. Niekiedy jednak
odchylenia były większe, co skłaniało do powtórzenia pomiaru. Zdarzały się również wahania
ciśnienia spowodowane emocjami. Aby sprawdzić powtarzalność wskazań mojego ciśnieniomierza
wykonałem dziesięć pomiarów kontrolnych tego ciśnienia, jeden za drugim, po długotrwałej
głodówce (stąd niskie wartości). A oto wyniki:
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Ciśnienie krwi [mm Hg]
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Jak widać na wykresie, wyniki pomiarów ciśnienia rozkurczowego są bardzo powtarzalne, a rozrzut
mieści się w przedziale 3 mm Hg. W przypadku ciśnienia skurczowego tylko drugi i dziewiąty
pomiar przynoszą większe odchylenia od wartości średniej wynoszące w zaokrągleniu ±20 mm Hg.
Przyjąłem więc taką taktykę, że mierzyłem ciśnienie zawsze dwa razy. Jeśli wyniki odbiegały
znacznie od siebie, wykonywałem pomiar dodatkowy i z trzech uzyskanych wyników wybierałem
dwa najbardziej zbliżone do siebie.
Muszę mocno podkreślić, że ciśnienie krwi zależy nie tylko od stanu zdrowia badanego, ale też
i to w dużym stopniu, od jego aktywności fizycznej przed pomiarem, jak również od jego stanu
emocjonalnego. U każdego człowieka po wysiłku fizycznym ciśnienie może się znacznie
zwiększyć, tak samo, jak może to nastąpić u człowieka zestresowanego, zdenerwowanego lub
przestraszonego. Często u kogoś, kto w spoczynku i w stanie relaksu ma ciśnienie w normie,
ciśnienie skurczowe może skoczyć o 20-30 mm Hg lub nawet więcej. Niektórzy pacjenci wykazują
silne emocje w gabinetach lekarskich i dla takich osób wynik pomiaru ciśnienia w takich
warunkach nigdy nie będzie prawidłowy. Lekarze w większości znają to zjawisko, chociaż
niektórzy tego w pełni nie rozumieją i pochopnie rozpoznają nadciśnienie. Tak zwane „ciśnienie
gabinetowe” stwarza dylemat, czy w ogóle pomiar w gabinecie ma sens. Mierząc ciśnienie dzień w
dzień przez ponad półtora roku zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo może się ono wahać i że
nawet drobny incydent może je podwyższyć. Dlatego jest niewątpliwe, że do pomiaru ciśnienia
należy przystępować będąc wypoczętym i zrelaksowanym, inaczej taki pomiar nie ma sensu.
Starałem się wykonywać badanie ciśnienia wcześnie rano i ze spokojnym umysłem i dlatego
sądzę, że większość wykonanych przeze mnie pomiarów nie była obciążona tego typu błędami.
Jednak niekiedy ciśnienie mi podskakiwało z powodu różnych niepomyślnych zdarzeń, jak na
przykład awaria komputera. Były to jednak przypadki sporadyczne i nie wpływały w znaczący
sposób na moje badania.

Glukometry Accu-Chek Active i Accu-Chek Performa
Jedyny istotny problem dokładności stwarzały glukometry. Pierwszy glukometr, Accu-Chek
Active, otrzymałem za darmo w aptece 25 jeszcze w tym samym dniu, w którym pomiar
laboratoryjny wykazał cukrzycę. Początkowo miałem duże zaufanie do pokazywanych przez ten
glukometr wyników. Jednak kiedy stwierdziłem, że w dwóch kolejnych, następujących po sobie
pomiarach na czczo wyniki różniły się o ponad 30 mg/dl, musiałem to zaufanie znacznie
25 Nie byłem u lekarza i nie miałem odpowiedniej recepty. Otrzymałem go nieodpłatnie w zamian za wykupienie
dwóch opakowań pasków do tego glukometru.
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ograniczyć. Taki błąd można uznać za nieistotny, a nawet za mały, gdyby kolejne odczyty wynosiły
na przykład 260 mg/dl i 290 mg/dl, bo tak czy inaczej świadczyłoby to o zaawansowanej cukrzycy.
Niestety, u mnie taki błąd czasami zdarzał się przy kolejnych odczytach glukozy na czczo
wynoszących na przykład 98 mg/dl i 131 mg/dl, co stwarzało pewną pomiarową schizofrenię –
pierwszy wynik świadczył o zdrowiu, a drugi o chorobie. Taki stan rzeczy skłonił mnie do tego, by
postarać się o drugi glukometr. Wybór padł na aparat wyprodukowany przez tą samą firmę, ale
działający na innej zasadzie26 – był to glukometr Accu-Chek Performa, który również otrzymałem
w aptece za darmo. Na wszelki wypadek oba glukometry sprawdziłem sześciokrotnie za pomocą
nabytych w aptece płynów testowych. Niestety, pomiary kontrolne za pomocą tych płynów nie
kalibrują glukometru, pozwalają jedynie stwierdzić czy glukometr jest dobry, to znaczy czy błędy
wskazań nie wykraczają poza odchylenia określone przez normę. A oto wyniki tych pomiarów:

Pomiary kontrolne glukometru Accu-Chek Active (mg/dl)
Min
41
137

Wartości referencyjne, poziom 1
Wartości referencyjne, poziom 2

Poziom 1
Poziom 2

Wyniki pomiarów kontrolnych
49
52
164
157
Średnio

Poziom 1
Poziom 2

52
160

Max
71
186

Średnia
56
161,5

51
161

54
156

Średnia wartość
Odchylenie
referencyjna
56
-4
161,5
-1,5

53
158

54
166

47
319

46
319

Odchylenie
procentowe
-7,1%
-0,93%

Pomiary kontrolne glukometru Accu-Chek Performa (mg/dl)
Min
30
254

Wartości referencyjne, poziom 1
Wartości referencyjne, poziom 2

Poziom 1
Poziom 2

Wyniki pomiarów kontrolnych
47
48
327
325
Średnio

Poziom 1
Poziom 2

47
322

Max
60
344

Średnia
45
299

48
318

47
321

Średnia wartość
Odchylenie
referencyjna
45
2
299
23

Odchylenie
procentowe
4,4%
7,69%

Jak widać wyniki pomiarów kontrolnych są znakomite. Nie tylko mieszczą się w
przewidzianych przez producenta pasków zakresach (poziomach), co pozwala uznać wyniki tych
testów za pozytywne, ale oscylują wokół środków tych zakresów. Rozrzuty wartości w sześciu
pomiarach dla obu glukometrów są niewielkie, a maksymalne odchylenie średnich wartości
zmierzonych od średnich wartości referencyjnych 27 też jest małe. Wyniki tych testów
wskazywałyby na to, że glukometr Accu-Chek Active jest nieco dokładniejszy przy dużych
26 Accu-Check Active działa na zasadzie pomiarów kolorymetrycznych. Pod wpływem glukozy zawartej we krwi
zmienia się zabarwienie określonego miejsca na pasku, a urządzenie tą subtelną różnicę wykrywa i na jej podstawie
oblicza stężenie tej glukozy. Accu-Chek Performa wyznacza stężenie glukozy metodą elektrochemiczną, mierząc
prąd przepływający przez określony fragment paska, nasączony badaną krwią.
27 Zakresy wartości referencyjnych są podawane na opakowaniu pasków do glukometru.
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wartościach referencyjnych (poziom 2), a glukometr Accu-Chek Performa ma niewielką przewagę
w dokładności przy małych wartościach referencyjnych (poziom 1).
Niestety, praktyka rzeczywistych pomiarów stężenia glukozy w krwi włośniczkowej pobranej
z palca znacznie odbiega od tych wyidealizowanych wyników. Oba glukometry co prawda spełniają
normę dokładności pomiaru ISO EN 15197 : 2013, ale dla 95% pomiarów dopuszcza ona błąd
±15% dla mierzonych wartości od 100 mg/dl i ±15 mg/dl dla wartości poniżej 100 mg/dl. Dla 5%
pomiarów ten błąd może być jeszcze większy. To właśnie tak duże, dopuszczalne przez normę
błędy powodują ową metrologiczną schizofrenię w kwestii stwierdzenia, czy wynik jest
prawidłowy, czy też świadczy o cukrzycy. To również utrudnia wychwycenie subtelnych postępów
w jej leczeniu.
Ponad półtoraroczne doświadczenie w używaniu tych glukometrów wykazało, że chociaż ich
błąd może mieć w niewielkim stopniu charakter systematyczny (co powoduje powtarzalne
zaniżanie lub zawyżanie wyników), to jednak przede wszystkim jest to błąd przypadkowy,
stanowiący największy kłopot dla użytkownika. W zakresie od 90 mg/dl do 200 mg/dl dwa kolejne
pomiary wykonane jeden po drugim przy użyciu pasków z tego samego opakowania tylko rzadko
dają bardzo zbliżone wyniki, znacznie częściej różnią się o kilkanaście mg/dl, a czasami rozrzut jest
znacznie większy, wprawiając w konsternację mierzącego glukozę. W zakresie poniżej 90 mg/dl
rozrzut jest zwykle mniejszy (na ogół jednocyfrowy), co pozwala np. w miarę dokładnie sprawdzić,
czy nie występuje hipoglikemia.
W przypadku błędów losowych, jedynym sposobem na zwiększenie dokładności
uzyskiwanego wyniku jest pomiar wielokrotny. Można przypuszczać z dużym
prawdopodobieństwem, że wartość średnia z dziesięciokrotnego pomiaru glukozy jest o wiele
bardziej zbliżona do wartości oczekiwanej niż każdy z tych pomiarów z osobna 28. Ale kto chciałby
się ustawicznie kłuć dziesięć razy w palec? Ja przyjąłem tego rodzaju strategię pomiarów, że
najpierw wykonywałem jedno nakłucie i mierzyłem glukozę oboma glukometrami z jednej kropli
krwi. Udawało mi się to zazwyczaj dlatego, że glukometr Accu-Chek Performa wymaga bardzo
małej ilości krwi do pomiaru i potem jeszcze zostaje jej wystarczająco dużo (można jeszcze ilość jej
zwiększyć poprzez kontynuację masowania palca), aby zmierzyć glukozę drugim glukometrem.
Musiałem to robić bardzo szybko, aby krew nadawała się do pomiaru 29. Jeśli wyniki uzyskane z obu
glukometrów nie różniły się zbytnio, obliczałem wartość średnią z obu pomiarów. Jeśli różnice były
znaczne i wprawiały mnie w zakłopotanie, decydowałem się na drugie kłucie i powtarzałem
pomiar, obliczając wartość średnią z czterech wykonanych pomiarów. Zdawałem sobie sprawę, że
tego rodzaju metodologia nie przynosi rewelacyjnej poprawy dokładności wyniku, ale stosowałem
ją w przeświadczeniu, że zrobiłem w tej sprawie to, co w takiej sytuacji było dla mnie możliwe do
zrobienia.
Trzeba zaznaczyć, że powyższe wywody dotyczą powtarzalności pomiarów. O tym, czy i z
jaką dokładnością odczyt dokonany za pomocą glukometru jest zgodny z rzeczywistością,
przesądza badanie laboratoryjne, które jest znacznie dokładniejsze i może stanowić pewnego
rodzaju wzorzec. Nawet jeśli rozrzut pomiarów glukometrem jest mały, to zawsze może wystąpić
stałe odchylenie wyniku od wartości rzeczywistej (błąd systematyczny) spowodowane na przykład
spożyciem jakiejś substancji, która wpływa na wynik, nieprawidłową wartością hematokrytu lub po
prostu fabryczną niedokładnością urządzenia pomiarowego lub zastosowanej do niego serii pasków.
28 Należy podkreślić, że mówimy tu o prawdopodobieństwie. Sporadycznie zawsze może się zdarzyć pojedynczy
wynik, który trafił w dziesiątkę.
29 Pod wpływem kontaktu z tlenem z powietrza krew zmienia swoje właściwości powodując błąd pomiaru.
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Aby sprawdzić, jak pod tym względem sprawują się posiadanie przeze mnie glukometry,
przeprowadziłem kilka badań porównawczych. Pomiar laboratoryjny był wykonywany na czczo
między godziną 8:10 i 8:20 rano, a pomiary glukometrami odbywały się około 15 minut później
(już po odkryciu zjawiska brzasku). Biorąc pod uwagę znaczenie tych testów, każdy pomiar
przeprowadzałem dwa razy i dla każdego glukometru wyliczałem wartość średnią z obydwu
odczytów. A oto wykres ilustrujący rezultaty pomiarów:
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Pomiary w dniu 8 października 2018 roku zostały wykonane w piątym dniu głodówki, stąd tak
małe wartości stężenia glukozy. Pozostałe badania, chociaż oczywiście były przeprowadzone na
czczo, miały miejsce w dniach aktywności kulinarnej.
Wnioski:
1. Oba glukometry przynoszą błędy przypadkowe, które można nieco zmniejszyć
uśredniając wyniki i w razie czego powtarzając pomiar.
2. Glukometr Accu-Chek Active jest zauważalnie dokładniejszy od Accu-Chek Performa
i dawał wyniki najbardziej zbliżone do badań laboratoryjnych. Przyjmując wynik
laboratoryjny jako wartość dokładną, średni błąd bezwzględny z sześciu badań
wyniósł 5 mg/dl, a błąd maksymalny (w szóstym badaniu) wyniósł 10 mg/dl.
3. Glukometr Accu-Chek Performa przyniósł wyniki nieco gorsze. Średni błąd
bezwzględny z sześciu badań wyniósł 14 mg/dl, a błąd maksymalny (w szóstym
badaniu) wyniósł 23 mg/dl. Poza tym z pomiarów tych widać, że glukometr ten dość
wyraźnie zaniżał wyniki, średnio o 11 mg/dl.

Nowy glukometr Contour Plus One
W styczniu 2020 roku kupiłem nowy glukometr Contour Plus One firmy Ascensia Diabetes
Care; niestety tym razem nie udało mi się dostać go za darmo. Dysponuje on łącznością
bezprzewodową bluetooth i współpracuje ze specjalnym, darmowym programem na smartfony i
tablety, działającym w systemie Android. Jest reklamowany jako bardzo dokładny. Postanowiłem to
sprawdzić, porównując jego precyzję z osiągami glukometru Accu-Chek Active, który był
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dotychczas moim najdokładniejszym urządzeniem. W tym celu najpierw około godziny 8:15
pobrano mi krew do badania w laboratorium (uzyskałem wynik 137 mg/dl), a w piętnaście minut
później rozpocząłem wykonywanie dwudziestu pomiarów glukometrami: dziesięć glukometrem
Accu-Chek Active i dziesięć nowym glukometrem Contour Plus One 30. Krew pobierana z każdego
nakłucia wystarczała na dwa pomiary. A oto uzyskane wyniki:

Stężenie glukozy na czczo zmierzone w laboratorium oraz za pomocą
glukometrów Accu-Chek Active i Contour Plus One
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Podsumowanie wyników pomiarów
Wynik laboratoryjny
137 mg/dl
Wartość średnia
arytmetyczna glukozy z 10
pomiarów

Accu-Chek Active Contour Plus One

142 mg/dl

130 mg/dl

5 mg/dl

-7 mg/dl

3,6%

- 5,1%

Odchylenie standardowe

4,2 mg/dl

2,6 mg/dl

Maksymalny rozrzut
wyników

13 mg/dl

9 mg/dl

Bezwzględna i procentowa
różnica między wartością
średnią arytmetyczną i
wynikiem laboratoryjnym

Wnioski:
1. Wartości średnie zmierzonych przez oba glukometry stężeń glukozy były nieznacznie
odchylone od wartości laboratoryjnej uznanej za wzorcową. Accu-Chek Active
30 Wiem, że to trochę za mało, aby uzyskać wystarczająco pewne wyniki, ale był to kompromis, pomiędzy
dokładnością badań, a ilością koniecznych nakłuć palca. W tym wypadku zgodziłem się na dziesięć takich nakłuć.
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nieznacznie zawyżał, a Contour Plus One zaniżał wyniki. Jednak biorąc pod uwagę
błędy przewidziane przez normę (±15%), w obu przypadkach jest to bardzo mało.
2. Glukometr Accu-Chek Active wykazywał zdecydowanie większe odchylenie
standardowe (4,2 mg/dl) i większy rozrzut wyników (13 mg/dl), co wskazuje na większą
ich niepewność.
3. Glukometr Contour Plus One okazał się bardziej pewnym urządzeniem pomiarowym,
wykazując zdecydowanie mniejsze odchylenie standardowe (2,6 mg/dl) oraz mniejszy
rozrzut wartości (9 mg/dl), co wskazuje na większe skupienie wyników wokół wartości
średniej. Wydaje się więc, że jeśli ktoś nie chce się często denerwować, że jego
glukometr za każdym razem pokazuje inną wartość, powinien wybrać właśnie ten
model. Niewielki błąd systematyczny nie jest znaczącym problemem, bo można go
zawsze wykryć i skorygować wykonując kontrolne badania laboratoryjne.

Metodologia badań
Sukces badawczy uzyskuje się zwykle dzięki rzetelności badań. Badania empiryczne
przeprowadza się zwykle na dwa sposoby, są to: obserwacja i eksperyment. Aby były solidne,
badacz nie może z góry zakładać określonych wyników tych działań. Gdy przyjmuje on a priori
określoną tezę, którą potem za pomocą obserwacji lub eksperymentu chce udowodnić, to często nie
może oprzeć się pokusie, aby tak selekcjonować wyniki obserwacji lub tak dobierać warunki
doświadczenia, aby uzyskać to, co chce uzyskać, czyli aby potwierdzić swoje z góry założone tezy.
Widać to wyraźnie przy przeprowadzaniu nierzetelnych sondaży, albowiem od metody
przeprowadzania sondażu, wyboru osób oraz treści pytań i sposobu ich zadawania bardzo wiele
zależy. Nawet to, czy sondaż jest przeprowadzany bezpośrednio (a nie np. telefonicznie), ma
znaczenie. Jeśli nie wybrano prawidłowo grup reprezentatywnych, w pytaniach sugerowano
odpowiedzi, a nawet jeśli tylko respondentom nie zapewniono pełnej anonimowości, wyniki mogą
daleko odbiegać od prawdy. Przeprowadzanie sondaży w taki sposób może co prawda być
niezamierzonym błędem, ale często jest również świadomą manipulacją.
W medycynie i w farmacji o nierzetelność badań jest szczególnie łatwo. Każdy zwolennik
danej szkoły terapeutycznej jest zainteresowany w podtrzymywaniu przekonania o prawdziwości jej
metod. Weźmy pod uwagę, jak wiele czasu musiało minąć, aby ostatecznie odrzucono spuszczanie
dużej ilości krwi chorego jako cudowną terapię na wszystko. Współczesnym przykładem
nierzetelności medycznej było badanie wpływu niezdrowego jedzenia na wzrost poziomu
cholesterolu i powstawanie miażdżycy tętnic przeprowadzone na królikach. Doświadczenia te
zapoczątkowali Rosjanie, a potem cały świat je podchwycił i zweryfikował. Niesolidność tych
badan polegała na tym, że karmiono króliki pokarmem zwierzęcym, którego one nie jadają, bo są to
zwierzęta roślinożerne. Nie można się więc dziwić, że króliki chorowały i umierały. Lew karmiony
trawą też by tego nie przeżył.
Firmy farmaceutyczne również chcą za wszelką cenę wykazać, że ich szczepionki, leki i inne
wyroby są skuteczne, więc często prowadzą własne badania na ten temat lub sponsorują badania
innych. Dlatego też tępią wszelkich bioenergoterapeutów i wszelkie terapie naturalne, bo zagrażają
one ich interesom. Dlatego też organizują lekarzom szkolenia, zwykle darmowe, po to by ich
pozyskać.
Każdy pomiar w mniejszym lub większym stopniu zakłóca mierzony proces, potwierdziła to
już dość dawno fizyka kwantowa. Badania medyczne i biologiczne są szczególnie podatne na to
zjawisko. Dużą rolę odgrywają tu warunki stworzone dla przeprowadzenia doświadczeń. Czasami
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pewne dodatkowe, nie uwzględnione przez badaczy czynniki, mogą zmienić wynik eksperymentu.
Aby zilustrować to przykładem, wrócę jeszcze do owych królików. Jak już wspomniałem, na całym
świecie próbowano powtarzać doświadczenia Rosjan na tych zwierzętach. Deepak Chopra w
książce „Zdrowie bez granic” opisuje następujący przypadek wykonywania takich badań:
„W latach siedemdziesiątych na Ohio University prowadzono eksperymenty nad chorobą
wieńcową, w których karmiono króliki toksyczną, wysoko cholesterolową dietą, co doprowadzało
do zapchania tętnic. W ten sposób imitowano skutek, jaki ta dieta wywołuje w tętnicach człowieka.
Spójne rezultaty zaczęły być widoczne we wszystkich grupach królików, z wyjątkiem jednej, która o
dziwo, wykazywała o sześćdziesiąt procent mniej objawów chorobowych. Nic w fizjologii królików
nie tłumaczyło ich wysokiej tolerancji na ową dietę, aż przypadkiem prawda wyszła na jaw.
Okazało się, że student, któremu zlecono karmienie tej grupy królików, lubił je pieścić i bawić się z
nimi. Przed karmieniem czule przytulał każdego królika; ku zaskoczeniu badaczy to jedno zdawało
się wystarczać, aby zwierzęta poradziły sobie z toksyczną dietą. Eksperyment powtórzono z dwoma
grupami królików, z których jedne traktowano obojętnie, a drugim okazywano miłość, i rezultaty
okazały się podobne. Mechanizm, który powoduje taką odporność, jest w tym przypadku nieznany –
trudno sobie wyobrazić, by ewolucja wyposażyła układ odpornościowy królika w reakcję, która
wymaga przytulenia przez człowieka”31. Niestety, ewolucja nie zna miłości. A przecież wielu
nauczycieli duchowych głosi, że człowiek nie jest tylko wytworem ewolucji w takim sensie, jaki
nadał jej Darwin, ale na pewnym poziomie swego rozwoju staje się on jej kreatorem. Istota ludzka
jest najpierw odbiorcą miłości, potem przekaźnikiem miłości, a gdy jest dostatecznie rozwinięta
duchowo, staje się również generatorem miłości. Miłość jest tak niezbędna niefizycznym aspektom
człowieka, jak powietrze ciału fizycznemu. Niektórzy niezamknięci w materializmie myśliciele
wręcz uważają, że to właśnie miłość utrzymuje świat w istnieniu.
Jak widać, nie wszystko da się w pełni ogarnąć szkiełkiem i okiem. Czasami nieuwzględnienie
pewnych uwarunkowań może przynieść wyniki zaskakujące i nieprzewidywalne. W przypadku
cukrzycy wyniki terapeutyczne mogą też zależeć od determinacji i woli wyzdrowienia, wiary w
sukces leczenia, a także od miłości bezwarunkowej w traktowaniu siebie i innych.
Jeśli chodzi o moje obserwacje i eksperymenty związane z leczeniem cukrzycy typu 2 za
pomocą głodówki, to starałem się je przeprowadzać rzetelnie, chociaż muszę przyznać, że niekiedy
trudno mi było oprzeć się pokusie, aby pomijać niektóre wyniki nie pasujące do moich tez. Myślę,
że udało mi się dość skutecznie przeciwstawić temu pragnieniu, i to, co publikuję, nie zawiera
znaczących przekłamań. Dopuszczam tylko ewentualność, że w mojej pracy mogą się zdarzyć
jakieś błędy merytoryczne i interpretacyjne wynikające z niewiedzy, gdyż nie jestem lekarzem, jak
również błędy pomiarów powodowane niedokładnością glukometrów.

Obserwacja stanu organizmu na czczo i w czasie głodówki
Zjawisko brzasku
W pierwszych miesiącach leczenia cukrzycy głodówką zderzyłem się z dziwnym zjawiskiem,
którego początkowo nie potrafiłem wyjaśnić. Codziennie wykonywałem pomiary stężenia glukozy
we krwi na czczo glukometrem Accu-Chek Active zaraz po przebudzeniu, zwykle około godziny
6:00 rano. Równocześnie w owych miesiącach kilkakrotnie poddawałem się badaniu
laboratoryjnemu glukozy, między godziną 8:10 i 8:20 rano (przychodziłem do laboratorium o
31 Deepak Chopra, Zdrowie bez granic, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa, 2000, s. 49. Autor jest amerykańskim
lekarzem endokrynologiem hinduskiego pochodzenia, który oprócz konwencjonalnych metod terapeutycznych
stosuje również metody arjuwedyjskie.
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godzinie 8:00, ale dokładny czas pobrania krwi zależał od długości kolejki). Po otrzymaniu wyniku
badania zawsze porównywałem rezultat domowego pomiaru glukometrem i pomiaru
laboratoryjnego. Ku mojemu zdumieniu wyniki tych badań zawsze różniły się o mniej więcej tą
samą wartość, która średnio wynosiła 33,5 mg/dl. Przykładowo wyglądało to tak:
Wyniki laboratoryjnego pomiaru glukozy na czczo i pomiaru glukometrem
Accu-Chek Active przed odkryciem zjawiska brzasku [mg/dl]
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Pomiary w dniach 21 maja, 26 maja i 19 czerwca były wykonywane w czasie krótkich
głodówek, stąd niższe wartości glukozy, a pozostałe badania zostały przeprowadzone co prawda na
czczo, ale w czasie aktywności kulinarnej. Jedynie pomiar glukometrem Accu-Chek Active z 18
maja mógłby budzić pewne zastrzeżenia, ponieważ został przeprowadzony tylko dwukrotnie i
dopiero dzień później w stosunku do pomiaru laboratoryjnego dokonanego w dniu 17 maja 32.
Pozostałe badania były powtarzane wielokrotnie około 2 godziny przed pomiarem laboratoryjnym,
przy czym obliczałem ich wartość średnią, co zmniejszało prawdopodobieństwo dużych błędów
losowych. Przyglądając się rezultatom pomiarów stwierdziłem, że zastanawiająca jest dziwna
zbieżność wartości różnic wyników tych badań, co wskazywałoby raczej na błąd systematyczny niż
przypadkowy.
Nie miałem pojęcia, dlaczego glukometr pokazywał wartość glukozy o ponad 30 mg/dl
mniejszą od wartości zmierzonej w laboratorium. Brałem pod uwagę różne powody tego zjawiska,
o których czytałem w Internecie, ale żaden tu nie pasował. W końcu mnie olśniło i zrozumiałem o
co w tym wszystkim chodzi. Po prostu w swojej niewiedzy i naiwności błędnie zakładałem, że gdy
zmierzę glukozę o szóstej rano, to dwie godziny później będzie ona taka sama, jeśli nie mniejsza,
ponieważ jestem wciąż na czczo i w ciągu tych dwóch godzin nie wprowadzam do swojego
organizmu żadnych węglowodanów, które mogłyby podnieść mi cukier. Moja pomyłka polegała na
tym, że nie uwzględniłem zjawiska brzasku.
Przeprowadziłem odpowiednie rozeznanie na ten temat i odkryłem, że zjawisko brzasku
(hiperglikemia poranna) jest związane z rytmem dobowym funkcjonowania organizmu, który
obejmuje wszystkich ludzi, nie tylko tych chorych na cukrzycę. Każdej nocy organizm ludzki
przygotowuje się do aktywności, która zostanie podjęta rano, po przebudzeniu. Już około godziny
4:00 rano zaczyna wydzielać większe ilości hormonu wzrostu, kortyzolu, glukagonu i adrenaliny.
32 Glukometr Accu-Chek Active nabyłem dopiero po pierwszym badaniu laboratoryjnym
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Hormony te działają antagonistycznie do insuliny i dlatego, odwrotnie niż insulina, podnoszą
poziom cukru we krwi. Szczególnie glukagon jest odpowiedzialny za to zjawisko, ponieważ
wywołuje proces glikogenolizy, który rozkłada glikogen zgromadzony głównie w wątrobie,
uwalniając do organizmu czystą glukozę.
Zjawisko brzasku występuje u każdego, przygotowując go na nachodzący dzień i dając jego
organizmowi sygnał, że niedługo czas pobudki. Jednak u zdrowych ludzi, u których trzustka
produkuje prawidłowe ilości insuliny i u których nie występuje insulinooporność, ten wzrost
poziomu glukozy jest kompensowany poprzez działanie insuliny i dlatego realne zwiększenie
stężenia glukozy jest niewielkie, często niezauważalne. U cukrzyków, a zwłaszcza u osób chorych
na cukrzycę typu 1, ten nocny wyrzut hormonów może prowadzić do porannego wzrostu poziomu
glukozy osiągającego nawet wartości rzędu 250 mg/dl.
W cukrzycy typu 2 zjawisko brzasku też występuje, ale zwykle przebiega trochę łagodniej.
Według najnowszych ustaleń szacuje się, że w tego rodzaju cukrzycy to zjawisko występuje u 75%
chorych33, chociaż z różną intensywnością, nie osiągając zwykle tak wielkich wartości stężenia
cukru, jak w cukrzycy typu 1. Zauważalny poranny wzrost poziomu glukozy w tego typu cukrzycy
zdarza się nie tylko w czasie normalnego jedzenia, ale także w okresie głodówki. Dopiero po
wyczerpaniu się zapasów glikogenu, co ma miejsce w ciągu pierwszych dwóch, trzech dni postu, to
zjawisko zanika34.
W związku ze zdobytą wiedzą na temat zjawiska brzasku, zmieniłem metodę weryfikacji
pomiarów i mierzyłem glukozę nie tylko 2 godziny przed pobraniem krwi do badań
laboratoryjnych, ale również również 15 minut po tym zdarzeniu, natychmiast po powrocie do
domu. Okazało się, że wyniki pomiarów glukozy glukometrem 15 minut po pobraniu krwi w
laboratorium okazały się bardzo zbliżone do wyników laboratoryjnych. Średnia różnica między
wartościami uzyskanymi w domu i w laboratorium wynosiła tylko 0,5 mg/dl. W pomiarze z 21
maja 2019 roku wyniki te nawet dokładnie się pokrywały. Maksymalny błąd wyniósł 10 mg/dl, co
mieści się w granicach normy przewidzianej dla glukometrów. A oto wykres ilustrujący uzyskane
rezultaty:
Wyniki laboratoryjnego pomiaru glukozy na czczo i pomiaru glukometrem
Accu-Chek Active po odkryciu zjawiska brzasku [mg/dl]
200
150

154159
129132

100

126126

137142

138
128

123116

Pomiar laboratoryjny
(między 8:10 i 8:20 rano)

76 82

50
0

-5

-6

-3

0

7

10

-5

Pomiar glukometrem ACA
(15 minut po pobraniu krwi w
laboratorium)
Różnica wyników pomiaru

-50

33 Jason Fung, Jimmy Moore, Głodówka krok po kroku, wydawnictwo Galaktyka, Łódź, 2018, s. 214.
34 To przemawia za przeprowadzaniem długotrwałych, wielodniowych głodówek.
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A więc sprawa się wyjaśniła. Wykonałem wiele pomiarów ilustrujących to zjawisko. Jedno z
takich badań przeprowadziłem w maju 2019 roku, miej więcej rok po rozpoczęciu leczenia
głodówką. A oto przykładowy wykres ilustrujący wyniki tych pomiarów:

Stężenie glukozy [mg/dl]
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Z wykresu wynika, że znaczący wzrost glikemii zaczyna się dopiero po godzinie 6:00 i
największe wartości stężenia glukozy występują między godziną 7:30 i 10:00. Pomiary wykonane
w innych dniach w zasadzie potwierdzają ten wniosek, lokalizując obszar prawdopodobnego
występowania maksimum w nieco rozszerzonym przedziale, tj. między 7:30 i 11:30. Tak więc
podwyższona glikemia poranna występowała u mnie w znacznie mniejszej skali i zaczynała się
nieco później, niż dzieje się to zwykle w cukrzycy typu 1.
Zjawisko brzasku miało wpływ nie tylko na stężenie glukozy na czczo, ale także w znaczący
sposób podwyższało wartość tego stężenia po śniadaniu, ponieważ glukoza pochodząca z posiłku
sumowała się z glukozą uwolnioną z wątroby. To powodowało, że nierzadko poziom glukozy 2
godziny po śniadaniu był wyższy niż poziom glukozy 2 godziny po obiedzie.
Muszę zaznaczyć, że ów poranny wzrost glukozy pokrywał się z czasem pobierania krwi w
laboratorium (większość laboratoriów we Wrocławiu pobiera krew w godzinach między 8:00 a
10:00). Powodowało to kolejną schizofrenię metrologiczną – około 6:00 stwierdzałem, że wyniki
niezbyt odbiegają od normy, a laboratoryjne badanie około 8:15 wykazywało cukrzycę. Ale to
dobrze, bo gdyby laboratoria pobierały materiały do badań o szóstej rano, to prawdopodobnie
byłbym z siebie bardziej zadowolony i nie odkryłbym zjawiska brzasku.

Pomiary glukozy w czasie głodówki
Podczas pierwszych dwóch do trzech dni głodówki poziom cukru nieco zmniejszał się, ale nie
tak jak początkowo oczekiwałem. Przyczyną tego był fakt, że w wątrobie wciąż zalegał glikogen,
który w procesie glikogenolizy był przerabiany na glukozę. Przykładowy obraz zmian glukozy w
czasie głodówki jednodniowej ilustruje następujący wykres:
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Glukoza w nocy i w następnym dniu na czczo (1-dniowa głodówka). Wartość
średnia z obu glukometrów. Pomiary wykonano 19 lipca 2019. [mg/dl]
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Z wykresu wynika, że jednodniowy post nie spowodował znaczącego spadku poziomu glukozy
we krwi. Przeciwnie – wystąpił nieznaczny wzrost jej stężenia między godziną 7:00 i 12:00.
W przebiegu długich, wielodniowych głodówek obraz zmian glukozy w ciągu dnia był
zupełnie inny. Po wyczerpaniu się zapasów cukru w organizmie (co zwykle następowało po dwóch,
trzech dniach głodówki) stężenie glukozy dość wyraźnie się obniżało, ale nigdy nie spadało do zera,
ponieważ była ona pozyskiwana z tłuszczu i organizm produkował ją w takiej ilości, jaka była
potrzebna. A oto przykładowy rozkład stężenia glukozy w ciągu dnia w ostatnim dniu 15-dniowej
głodówki:
Poziom glukozy dnia 12 kwietnia 2019 w wybranych godzinach, w 15 dniu głodówki.
Wartości średnie z obu glukometrów. [mg/dl]
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Jak widać, nie występuje tu poranny wzrost poziomu glukozy z charakterystyczną kulminacją
przed południem. Jej stężenie powoli narasta aż do godzin popołudniowych, osiągając maksimum
dopiero około godziny 16:00.
Interesujące jest również jak rozkłada się poranna glukoza w poszczególnych dniach głodówki.
Pokazano to na wykresie poniżej. Liczby na osi poziomej oznaczają kolejne dni postu.
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Glukoza w czasie 14 dniowej głodówki oraz pół dnia przed i jeden dzień po głodówce,
mierzona o godzinie 6:00 rano w dniach od 27 lutego do 13 marca 2019 roku.
Wartość średnia z obu glukometrów. [mg/dl]
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Głodówka trwała czternaście dni (dób) czyli 336 godzin. Liczby na osi poziomej oznaczają
poszczególne dni liczone od północy do północy. Rozpoczęła się od kolacji w pierwszym dniu
około godziny 18:00, stąd poziom glukozy w drugim dniu mierzony o 6:00 rano był jeszcze wysoki
(nawet nieco większy niż w pierwszym, więc chyba przed głodówką chciałem się najeść na zapas),
a skończyła się w piętnastym dniu wraz ze śniadaniem, stąd poziom glukozy mierzony o 6:00 rano
w tym dniu był jeszcze niski. Ostatni pomiar wykonano w 16 dniu o godzinie 6:00 rano i wtedy
glukoza, po 24 godzinach od zakończenia głodówki, już mocno się podniosła. Jak widać stężenie
glukozy przyjęło niskie wartości nie od razu, ale dopiero po kilku dniach. Jej poziom zmierzony w
piątym dniu już znacznie spadł i jest nawet dość blisko dolnej granicy normy dla osób zdrowych.
Przeprowadziłem w sumie kilkanaście takich wielodniowych głodówek, z których najkrótsza
trwała 5 dni, a najdłuższa – 22 dni. Zmiany poziomu cukru były podobne jak na przedstawionym
wykresie. Poziom glukozy mierzonej wczesnym rankiem utrzymywał się w większości dni
głodówki w pobliżu dolnej granicy normy lub trochę poniżej, ale nigdy nie spadł do poziomu
mniejszego niż 50 mg/dl.
Wnioski z pomiarów glukozy w czasie głodówek są następujące:
1. Posty trwające do trzech dni nie przynoszą znaczącego spadku poziomu glukozy
we krwi, jednak powodują uszczuplanie zapasów glikogenu przez co czyszczą
organizm z nadmiaru cukru i z tego powodu są użyteczne.
2. Posty długoterminowe, trwające wiele dni, radykalnie zmniejszają stężenie
glukozy, powodując, że maleje również produkcja insuliny. Komórki nie są
atakowane jej nadmiarem, a trzustka odpoczywa. W rezultacie powstają warunki
korzystne do zmniejszania się insulinooporności.
3. Wielodniowe posty powodują również to, że zmniejsza się średnie, miesięczne
stężenie glukozy we krwi na czczo. Jest to mierzalny efekt, na co wskazuje
obniżenie się poziomu hemoglobiny glikowaniej HbA1c u tych, co praktykują
głodówki. Organizm jest wtedy mniej narażony na szkodliwe oddziaływanie
permanentnie wysokiego poziomu cukru we krwi.
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Wpływ głodówki na wagę ciała
Jak już wspominałem, stosowałem dwa typy głodówek. Dwa razy w tygodniu
podejmowałem krótkoterminowe posty trwające 36 godzin, a raz na miesiąc – wielodniowe
głodówki trwające zwykle od 8 do 22 dni ( tylko 2 razy zastosowałem głodówki 5 dniowe). Posty
36 godzinne przynosiły chwilowy spadek wagi od jednego do dwóch kilogramów, ale wynikał on
głównie z utraty nadmiaru wody. Po zakończeniu takiej głodówki waga wkrótce (w ciągu kilku dni)
podnosiła się prawie do tej samej wartości jak przed głodówką. W braku następnej głodówki masa
ciała nadal stopniowo wzrastała osiągając wartości wyższe niż przed głodówką. Nie tak łatwo było
schudnąć, jeśli organizm chciał sobie skompensować dyskomfort postu przyjemnością jedzenia po
jego zakończeniu. Ponawianie takich 36 godzinnych głodówek co kilka dni zmniejszało ten efekt
„nadrabiania”, ale nie do końca. Niestety, efekt jojo przy krótkich głodówkach jest trudny do
uniknięcia. Wyraziła to w dosadny sposób pewna nieco puszysta kobieta: „Miałam do lata zrzucić
sześć kilo. Zostało mi jeszcze osiem”.
Głodówki długoterminowe przynosiły dużo lepsze efekty. Pozorny spadek wagi był tu
znacznie większy i wynosił nawet kilkanaście kilogramów, a realny spadek wynosił średnio 0,2 kg
na każdy dzień postu. Przykładowy wykres obejmujący okres 29 dni (od początku 12-dniowej
głodówki do początku następnej głodówki długoterminowej) jest pokazany na rysunku poniżej.
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Codzienny pomiar wagi od 4 czerwca do 2 lipca 2019
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Post rozpoczął się z wagą 91,1 kg, zakończył się w dwunastym dniu z wagą 78 kg. W ciągu
trzech następnych dni waga gwałtownie wzrosła do 85,5 kg, po czym znowu zmalała do wartości
83,9 kg, po podjęciu głodówki 36 godzinnej. Ta seria wzrostów i spadków wagi powtórzyła się
cztery razy. Maksima na tym wykresie oznaczają początki głodówek, a minima ich zakończenia.
Realny spadek wagi w ciągu tego cyklu 28 dniowego wyniósł 2,5 kg. Spadek ten jest niewielki i w
braku kontroli nad sobą można go łatwo nadrobić. Potrzebne były więc następne posty.
Przeprowadziłem więc serię wielu głodówek długoterminowych (raz na miesiąc) i głodówek
36 godzinnych (dwa razy w tygodniu). Niestety, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy kuracji
głodówką nie kontrolowałem codziennie wagi, chociaż jej spadek był w tym okresie najbardziej
spektakularny. Poniżej pokazany jest wykres codziennej wagi ciała, jaki sporządziłem w czasie
późniejszych 18 miesięcy:
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Wykres wagi ciała mierzonej codziennie w okresie półtorarocznym
linia niebieska - waga ciała, przerywana linia czerwona - logarytmiczna krzywa trendu
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Wykres obejmuje 19 postów długoterminowych o różnej długości i kilkadziesiąt głodówek 36
godzinnych pomiędzy nimi. Ma on charakter oscylacyjny; każde maksimum oznacza początek
głodówki, a każde minimum wskazuje na jej koniec. Czerwona linia przerywana jest krzywą trendu
(regresji), która wskazuje na początkowo dość szybką, a potem powolną, ale wyraźną tendencję
spadkową wagi. Ze względu na oscylacyjny przebieg zmian wagi trudno mi jest jednoznacznie
oszacować jej realny spadek, bo mógłbym to zrobić na wiele sposobów. Licząc to obniżenie jako
różnicę między pierwszym i ostatnim maksimum otrzymuje się około 8 kg. Mogłoby być więcej,
gdybym w okresie między głodówkami bardziej konsekwentnie ograniczał ilość spożywanych
produktów wysokokalorycznych. Mnie zależało jednak bardziej na obniżeniu poziomu glukozy niż
na obniżeniu wagi.
Wnioski z pomiarów wagi w czasie kuracji głodówką są następujące:
1. Głodówka krótkoterminowa przynosi znikomy spadek wagi ciała, choć może w
pewnym stopniu zapobiegać jej przyrostowi, jeśli stosuje się ją cyklicznie. Głodówka
wielodniowa jest bardzo dobrym sposobem na schudnięcie. Jednak aby uzyskać duży
spadek wagi, trzeba ją powtarzać wielokrotnie.
2. Podczas długotrwałego postu pomiary masy ciała stwarzają iluzję dużego jej spadku,
który wynika tylko z odwodnienia. Rzeczywiste zmniejszenie wagi jest dużo mniejsze i
wynosi około 0,1 – 0,3 kg/dobę. Wielkość tego spadku zależy głównie od stopnia
aktywności fizycznej. Im więcej fizycznego wysiłku w czasie głodówki, tym szybciej
waga spada.
3. W braku samokontroli uzyskany efekt odchudzania może okazać się nietrwały. Należy
go podtrzymywać odpowiednią dietą, aktywnością fizyczną i ewentualnie stosować
posty korygujące.
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Rola głodówki w regulacji ciśnienia krwi
Przed podjęciem kuracji za pomocą postów miałem względnie wysokie spoczynkowe ciśnienie
krwi. Względnie, bo według starych kryteriów sięgających pierwszej połowy dwudziestego wieku
było to ciśnienie prawidłowe. Granica normy dla ciśnienia skurczowego wynosiła wówczas 100 +
wiek (w latach). Miałem wtedy 71 lat i ciśnienie skurczowe rzędu 170 mm Hg. Według obecnych
norm byłoby to już nadciśnienie. Jednak czułem się z tym ciśnieniem dobrze i nie miałem żadnych
dolegliwości ze strony układu krążenia.
Okresowa głodówka wielodniowa przyniosła radykalne zmiany w tym względzie. W
początkowym okresie kuracji z każdą głodówką ciśnienie malało i zawsze po głodówce było nieco
mniejsze niż przed głodówką. Co ciekawe, to ciśnienie już potem nigdy nie wracało w pełni do
pierwotnej, wyższej wartości. Niestety, nie monitorowałem ciśnienia codziennie przez pierwsze
dwa miesiące kuracji. Na rysunku poniżej pokazałem przykładowe zmiany ciśnienia w lipcu 2018
roku, w czasie ośmiodniowej głodówki i po głodówce. Wszystkie pomiary wykonywałem wcześnie
rano, około godziny 6:00.

Ciśnienie tętnicze krwi w kolejnych dniach
mierzone od 4 lipca do 19 lipca 2018
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Krzywa trendu (regresji) pokazuje wyraźną tendencję spadkową dla ciśnienia skurczowego.
Zgodnie z jej przebiegiem, w szesnastym dniu badania było ono o mniej więcej 30 mm Hg mniejsze
niż w pierwszym. Dla ciśnienia rozkurczowego ten spadek był znacznie mniejszy (około 8 mm Hg).
Największe obniżenie ciśnienia nastąpiło w pierwszych dniach głodówki.
W miarę powtarzania głodówek ciśnienie wyrównywało się i chociaż zawsze podlegało
pewnym wahaniom, różnica pomiędzy pomiarem przed i po głodówce stale malała. Po 18
miesiącach rozkład zmian ciśnienia w poszczególnych dniach wyglądał następująco:
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Ciśnienie tętnicze krwi w kolejnych dniach
mierzone od 20 września do 5 października 2019
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Jak widać krzywa trendu dla ciśnienia skurczowego opada nieznacznie, głównie tylko ciągu
pierwszych kilku dni głodówki. Dla ciśnienia rozkurczowego jest ona prawie pozioma.
W okresie półtorarocznym (pomiary prowadzono od 4 lipca 2018) po każdej głodówce
wielodniowej skurczowe ciśnienie krwi zmniejszało się, na początku bardziej, a z każdą
powtórzoną głodówką coraz mniej i w ostatecznym rezultacie doprowadziło to do pewnego rodzaju
normalizacji tego ciśnienia. Wpływ postu na ciśnienie rozkurczowe był znikomy. Pokazałem to na
wykresie poniżej:

Ciśnienie spoczynkowe krwi w okresie 18 miesięcy
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Długotrwały, wielomiesięczny post przyniósł więc pozytywne rezultaty w obniżaniu ciśnienia
skurczowego. O ile w lipcu 2018 roku wartość średnia miesięczna tego ciśnienia wynosiła około
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150 mm Hg, to w styczniu 2020 roku spadła do około 130 mm Hg. Przed rozpoczęciem leczenia
ciśnienie skurczowe było jeszcze większe i wynosiło około 170 mm Hg, jednak nie było mierzone
codziennie, były to tylko pojedyncze pomiary i trudno mówić tu o jakiejś wartości średniej. Mimo
to jest niewątpliwe, że kuracja głodówką doprowadziła do znacznej redukcji ciśnienia krwi.

Ciśnienie krwi [mm Hg]

Patrząc na wykres widzimy permanentne zmiany i fluktuacje zarówno ciśnienia skurczowego
jak i rozkurczowego, nie w pełni skorelowane. A zatem ludzkie ciśnienie tętnicze ciągle się waha z
różnych powodów. Jednym z ważniejszych jest wysiłek fizyczny. Aby sprawdzić, jak to działa w
praktyce, wykonałem test, mierząc ciśnienie w spoczynku i po wykonaniu 10 przysiadów. Wyniki
są pokazane na rysunku poniżej:
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Jak widać wykonanie zaledwie 10 przysiadów może wywołać wzrost ciśnienia skurczowego o
ponad 20 mm Hg. Ciekawe jest również i to, że ciśnienie rozkurczowe nie zmieniło się, z czego
wynikałoby, że obie miary ciśnienia rządzą się swoimi własnymi, odrębnymi prawami.
Jednak bodaj największy wpływ na wahania ciśnienia mają emocje. W warunkach silnego
stresu wyrzuty ciśnienia mogą być znacznie większe i sięgać kilkudziesięciu mm Hg. Ja wszystkie
pomiary ciśnienia wykonywałem w spoczynku, po przebudzeniu, zwykle około godziny 6:00 rano,
więc nie wchodzi tu w grę czynnik wysiłku fizycznego. Jednak w zależności od przebiegu zdarzeń
życiowych przeżywałem rożne sytuacje stresowe i przejawiałem najrozmaitsze emocje, stąd, jak
przypuszczam, te wybijające się maksima na wykresie. Dwa najwyższe piki ciśnienia skurczowego
na poprzednim wykresie są spowodowane awarią komputera i niespodziewanym dzwonkiem
domofonu około godziny 6:00 rano, tuż przed pomiarem.
Rezultaty przeprowadzonych przeze mnie pomiarów, a zwłaszcza zarejestrowanych wahań
ciśnienia, sugerują, że aby poznać prawdziwy stan badanego nie wystarczy się ograniczyć do
jednego, czy nawet kilku pomiarów. Wynikałby z tego dość pesymistyczny wniosek empiryczny, że
badania ciśnienia w gabinetach lekarskich są często swojego rodzaju loterią, co w jakimś stopniu
podważa ich wiarygodność, a może nawet poddaje w wątpliwość sens ich przeprowadzania.

Wpływ postu na cholesterol i morfologię krwi
W czasie ponad półtorarocznej kuracji głodówką kilkakrotnie kontrolowałem lipidogram.
Muszę tu podkreślić, że owym czasie nie stosowałem żadnej specjalnej diety na obniżenie poziomu
cholesterolu, ani też nie zażywałem żadnych lekarstw. Przeciwnie, w okresach spożywania
posiłków minimalizowałem spożycie wysokoglikemicznych węglowodanów, co zmieniało
proporcje głównych składników pokarmowych na rzecz tłuszczów i białka. Zjadałem duże ilości
tłuszczów nasyconych, takich jak olej kokosowy czy masło. Bywało, że jedna 200-gramowa kostka
masła wystarczała mi zaledwie na kilka dni. Używałem też dużo tłustej śmietany 18-procentowej, a
nawet 36-procentowej. Piłem pełnotłuste mleko. Zjadałem pełnotłuste twarogi i dużo tłustych serów
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żółtych. Oprócz tego spożywałem dużo jaj – nigdy wcześniej nie jadłem tak wielkiej ich ilości jak
wówczas. Według kanonów tradycyjnej dietetyki byłem na dobrej drodze do powiększania zasobów
cholesterolu, a co za tym idzie – do rozwoju miażdżycy i zawału serca.
Nie czyniłem tego z głupoty ani też z niewiedzy. Doskonale zdawałem sobie sprawę z tego co
robię. Po prostu chciałem na własnym organizmie sprawdzić prawdziwość starych teorii i
ewentualnie obalić lub potwierdzić nowe, według których zarówno zjadanie tłuszczów nasyconych
jak i ilość spożytego cholesterolu nie mają większego wpływu na ilość zmagazynowanego
cholesterolu w organizmie. I co się okazało? Przedstawiam to na poniższym wykresie:

Poziom cholesterolu całkowitego i LDL we krwi
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Jak widać wszystko zmalało. Poziom trójglicerydów zmalał również z 135 mg/dl (21 maja
2018) do 112 mg/dl (13 grudnia 2019). Jednocześnie poziom „dobrego” cholesterolu HDL
nieznacznie wzrósł:
cholesterol [mg/dl]

Poziom cholesterolu HDL we krwi
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Myślę, że przedstawione wyniki nie wymagają komentarza.
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57,8

Wnioski mogą być tylko takie:
1. Powtarzana wielokrotnie długotrwała głodówka okresowa okazała się dobrym
sposobem na regulację poziomu cholesterolu. Obniżyła poziom „złego” cholesterolu
LDL i trójglicerydów i podwyższyła poziom „dobrego” cholesterolu HDL.
2. Spożywanie dużych ilości jaj i tłuszczów nasyconych nie wywarło negatywnego wpływu
na ten poziom.
Jeśli chodzi o morfologię to badanie krwi między głodówkami (najnowsze wykonałem w
lutym 2020 roku) nie wykazało większych odchyleń od normy i wykluczyło jakieś
nieprawidłowości zdrowotne, a zwłaszcza anemię. Aby wykluczyć jakąś formę przejściowej anemii
w czasie trwania postu, zbadałem również morfologię w tym okresie. A oto wyniki związane z
czerwonymi ciałkami krwi uzyskane w badaniu przeprowadzonym w piątym dniu głodówki:

Wybrane wyniki badania morfologii z dnia 8 października 2018 roku (5 dzień głodówki)
Erytrocyty (RBC)

Hemoglobina (HGB)

Hematokryt (HCT)

4,85x106/mm3

16,1 g/dl

46,0%

zakres referencyjny: 4,50-5,90

zakres referencyjny: 14,0-18,0

zakres referencyjny: 40,0-54,0

W tabeli umieszczono zakresy referencyjne podane przez laboratorium.
Wniosek: Głodówki nie wywołały u mnie anemii.

Znaczenie aktywności fizycznej w czasie głodówki
Duża rola aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy typu 2 jest oczywista, niewątpliwa i
niekwestionowana. Pojawia się tylko pytanie: W jakim stopniu można łączyć wysiłek fizyczny z
głodówką? Niektórzy bowiem są przekonani, że głodówka, zwłaszcza długotrwała, prowadzi do
osłabienia organizmu, którego nie wolno wtedy jeszcze bardziej osłabiać nadmiernym wysiłkiem. Z
mojego doświadczenia wynika, że jest to całkowicie błędny pogląd35. Nie jest prawdą, iż
głodówka wycieńcza ludzi36. Aktywność fizyczna nie tylko nikogo w czasie postu nie osłabia, ale
powiększa jego pozytywne działanie, stając się swojego rodzaju katalizatorem wzmacniającym
skuteczność każdej głodówki.
W czasie długich głodówek prowadzonych w cieplejszej połowie roku wielokrotnie
odbywałem różne piesze wycieczki, pokonując nawet 10 do 15 km dziennie. Chodziłem po Ślęży i
Raduni, zwiedzałem okolice zamku Książ i przemierzałem wąwóz Pełcznicy, wędrowałem w
35 Zawsze ogarniał mnie śmiech, gdy widziałem w telewizji grupki ludzi przeprowadzających tzw. strajk głodowy.
Kamera zwykle pokazywała, że albo snuli się oni w pobliżu miejsca protestu z ponurą miną, popijając przy tym od
czasu do czasu jakiś soczek (nie była więc to pełna głodówka) albo polegiwali na rozłożonych na podłodze
materacach. Były to sceny prezentowane chyba głównie po to, aby wszystkich przekonać, z jak wielką determinacją
i poświęceniem przeprowadzali oni swój protest.
36 Tylko wtedy, gdy ktoś rozpoczyna głodówkę będąc w stanie skrajnej niedowagi (bez zapasów tłuszczowych) lub
skrajnego wycieńczenia, może narazić się na niebezpieczeństwo.
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Dolinie Baryczy, odwiedzałem też regularnie Las Mokrzański we Wrocławiu. W zimie chodziłem
na piechotę głównie po Wrocławiu, zamiast jeździć tramwajem czy autobusem, a muszę nadmienić,
że to miasto zajmuje dość dużą powierzchnię i ma oprócz tego kilka okazałych parków. Ponadto nie
korzystałem z windy, wchodząc po schodach na piechotę.
Nigdy nie doświadczałem żadnych negatywnych skutków moich działań, a przeciwnie –
poprawiało mi to w znaczny sposób samopoczucie. Łączenie długotrwałych, wielodniowych
głodówek z wielokilometrowymi spacerami miało katalizujący wpływ na utratę wagi. Realny jej
spadek wówczas znacznie przyspieszał. Wysiłek fizyczny w czasie krótkotrwałych, 36-godzinnych
postów ułatwiał pozbywanie się z organizmu niepotrzebnego nadmiaru glukozy, skracając
potrzebny na to czas. Ponadto ruch fizyczny w ciągu dnia pozytywnie wpływał na działanie układu
krążenia, zmniejszał dyskomfort związany z powstrzymywaniem się od jedzenia i ułatwiał
zasypianie. Spacery odgrywały szczególną rolę w początkowych dniach głodówek, kiedy zwykle
odczuwa się jeszcze silny głód, ponieważ pomagały na jakiś czas zapomnieć o jedzeniu.

Wyniki leczenia cukrzycy typu 2 za pomocą głodówki
Jak już podawałem poprzednio, w dniu wykrycia cukrzycy mój poziom stężenia glukozy w
krwi żylnej (dokładniej w jej surowicy) na czczo był bardzo wysoki i wynosił 256 mg/dl. Moim
głównym celem terapii głodówką było doprowadzenie do możliwie dużego obniżenia zarówno
stężenia glukozy na czczo, jak i po posiłkach, bez podawania żadnych leków. W czasie gdy nie
pościłem, pozwalałem sobie jedynie na codzienne zażywanie zestawów witamin oraz na
przyjmowanie suplementu diety o nazwie insulan (przed śniadaniem i obiadem). Wypijałem
również herbatki „na cukier” dostępne w sklepach spożywczych.

Laboratoryjne badanie glukozy
Najdokładniejszą i najbardziej wiarygodną miarą postępów terapii są wyniki laboratoryjne.
Dlatego na samym początku przedstawię wykres zmian porannej glukozy na czczo mierzonej w
dwóch wybranych, wrocławskich, prywatnych laboratoriach:
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Laboratoryjne wyniki stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej.
Krew pobierano na czczo między godziną 8:10 i 8:20 rano.
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Jak widać występuje tu wyraźna tendencja spadkowa wartości stężenia glukozy, zwłaszcza w
ciągu pierwszych trzech miesięcy kuracji. Jednak poziom glukozy utrzymuje się powyżej górnej
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granicy cukrzycowej normy dla glukozy na czczo (<126 mg/dl), ze względu na opisywane
poprzednio zjawisko brzasku. Czas występowania maksimum porannej glukozy na czczo pokrywa
się bowiem z czasem pobierania krwi do badania laboratoryjnego. Pomiary te, chociaż
wykonywane na czczo, oczywiście ilustrują tylko stężenie glukozy poza głodówką, czyli w dniach
spożywania pokarmów. Są one o wiele dokładniejsze niż dokonane glukometrami, dlatego mogą
stanowić dla nich układ odniesienia i pełnić funkcję kontrolną.

Codzienne pomiary glukometrem
Niestety, pomiary laboratoryjne mogą być przeprowadzane tylko co jakiś czas, bo są dość
uciążliwe i kosztowne. Ponadto trudno by było sobie wyobrazić codzienne kłucie się w żyłę.
Wszelkie pomiary wielokrotne, codzienne czy nawet co kilka godzin, muszą być dokonywane
glukometrem. Przeprowadzałem serie takich pomiarów każdego dnia przez wiele miesięcy, w
ustalonym czasie, przeważnie około godziny 6:00 rano. Stwierdziłem, że w wyniku cyklicznego
odbywania postów, wartości zmierzone zmieniają się w sposób oscylacyjny, osiągając w czasie
głodówek bardzo niskie wartości. Widać to na wykresie obejmującym okres około 19 miesięcy:
Stężenie glukozy w okresie około 19 miesięcy, mierzone raz dziennie, o godz. 6:00 rano.
Wykres obejmuje 594 pomiary wykonane na czczo lub w czasie głodówki.
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◄

Przedział czasu obejmujacy okres od 18 maja 2018 do 31 grudnia 2019

►

Głębokie minima na tym wykresie wskazują na głodówki wielodniowe, a płytkie minima – na
głodówki 36-godzinne. Maksima ilustrują moją aktywność kulinarną, a zwłaszcza moje
nieumiarkowanie w jedzeniu między głodówkami. Krzywa trendu (czerwona linia przerywana)
wyraźnie wskazuje na tendencję spadkową stężenia glukozy, zwłaszcza w ciągu pierwszych kilku
miesięcy. Po upływie tych miesięcy maksymalny poziom glukozy był (pomijając niewielką liczbę
incydentalnych wyskoków) na ogół mniejszy od 125 mg/dl. Jak widać, równocześnie był on
zawsze wyższy od 50 mg/dl, co w połączeniu z leczniczą ketozą wykluczało występowanie
objawów hipoglikemii.

Wartości średnie glukozy na czczo i hemoglobina glikowana HbA1c
Oscylacyjny charakter zmian stężenia glukozy utrudnia obiektywną ocenę tych zmian, dlatego
wydawało mi się, że najbardziej przydatne byłoby wyliczenie wartości średniej za jakiś ustalony
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okres. Jako podstawę do obliczeń postanowiłem przyjąć taki odcinek czasu, aby mieściły się w nim
zarówno okresy normalnego jedzenia przerywane głodówkami 36-godzinnymi jak i jedna głodówka
długoterminowa. Ostatecznie wybrałem odcinek 30-dniowy. Wartości średnie glukozy na czczo za
ten okres, wyznaczane w pierwszym roku kuracji głodówką, były po obliczeniach następujące:
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Wartości średnie glukozy na czczo obliczane za okres 30-dni, w pierwszym roku
kuracji głodówką (od 18 maja 2018 do 13 maja 2019)
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Każda wartość średnia odzwierciedla tu zarówno okres długotrwałej głodówki, gdzie poziom
glukozy jest niski, jak i okres spożywania pokarmu, gdzie poziom glukozy jest podwyższony.
Krzywa trendu (czerwona linia przerywana) wykazuje wyraźną tendencję spadkową średniego
stężenia glukozy. Mniej więcej od listopada 2019 roku spadek tego stężenia jest już niewielki i
pozostaje ono w pobliżu górnej granicy normy dla osób zdrowych, czyli wokół wartości 99 mg/dl.

Stężenie glukozy w mg/dl

W drugim roku leczenia głodówką uprościłem liczenie przyjmując jeden miesiąc jako okres
obliczeniowy dla wartości średniej. Otrzymałem następujące wyniki:
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Wartości średnie glukozy na czczo obliczane za okres 1 miesiąca
w drugim roku kuracji głodówką (od 1 maja do 31 grudnia 2019)
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Jak widać krzywa trendu już nie opada, a poszczególne wartości średnie miesięczne wahają się
wokół górnej granicy normy dla osób zdrowych.
Tak więc głodówki, zwłaszcza te wielodniowe, w radykalny sposób obniżyły wartości średnie
glukozy na czczo, co stanowi, jak sądzę, bardzo pozytywny efekt ich stosowania. Dlaczego
wartości średnie glukozy są moim zdaniem tak ważne? Bo krótkotrwałe stany hiperglikemii mogą
się często zdarzać nawet u zdrowych ludzi. Jeśli ktoś ma duży wyrzut glukozy po posiłku, to
najprawdopodobniej zjadł za dużo wysokoglikemicznych produktów w krótkim czasie, na przykład
obżarł się cukierkami. To jeszcze nic nie znaczy, od tego on jeszcze nie oślepnie i nie zachoruje na
nerki, a stopy też nie trzeba będzie mu amputować. Ów wzrost glukozy będzie szybko zredukowany
przez wydzielającą się insulinę. Ale jeśli ten ktoś, permanentnie, w każdym dniu i przez wiele lat,
ma znacznie podwyższoną glukozę, wówczas to może mieć poważne następstwa. Dlatego wydaje
mi się, że zawsze warto przede wszystkim redukować te stany przecukrzenia, które trwają długo i
wielokrotnie się powtarzają.
Doświadczenie życiowe potwierdza tą ogólną prawdę, że im jakiś bodziec jest bardziej
krótkotrwały, tym może być intensywniejszy bez skutków ubocznych. Na przykład krótkie impulsy
wysokiego napięcia przyłożone do głowy (np. tzw. wstrząsy elektryczne stosowane w psychiatrii)
lub defibrylacja, czyli krótki impuls wysokiego napięcia przyłożony do klatki piersiowej, nie czynią
większej szkody pacjentowi (a czasem, jak w przypadku defibrylacji, ratują mu życie), ale
długotrwały bodziec, jakim traktuje się skazanego na krześle elektrycznym, uśmierca go.
Wartość średnia jest w pewnym sensie czymś przeciwstawnym wartości chwilowej i
odzwierciedla stan rzeczy za cały okres obliczeniowy. Oczywiście tym pojęciem można również
manipulować, jak w tym dowcipie o dwóch mężczyznach, z których jeden zarabia 5000 złotych, a
drugi zarabia 0 złotych (bo jest bezrobotny). Jednak średnio zarabiają 2500 złotych. W przypadku
parametrów określających stan organizmu wartość średnia bardziej jednoznacznie określa ten stan
niż wartość chwilowa. Na przykład ktoś może mieć chwilowe skurczowe ciśnienie krwi rzędu 220
mm Hg, bo jest w stanie paniki lub silnie się zdenerwował z jakiegoś powodu. Ale w końcu
uspokaja się i ciśnienie mu spada. Ten jego chwilowy wzrost nie wywołuje żadnych zgubnych
skutków. Jeśli jednak ktoś ma średnie ciśnienie 220 mm Hg przez długi czas, to jego zdrowie, a
nawet życie jest poważnie zagrożone.
Tak więc z dużym prawdopodobieństwem mogę przypuszczać, że najważniejsza dla zdrowia
jest wartość średnia cukru we krwi. Stąd duże znaczenie ma hemoglobina glikowana HbA1c, bo
odzwierciedla ona wartość średnią glukozy za ostatnie dwa, trzy miesiące 37. Podejrzewam, że to
właśnie ten parametr ma fundamentalne znaczenie w określaniu, jak niebezpieczny jest poziom
cukru w organizmie. Myślę, że jest on jednym z najważniejszych obrazów stanu choroby i że
długotrwałe utrzymywanie się wysokich wartości tego parametru przesądza o występowaniu
powikłań. Właśnie dlatego skupiłem się na wartościach średnich glukozy, a nie na pojedynczych jej
wyskokach. I właśnie z tego powodu tak bardzo zależało mi, aby minimalizować hemoglobinę
glikowaną i wartości średnie glukozy w okresach miesięcznych. I między innymi dlatego
zastosowałem w leczeniu głodówki długotrwałe, bo obniżają one w sposób znaczący te wartości
średnie.

37 Różne źródła podają tu różne wartości. Ach, jaka ta medycyna jest nieścisła i niejednoznaczna!
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Na szczęście obraz zmian hemoglobiny glikowanej w trakcie kuracji wypadł bardzo korzystnie
i obiecująco. A oto wyniki badań laboratoryjnych:
Hemoglobina glikowana (glikozylowana) HbA1c [%]
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Wartość hemoglobiny HbA1c wyznaczona 3 lipca 2018 roku obejmuje już około 6 tygodni
kuracji głodówką. Gdybym wiedział, że należy ją mierzyć i zbadał jej wartość 18 maja, kiedy
wszystko się zaczęło, jej poziom byłby dużo większy i prawdopodobnie przekraczał by grubo 7%.
Tylko ten pierwszy wynik budzi zastrzeżenia, bowiem wykracza on znacznie poza normę
przewidzianą dla osób zdrowych i może świadczyć o cukrzycy. Pozostałe rezultaty są już dobre, a
wynik z dnia 13 grudnia 2019 roku należałoby uznać za bardzo dobry.

Glukoza po posiłkach
Jeszcze jedną sprawą, która pozostała, jest stężenie glukozy we krwi po posiłkach.
Skoncentrowałem się przede wszystkim na obiedzie, bo sądziłem, że skoro jest to zazwyczaj
posiłek najobfitszy, to może wywoływać najbardziej znaczące glikemiczne skutki. Odbywał się on
zwykle między godziną 15:00 a 15:30. Pomiary wykonywałem 2 godziny po obiedzie, kilka do
kilkunastu razy w miesiącu. Wyliczałem wartości średnie za dany miesiąc. Wyniki bardzo
pozytywnie mnie zaskoczyły. A oto one:
Średnia wartość miesięczna glukozy 2 godziny po obiedzie w mg/dl.
Przed obiadem podawano suplement diety (insulan).
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Okazało się, że początkowo wysoki i przekraczający normę poziom cukru we krwi 2 godziny
po obiedzie w ciągu kilku miesięcy zmalał do wartości mieszczących się w granicach normy dla
osób zdrowych, czyli mniejszych od 140 mg/dl. Od marca 2019 roku do chwili obecnej utrzymuje
się on na stałym, niskim poziomie. Prawdopodobnie pewien niewielki udział w obniżaniu tych
wartości mógł mieć podawany przed obiadem insulan.
Oczywiście ten efekt został osiągnięty dzięki pewnej dyscyplinie dietetycznej i kontroli
ładunku glikemicznego potraw obiadowych. Parokrotnie, dla celów eksperymentalnych, łamałem tę
dyscyplinę, spożywając we większej ilości produkty wysokoglikemiczne. Skutki były raczej
przewidywalne. Poniżej pokazałem przykładowy wykres poziomu glukozy po spożyciu bardzo
dużej porcji pierogów ruskich. Do wytworzenia pierogów użyto grubo rozwałkowanego ciasta z
białej mąki oraz rozdrobnionych, gotowanych ziemniaków (produkty o wysokim indeksie
glikemicznym).

Stężenie glukozy [mg/dl]

Glukoza przed i po spożyciu bardzo dużej porcji pierogów ruskich
pomiar w dniu 9 września 2019
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Jak widać, cukier poszedł mocno w górę dopiero po dwóch godzinach, a organizm nie dał sobie
rady z tą glikemią nawet po trzech godzinach.
Sporadycznie mierzyłem również glukozę po śniadaniu, po kolacji oraz wykonywałem
przekrój wartości stężenia glukozy w ciągu całego dnia, w okresie aktywności kulinarnej. Tutaj
wyniki były dość zróżnicowane w zależności od pory posiłku, ładunku glikemicznego potraw, oraz
od tego, czy między posiłkami podjadałem. Jedna cecha glikemii po posiłku stale się powtarzała:
stężenie glukozy 2 godziny po śniadaniu było na ogół wyższe niż 2 godziny po obiedzie i
nierzadko przekraczało ono dopuszczalną normę (<140 mg/dl). Ale dlaczego? Przecież śniadanie
zwykle bywa mniej obfite, niż obiad. I żeby tu chodziło tylko o gotowaną owsiankę na mleku, czy
białe pieczywo, to łatwo można by to zrozumieć. Jadałem przecież również dania oparte na jajkach,
twarogu, różnych warzywach i innych niskoglikemicznych produktach. Dodawałem do tego zwykle
tylko dwie lub trzy małe i dość cienkie kromeczki razowego chleba z orzechami, migdałami i
ziarnami słonecznika, upieczonego osobiście z razowej mąki ekologicznej typu 2000.
Po przeanalizowaniu wielu przypadków podwyższonej glikemii po śniadaniu, doszedłem do
wysoce prawdopodobniej moim zdaniem hipotezy: Na podwyższenie glukozy po śniadaniu
miało wpływ zjawisko brzasku. Po prostu do glukozy uwolnionej z wątroby na skutek
występowania tego fenomenu dodawała się glukoza pochodząca z posiłku. A więc to zjawisko
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miało nie tylko wpływ na zawyżanie glukozy na czczo, ale też na sumaryczną glukozę 2 godziny po
śniadaniu. Wzrost glukozy pochodzącej z wątroby i z posiłku pojawiał się mniej więcej w tym
samym czasie wywołując efekt synergistyczny. Doszedłem do wniosku, że jest na ten synergizm
skuteczny sposób – po prostu nie jeść wczesnych śniadań, ograniczając się po przebudzeniu do
spożycia płynów. Pierwszy bardziej obfity posiłek zjeść znacznie później, na przykład dopiero
około południa. Jeśli mój organizm szykuje mi zapewniające energię śniadanie w postaci glukozy 38,
to po co mi więcej? Mogę wypić niesłodzoną herbatę, spożyć jakieś witaminy czy suplementy
diety, zagryźć listkiem sałaty – to wszystko. Resztę zjem później, gdy poziom glukozy się obniży.
Sposób wydaje się dobry, istnieje tylko jedna obawa, że taka praktyka utrwali istniejący stan.
Druga kwestia, która wiąże się ze spożywaniem posiłków, to podjadanie między nimi. Są
dwie szkoły dietetyczne. Jedna głosi, że należy się ograniczyć do ściśle określonej liczby posiłków
w ciągu dnia (zwykle od trzech do sześciu) i poza posiłkami nic więcej już nie jeść. Druga mówi, że
przeciwnie – należy wszystkie posiłki rozłożyć na wiele bardzo małych porcji, spożywać je dość
często i nigdy nie jeść niczego za dużo naraz. Aby zbadać, jaki to ma wpływ na poziom glukozy,
zrobiłem prosty eksperyment: zmierzyłem glukozę przez i po śniadaniu oraz przed i po obiedzie w
ciągu dwóch kolejnych dni. Starałem się, by główne posiłki w obu dniach miały zbliżony indeks
glikemiczny. Wszystkie pomiary wykonałem nowym glukometrem Contour Plus One. W
pierwszym dniu (9 lutego 2020), po spożyciu śniadania, nic nie jadłem aż do obiadu. W drugim
dniu (10 lutego 2020) między godziną 11:00 i 14:00 zjadłem kilka przekąsek (kanapki, owoce). A
oto wyniki przedstawione na wykresie:
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Stężenie glukozy [mg/dl]

Eksperyment 1. Poziom glukozy przed i po posiłkach w 2 kolejnych dniach
9 lutego - bez przekąsek między głównymi posiłkami
10 lutego - z przekąskami między godziną 11:00 i 14:00

Jak widać na wykresie, zarówno w pierwszym jak i drugim dniu, poziom glukozy był nieco
podwyższony już przed śniadaniem, wskutek zjawiska brzasku. Dwie godziny po śniadaniu w obu
38 W istocie problem może znacznie wykraczać poza zjawisko brzasku. Przez pół wieku mojego życia, począwszy od
czasu szkoły średniej, poprzez studia, a skończywszy na okresie pracy zawodowej, nie jadałem zwykle śniadań. Po
prostu mój żołądek był skurczony i rano nie przyjmował prawie niczego. Wypijałem tylko w pośpiechu herbatę, na
drugie śniadanie nie miałem zwykle czasu i często moim pierwszym znaczącym posiłkiem był obiad. Zatem być
może nie chodzi tu tylko o podwyższoną glikemię poranną. Prawdopodobnie przez dziesięciolecia takiej praktyki
„nauczyłem” swój organizm tego, by dostarczał mi jakieś śniadanie zastępcze w postaci glukozy.
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przypadkach stężenie glukozy przekroczyło normę dla osób zdrowych (<140 mg/dl), co ze względu
na wspomniany efekt synergistyczny było do przewidzenia. Jednak najciekawsza rzecz stała się
dopiero przed obiadem i po obiedzie. W pierwszym dniu (9 lutego), gdy nie jadłem przekąsek
między posiłkami, glukoza przed obiadem spadła do 112 mg/dl, ale za to 2 godziny po obiedzie
wystrzeliła do 168 mg/dl, znacznie przekraczając normę dla osób zdrowych. W drugim dniu (10
lutego), gdy jadłem przekąski, glukoza przed obiadem podniosła się do 127 mg/dl, ale za to po
obiedzie wzrosła już niewiele (do 137 mg/dl), pozostając w normie dla osób zdrowych 39.
Interesujący jest przy tym fakt, że wartość średnia glukozy z czterech pomiarów wykonanych 9
lutego wynosi 138,75 mg/dl, a wartość średnia z czterech pomiarów przeprowadzonych 10 lutego
równa się 137,75 mg/dl czyli jest niemal taka sama (różnica wynosi tylko 1 mg/dl czyli około 0,7%
i pozostaje w granicach błędów pomiarów).
Co takie dziwne wyniki oznaczają? Można je różnie tłumaczyć. Być może ten narzucony,
krótki post dnia 9 lutego między godziną 10:30 i 15:00 skutkował większym apetytem i na obiad
więcej zjadłem40, stąd wyrzut glukozy. W drugim dniu, to jest 10 lutego, kiedy przed obiadem
podjadałem, nie byłem już tak głodny i zjadłem mniej. Średnio wyszło na to samo.
Nie jestem do końca przekonany, czy to tłumaczenie zachodzących zjawisk jest prawdziwe.
Gdyby jednak okazało się, że faktycznie tak jest jak przypuszczam, to który wariant diety byłby
lepszy? Nie sposób jednoznacznie na to odpowiedzieć. Zapewne ten drugi, bo przecież lepiej mieć
glukozę po obiedzie w normie. W praktyce na ogół przed obiadem prawie zawsze trochę
podjadałem i może dlatego pokazany poprzednio wykres średniego, miesięcznego stężenia glukozy
2 godziny po obiedzie, wypadł tak korzystnie.
Aby potwierdzić uzyskane wyniki, w dwóch kolejnych dniach wykonałem pomiary jeszcze
raz, ale tym razem śniadanie rozpocząłem o godzinę wcześniej. A oto wykres przedstawiający
rezultaty drugiego eksperymentu:
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Stężenie glukozy [mg/dl]

Eksperyment 2. Poziom glukozy w dwóch kolejnych dniach
16 lutego - z kontrolą glikemiczności śniadania i ograniczeniem przekąsek między posiłkami
15 lutego - bez kontroli glikemicznosci śniadania i z dużą ilością przekąsek między posiłkami

39 Starałem się tak zaplanować obiad, aby jego ładunek glikemiczny zarówno 9 jak i 10 lutego był mniej więcej taki
sam.
40 Bezpośrednio przed obiadem spożyłem duże, słodkie jabłko. Być może, wskutek postu między posiłkami, organizm
też szybciej przyswajał treści pokarmowe.
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W dniu 15 lutego 2020 nie kontrolowałem ilości spożywanego pokarmu, czyli jadłem ile
chciałem. Na śniadanie spożyłem dość glikemiczną potrawę – solidną porcję gotowanej owsianki
na mleku, a między śniadaniem i obiadem podjadałem dość często. W dniu 16 lutego dość mocno
kontrolowałem glikemiczność śniadania, oraz ilość przekąsek między śniadaniem i obiadem.
Otrzymane wyniki przedstawione na tym wykresie w zasadzie potwierdziły rezultaty
pokazane na poprzednim wykresie. Glukoza dwie godziny po śniadaniu, podobnie jak poprzednio,
mocno skoczyła w górę z powodu synergizmu zjawiska brzasku i spożycia śniadania (zwłaszcza 15
lutego, po zjedzeniu gotowanej owsianki). Ograniczenie przekąsek 16 lutego zaowocowało niskim
stężeniem glukozy (109 mg/dl) przed obiadem, a dwie godziny po obiedzie glukoza nieco wzrosła
(123 mg/dl), jednak wciąż pozostając w granicach normy przewidzianej dla osób zdrowych (<140
mg/dl). Nielimitowane przekąski spożyte 15 lutego spowodowały podwyższone stężenie glukozy
przed obiadem (125 mg/dl), ale o dziwo, nastąpił spadek poziomu glukozy dwie godziny po
obiedzie do wartości mniejszej niż przed obiadem (120 mg/dl)!? Czyżby przekąski mnie nasyciły
do tego stopnia, że zjadłem na tyle mało na obiad, iż glukoza dwie godziny po obiedzie nie tylko
nie wzrosła, ale nawet zmalała? A może zadziałał tu jakiś inny czynnik związany na przykład z
wydzielaniem insuliny?

Eksperyment 3. Poziom glukozy przy opóźnieniu pory pierwszego posiłku.
Lekki lunch spożyto dopiero około godziny 12:00.
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Kolejny eksperyment miał na celu eliminację dużego wyrzutu glukozy 2 godziny po śniadaniu
spowodowanego współdziałaniem efektu zjawiska brzasku i efektu spożycia śniadania. W tym celu
postanowiłem pierwszy posiłek w danym dniu spożyć dopiero około południa. Uzyskane efekty
przedstawione są na następującym wykresie:

Doświadczenie to, przeprowadzone 18 lutego 2020, zakończyło się pełnym sukcesem.
Wyeliminowano wyrzuty glukozy przekraczające 140 mg/dl. Poziom cukru 2 godziny po obu
posiłkach nie przekroczył granicy normy dla osób zdrowych. Wartość średnia z pomiarów
wykonanych między godziną 8:00 a 17:30 zmalała do 123 mg/dl, czyli wynosiła mniej niż w
pierwszym eksperymencie z dnia 9/10 lutego, w którym osiągnęła około 138 mg/dl – wygląda więc
na to, że wariant z lanczem w południe jest lepszy niż wariant ze śniadaniem o ósmej rano.
Ponadto stężenie glukozy 2 godziny po obiedzie spadło aż o mniej więcej 20 mg/dl, osiągając
poziom zbliżony do tego z godziny 8:00. Zatem, podobnie jak w poprzednim eksperymencie z dnia
15 lutego 2020, glukoza 2 godziny po obiedzie okazała się niższa niż przed obiadem. Jest to
zadziwiające chociażby ze względu na fakt, że obiad spożyłem zaledwie 3 godziny po lunchu.
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Uzyskane wyniki mogłyby prowadzić do paradoksalnej hipotezy, że aby uzyskać niski poziom
glukozy po obiedzie, nie należy przed obiadem zbyt długo pościć, ale raczej więcej zjeść. Byłaby to
dziwna hipoteza i trzeba by uzyskać jej potwierdzenie z wielu takich pomiarów, aby można było
nadać jej rangę wniosku opartego na indukcji niezupełnej. Nie pozostaje mi nic innego jak
obserwować to zjawisko w ciągu najbliższych miesięcy.

Przeprowadzone przeze mnie eksperymenty wiążą się z dylematem: Czy w procesie leczenia
cukrzycy wspomaganym cyklicznymi głodówkami należy zachować przez cały czas spartańskie
podejście do życia, czy też od czasu do czasu pozwalać sobie na pewne przyjemności nawet
kosztem pogorszenia efektów terapeutycznych? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, jednak
moim zdaniem bardzo trudno jest wieść w pełni ascetyczne życie, przeprowadzając cykliczne,
długoterminowe oraz 36-godzinne głodówki i jeszcze dodatkowo poszcząc między posiłkami. Już
w Księdze Koheleta napisano, że jest czas na wszystko. Istnieje więc czas postu jaki czas
świętowania życia. Nie może ono opierać się wyłącznie na wyrzeczeniach. Oczywiście nie tylko
przyjemności nadają ludzkiej egzystencji sens, ale odgrywają one w niej ważną rolę i nie należy ich
lekceważyć. Dylemat świętowania życia i wstrzemięźliwości ilustruje następujący dowcip: Jest
tłusty czwartek. Mąż sięga po kolejnego, ósmego pączka. Żona, widząc to, nie może się już dłużej
powstrzymać od komentarza i mówi: „Kochanie, czy wiesz, ile trzeba biegać, żeby spalić jednego
pączka!?” Mąż, odrywając wzrok od telewizora, odpowiada: „A po co miałbym palić pączki?”
W podsumowaniu przytoczę jeszcze słowa z książki Głodówka krok po kroku, w której Jason
Fung i Jimmy Moore piszą: „Życie ma swoje wzloty i upadki i te dobre chwile trzeba celebrować,
bo za rogiem czają się te mniej pozytywne. Należy utrzymać równowagę pomiędzy spożywaniem
dużych ilości posiłków, a okresem ograniczonego dostępu do jedzenia. Równowaga jest
najważniejsza”41. Autorzy ci uważają, że w ciągu ostatnich 50 lat naruszyliśmy tę równowagę,
zachowując ucztowanie, ale eliminując post. Stąd otyłość stała się zjawiskiem masowym, a
cukrzyca typu 2 nęka ludzi na niespotykaną dotąd skalę.

Wpływ leczenia głodówką na insulinooporność
Stosując ustanowioną przez siebie kurację, miałem również nadzieję, że długoterminowa
głodówka cykliczna, powtarzana wiele razy, w końcu doprowadzi do obniżenia wartości wskaźnika
insulinooporności HOMA-IR. W istocie tak się stało, co pokazuje poniższy wykres:
Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR obliczony
na podstawie badań laboratoryjnych glukozy i insuliny
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Po raz pierwszy wyliczyłem go z pomiaru glukozy i insuliny w dniu 20 sierpnia 2018 roku i
wynosił wtedy 4,11, przy glukozie 154 mg/dl i insulinie 10,8 µIU/ml42. Potem zmalał, ale nie tak
bardzo i nie tak szybko, jakbym sobie życzył. Przyczyną tego faktu było zjawisko brzasku. Na
41 Jason Fung. Jimmy Moore, Głodówka krok po kroku, Galaktyka, Łódź, 2018., s. 213
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wartość tego wskaźnika ma bowiem wpływ poziom glukozy, która była mierzona w laboratorium
zawsze w czasie maksymalnego, porannego wzrostu stężenia glukozy. Niestety, nie mam wpływu
na porę pobierania w laboratoriach materiału do badań. Mimo to uzyskane wyniki, chociaż nieco
podwyższone, nie nie mogą być oceniane jako złe. Tylko wartość z 20 sierpnia 2018 wskazuje na
poważną insulinooporność. Pozostałe wyliczenia stwarzają pewne nadzieje, że kontynuacja kuracji
może przynieść dalszą poprawę, aż do osiągnięcia wartości oczekiwanej dla osoby zdrowej.
Niestety, może to zająć dużo czasu. Jeśli insulinooporność wytwarzała się przez wiele lat, to jej
redukcja może też potrwać wiele lat.

Znaczenie właściwej diety i właściwego postu
Wszyscy terapeuci i dietetycy podkreślają, że w leczeniu cukrzycy typu 2 duże znaczenie ma
aktywność fizyczna i odpowiednia dieta. Z moich doświadczeń wynika, że jeśli chodzi o aktywność
fizyczną, to mają stuprocentową rację. Jeśli natomiast chodzi o dietę, to oczywiście zależy to od
samej diety i od celu, jaki poprzez tę dietę chce się uzyskać. Na ogół dietetycy chcą osiągnąć co
najmniej dwa cele naraz. Ponieważ większość chorych na cukrzycę typu 2 ma nadwagę, więc
uważają oni, że jeśli schudnąć można przez ograniczenie ilości spożywanych kalorii, to po pierwsze
dieta przede wszystkim musi być niskokaloryczna. Ponieważ trzeba również ograniczyć ilość cukru
dostarczanego do organizmu, to po drugie powinna ona zawierać zbilansowaną ilość
węglowodanów. Niektórzy dietetycy, którzy są zwolennikami starej szkoły głoszącej szkodliwość
tłuszczów nasyconych i żółtek jaj, zalecają jeszcze eliminację tych produktów z jadłospisu lub
przynajmniej znaczne ich ograniczenie.
Ja nie musiałem się martwić o redukcję wagi, bo długotrwałe głodówki w pełni załatwiały
sprawę. Spożywanie dużej ilości tłuszczów, zwłaszcza nasyconych, o czym już wcześniej pisałem,
też mi nie szkodziło, więc ich nie ograniczałem, wręcz przeciwnie – zjadałem ich więcej niż przed
kuracją. Tłuszcze nie tylko mi nie szkodziły, ale odgrywały pozytywną rolę w mojej diecie,
ponieważ, jak dowiedziono, konsumpcja tłuszczów razem z węglowodanami spowalnia
przyswajanie tych węglowodanów i w efekcie zmniejsza ich indeks glikemiczny.
Skoncentrowałem się więc na dobieraniu właściwych węglowodanów, bo to one w
rzeczywistości podnoszą poziom cukru we krwi. Tych o wysokim indeksie glikemicznym unikałem
lub spożywałem w minimalnych ilościach, a dietę opierałem głównie na produktach o niskim
indeksie glikemicznym. Spożywałem średnie ilości produktów zawierających białko – jajek,
wyrobów mlecznych, w tym twarogów i serów żółtych, oraz produktów roślinnych. Nie jadałem w
ogóle mięs. Od wielu lat jestem wegetarianinem, więc wyłączałem z jadłospisu wszystko to, co
pochodzi z ciała zabitego zwierzęcia. Korzystając z wybranej literatury i z osobistych doświadczeń
opracowałem własne zasady dietetyczne, co opisałem w rozdziale Dieta wegetariańska w cukrzycy
typu 2.
Oczywiście ważne jest nie tylko to, co się zje, ale też to, ile się zje. Z tym miałem pewne
problemy, bo w okresach między głodówkami apetyt mi dopisywał. Jednak uważam, że per saldo
stosowana przeze mnie dieta przyniosła pozytywne rezultaty. Mój ostateczny wniosek w kwestii
diety stosowanej w przerwach między głodówkami jest taki, że najważniejszą rzeczą w takiej
diecie jest minimalizowanie ładunku glikemicznego spożywanych produktów spożywczych, bo
tylko to zapewnia skuteczne obniżanie poziomu glukozy we krwi. Jeśli stosuje się głodówki
cykliczne i kontroluje się przy tym wagę ciała, to ograniczanie spożywanych kalorii nie jest tak
42 Niestety, w dniu wykrycia cukrzycy poziom glukozy był znacznie większy, a zatem wskaźnik HOMA-IR musiał
być też znacznie większy, ale nie badałem wtedy insuliny. Ba, nawet wtedy nie wiedziałem, że taki wskaźnik w
ogóle istnieje.
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bardzo istotne, bo ewentualny przyrost wagi zawsze można zniwelować odpowiednio
zaaranżowanymi postami o dobranym czasie trwania.
Tych, którzy boją się, że okresowe głodówki mogą doprowadzić do nadmiernego spadku wagi
i w konsekwencji do przewlekłego wycieńczenia, mogę zapewnić, że ich obawy są nieuzasadnione.
Wykluczając przypadki patologiczne, jak na przykład anoreksję, u przeważającej liczby ludzi
istnieje zawsze silna tendencja do kompensacji i przeciwdziałania efektom odchudzającym
głodówki. Trzeba świadomego działania, a także pewnej determinacji, aby nie dopuścić do
ponownego wzrostu wagi. Jeśli po nawet długotrwałej głodówce spoczniemy na laurach i nic dalej
nie będziemy robić, to realna43 waga nie będzie się zbyt długo utrzymywać na stałym poziomie i
wkrótce stopniowo zacznie się podnosić. Tak więc wychudzenie na pewno nam nie grozi. W mojej
praktyce leczenia cukrzycy typu 2 głodówką tak organizowałem posty, aby utrzymywać wagę w
pobliżu średniej wartości 85 kg.
Jeśli chodzi o samą głodówkę to, jak już wielokrotnie pisałem, w czasie jej przeprowadzania
nic nie jadłem i piłem głównie wodę. Uważam bowiem, że jeśli ktoś coś je w czasie postu, wówczas
nie jest to już prawdziwy post. Długotrwałe głodówki wręcz wymagają całkowitego zaprzestania
odżywiania zewnętrznego. Wyjaśnia to G. P. Małachow, który w swojej książce pisze: „Jeśli w
trakcie wyznaczonej głodówki będziemy stosować jakiekolwiek jednostronne odżywianie, nawet w
minimalnych dawkach, to rozwiną się u nas zjawiska dystrofii. Wyjaśnienie jest następujące:
okresowe wprowadzanie do żołądka nawet niewielkiej ilości jedzenia wywołuje pobudzenie
perystaltyki żołądka, jelit, a zatem nie następuje stłumienie czynności gruczołów trawiennych,
uczucie głodu pozostaje. Równocześnie zaburzony zostaje normalny proces przemiany materii.
Organizm nie przestawia się w odpowiednim czasie na odżywianie endogenne i patologiczne
zmiany w komórkach, ich dezorganizacja, mogą się rozpocząć znacznie wcześniej – zanim
wykorzystane zostaną jego własne zapasy.
W przypadku głodówki ścisłej, kiedy dostarczamy do organizmu tylko wodę, żadnych zjawisk
dystrofii nie obserwujemy. Organizm przystosowuje się na określony czas do odżywiania
wewnętrznego, to znaczy do odżywiania własnymi zapasami tłuszczów, białek, węglowodanów,
witamin i soli mineralnych. Okazuje się, że zaspokaja ono wszystkie potrzeby i jest
pełnowartościowe”44.
Właśnie dlatego u osób cierpiących na niedostatek pożywienia nierzadko zdarza się tak zwane
„zasłabniecie z głodu”, które w czasie prawidłowo przeprowadzanej głodówki w ogóle nie
występuje. W tym pierwszym przypadku głodującemu brakuje jedzenia i niekiedy może być z tego
powodu nawet skrajnie niedożywiony, ale nie powstrzymuje się on całkowicie od spożywania
pokarmów. Jak tylko zdobędzie coś do jedzenia, to zjada to, podtrzymując procesy trawienne. Jego
organizm nie przestawia się całkowicie na odżywianie wewnętrzne i dlatego odczuwa on stale głód.
W drugim przypadku, gdy ktoś przeprowadza pełny post tylko na wodzie, potrzeby organizmu są
całkowicie zaspokajane poprzez odżywianie endogenne i dlatego zwykle nie odczuwa on głodu.
Gdy chodzi o płyny, to prawie przez cały czas piłem tylko mineralną wodę gazowaną i jedynie
w głodówkach krótkoterminowych i w początkowej fazie głodówek długoterminowych
sporadycznie pozwalałem sobie na czarną, niesłodzoną kawę, która ułatwiała mi przetrwanie „fazy
bólu głowy”. Co prawda Jason Fung i Jimmy Moore pozwalają na więcej: dopuszczają w czasie
postu picie kawy z dodatkami (np. z olejem kokosowym, masłem, śmietanką, mlekiem, cynamonem
43 To jest taka, która ustala się po uzupełnieniu wody utraconej podczas głodówki.
44 Gienadij Pietrowicz Małachow , Lecznicza głodówka, wydawnictwo Interspar, Warszawa, 1996, s. 57
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mielonym) oraz różnych herbat ( np. zielonej, miętowej lub czarnej) 45, jak również domowego
rosołu – ale ja bym tego raczej nie polecał.

Wnioski końcowe
Byłoby rzeczą ciekawą, gdybym mógł porównać moją prawie dwuletnią kurację z leczeniem
metforminą pacjentów, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji co ja. Nie sądzę jednak, żeby jakiś
lekarz diabetolog zechciałby mi ujawnić historie choroby swoich pacjentów. Muszę więc polegać
tylko na wiedzy pośredniej, która jest jednak niepełna, lakoniczna i przez to niewystarczająca oraz
na tym, co udało mi się osobiście osiągnąć we własnej sprawie.
Muszę stwierdzić, że ta wielomiesięczna kuracja za pomocą wielodniowych głodówek
okresowych spełniła moje oczekiwania. Niewątpliwie uzyskałem następujące efekty:
1. Stężenie glukozy na czczo mierzone w laboratorium w dniach aktywności kulinarnej
około godziny 8:15, które na początku wynosiło 256 mg/dl, obniżyło się do wartości 137
mg/dl, czyli o 119 mg/dl.
2. Hemoglobina glikowana HbA1c spadła o co najmniej 1,5%, a może nawet o więcej46,
osiągając poziom 5,4%, czyli stan zgodny z normą dla osób zdrowych.
3. Wartość średnia miesięczna stężenia glukozy na czczo już w pierwszym miesiącu
przeprowadzania głodówek przybrała wartość 137 mg/dl i szybko spadła do poziomu w
pobliżu górnej granicy normy dla osób zdrowych, przybierając w grudniu 2019 wartość 102
mg/dl.
4. Średnia wartość miesięczna stężenia glukozy 2 godziny po obiedzie, która w czerwcu 2018
roku wynosiła 199 mg/dl, w ciągu 5 miesięcy obniżyła się poniżej górnej granicy normy dla
osób zdrowych. W marcu 2020 uzyskała wartość 132 mg/dl.
5. Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR, który 20 sierpnia 2018 wynosił 4,11 spadł o
wartość 1,39, a może nawet o więcej47, osiągając 4 lutego 2020 poziom 2,72.
6. Kuracja głodówką doprowadziła do znacznego spadku spoczynkowego ciśnienia
skurczowego krwi, które na początku wynosiło około 170 mm Hg i które w ciągu kilku
miesięcy obniżyło się o około 40 mm Hg. W styczniu 2020 osiągało ono wartości nie
przekraczające 130 mm Hg, a niekiedy minimalne ciśnienie przybierało nawet bardzo niskie
poziomy rzędu 115 mm Hg.
7. Głodówka spowodowała obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego od wartości 227
mg/dl (21 maja 2018) do poziomu 192 mg/dl (13 grudnia 2019). Cholesterol LDL
zmniejszył się od 148 mg/dl (21 maja 2018) do wartości 111,4 mg/dl (13 grudnia 2019).
Poziom trójglicerydów zmalał od 135 mg/dl (21 maja 2018) do 112 mg/dl (13 grudnia
2019). Cholesterol HDL wzrósł od 51,7 mg/dl (21 maja 2018) do 57,8 mg/dl (13 grudnia

45 6. Jason Fung, Jimmy Moore, Głodówka krok po kroku, wydawnictwo Galaktyka, 2018 s. 220-221.
46 Przypomnę, że po raz pierwszy zmierzyłem ten parametr dopiero 3 lipca 2018, czyli około 6 tygodni po
stwierdzeniu cukrzycy w dniu 18 maja 2019. W tym czasie już prowadziłem intensywne głodówki, które mogły mi
zmniejszyć wartość HbA1c.
47 Problem jest tu taki sam jak z hemoglobiną glikowaną. Wskaźnik HOMA-IR został wyliczony po raz pierwszy
dopiero około 3 miesiące po rozpoczęciu kuracji, a w tym czasie przeprowadzałem już długie głodówki, więc w
dniu wykrycia cukrzycy mógł on być znacznie wyższy.
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2019). Spożywanie dużych ilości tłuszczów nasyconych i jajek nie miało negatywnego
wpływu na lipidogram48.
8. Poprawiła się moja wydolność fizyczna, sprawność umysłowa i samopoczucie.
Zawdzięczam to niewątpliwie obniżeniu wagi ciała, a także być może w jakimś stopniu
regeneracji komórek organizmu, ale tego ostatniego nie jestem w stanie obiektywnie ustalić,
więc mogę tylko snuć domysły.
9. Uzasadnione jest również przypuszczenie, że dwuletnia głodówka cykliczna zwiększyła
odporność mojego organizmu. Prawdą jest to, że przez wiele lat poważnie nie
chorowałem, zwłaszcza od czasu, gdy przeszedłem na wegetarianizm. Jednak zdarzały się w
tym czasie drobne przeziębienia, lekkie objawy grypowe lub grypopodobne bez
podwyższonej temperatury, lub co najwyżej z lekką gorączką nie przekraczającą 38 0C i
trwającą nie dłużej niż jeden dzień. W czasie ostatnich dwóch lat, gdy stosowałem posty
okresowe, w ogóle nie chorowałem, nie miałem ani kaszlu, ani bólu gardła, ani
podwyższonej temperatury, ani żadnych innych symptomów charakterystycznych dla
przeziębienia, anginy lub grypy. Dotyczyło to również okresu, gdy w Polsce panowała
epidemia SARS-CoV-2, popularnie zwanego koronawirusem, mimo że nie słuchałem
nawoływań do pozostawania w domu i często wychodziłem na długie spacery.

Moja ostateczna konkluzja jest taka, że doświadczenia z głodówką wskazują na to, iż
metformina i inne przeciwcukrzycowe środki doustne nie są ani jedynym, ani być może nawet
najlepszym sposobem na cukrzycę typu 2. Mają one swojego konkurenta w postaci
długotrwałego, cyklicznego postu. Okresowe powstrzymanie się od jedzenia oprócz
skutecznego leczenia cukrzycy umożliwia jeszcze uzyskanie dodatkowych korzyści, których
nie dałoby się tymi lekami osiągnąć. Dotychczasowy przebieg i rezultaty leczenia cukrzycy
typu 2 głodówką wydają się obiecujące, dlatego będę kontynuować przyjętą przeze mnie
terapię tak długo, jak długo będzie ona przynosić zadowalające wyniki. Wbrew
pesymistycznym prognozom diabetologów jestem głęboko przekonany, że nigdy nie będę
musiał sięgać po metforminę.

48 7. Albo też moc głodówek była tak wielka, że zniwelowała ten wpływ.
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Dieta wegetariańska w cukrzycy typu 2
Słowo „dieta” pochodzi od łacińskiego wyrazu diaeta i oznaczało zalecony sposób życia. We
współczesnym pojmowaniu słowo to oczywiście oznacza zalecany sposób odżywiania. Może tu
chodzić zarówno o specjalny sposób odżywiania dla ludzi chorych i rekonwalescentów, jak i o stały
jadłospis, profilowany różnymi przekonaniami (np. religijnymi, na temat zdrowego żywienia, itp.)
lub tylko osobistym wyborem.
Z żywieniem problem jest taki, że nie istnieje jedna właściwa dieta. Ze względu na
przekonania w kwestii tego, o co należy i czego nie należy jeść, odróżnia się dietę całkowitą, w
której można jeść niemal wszystko, co nadaje się do zjedzenia, dietę wyłączającą z menu
określone produkty (np. zakaz spożywania wieprzowiny u Żydów i muzułmanów), pełną dietę
wegetariańską (czyli lakto-owo-wegetarianizm – nie wolno jeść tylko tego, co pochodzi z ciała
zabitego zwierzęcia, wolno jeść jajka, mleko i jego przetwory), dietę owo-wegetariańską (wolno
jeść jajka ale nie wolno spożywać mleka i jego przetworów), dietę lakto-wegetariańską (wolno
spożywać mleko i jego przetwory, ale nie wolno jeść jajek), dietę wegańską (wolno jeść tylko
pokarm roślinny), dietę witariańską (odmiana diety wegańskiej, w której wszystko je się tylko na
surowo).
Ze względu na to ile czego się je i w jakich proporcjach, rozróżnia się:
•

diety eliminacyjne (np. dieta bezglutenowa), w której wyłącza się z jadłospisu składniki
uznane za niezdrowe dla niektórych ludzi, np. wywołujące uczulenie lub określoną chorobę,

•

diety jednoskładnikowe (np. dieta kapuściana), gdzie przez kilka dni spożywa się tylko
jeden i ten sam produkt,

•

diety niskoenergetyczne, gdzie równomiernie ogranicza się ilość spożywanych kalorii, nie
pomijając żadnego ważnego składnika pożywienia – głównie po to aby schudnąć,

•

diety białkowe (np. dieta Dukana), gdzie zwiększa się ilość spożywanego białka i niemal
całkowicie eliminuje się z jadłospisu dwucukry i węglowodany proste, również głównie po
to aby schudnąć i uniknąć przy tym efektu jo-jo,

•

diety rozdzielne (w których nie wolno łączyć ze sobą pewnych grup produktów w jednym
posiłku),

•

diety regionalne, np.
śródziemnomorskich),

•

diety wysokotłuszczowe (dieta Atkinsa, dieta Kwaśniewskiego czy dieta ketogeniczna),
gdzie w pożywieniu zawarte jest dużo, przeważnie ponad 80% tłuszczu i znikoma ilość
węglowodanów, co prowadzi do tzw. leczniczej ketozy i skutkuje obniżeniem wagi oraz
obniżeniem poziomu cukru we krwi.

dieta

śródziemnomorska

(jadłospis

taki

jak

w

krajach

Śmieszne w tym wszystkim jest to, że tworzą się różne szkoły zwolenników tych diet i każdy
przedstawiciel danej szkoły uważa, że popierana przez niego dieta jest najlepsza. Jeszcze
śmieszniejszy jest fakt, że owa rywalizacja diet i tworzenie ich rankingu podlega ciągłym zmianom,
podobnym do zmian w modzie. Stale zmienia się zwłaszcza pogląd na to, jakie pożywienie jest
zdrowe, a jakie nie jest. Na przykład znaczna część drugiej połowy XX wieku była przesiąknięta
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teorią, że jaja i masło są niezdrowe, bo zawierają cholesterol. Spożywając je przyswajamy ten
cholesterol i w ten sposób zwiększajmy jego poziom w organizmie. Dlatego też zalecano
ograniczanie masła i jaj w jadłospisie, natomiast gorąco polecano spożywanie margaryny, która
jako produkt roślinny cholesterolu nie zawiera. Ponadto uważano, że tłuszcze nasycone, zawarte w
maśle, oleju kokosowym czy palmowym są wysoce szkodliwe (np. wywołują choroby układu
krążenia, pobudzają wątrobę do produkcji złego cholesterolu LDL) i propagowano używanie
tłuszczów jedno i wielonienasyconych, zawartych w różnych olejach roślinnych. Powoływano się
na liczne badania przeprowadzanie na zwierzętach, głównie na królikach. Pisałem już o tym w
podrozdziale dotyczącym metodologii badań. Przypomnę więc, że problem polega na tym, iż
faszerowano króliki na siłę ludzkim, szkodliwym, śmieciowym jedzeniem o dużej zawartości
cholesterolu, którego króliki w ogóle nie jadają, bo są to zwierzęta roślinożerne. To jest tak samo,
jakby ktoś karmił tygrysa trawą, sianem lub sałatą. Na takiej karmie tygrys długo by nie pożył.
Dlatego te rezultaty badań w końcu zakwestionowano i uznano za nierzetelne oraz opublikowano
nowe badania, z których wynika, że nie ma wyraźnego związku pomiędzy ilością spożytego
cholesterolu a jego obecnością w organizmie. Wykazano, że organizm sam sobie reguluje poziom
cholesterolu, produkując go lub przyswajając z pożywienia. Jeśli dużo go spożył, nie musi go już
sam wytwarzać – i dlatego poziom cholesterolu nigdy trwale nie wzrośnie ponad ustaloną przez ten
organizm miarę. Jeśli nawet, wskutek spożycia dużej jego ilości, przejściowo podniesie się, to i tak
w końcu organizm to wyrówna 49. Należy wziąć pod uwagę również to, że w ciągu ostatnich
dziesięcioleci normy dotyczące cholesterolu kilkakrotnie zmieniano i zaostrzano, prawdopodobnie
pod naciskiem firm farmaceutycznych produkujących statyny.
Udowodniono również, że awersja dietetyków do tłuszczów nasyconych jest nieuzasadniona i
że nie są one tak szkodliwe jak poprzednio sądzono. Przeciwnie, wykazano, że przynajmniej
niektóre z nich, jak np. olej kokosowy, mają dobroczynne właściwości. Udowodniono również, że
tłuszcze nasycone są odporne na działanie wysokich temperatur, nie utleniają się i dlatego nadają
się szczególnie do gotowania i smażenia, a używanie do tego celu tłuszczów wielonienasyconych
jest wręcz niebezpieczne dla zdrowia. Najnowsze badania wykazały również to, że wszelkie
tłuszcze utwardzone metodą uwodornienia (tzw. tłuszcze „trans”), takie jak na przykład
margaryna czy utwardzony olej palmowy, są niezwykle szkodliwe dla zdrowia i powinny być
wyeliminowane z diety; ich spożywanie stwarza duże ryzyko miażdżycy i zawału serca, przyczynia
się do podwyższenia poziomu złego cholesterolu LDL i obniżenia poziomu dobrego cholesterolu
HDL.
Niestety, w dziedzinie dietetyki obecnie panuje chaos, bo obok nowych trendów przebijają się
nadal stare poglądy, wciąż ożywiane przez tych, którzy poświęcili im swoje życie. Niektórym
autorytetom trudno przyznać się do tego, że to, co przez lata lub nawet dziesięciolecia głosili innym
na temat jaj, masła i margaryny, jest nieprawdą. Widać to wyraźnie, gdy się czyta książki różnych
autorów na temat cukrzycy. Można znaleźć tam sprzeczne informacje i sprzeczne zalecenia
dietetyczne. Pewni naukowcy kurczowo trzymają się starych ścieżek i mocno przeciwstawiają się
aktualnym poglądom w kwestii żywienia, a niekiedy nawet z nimi walczą. Możemy także
przypuszczać, że firmy produkujące tłuszcze trans są mocno zainteresowane w dezawuowaniu
najnowszych trendów w dietetyce. Nawet dodają do margaryny sterole roślinne i reklamują je jako
dobre na cholesterol i na serce. Nie mamy więc pewności, komu mamy wierzyć, a komu nie. Jeśli
49 Coraz częściej publikowane są również badania, których rezultaty poddają w wątpliwość wpływ cholesterolu na
miażdżycę i choroby układu krążenia. Niemiecki lekarz, prof. dr hab. med. Walter Hartenbach opublikował wyniki
takich badań już w 2002 roku, które prowadził przed kilkadziesiąt lat i opisał w książce: Walter Hartenbach, Mity o
cholesterolu, wydanie niemieckie 2002, wydanie polskie Oficyna Wydawnicza ABA, 2010.
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nawet komuś w końcu uwierzymy, to nadal nie mamy pewności, czy za kilka lat te poglądy nie
stracą waloru prawdziwości i czy znowu nie zostaną zastąpione jakimiś innymi teoriami.
Mamy więc problem. Jedynym jego rozwiązaniem jest po pierwsze podchodzenie do
wszystkiego z pewnym dystansem i zerwanie z kurczowym trzymaniem się jednej szkoły, a po
drugie obserwowanie własnego organizmu i wyciąganie samodzielnych wniosków. Po trzecie
należy we wszystkim zachować umiar – ta złota zasada jest użyteczna nie tylko w dietetyce.
Poniżej przedstawiłem wykazy zalecanych produktów i ogólne zalecenia żywieniowe w
cukrzycy typu 2 opracowane dla wegetarian (sam jestem wegetarianinem), sformułowane na
podstawie lektury kilku książek oraz innych publikacji opisujących najnowsze trendy i
przepuszczone przez filtr własnych doświadczeń. Przedstawione zasady żywieniowe i listy
produktów opracowałem głównie dla siebie i stosowałem je konsekwentnie w przerwach między
kolejnymi głodówkami. Nie twierdzę, że są one jedynie słuszne, ani nie namawiam do ich
przestrzegania. Postanowiłem jednak się nimi podzielić w nadziei, że będą inspiracją dla tych,
którzy będą chcieli ustanowić dla siebie własne reguły żywieniowe.

Ogólne zalecenia żywieniowe
1. Unikaj produktów sklepowych zawierających dużo cukru, a także ogranicz sztuczne
słodziki, wyłącz z diety produkty zawierające wzmacniacze smaku (np. glutaminian sodu),
syrop glukozowo-fruktozowy, tłuszcze "trans" (oleje utwardzone przez uwodornienie,
np. margaryna, utwardzony olej palmowy). Wiele gotowych dań mrożonych przygotowuje
się z użyciem tłuszczów „trans”. Również nabywane w sklepach smażone produkty są
zwykle wytwarzane na olejach utwardzonych, ponieważ potrawa jest wtedy bardziej
chrupiąca i szybko się nie psuje. Gdy na etykiecie produktu przeczytasz, że zawiera on jakiś
olej utwardzony lub uwodorniony, nie kupuj go.
2. Unikaj jedzenia potraw ze smażalni (np. ryb, placków ziemniaczanych, frytek, itp.), gdzie
potrawy poddaje się obróbce termicznej w głębokim tłuszczu. Jest bardzo prawdopodobne,
że do smażenia używany jest jakiś tłuszcz utwardzony. Również w wielu restauracjach
istnieje ryzyko, że potrawy są przygotowywane na tłuszczach „trans”. Powodem tego jest to,
że zwykłe oleje roślinne bardzo szybko się rozkładają i jełczeją, a właściciele smażalni i
restauratorzy ze względów ekonomicznych lubią używać tego samego oleju wiele razy, tak
długo, jak to tylko możliwe, zanim będą musieli go wylać.
3. W miarę możliwości kupuj żywność ekologiczną. Jest ona zwykle oznaczana symbolami
BIO, ECO lub ORGANIC.
4. Jedz dużo (ile chcesz) niskoglikemicznych warzyw i owoców, szczególnie tych, które
zawierają dużo błonnika lub tłuszcz roślinny. Spożywaj często avocado, brokuły, kalafior,
szparagi, szpinak, boćwinę, kapustę, kapustę pekińską, rzodkiewkę i inne podobne warzywa.
Jedz także w umiarkowanych ilościach bataty, mimo że zawierają niezalecaną dla
cukrzyków skrobię, ponieważ zawierają także dużo błonnika, witaminy A, witaminy C i
potasu oraz mogą też korzystnie działać w cukrzycy typu drugiego.
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5. Zjadaj naturalne produkty zawierające przeciwutleniacze i działające
przeciwzapalnie: owoce jagodowe zwłaszcza ciemne (truskawki, poziomki, jeżyny,
borówki amerykańskie, polskie czarne jagody, żurawinę niesłodzoną i maliny), czarny ryż,
kabaczek, zielone warzywa liściaste takie jak jarmuż, kapusta i szpinak. Jedz ciemne
winogrona (z umiarem), czarną porzeczkę, wiśnie i czereśnie. Na ogół im ciemniejszy owoc
ma kolor, tym więcej przeciwutleniaczy.
6. Używaj bardzo dużo ziół przyprawowych w postaci świeżej lub suszonej. To bardzo silne
przeciwutleniacze. Działają też przeciwzapalnie i wspomagają odtruwanie. Neutralizują
szkodliwe wolne rodniki. Wykorzystuj je często, a zwłaszcza kurkumę, rozmaryn, imbir i
kolendrę. Używaj też dużo czosnku i cebuli. Jedz je codziennie. Oba te warzywa obniżają
poziom cholesterolu i obniżają ciśnienie. Ponadto działają przeciwzapalnie, jako
przeciwutleniacze i wspomagają odtruwanie.
7. Odtruwaj się za pomocą diety. Szczególnie ważne w detoksykacji są warzywa z rodziny
kapustowatych - należą do nich brokuły, jarmuż, kapusta, brokuły gałązkowe, rapini,
brukselka, kalafior, pak choy, kapusta pekińska i chińskie brokuły. Inne naturalne
detoksykanty to zielona herbata, rzeżucha, mniszek lekarski, kolendra, karczochy, czosnek,
skórka z owoców cytrusowych, owoc granatu, kakao.
8. Jedz potrawy przywracające równowagę hormonalną. Włącz do diety takie potrawy jak
miso, tempeh i tofu (wszystkie są z pełnej soi), a także mielone siemię lniane.
9. Zmień proporcje zjadanych produktów. Zwiększ ilość spożywanych tłuszczów, a
ogranicz węglowodany, zwłaszcza te o wysokim indeksie glikemicznym. Spożycie białek
utrzymuj na średnim poziomie. Z tłuszczów używaj szczególnie olej kokosowy (rafinowany
lub nierafinowany), nie tylko do smażenia. Jeśli twoje jelita nie zaprotestują, to spożywaj co
najmniej 3 łyżki oleju kokosowego dziennie. W przeciwnym razie sam ustal górną granicę
jego spożycia. Na zimno (np. do sałatek) używaj także innych nierafinowanych olejów z
pierwszego tłoczenia, a zwłaszcza oliwy z oliwek. Zjadaj także dużo masła i
wysokoprocentowej śmietany. Staraj się łączyć w potrawach tłuszcze z
wysokoglikemicznymi węglowodanami, aby zmniejszyć ich indeks glikemiczny.
10. Unikaj cukierków i słodkich ciast. Spożycie miodu ogranicz do minimalnych ilości (2
łyżeczki tygodniowo jeśli masz niewyleczoną cukrzycę, a jeśli się już podleczysz – 1
łyżeczkę dziennie). Jedz czekoladę wyłącznie o zawartości kakao co najmniej 70%.
Sztuczne słodziki stosuj ostrożnie i z umiarem. Nie zwiększają one w sposób znaczący
poziomu cukru, ale. gdy są spożywane często i w nadmiarze, powodują pewne niepożądane
efekty uboczne.
11. Wyeliminuj z diety wszystkie produkty oparte na białej mące. Używaj z umiarem
wyłącznie ciast i wypieków wytworzonych z mąki pełnoziarnistej (typ 1850-2000) lub mąki
kokosowej.
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Lista preferencyjna produktów
Warzywa, rośliny strączkowe i inne
Warzywa i inne rośliny o bardzo niskim indeksie glikemicznym, które można jeść bez ograniczeń
Bakłażan, brukselka, cebula, cytryna (sok), cukinia, czosnek, cykoria, fasola mung, fasolka
szparagowa, grzyby, kalafior, kiełki, każda kapusta - surowa, gotowana i kiszona, karczochy,
koper, ogórek świeży i kiszony, ogórek w zalewie octowej bez cukru (korniszon), oliwki, papryka
surowa, pędy bambusa, por, sałata, seler naciowy, szparagi, szpinak, soja, rabarbar, rzodkiewka,
rukola, soczewica wszystkich rodzajów (najniższy indeks glikemiczny ma zielona), wodorosty
jadalne.
Warzywa o dość niskim lub średnim indeksie glikemicznym, które można jeść w limitowanych,
niewielkich lub średnich ilościach
Bataty, bób surowy, ciecierzyca gotowana lub z puszki, burak surowy, fasola dowolnego
rodzaju gotowana lub z puszki - zalecana jest szczególnie czarna, groch gotowany lub z puszki,
groszek zielony, marchew surowa, pietruszka, pomidor, rzepa surowa, seler surowy, ponadto, w
małych ilościach, ziemniaki młode lub sałatkowe ugotowane na niezbyt miękko.
Warzywa o wysokim indeksie glikemicznym, które należy jeść w bardzo ograniczonych ilościach
Bób gotowany, burak gotowany lub z puszki, dynia, kabaczek, kukurydza, marchew gotowana,
rzepa gotowana, ziemniaki wszelkich rodzajów ugotowane lub upieczone na miękko (puree, w
mundurkach, upieczone w całości, frytki), seler gotowany.

Produkty zbożowe
Produkty o niezbyt wielkim lub średnim indeksie glikemicznym, które należy jeść w
umiarkowanych ilościach
Amarantus, kasza perłowa, komosa ryżowa, makaron z mąki razowej pełnoziarnistej
ugotowany al dente, makaron z pszenicy durum ugotowany al dente, makaron ryżowy ugotowany al
dente oraz wszelkie inne wyroby z mąki pełnoziarnistej, płatki owsiane niegotowane i musli
niesłodzone, otręby owsiane, ryż dziki, ryż brązowy, ryż czerwony, ryż basmati, chleb
pumpernikiel niedosładzany, chleb pełnoziarnisty (razowy, z mąki z pełnego przemiału) z różnych
ziaren (żytni, pszenny, mieszany), kasza perłowa, kasza gryczana, chleb orkiszowy, chleb owsiany
z otrębami, ciasta, pierogi i naleśniki z mąki z pełnego przemiału.
Produkty o wysokim indeksie glikemicznym, które należy jeść w bardzo ograniczonych ilościach
Ciasto francuskie, biszkopt, kasza jaglana, kasza jęczmienna, kasza kuskus, kasza manna, makaron
z białej mąki pszennej, naleśniki i pierogi z białej mąki, płatki owsiane gotowane, ryż dmuchany,
sucharki zwłaszcza dosładzane. Pieczywo z białej mąki, biały ryż gotowany na miękko oraz kleik
ryżowy należy w ogóle wyłączyć z diety.
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Owoce
Owoce o niewysokim indeksie glikemicznym, które można jeść w umiarkowanych, a niektóre
nawet w dość dużych ilościach
Avocado, agrest, ananas świeży, borówki polskie i amerykańskie, banan niedojrzały,
brzoskwinie, czereśnie, figi suszone, figi świeże, grejpfrut, granat, gruszki, jabłka surowe i suszone,
jeżyny i inne owoce leśne, kaki (sharon), kiwi, maliny, mandarynki i pomarańcze, morele,
nektarynki, oliwki, pomelo, porzeczka czarna i czerwona, poziomki, śliwki, śliwki suszone,
truskawki, wiśnie, żurawina niesłodzona lub o obniżonej zawartości cukru, umiarkowanie słodkie
winogrona, pigwa.
Owoce o podwyższonym indeksie glikemicznym i dużej zawartości cukru, które można jeść w
bardzo ograniczonych ilościach
Banan dojrzały, melon, bardzo słodkie winogrona, niektóre owoce suszone oraz owoce w
syropie z puszki, np. ananas z puszki, brzoskwinie z puszki, daktyle suszone, rodzynki, żurawina
słodzona.

Nabiał zwierzęcy oraz mleczka i serki roślinne
Serek sojowy tofu – bez ograniczeń. Sery żółte – bez ograniczeń. Jaja – bez ograniczeń. Masło
– bez ograniczeń. Śmietana – bez ograniczeń. Serek mascarpone – bez ograniczeń. Twaróg, bunc,
feta, mozarella i inne białe sery, jogurt naturalny, kefir, zsiadłe mleko, mleko pełnotłuste, produkty
mlekopodobne niesłodzone jak mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko sojowe czy mleko
kokosowe – w umiarkowanie dużych ilościach.

Orzechy i nasiona jadalne
Wszelkiego rodzaju orzechy i migdały można spożywać w dość dużych ilościach, szczególnie
orzechy włoskie, laskowe, makadamia, pini, pistacje, nerkowce, orzeszki arachidowe, orzeszki
ziemne (fistaszki), itp. Podobnie pestki dyni, nasiona słonecznika, lnu, sezamu, itp.

Słodycze i przekąski
Wyroby bez dodatku cukru (np. budyń bezcukrowy lub lody bezcukrowe) można spożywać w
ograniczonych ilościach. Czekolada gorzka (70% – 95%) - do 50 g dziennie. Miód, w zależności od
stanu zdrowia, ograniczyć do 2-7 łyżeczek tygodniowo. Cukierki sporadycznie i w minimalnych
ilościach. To samo dotyczy słodkich ciast i ciastek. Zamiast cukru można używać naturalnych
słodzików (np. stewia, ksylitol, erytrytol, lukrecja), ale nie należy z tym przesadzać, bo w
nadmiarze zaburzają one prawidłową pracę układu pokarmowego wywołując dolegliwości jelitowożołądkowe, a ponadto podtrzymują uzależnienie od słodkiego smaku.

Tłuszcze
Wszelkie tłuszcze zwierzęce i roślinne mają zerowy indeks glikemiczny, można je spożywać
bez ograniczeń. Masło orzechowe bez dodatku cukru ma niski indeks glikemiczny i można go
używać w dużych ilościach. Należy unikać tłuszczów "trans" (utwardzonych przez uwodornienie,
np. margaryny lub utwardzonego oleju palmowego). Bruce Fife pisze, iż „obecnie naukowcy
uważają, że tłuszcze te powodują większe ryzyko chorób układu krążenia, niż jakiekolwiek inne
tłuszcze spożywcze”50. Spożywanie tych tłuszczów łączy się nie tylko z miażdżycą i chorobami
serca, ale również z takimi chorobami jak nowotwory, stwardnienie rozsiane, zapalenie uchyłków
jelita, cukrzyca, degeneracja komórek mózgu i zmniejszanie zdolności umysłowych.
50 Dr Bruce Fife, Terapia ketonowa, wydawnictwo Vital, Białystok, 2017

73

Do smażenia nie używać olejów zawierających dużo tłuszczów wielonienasyconych
(intensywne podgrzewanie wywołuje powstawanie szkodliwych wolnych rodników i tworzenie się
trujących substancji), można do tego celu używać oleje z przewagą tłuszczów jednonienasyconych,
np. oliwę z oliwek. Jednak przy obróbce w wysokiej temperaturze szczególnie zaleca się
stosowanie tłuszczów nasyconych – oleju kokosowego, oleju z ziaren palmowych, oleju
palmowego (nieutwardzonego!!!), a także masła (zwłaszcza masła klarowanego ghee). Do sałatek i
innych zastosowań "na zimno" można używać oleje z tłuszczami jedno i wielonienasyconymi, a
zwłaszcza oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia.

A oto oleje zawierające dużo tłuszczów wielonienasyconych:
Olej z krokosza, olej z pestek winogron, olej słonecznikowy, olej z orzecha włoskiego, olej
kukurydziany, olej sojowy, olej z nasion bawełny, olej lniany.
Tego rodzaju oleje są bardzo potrzebne, bo zawierają niezbędne kwasy tłuszczowe omega 3,
które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia człowieka. Jednym z głównych
mankamentów tych tłuszczów jest to, że łatwo podlegają utlenianiu, w wyniku czego powstają
bardzo szkodliwe wolne rodniki. Wystarczy podwyższona temperatura, oddziaływanie światła
(przechowywanie w przepuszczającym światło naczyniu) lub wystawianie oleju na działanie tlenu
(niezamknięte naczynie), a taki olej się zepsuje. Dużą rolę odgrywa tu też czynnik czasu. Olej taki,
przechowywany zbyt długo, łatwo jełczeje. Może on wcale nie pachnieć źle i wyglądać jak świeży,
ale konsumując go wchłania się wiele wysoce szkodliwych wolnych rodników. Poza tym już w
fazie produkcji proces przetwarzania i rafinacji powoduje jego utlenianie, a zbyt długie
przechowywanie w hurtowni, a potem w sklepie dopełnia reszty. Dlatego wymienione oleje
wielonienasycone należy spożywać wyłącznie świeże i tylko nierafinowane (tłoczone na zimno).
Szczególnie polecane są: olej lniany i olej z orzecha włoskiego, bo zawierają one dużo kwasów
tłuszczowych omega 3. Jednak najlepiej spożywać te oleje jedząc bezpośrednio mielone siemię
lniane i orzechy włoskie. Niektórzy mają duże zastrzeżenia do oleju kukurydzianego bo jest on
wysoko przetwarzany (trzeba bardzo dużych ilości kukurydzy aby wytworzyć niewielkie ilości
oleju). Oleje zawierające tłuszcze wielonienasycone są bardzo wrażliwe na intensywną obróbkę
termiczną w wysokiej temperaturze (gotowanie, smażenie), bo wówczas owe „niestabilne tłuszcze
wielonienasycone z łatwością przekształcane są w bardzo szkodliwe substancje, w tym wyjątkowo
podstępny związek znany jako 4-hydroksynonenal (4-HNE)”51.
Tych olejów używaj wyłącznie na zimno i zadbaj by były zawsze świeże ( kupuj tylko
takie, których data przydatności do spożycia upływa nie wcześniej niż za pół roku i zużywaj
je w miarę szybko, nie czekając do upływu terminu ważności).

Oleje zawierające tłuszcze wielonienasycone, ale mające dużą przewagę zawartości
tłuszczów jednonienasyconych:
Olej arachidowy, olej rzepakowy, olej z pestek moreli, olej migdałowy, olej z avocado,
olej z orzechów makadamia, oliwa z oliwek.
Te oleje nie jełczeją tak szybko i są bardziej odporne na wysoką temperaturę niż tłuszcze
wielonasycone. Są to bardzo zdrowe tłuszcze będące źródłem witaminy E, która jest potężnym
51 dr Bruce Fife, Terapia ketonowa, wydawnictwo Vital, Białystok, 2017
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antyoksydantem. Mogą one też łagodzić stany zapalne i chronić przed niektórymi rodzajami
nowotworów. Zwiększają również wrażliwość na insulinę.
Takie oleje powinny być używane głównie na zimno, ale mogą być również użyte
jednokrotnie do gotowania i smażenia. Nie należy ich jednak stosować do wielokrotnego
smażenia w głębokim tłuszczu wciąż na tym samym oleju!

Tłuszcze roślinne z minimalną ilością olejów wielonienasyconych, zawierające
głównie oleje nasycone:
Olej kokosowy, olej z ziaren palmowych, masło/masło klarowane, olej palmowy (nie
utwardzony!).
Tłuszcze nasycone oskarżano o to, że przyczyniają się do zwiększenia zawartości cholesterolu
w organizmie i w konsekwencji do zapadania na choroby układu krążenia. Najnowsze badania tego
nie potwierdzają. Spośród wymienionych tłuszczów najbardziej polecany jest olej kokosowy, który
ma wiele dobroczynnych właściwości. Przede wszystkim przyczynia się do niwelowania
symptomów cukrzycy i insulinooporności. Spowalnia on absorpcję cukru do krwiobiegu. Ponadto
zawarty w nim kwas laurynowy posiada silne właściwości antybakteryjne. Tłuszcze z olejami
nasyconymi są odporne na działanie wysokich temperatur, nie utleniają się zbytnio i nie jełczeją.
Do gotowania i smażenia używaj głównie tych tłuszczów, choć możesz je spożywać
również na zimno.

Inne produkty spożywcze
Bez ograniczeń można używać wszelkich naturalnych przypraw. Owoce morza, kawa i herbata
oraz wina wytrawne mają zerowy indeks glikemiczny.

Dziesięć produktów, które koniecznie należy włączyć do diety52
1. Czarna fasola. Jest najlepsza spośród wszystkich fasoli. Zawiera dużo magnezu, który
reguluje poziom glukozy.
2. Migdały. Niskowęglowodanowa przekąska lub dodatek do potraw, który zawiera tłuszcze
jednonienasycone, błonnik, magnez i inne niezbędne składniki takie jak kwas foliowy,
witamina E i potas. Spożywanie większych ilości migdałów może poprawić
insulinooporność i obniżyć zły cholesterol LDL.
3. Szpinak. Szpinak zawiera mnóstwo witaminy K, A, kwasu foliowego, magnezu, żelaza,
witamin z grupy B, wapnia, potasu, witaminy C, antyoksydantów, błonnika i wiele innych
wspaniałości. Ma właściwości przeciwzapalne i przeciwrakowe. Jest to szczególnie
polecane superwarzywo o bardzo niskim indeksie glikemicznym, które można jeść bez
ograniczeń na surowo jak i w postaci gotowanej lub dodawać do zup, sałatek, kanapek,
lazanii i omletów.
4. Olej kokosowy. Zgodnie ze starymi poglądami w dietetyce, jako olej zawierający tłuszcze
nasycone, nie był zalecany, a nawet, podobnie jak olej palmowy, uważano go za produkt
52 Większość wymienionych tu produktów została podana w książce Kimberly A. Tessmer, Cukrzyca typu 2, Vivante,
Białystok, 2018

75

szkodliwy dla zdrowia. Obecnie ten pogląd uznaje się za przestarzały. Przeciwnie –
podkreśla się wiele jego zalet. Wolno się utlenia i jest odporny na jełczenie. Można go
przechowywać w temperaturze pokojowej nawet przez dwa lata. Zgodnie z najnowszymi
trendami uważa się, że powinno się go dodawać do niemal wszelkich ciepłych posiłków,
zup, sosów, ciepłych napojów lub stosować go do polania ugotowanych warzyw. Występuje
w postaci nierafinowanej (ma wtedy lekki zapach i smak kokosa) oraz rafinowanej (jest
wówczas bezzapachowy i bezsmakowy). Ponieważ do rafinacji nie używa się środków
chemicznych, obie postacie tego oleju można uznać za odpowiednie. Przynosi poprawę w
wielu chorobach, np. chorobie Alzheimera, autyzmie, epilepsji, różnorakich zaburzeniach
neurorozwojowych. Przypisuje mu się również działanie przeciwrakowe. Wzmaga
produkcję ciał ketonowych, co jest istotne w terapii ketogenicznej, która niweluje objawy
cukrzycy i zmniejsza insulinooporność. Zawiera trójglicerydy MCT złożone z
średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, których jedną z właściwości jest zdolność do
zabijania chorobotwórczych bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, przy równoczesnym
nieszkodzeniu pożytecznym mikroorganizmom. Olej kokosowy może również zapobiegać
osteoporozie i utracie minerałów w kościach. Chroni przed stłuszczeniem wątroby. Wiele
jego pozytywnych właściwości sprawia, że należy go uznać za superolej i polecać jego
używanie wszystkim. Spożywany w nadmiarze bezpośrednio (łyżkami), może jednak
niekiedy wywoływać dolegliwości jelitowe (lekkie rozwolnienie) więc najlepiej go dodawać
w niewielkich ilościach do różnych potraw lub mieszać z błonnikiem. Każdy musi
eksperymentalnie ustalić taką dzienną dawkę tego oleju, którą jest zdolny bez skutków
ubocznych przyjąć. Prawdopodobnie stopniowe powiększanie tej dawki może organizm do
niego przyzwyczaić. Niewątpliwie ci, którzy cierpią na zaparcie, bardzo ucieszą się z tego
oleju i będą chcieli go używać często i w większych ilościach.
5. Mielone siemię lniane. Mielone siemię lniane jest bogate w kwasy tłuszczowe omega 3.
Zawiera również dużo błonnika, antyoksydantów, oraz substancji wpływających korzystnie
na poziom cukru u osób z cukrzycą typu 2. Zjadanie mielonego siemienia lnianego ma też
wpływ na przywracanie równowagi hormonalnej. Spożywaj jedną do dwóch łyżek
mielonego siemienia dziennie (ale nie więcej), dodając je do różnych potraw, np. jogurtów,
płatków śniadaniowych, musli czy wypieków.
6. Płatki owsiane. Płatki owsiane uważane są za dobre dla serca, ponieważ obniżają poziom
cholesterolu, a regularne spożywanie pełnych ziaren może obniżać ryzyko cukrzycy typu 2.
Zawierają one mnóstwo nierozpuszczalnego błonnika, który spowalnia przenikanie glukozy
do krwi, kontrolując w ten sposób poziom cukru. Można je spożywać w umiarkowanej
ilości na surowo (w czystej postaci lub jako składnik musli), ewentualnie zalewając
niegotowane płatki mlekiem lub kefirem (niezbyt wysoki indeks glikemiczny – szczególnie
polecany sposób), jak również (w bardzo niewielkiej ilości) w postaci gotowanej owsianki
(dość znaczny indeks glikemiczny – niezalecany sposób).
7. Avocado. Avocado jest owocem bogatym w tłuszcze jednonienasycone i ma bardzo niski
indeks glikemiczny. Jest także dobrym źródłem błonnika, potasu, witaminy C i K, kwasu
foliowego i witaminy B6. Spożywanie avocado wspomaga serce i korzystnie wpływa na
insulinooporność w cukrzycy typu 2. Ze względu na niski indeks glikemiczny można je
spożywać w dużych ilościach.
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8. Jajka. Żółtka jajek są bogatym źródłem lecytyny, zawierają również tłuszcz. Dawniej
twierdzono, że nie należy ich spożywać w nadmiarze, bo mają w sobie dużo cholesterolu.
Obecnie uważa się, że spożycie cholesterolu w produktach żywnościowych ma niewielki
wpływ na całkowity poziom cholesterolu w organizmie, więc owe przestarzałe przekonania
okazały się mitem. Białka jajek zawierają wysokiej jakości proteiny i nie zawierają tłuszczu
– są szczególnie polecane dla cukrzyków. Białka te są kompletne, ponieważ mieszczą w
sobie wszystkie osiem niezbędnych dla człowieka aminokwasów, których ludzki organizm
sam nie potrafi wyprodukować. Są więc niezastąpione dla wegetarian, bo żadna roślina nie
zawiera kompletnych białek (weganie, aby dostarczyć organizmowi kompletnego białka,
powinni łączyć w jednym posiłku produkty z trzech grup pokarmowych zawierających:
orzechy lub nasiona, nasiona roślin strączkowych i niezalecane dla cukrzyków ziarna zbóż).
9. Bataty. Bataty zawierają mnóstwo błonnika, witaminy A, beta-karotenu (silnego
antyoksydantu), witaminy C i potasu. Ich spożywanie korzystnie wpływa na poziom cukru
we krwi, także u osób chorujących na cukrzycę. Można je zjadać w dowolnej postaci: w
całości, pokrojone, smażone, gotowane, tłuczone, jako pieczone frytki, itp. Ponieważ
zawierają skrobię, w cukrzycy nie powinno się jednak jeść ich zbyt dużo.
10. Jagody. Do jagód zaliczamy truskawki, poziomki, jeżyny, maliny, borówki i żurawinę. Te
małe owoce zawierają ogrom substancji odżywczych, w tym dużo błonnika,
antyoksydantów, kwasu foliowego, witaminy C, witaminy B i wiele innych. Jagody są
jednym z najlepszych źródeł antyoksydantów, które zmniejszają stany zapalne, leczą
artretyzm, spowalniają utratę pamięci związaną z wiekiem, zmniejszają ryzyko zaćmy i
innych dolegliwości wzrokowych oraz ryzyko powstawania niektórych nowotworów, a
także chorób serca. Szczególnie jeżyny są bardzo bogate w błonnik, co jest ważne dla
cukrzyków. Zawierają też dwa antyoksydanty, które mają działanie przeciwcukrzycowe i
podnoszą wrażliwość na insulinę.
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Wypróbowane wegetariańskie przepisy kulinarne
Wszystkie przedstawione poniżej przepisy pochodzą w większości z Internetu (głównie z
YouTube), niektóre z nich zaczerpnąłem również z tradycyjnie wydanych, papierowych książek.
Przeważającą większość przepisów wypróbowałem – mają one moje oceny w postaci gwiazdek. Do
niektórych dołączyłem własne komentarze. Pewne przepisy zmodyfikowałem, wprowadzając
niewielkie zmiany do oryginalnych receptur lub dołączając własne, dodatkowe warianty tych
receptur.

Tofu sezamowo-imbirowe (2 porcje) ☆☆☆☆☆
(książka: Mark Hyman, Koniec z cukrzycą i otyłością)
250 - 300 g tofu
2 łyżki stołowe oleju kokosowego lub sezamowego
1 - 2 płaskie łyżeczki mielonego imbiru
1 - 2 łyżeczki czosnku przeciśniętego przez praskę
1 - 2 łyżki stołowe sosu sojowego tamari
2 - 3 łyżki stołowe wytrawnego lub półsłodkiego wina białego
1 łyżka stołowa octu ryżowego lub jabłkowego
2 łyżki stołowe ziarna sezamowego

Tofu pokrój w drobną kostkę. Do rondla wlej olej i ustaw na średnim ogniu. Przełóż tofu do
rondla i podsmażaj przez około 5 minut, odwracając kawałki co jakiś czas, żeby się przyrumieniły
ze wszystkich stron. Dodaj wszystkie pozostałe składniki, wyłóż je na tofu i zamieszaj. Doprowadź
do wrzenia, po czym zmniejsz ogień i duś przez 6 - 8 minut aż płyn odparuje, a tofu lekko pokryje
się glazurą.

Kalafior po grecku (4 porcje) ☆☆☆☆
(YouTube: Skuteczne.TV)

6 marchewek
2 pietruszki
1/2 dużego selera
3 cebule
1 mały por
1 kalafior
200 g koncentratu pomidorowego
1 - 1,5 łyżki oleju kokosowego
2 liście laurowe
5 ziarenek pieprzu i 5 ziarenek ziela angielskiego, przyprawa curry oraz lubczyk do smaku
1/2 łyżeczki soli
2 łyżeczki słodkiej, czerwonej papryki w proszku
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2 łyżeczki majeranku
Pieprz mielony do smaku
1 łyżka kaparów (opcjonalnie)
Marchew, pietruszkę i seler zetrzeć robotem lub na tarce o dużych oczkach. Cebule pokroić i
zeszklić na rozgrzanym oleju. Dodać pokrojony por oraz starte warzywa i podlać wszystko 1/2
szklanki wody. Dodać 2 liście laurowe, 5 ziarenek pieprzu, curry i lubczyk. Dusić 15 - 20 minut
często mieszając, aby uniknąć przypalenia (w razie potrzeby użyć garnka z powłoką
nieprzywierającą lub dodać jeszcze więcej wody). Dodać koncentrat pomidorowy rozmieszany z
wodą, sól, słodką czerwoną paprykę i mielony pieprz. Wszystko dobrze zamieszać. Na połowie
uduszonych warzyw ułożyć kalafior podzielony na małe różyczki (można go przedtem lekko
podgotować na parze), a następnie posypać go 2 łyżeczkami majeranku i pieprzem. Drugą połowę
uduszonych warzyw nałożyć na kalafior i już teraz potrawy nie mieszać. Dusić 15 - 20 minut na
małym ogniu, aż kalafior zmięknie (jeśli był uprzednio podgotowany na parze, to krócej). Dodać
ewentualnie kapary.

Guacamole (4 porcje) ☆☆☆☆☆
1 średnia czerwona lub biała cebula
1 duży pomidor lub 2 mniejsze
2 średniej wielkości owoce avocado
1 cytryna lub limonka
liście świeżej kolendry lub natka pietruszki
w braku świeżej kolendry i 1 łyżeczka rozgniecionych nasion kolendry
1 - 2 średniej wielkości ząbki czosnku
1 łyżka oliwy z oliwek
sól, pieprz do smaku
1/4 słodkiej, czerwonej papryki
opcjonalnie: kilka suszonych pomidorów w oleju
opcjonalnie: około 1/2 małej, ostrej papryczki lub chilli (uważać, aby nie przesadzić z ostrością)

Avocado rozgnieść widelcem lub rozdrobnić blenderem. Wycisnąć i dodać sok z cytryny lub
limonki. Cebulę i paprykę drobno pokroić. Czosnek przepuścić przez praskę. Pomidor pokroić w
kostkę o niewielkich rozmiarach. Drobno pokroić liście kolendry lub natkę pietruszki. W braku
świeżej kolendry dodać rozgniecioną. Jeśli dodamy, po uprzednim pokrojeniu na cienkie i krótkie
paski, kilka suszonych pomidorów w oleju, nie dodajemy już oliwy z oliwek. Opcjonalną ostrą
papryczkę należy ewentualnie rozdrobnić na małe kawałeczki. Wszystkie składniki połączyć i
rozmieszać. Dodać sól i pieprz do smaku.
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Owsianka według Beaty Pawlikowskiej (2 duże, 3 średnie lub 4 małe
porcje)☆☆☆☆
(źródło: YouTube)
Danie to zawiera składniki o podwyższonym indeksie glikemicznym, dlatego osoby z
niewyleczoną cukrzycą powinny spożywać tylko małe porcje.

4 łyżki opłukanej kaszy jaglanej i jedna płaska łyżeczka cynamonu
2 łyżki siemienia lnianego
6 łyżek płatków owsianych i 2 goździki
1/4 łyżeczki soli
1 duża truskawka pokrojona w plasterki
1 czubata łyżeczka kurkumy
3 figi i 3 suszone daktyle pokrojone w plasterki
po dwie garście nasion dyni i nasion słonecznika
Zagotować około 0,7 litra wody i co 30 sekund dodawać poszczególne składniki w takiej
kolejności, w jakiej zostały wymienione. Po ich dodaniu wszystko dokładnie wymieszać,
doprowadzić do ponownego zagotowania się wody i gotować pod przykryciem 10 minut na
zmniejszonym ogniu. W trakcie gotowania kilka razy pomieszać, aby potrawa nie przywarła do dna
(zwłaszcza, gdy używany garnek nie ma powłoki nieprzywierającej).
Po wyłożeniu na talerz można jeszcze udekorować potrawę drugą pokrojoną w plasterki
truskawką.

Wegańskie Pad Thai orzechowe (4 porcje) ☆☆☆
(źródło: You Tube – Reasonable Vegan)
2 litry wody
olej kokosowy
150 - 200 gramów makaronu ryżowego
1/3 kg pieczarek
180 - 250 gramów wędzonego tofu
4 - 7 łyżek sosu sojowego
3 kopiaste łyżki masła orzechowego
czerwona, słodka papryka w proszku do smaku
opcjonalnie trochę ostrej papryki
szczypta cukru lub ksylitolu
2 ząbki czosnku
sól do smaku
duża garść pokrojonych orzeszków ziemnych
cykoria pokrojona w paski lub 100 - 140 gramów pędów bambusa
opcjonalnie sok z cytryny lub ocet jabłkowy
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Wodę doprowadzić do wrzenia i zalać nią włożony do garnka makaron ryżowy, po czym
garnek przykryć; nie gotować. Pieczarki pokroić i podsmażyć na oleju kokosowym. Dodać 2
szczypty soli. Wędzone tofu pokroić w kostkę i dodać do pieczarek.
Przygotować sos składający się z masła orzechowego, sosu sojowego (dodać go tyle, aby smak
sosu był wyrazisty, ale by go nie przesolić), czerwonej, słodkiej papryki w proszku (ewentualnie
odrobiny ostrej papryki lub chili), 2 ząbków czosnku przeciśniętego przez praskę i szczypty cukru
lub ksylitolu. Wszystko dobrze wymieszać. Jeśli masło orzechowe jest zbyt gęste można podczas
mieszania z sosem sojowym dodać kilka łyżek wody. Aby sos nie wydał się zbyt mdły można też
dodać do niego trochę soku z cytryny lub octu i przyprawić go dodatkowo pieprzem.
Odlać wodę z makaronu. Połączyć go z sosem, wymieszać i nałożyć na patelnię z pieczarkami
oraz tofu. Dalej podsmażać. Na koniec dodać garść pokrojonych orzeszków ziemnych i pokrojoną
w paski cykorię (tylko kilka zewnętrznych listków, środek przy nasadzie bywa gorzki) lub pędy
bambusa. Wyłożyć na talerz. Jeszcze raz danie posypać z wierzchu rozdrobnionymi orzeszkami
ziemnymi i pokropić sokiem z cytryny.

Kotlety z kalafiora według Weroniki Domogród (2 porcje) ☆☆☆☆
(źródło: YouTube)
1 bardzo mały kalafior lub ćwiartka dużego
1 mała cebula
1 ząbek czosnku
bułka tarta (1 kopiasta łyżka do kotlecików i 4 - 5 łyżek do panierki)
szczypiorek
natka pietruszki
koperek
tymianek
1 jajko
przyprawa prowansalska (zioła prowansalskie)
sól, pieprz
olej kokosowy do smażenia

Kalafior ugotować, odsączyć i dokładnie odparować ( ważne!), następnie zemleć. Cebulę
pokroić, czosnek przepuścić przez praskę, a następnie jedno i drugie obsmażyć na oleju
kokosowym. Dodać przyprawy prowansalskiej. Szczypiorek, koperek i natkę pietruszki
poszatkować. Wszystki składniki połączyć i rozmieszać. Dodać sól i pieprz do smaku. Uformować
kotleciki obtaczając je w bułce tartej z dodatkiem ziaren sezamu. Smażyć na oleju kokosowym.
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Fasolka szparagowa w sosie musztardowym ☆☆☆☆
(Książka: Jason Fung, Jimmy More, Głodówka krok po kroku)
450 g fasolki szparagowej (zielonej lub żółtej)
1 - 2 łyżki stołowe oliwy z pierwszego tłoczenia
1 kopiasta łyżka stołowa musztardy dowolnego rodzaju
sól kłodawska lub himalajska
mielony czarny pieprz

Zagotuj wodę w średnim garnku. Dodaj fasolkę i gotuj na średnim ogniu przez 3-4 minuty.
Można ją ugotować również na parze: wlej 3/4 litra wody do garnka i włóż sitko do gotowania na
parze. Zagotuj wodę, fasolkę wyłóż na sitko i gotuj na średnim ogniu przez 5 minut. Fasolka
powinna być jędrna i chrupiąca.
Na patelni z powłoką nieprzywierającą rozgrzewaj oliwę na średnim ogniu przez 5 minut,
dodaj musztardę. Następnie dodaj ugotowaną fasolkę i podsmażaj około 2-3 minut. W czasie
podsmażania wymieszaj ją z sosem, aby dobrze pokrył fasolkę. Gdy danie nabierze temperatury,
przerwij podsmażanie i wyłóż na talerz. Dopraw według uznania solą i pieprzem i podawaj.

Galaretka wegańska ☆☆☆☆☆
(opracowany na podstawie: YouTube - Atelier Smaku i nieco zmodyfikowany)

Wywar:
liście laurowe (5-6 sztuk)
ziele angielskie (kilkanaście ziarenek)
cebula
marchewka
pietruszka
seler
kapusta (włoska lub pekińska) 2 duże liście
pieczarki brązowe (6-7 średniej wielkości pieczarek)
sos sojowy
agar (10-12 gramów na litr wywaru)
opcjonalnie 2 kostki rosołu warzywnego bez glutaminianu sodu i utwardzonego oleju palmowego

Wywar musi być gęsty, długo gotowany. Warzywa i pieczarki pokroić. Na początek wlać co
najmniej 2 litry wody i gotując wywar odparować wodę do 1 litra. Pod koniec, dla wzmocnienia
smaku, dodać sos sojowy (nie trzeba już wtedy solić wywaru) i ewentualnie można dodać jeszcze
wegańskie kostki rosołu warzywnego bez glutaminianu sodu i tłuszczów "trans". Opcjonalnie do
wywaru można też wlać 1 łyżkę octu ryżowego lub jabłkowego. Na koniec wywar odcedzić, dodać
agar i – przed wlaniem do salaterek - zagotować. Ugotowane warzywa i pieczarki wykorzystać np.
do sporządzenia sałatki warzywnej.
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Wypełnienie galarety:
gotowe kotlety sojowe
tofu
pieprz
curry
2 - 3 łyżki sosu sojowego
olej kokosowy

Kotlety sojowe ugotować, potrzymać w wodzie aby zmiękły, a następnie rozdrobnić. Można je
drobno pokroić lub wyrywać ręcznie małe kawałeczki z masy sojowej. Tofu pokruszyć na małe
cząstki. Rozdrobnione kotlety i tofu polać w miarę obficie sosem sojowym, jednak uważając, aby
nie stały się za słone i ręcznie wymieszać w taki sposób, ażeby każda cząstka rozdrobnionego
kotleta i tofu była nim przesiąknięta. Opcjonalnie można dodać jeszcze jedną łyżkę octu ryżowego
lub (i) 1-2 łyżek białego, wytrawnego wina. Następnie wszystko podsmażyć na oleju kokosowym.
Dodać pieprz i curry. Rozłożyć do salaterek. Wlać zagotowany wywar z rozpuszczonym agarem.

Smalec wegański ☆☆☆☆☆
(źródło: YouTube)
1/2 kg białej fasoli (np. "Jaś")
olej kokosowy
2 duże cebule
2 mniejsze jabłka lub jedno duże (od ilości i gatunku jabłek zależy stopień słodkości smalczyku)
sól himalajska
pieprz (pół łyżeczki)
cząber (1 łyżeczka)
tymianek do smaku

Miskę fasoli namoczyć na noc, potem gotować ją 2 godziny. Wody z ugotowanej fasoli nie
wylewać. Fasolę obrać ze skórki. Dodać 2-3 łyżki oleju kokosowego, trochę wody z gotowanej
fasoli i zblendować. Następnie dodać sól himalajską do smaku i pół łyżeczki pieprzu.
Cebulkę pokroić, trochę posolić i podsmażyć na oleju kokosowym na złoty kolor, następnie
dodać grubo utarte jabłka i jeszcze raz trochę podsmażyć. Podsmażoną cebulkę z jabłkiem połączyć
ze zblendowaną fasolą. Dodać łyżeczkę cząbru i trochę tymianku do smaku. Przełożyć do słoików i
wstawić do lodówki.

Surówka z bakłażanów z pieczarkami (2 porcje) ☆☆
(Książka: Henryk Dębski, Sałatki i surówki)
280-300 g bakłażana
100 g pieczarek marynowanych
4-5 pomidorów suszonych w oleju
4 łyżki niskocukrowego koncentratu pomidorowego 30% (Rolnik)
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sól himalajska
pieprz
natka pietruszki

Bakłażan obrać i pokroić w drobną kostkę. Wyłożyć na płaskim talerzu, mocno posolić i
przycisnąć od góry. Odczekać 30 minut aż puści sok, który należy odlać (jest lekko gorzki). Po
odlaniu soku bakłażan opłukać na sitku aby usunąć sól i resztki gorzkawego soku, odsączyć wodę, a
następnie połączyć z pokrojonymi pieczarkami. Pomidory suszone pokroić w cienkie i krótkie
paseczki. Dodać koncentrat pomidorowy, sól i pieprz do smaku. Posypać pokrojoną natką
pietruszki. Wszystko dokładnie wymieszać. W razie potrzeby dodać sok z cytryny, ewentualnie
jeszcze dodać cukier lub ksylitol.

Ratatouille/leczo wegetariańskie (4 porcje) ☆☆☆☆
(Przepis na ratatouille pochodzi z książki Kuchnia wegetariańska, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne)
Przepis na ratatouille
2 duże lub 3 średnie cebule
2 duże lub 3 mniejsze ząbki czosnku
opcjonalnie 1/3 - 1/5 ostrej, małej, czerwonej papryczki (uważać, bo takie papryczki bywają bardzo
ostre!)
2 średnie cukinie
1 bakłażan
2 duże czerwone papryki (słodkie)
3 duże lub 4 średnie pomidory
1 kopiasta łyżka pasty pomidorowej, niskocukrowej (Rolnik)
4 łyżki oleju kokosowego
sól kamienna himalajska lub kłodawska
czarny pieprz
opcjonalnie ostra, mielona papryka
3 łyżki posiekanej natki pietruszki
1 łyżka posiekanej lub 1/2 łyżki suszonej bazylii
1 łyżka posiekanego lub 1/2 łyżki suszonego majeranku
opcjonalnie czarne oliwki, tymianek i rozmaryn do smaku.
1. Cebulę pokroić w niezbyt drobną kostkę. Czosnek rozgnieść w moździerzu ze szczyptą soli.
Opcjonalnie ostrą papryczkę pokroić na drobne kawałeczki.
2. Cukinie i bakłażan umyć i pokroić w grubą kostkę. Papryki pokroić w dużą kostkę.
3. Pomidory namoczyć przez 20 - 30 sekund we wrzątku, a następnie obrać ze skórki i pokroić
w dużą kostkę.
4. Olej rozgrzać w dużym garnku i podsmażyć na nim cebulę opcjonalnie z ostrą czerwoną
papryczką.
5. Po 3 minutach dodać czosnek, a po następnych 3 minutach włożyć do garnka cukinię,
bakłażan i paprykę.
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6. Warzywa wymieszać, aż wszystkie pokryją się tłuszczem i dusić 5 minut często mieszając.
Wrzucić kostki pomidora, dodać pastę pomidorową i całość doprawić solą, pieprzem i
opcjonalnie ostrą papryką.
7. Gotować około 15 - 20 minut, jednak uważając, aby cukinie i bakłażan się nie rozgotowały
(muszą być średnio miękkie, a jeszcze lepiej lekko twardawe, chrupiące).
8. Wsypać zioła (natkę pietruszki, bazylię, majeranek i opcjonalnie tymianek i rozmaryn,
można też dodać trochę czarnych oliwek). Podawać najlepiej zaraz po przyrządzeniu.

Przepis na wegetariańskie leczo
Węgierskie leczo różni się od francuskiego ratatouille tym, że jest oparte głównie na
pomidorach, papryce i cebuli - brak cukinii i bakłażana. Ponadto zawiera ono komponenty mięsne.
Aby przemienić ratatouille w coś, co można by w przybliżeniu nazwać wegetariańskim leczo, do
potrawy należy dodać następujący dodatek:

1 - 2 parówki sojowe (wędzone lub śniadaniowe) albo wędlina sojowa w plasterkach
3 - 6 kotletów sojowych ugotowanych w rosole warzywnym bez glutaminianu sodu
150 -180 g tofu (wędzonego lub naturalnego)
1 duży lub 2 małe ząbki czosnku
1 łyżeczka imbiru
olej kokosowy do smażenia
1 łyżka octu ryżowego lub jabłkowego
2 - 3 łyżki wytrawnego, białego wina
1. Po ugotowaniu kotlety sojowe potrzymać w wodzie aby zmiękły, a następnie rozdrobnić
(ręcznie lub pokroić w drobną kostkę. Tofu również pokroić w drobną kostkę. Parówki
sojowe lub wędlinkę sojową pokroić w cienkie plasterki.
2. Kotlety sojowe oraz tofu wrzucić na patelnię, polać sosem sojowym i dobrze wymieszać,
aby nim nasiąknęły, ale nie dawać go za dużo, aby nie stały się zbyt słone. Dodać pokrojone
parówki sojowe lub wędlinķę sojową.
3. Podsmażać przez 3 -5 minut na oleju kokosowym do lekkiego przyrumienienia , a następnie
dodać wyciśnięty czosnek, 1 łyżeczkę imbiru, 1 łyżkę octu ryżowego lub jabłkowego i 2 - 3
łyżki białego, wytrawnego wina. Opcjonalnie można dodać również jakąś przyprawę do
potraw mięsnych.
4. Następnie poddusić jeszcze przez kilka minut, aż do odparowania płynu. Połączyć z
przygotowanym ratatouille i dobrze wymieszać.

Bryndza z twarogu krowiego (lub owczego) ☆☆
Składniki:
Ser biały krowi (może też być owczy bunc)
Sól kamienna niejodowana
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1. Ser rozdrobnić (pokroić w kostkę lub pokruszyć na małe kawałki) i rozłożyć pod
przykryciem na dużym płaskim talerzu. Pozostawić na 1 dzień do odsączenia wilgoci i
wyschnięcia.
2. Po upływie wyznaczonego czasu ser zmielić lub dokładnie rozdrobnić blenderem.
3. Dodać sól w proporcjach 2 - 3 łyżki stołowe soli na 1 kilogram sera i dokładnie
rozmieszać.
4. Tak przygotowaną masę przełożyć do słoika dokładnie ją ubijając, aby nie było baniek
powietrza.
5. Górną powierzchnię sera wyrównać i zalać roztopionym masłem klarowanym tak, aby ją
całkowicie przykryć.
6. Słoik zamknąć i wstawić do lodówki na okres dojrzewania.
Od czasu dojrzewania bryndzy w lodówce i od rodzaju użytego sera zależy jej smak. Po 6
tygodniach bryndza z twarogu krowiego jest bardzo ostra, nawet lekko cierpka i gorzkawa. Ma
charakterystyczny posmak, który niektórym może wydawać się zbyt intensywny i może im nie
odpowiadać. Jeżeli okres dojrzewania wynosi tylko około 3 tygodni, bryndza jest średnio ostra,
mniej cierpka i łatwiej jej smak zaakceptować. Gdy dojrzewa zaledwie około 5 - 7 dni, jest znacznie
łagodniejsza, jakkolwiek nie jest całkowicie pozbawiona cierpkości i specyficznego posmaku.
Jeżeli zamiast sera krowiego użyjemy bunca, to tak przyrządzona bryndza owcza jest mniej ostra
niż krowia i znacznie przyjemniejsza w smaku.

Sernik wegetariański z galaretką na zimno (na małą, okrągłą
tortownicę 16 cm) ☆☆☆☆
150 g tłustego twarogu (można zastosować gotowy, już rozdrobniony twaróg sernikowy)
200 g serka mascarpone
agar-agar
owoce (np. morele, truskawki, maliny, borówki amerykańskie, itp.)
600 ml świeżo wyciśniętego soku jabłkowo-pomarańczowego (1:1)
300 ml soku jabłkowego świeżo wyciśniętego lub z kartonika
herbatniki maślane lub ciasteczka owsiane o małej zawartości cukru
cukier lub ksylitol
1. Tortownicę wyłożyć na krzyż folią spożywczą, aby sernik nie nabrał zapachu blachy. Dno
tortownicy wyłożyć herbatnikami, układając je ciasno obok siebie.
2. Twaróg zmielić maszynką do mielenia lub rozdrobnić blenderem. Połączyć z serkiem
mascarpone, dodać cukru lub ksylitolu według uznania i wszystko bardzo dokładnie
wymieszać (najlepiej za pomocą robota kuchennego lub ręcznego miksera).
3. W 300 ml soku jabłkowego rozmieszać 10 g agaru. Podgrzać ciągle mieszając i
doprowadzając do wrzenia (najlepiej użyć garnka z powłoką nieprzywierającą, bo
zagęszczony agar może się przypalić), a następnie połączyć z przygotowaną masą
twarogową i jeszcze raz dokładnie rozmieszać. Wsypać wybrane owoce i delikatnie
rozmieszać, tym razem tylko ręcznie, aby owoców nie uszkodzić. Trzeba wszystko to zrobić
szybko, aby zdążyć przed stwardnieniem agaru. Tak przygotowaną masę serową wraz z
agarem i owocami umieścić w tortownicy nad herbatnikami. Górną powierzchnię masy
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wyrównać i wygładzić. Teraz można na niej położyć całe małe owoce (np. truskawki) lub
kawałki większych.
4. Galaretka: Do 600 ml soku jabłkowo-pomarańczowego dodać 3-5 łyżeczek ksylitolu lub 2-3
łyżeczki cukru oraz 8 g agaru. Doprowadzić do wrzenia, a następnie poczekać, aż galaretka
ostygnie ale jeszcze nie stwardnieje (agar tężeje w ok. 40 stopniach). Wlać jeszcze nie
zastygnięty płyn do tortownicy, przykrywając owoce umieszczone na powierzchni sera.
Tak przygotowany sernik można włożyć do lodówki. Po godzinie można otworzyć tortownicę,
pokroić go i podawać.

Inny wariant
Zamiast wykładać dno tortownicy herbatnikami można wypełnić je pokruszonymi
herbatnikami wymieszanymi z roztopionym masłem i kakao, jak w następnym przepisie. W wersji
na tortownicę 16 cm wystarczy 150 g herbatników i 60 g masła, 2 łyżeczki kakao (opcjonalnie 1
łyżeczka ksylitolu).

Przepis zmodyfikowany na tortownicę 18 cm
200 g tłustego twarogu
200 g mascarpone
380 ml soku jabłkowego do serka i 12 g agaru
800 ml soku jabłkowo-pomarańczowego na galaretkę i 10 g agaru
200 g pokruszonych niskocukrowych herbatników zbożowych
80 g masła, 2,5 łyżeczki kakao (opcjonalnie 1,5 łyżeczki ksylitolu)
Przepis zmodyfikowany na tortownicę 21 cm
350 g tłustego twarogu
200g serka maskarpone
500 ml soku jabłkowego do serka i i 16 g agaru
1000 ml soku jabłkowo-pomarańczowego na galaretkę i 12 g agaru
275 g pokruszonych niskocukrowych herbatników zbożowych
110 g masła, 3 łyżeczki kakao (opcjonalnie 2 łyżeczki ksylitolu)

Sernik wegetariański na zimno z mascarpone i z galaretką (na
tortownicę 16 cm) ☆☆☆☆
150 g niskocukrowych ciastek zbożowych (najlepiej owsianych)
60 g masła
2 łyżeczki kakao
opcjonalnie 25 g czekolady 85% oraz 1 łyżeczka ksylitolu
250 g serka mascarpone
175 ml śmietany 30%
600 ml soku jabłkowo-pomarańczowego
300 ml soku jabłkowego
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Sok z jednej, małej cytryny
różne owoce według uznania (np. truskawki)
cukier lub ksylitol
aromat waniliowy lub 8 g cukru waniliowego
250 g truskawek lub innych owoców
agar-agar
1. Ciastka rozdrabniamy (miksujemy, mielimy), umieszczamy w naczyniu, dodajemy kakao i
wlewamy roztopione masło z czekoladą. Wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną
masę umieszczamy na dnie tortownicy wyłożonej folią spożywczą lub papierem do
pieczenia. Masę ubijamy i wyrównujemy od góry. Tortownicę umieszczamy w lodówce na
godzinę.
2. Śmietanę ubijamy na niezbyt sztywno, wsypujemy cukier lub ksylitol oraz wkraplamy
aromat waniliowy lub dodajemy cukier waniliowy. Wszystko miksujemy. Dodajemy serek
mascarpone, sok z cýtryny i jeszcze raz miksujemy.
3. W 300 mililitrów soku jabłkowego rozprowadzamy 10 g agaru, podgrzewamy i
doprowadzamy do wrzenia, ciągle mieszając (uważać, aby agar się nie przypalił!).
Wlewamy do masy serowej, jeszcze raz wszystko miksujemy, dodajemy owoce i aby ich nie
uszkodzić już nie miksujemy, tylko mieszamy ręcznie. Masę układamy w tortownicy nad
warstwą ciasteczek i wyrównujemy. Na wierzchu okładamy warstwę owoców.
4. W 600 ml soku pomarańczowo-jabłkowego rozprowadzamy 8 g agaru, dodajemy 2-3
łyżeczki cukru lub 3-5 łyżeczek ksylitolu. Podgrzewamy i doprowadzamy do wrzenia. Po
przestygnięciu, jednak jeszcze w postaci płynnej, wlewamy galaretkę do tortownicy nad
warstwą sera i owoców tak, aby je całkowicie zakryć. Wierzch galaretki po zastygnieciu
można udekorować owocami.
Tak przygotowany sernik można włożyć do lodówki. Po godzinie można otworzyć tortownicę,
pokroić go i podawać.

Sernik wegański na zimno
Różnica pomiędzy tym przepisem a poprzednimi polega na tym, że zamiast sera i śmietany
używa się naturalnego tofu i mleczka kokosowego.
Przepis na masę serową z tofu:
250-400 g tofu
niesłodzone mleczko kokosowe
kilka kropel aromatu waniliowego
sok z cytryny lub limonki do smaku
cukier lub ksylitol
300 ml soku jabłkowego
agar-agar
1. Tofu rozdrobnić, dolać mleczko kokosowe i dokładnie zmiksować lub zblendować. Mleczka
dodać tyle, aby uzyskać konsystencję serka śmietankowego lub serka mascarpone.
88

2. Dodać cukier lub ksylitol oraz sok z cytryny do smaku i jeszcze raz zmiksować.
3. W 300 ml soku jabłkowego rozprowadzić 10 g agaru, podgrzać i doprowadzić do wrzenia
cały czas mieszając (uważać, aby się nie przypalił). Wlać do masy serowej i kolejny raz
zmiksować. Dodać owoce i wymieszać je ręcznie. Przełożyć szybko do tortownicy.

Pozostałe czynności można wykonać jak w poprzednich przepisach.

Masło klarowane (ghee) ☆☆☆☆
(przepis pochodzi z ksìążki: Deepak Chopra, Zdrowie doskonałe)
Masło klarowane jest wysoko cenione ze względu na swoje zalety. Nie psuje się, nie jełczeje.
W temperaturze pokojowej można je przechowywać przez co najmniej kilka tygodni, a w lodówce bardzo długo, co najmniej kilka miesięcy. W przeciwieństwie do masła, podczas smażenia nie
przypala się (podobnie jak olej kokosowy).
Ghee jest używane:


Jako tłuszcz do smażenia. Nadaje się szczególnie do podsmażania, np. warzyw. Nie nadaje
się do smażenia w głębokim tłuszczu ani do wypieków.



Do przyprawiania zamiast masła. Lepiej niż masło nadaje się okraszania warzyw, zup,
pieczonych ziemniaków lub kasz.



Jako środek pobudzający trawienie. Jedna łyżeczka ghee do okraszenia potrawy wystarczy
aby wywołać pożądany skutek.

Jak przygotować ghee?
1. Umieść około 1/2 kilograma niesolonego masła w garnku na małym ogniu. Po
rozpuszczeniu zwiększ ogień do średniego.
2. Zbierz wytworzoną piankę. Gdy masło zacznie się gotować, odparowując wodę zmniejsz
ogień i gotuj jeszcze przez około 10 minut.
3. Ghee jest gotowe, gdy woda wyparuje, a składnik białkowy masła na dnie garnka przybierze
złocistobrązowy kolor. Pojawi się wtedy orzechowy zapach, lecz bez śladu spalenizny.
4. Zdejmij z ognia i po ochłodzeniu przecedź przez sitko do szklanego lub porcelanowego
naczynia. Jeśli chcesz je długo przechowywać, wstaw do lodówki.

Naleśniki na mące kokosowej (4-6 naleśników, 2 porcje) ☆☆☆☆
(przepis z książki: Jason Fung, Jimmy Moore, "Głodówka krok po kroku")

130 ml bardzo tłustej śmietany (co najmniej 30%)
2 jajka
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub kilka kropel olejku waniliowego
1/2 - 1 łyżki stołowej miodu lub ksylitolu
60 ml mąki kokosowej (ok. 1/4 -1/5 szklanki lub 3 pełne łyżki)
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1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
1/4 łyżeczki soli himalajskiej
1 łyżka oleju kokosowego
1-2 łyżki stołowe masła lub oleju kokosowego do smażenia
mielony cynamon do dekoracji
1. W małej miseczce wymieszaj jaja, śmietanę, olej, ekstrakt waniliowy i miód lub ksylitol.
2. W średniej misce wymieszaj mąkę kokosową, sodę oczyszczoną i sól.
3. Powoli dodawaj mokre składniki do suchych, cały czas mieszając. Jeszcze raz dokładnie je
wymieszaj.
4. Rozgrzej patelnię i rozpuść masło lub wlej olej kokosowy. Ilość tłuszczu zależy od
rozmiarów patelni i ilości naleśników smażonych jednocześnie.
5. Wylej na patelnię porcje ciasta na naleśniki około 8 cm średnicy i smaż 2-3 minuty z każdej
strony, aż się przyrumienią.
6. Udekoruj gotowe naleśniki według uznania, na przykład cynamonem i bitą śmietaną.
Uwagi do przepisu:
Danie jest smaczne, dlatego ma wysoką ocenę. Jednak trzeba zaznaczyć, że po wymieszaniu
wszystkich składników robi się gęsta papka, której nie da się wylać na patelnię, ale trzeba
ręcznie formować placuszki, które podczas smażenia wchłaniają dużo oleju. Są one po
usmażeniu dość kruche i łatwo się rozpadają. Trzeba zatem uważać przy ich przewracaniu
podczas smażenia. Dodawanie sody nie jest konieczne, zwiększa tylko puszystość
placuszka. Aby otrzymać bardziej elastyczne naleśniki trzeba dodać więcej jajek (zachować
proporcje: 1 łyżka mąki kokosowej na jedno jajko). Należy również oprócz lub zamiast
śmietany dodać mleka lub (i) wody albo też wody gazowanej (zwiększa puszystość
naleśnika) w takiej ilości, aby masa naleśnikowa była niezbyt gęsta i przybierała stan ciekły.
Można teraz wylewać masę na naleśniki o dużej średnicy, o rozmiarze użytej patelni.
Opcjonalnie można do masy dodać trochę drobno zmielonych wiórek kokosowych. Można
też oddzielić białka jajek i przed dodaniem do masy naleśnikowej - ubić z nich pianę.
Zamiast mleka można dodać niesłodzonego mleka kokosowego.

Sałatka z pomidora, ogórka i avocado (2 porcje) ☆☆☆☆
(przepis z książki: Jason Fung, Jimmy Moore, "Głodówka krok po kroku")
2 szklanki ogórka pokrojonego w kostkę (1 dość duży ogórek lub dwa mniejsze)
1 szklanka pomidorów koktajlowych przekrojonych na pół
1 szklanka avocado pokrojonego w kostkę (1 duże avocado lub 2 mniejsze)
1/2 szklanki zielonych oliwek bez pestek, przekrojonych na pół
200 g sera feta (uwaga, ser feta bywa słony!)
2 - 3 łyżek stołowych octu balsamicznego
4 łyżki stołowe oliwy z oliwek
1/2 łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu
1/3 - 1 łyżeczki soli himalajskiej, w zależności od upodobania, a także od stopnia zasolenia sera feta
opcjonalnie 1 mała, drobno pokrojona cebulka
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1. W średniej misce wymieszaj ogórki, pomidory, avocado i oliwki. Na wierzch dodaj ser feta.
2. Dodaj ocet balsamiczny lub jabłkowy i oliwę, wymieszaj.
3. Dopraw solą i pieprzem.

Sałata z frytkami ze słodkich ziemniaków (2 porcje) ☆☆☆☆
(przepis z książki Beaty Pawlikowskiej Soczewica, str. 62)

Składniki:
kilka liści różnych sałat (lodowej, endywii, radicchio) lub gotowy miks sałatkowy (np. MESCLUM
LA VENETA włoski miks z rukolą z Carrefour'u)
kilka pomidorków koktajlowych lub jeden średni, zwykły pomidor, pokrojony w kostkę
6 kopiastych łyżek (niecałe pół szklanki) zielonej soczewicy, którą należy ugotować
jedno średnie lub pół dużego avocado, które należy pokroić w kostkę
2 średnie bataty lub jeden bardzo duży
świeże liście kolendry lub suszone, zmiażdżone w moździerzu ziarno kolendry

Frytki ze słodkich ziemniaków
Obrane i umyte bataty pokrój w plastry, a następnie w słupki. Posmaruj olejem kokosowym.
Na blasze rozłóż papier do pieczenia, ułóż na nim frytki i posyp suszonym tymiankiem. Piecz 25
minut w temperaturze 195 stopni.
Sos
Wymieszaj 4 łyżki oleju z oliwek, z czarnuszki lub lnianego, 1 łyżkę octu balsamicznego i
szczyptę soli himalajskiej.
Sałata
Liście sałaty umyj, osusz, porwij palcami na mniejsze kawałki i przełóż do miski. Dodaj
soczewicę, pomidory i avocado. Posyp siekaną kolendrą lub zmiażdżonymi ziarnami kolendry.
Polej sosem i wymieszaj. Umieść na talerzu, a na wierzchu wyłóż pieczone frytki z batatów.
Możesz je posolić. Podawaj od razu po przygotowaniu.

Sałatka ryżowa z cieciorką, balsamicznym winegretem i majonezem (4
porcje) ☆☆☆
(Książka: Mark Hyman, Koniec z cukrzycą i otyłością)

Składniki:
1/2 szklanki brązowego ryżu, opłukanego
1 szklanka wody
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jedna mniejsza lub pół dużej, zielonej, słodkiej papryki pokrojonej w kostkę
jedna mniejsza lub pół dużej, czerwonej, słodkiej papryki pokrojonej w kostkę
1/2 marchewki startej
3 łodygi dymki pokrojonej w plasterki
2/3 szklanki pomidorków koktajlowych, śliwkowych lub czereśniowych przrkrojonych na pół
1 mała łodyga selera naciowego, pokrojonego w kostkę
1 puszka (400-500 gramów) ciecierzycy odcedzonej
1/5 szklanki posiekanej natki pietruszki
2 - 3 łyżki stołowe oliwy z oliwek
majonez ziołowy do smaku
3 - 4 łyżek stołowych octu balsamicznego
1/2 - 1 łyżeczki suszonego oregano
2 łyżki stołowe świeżych listków bazylii (może też być suszona, wówczas wystarczy 1/2 łyżki)
1/3 łyżeczki soli morskiej lub himalajskiej
szczypta czarnego pieprzu

Ryż wsyp do średniego garnka z wodą. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień, przykryj
garnek pokrywką i gotuj na małym ogniu aż zmięknie (20-25 minut).
W czasie gotowania ryżu wymieszaj wszystkie warzywa (ciecierzycę, paprykę, marchewkę,
dymkę, pomidorki, seler naciowy i natkę pietruszki) i odstaw.
Zrób sos winegret: wymieszaj oliwę, ocet, zioła (oregano, bazylię), sól i pieprz.
Gdy ryż się ugotuje, możesz wymieszać wszystko razem i od razu podawać, żeby mieć sałatkę
na ciepło, albo wystudzić ryż na tacce, a następnie połączyć wszystkie składniki w zimną sałatkę na
letnie dni.
Uwagi do przepisu:
Po sporządzeniu potrawy według przepisu jest ona trochę mało wyrazista w smaku. Dodanie
majonezu (np. ziołowego) znacznie poprawia smak dania.

Potrawka z czerwonej soczewicy (4 porcje)
(Książka: Mark Hyman, Koniec z cukrzycą i otyłością)

Składniki:
2-3 łyżki stołowe oliwy z oliwek
1/2 cebuli pokrojonej w drobną kostkę
2 łyżki stołowe czosnku przeciśniętego przez praskę
2 łyżeczki nasion gorczycy czarnej
1 łyżeczka kminku całego
1 łyżeczka kurkumy
1/2 łyżeczki mielonych nasion kolendry
1 mała marchewka pokrojona w kosteczkę
1,5 - 2 szklanek małych różyczek kalafiora
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1,5 - 2 szklanek małych różyczek brokułów
1 - 1,25 szklanki czerwonej soczewicy, opłukanej
1 litr wody
1 szklanka pomidorów pokrojonych w kostkę
1/2 łyżeczki soli morskiej lub himalajskiej
1-2 łyżeczki świeżego soku z cytryny
Posiekana natka pietruszki lub posiekane listki kolendry do posypania

Duży garnek na zupę postaw na średnim ogniu i wlej oliwę. Wrzuć cebulę i czosnek,
podsmażaj aż zmiękną. Dodaj nasiona gorczycy i mieszaj, aż zaczną strzelać. Dodaj wszystkie
pozostałe przyprawy i podsmażaj jeszcze przez 1 minutę.
Teraz dodaj marchewkę, kalafior i dokładnie wymieszaj. Następnie wrzuć soczewicę i wlej
wodę; zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj jeszcze dopóki soczewica nie zmięknie (ok. 20-25 minut).
Dodaj brokuły, wsyp sól i gotuj jeszcze przez 5 minut. Tuż przed podaniem wlej sok z cytryny i
posyp natką pietruszki lub listkami kolendry.

Fasolka po bretońsku (4 porcje) ☆☆☆☆
(przepis inspirowany przez YouTube, Menu Dorotki i zmodyfikowany)
1/2 kg fasoli Jaś, Piękny Jaś lub Jaś Karłowaty
180-250 g tofu
1 opakowanie wędlinki sojowej, najlepiej salami
1-2 kiełbaski sojowe wędzone
1 puszka lub 1,5-2 kg świeżych pomidorów pokrojonych w kostkę (przed pokrojeniem zdjąć
skórkę)
2 łyżki pasty pomidorowej
3 ząbki czosnku
3-5 liści laurowych
4-6 ziarenek ziela angielskiego
1-2 łyżeczki sproszkowanej słodkiej papryki
4 kopiaste łyżeczki majeranku
2 duże cebule
2 łyżeczki soli
pieprz do smaku
1-2 łyżki oleju kokosowego
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżka białego wina
opcjonalnie: 1 kostka rosołu warzywnego bez glutaminianu sodu i bez olejów utwardzonych
opcjonalnie: 1 łyżeczka cząbru
opcjonalnie 1 czerwona papryka pokrojona w małą kostkę
opcjonalnie 1/4 łyżeczki ostrej papryki

1. Fasolę wsypać ją do garnka o takich rozmiarach, aby zajmowała 1/3 jego wysokości. Dolać
wody do pełna. Moczyć co najmniej 12 godzin. Po namoczeniu odlać wodę i nalać świeżej
wody tak, by przykrywała fasolę wodą na wysokość 1-1,5 centymetra. Dodać 1 łyżeczkę
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soli, opcjonalnie kostkę rosołu warzywnego oraz liście laurowe i ziele angielskie. Gotować
pod przykryciem ok. 1,5 godziny. Pilnować aby fasola się nie przypaliła, w razie czego
dodać wody. Jednak w końcowej fazie gotowania zdjąć przykrywkę, aby woda częściowo
odparowała (powinno być jej tyle, żeby fasola w niej "nie pływała" i aby jej nie było jej
widać na powierzchni zawartości garnka). Gdy mimo to wody jest za dużo, gotować bez
przykrycia jeszcze 10-15 minut.
2. Tofu pokroić w kostkę i przyrządzić jak w przepisie "Tofu sezamowo-imbirowe".
3. Cebulę pokroić w drobną kostkę, jak również pokroić kiełbaskę i wędlinkę sojową na małe
plasterki. Wszystko wymieszać. Dodać 1 łyżkę sosu sojowego i 1 łyżkę bialego wina.
Smażyć cebulę wraz z wędlinką i kiełbaską na oleju kokosowym do odparowania płynu i
przyrumienienia składników.
4. Do ugotowanej fasoli dodać sproszkowaną słodką paprykę, wyciśnięty czosnek i majeranek,
pastę pomidorową i pomidory w puszce lub świeże. Opcjonalnie można dodać cząbru i
pokrojonej w kostkę papryki. Gotować jeszcze 5-10 minut w zależności od tego ile wody
było w pomidorach. Dodać tofu oraz wędlinkę i kiełbaskę sojową usmażoną z cebulką.
Dodać soli i pieprzu według uznania. Opcjonalnie można dodać też ostrej papryki.
Wszystko dobrze wymieszać. Można podawać, chociaż fasolka najlepiej smakuje dopiero na
drugi dzień.

Fasolka po bretońsku wersja 2 (4 porcje) ☆☆☆☆
(przepis inspirowany przez YouTube, Atelier Smaku i zmodyfikowany)

Składniki:
400 gramów fasoli Jaś, Mały Jaś, Piękny Jaś lub Jaś Karłowaty
1 marchew (ok. 100g), 1 pietruszka (ok. 100g) pokrojone w kostkę
kapusta pekińska (tylko biała część), ok. 150 gramów (2-3 liście), zamiast niej mogą być 2 cebule
180 gramów tofu wędzonego
1 łyżeczka mielonego kminku
1 łyżeczka cząbru
1/2 łyżeczki tymianku
sól do smaku (1-2 łyżeczki)
pieprz lub papryka ostra lub chilli do smaku (uważać, aby potrawa nie stała się za ostra!)
2 łyżki stołowe majeranku (można dodać nawet jeszcze więcej)
100-200 ml pasty pomidorowej (koncentratu)
250 ml passaty pomidorowej (gotowany przecier z solą, pieprzem i innymi przyprawami), zamiast
passaty pomidorowej – 0,5-1 kg świeżych pomidorów ze zdjętą skórką lub pomidorów w puszce
2-3 łyżki sosu sojowego Tamari
2-4 liście laurowe
4-6 ziaren ziela angielskiego
1-3 łyżki octu balsamicznego (w zależności od tego, jak kwaśne są pomidory)
2 łyżki białego, wytrawnego wina
1/2 łyżki octu ryżowego
50 ml oleju kokosowego
1 szczypta asafetydy
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opcjonalnie: 1 kostka rosołu warzywnego bez glutaminianu sodu i olejów utwardzonych
opcjonalnie: zioła prowansalskie do smaku
opcjonalnie: 1-2 łyżeczki ksylitolu lub erytrytolu
opcjonalnie: 1 opakowanie wędlinki sojowej i 2 wędzone kiełbaski sojowe
opcjonalnie: zasmażka na mące razowej do zagęszczenia sosu

Przepis oryginalny z Atelier Smaku
„Fasolę moczymy przez noc. Następnie odlewamy z niej wodę, zalewamy świeżą w takiej
ilości aby przykryła fasolę w garnku i gotujemy na małym ogniu. Gdy fasola zmiękła już trochę, a
łuska na niej jest lekko przezroczysta, dodajemy do niej 1 łyżeczkę soli. Gotujemy jeszcze 5-10
minut. W tym czasie kroimy marchewkę i pietruszkę w kostkę i razem z liściem laurowym oraz
zielem angielskim zalewamy wodą tak, aby tylko je przykryć. Lekko solimy i gotujemy do
miękkości. W tym czasie tofu kroimy w drobną kostkę, zalewamy sosem sojowym i odstawiamy na
kilka minut. Białe części kapusty pekińskiej kroimy w drobną kostkę, tak jak się kroi cebulę.
Rozgrzewamy olej, wrzucamy tofu, smażymy na złoty kolor, następnie dorzucamy kapustę
pekińską oraz asafetydę i smażymy tak długo aż kapusta pekińska się zeszkli, po czym odstawiamy
na bok. Z garnka z marchewką i pietruszką wyławiamy liście laurowe i miksujemy wszystko na
gładką masę i dodajemy do ugotowanej fasoli. Dodajemy tofu z kapustą pekińską, koncentrat,
passatę, resztę przypraw i gotujemy jeszcze 10 minut. Na koniec dodajemy octu balsamicznego. W
razie potrzeby dosalamy do smaku. Możemy też odrobinę dosłodzić, jeśli passata i koncentrat nie
były zrobione z wystarczająco słodkich pomidorów. Smacznego i na zdrowie!”

Przepis zmodyfikowany
Fasolę zalać wodą w dniu poprzedzającym gotowanie (wody musi być objętościowo dwa razy
więcej niż fasoli. Na drugi dzień wodę odlać i nalać nową tak, aby fasola znajdowała się 1,5 cm
poniżej jej poziomu. Gotować fasolę ok. 1,5 godziny. W czasie gotowania woda powinna w
znacznym stopniu, chociaż niecałkowicie odparować. Na 15 minut przed końcem gotowania dodać
1 łyżeczkę soli.

Osobno przygotować sos. Włożyć do garnka pokrojoną w kostkę marchewkę i pietruszkę.
Włożyć pokrojone pomidory z usuniętą skórką. Dodać liście laurowe, ziele angielskie, 1-2 łyżeczki
ksylitolu, szczyptę pieprzu i czosnek niedźwiedzi do smaku. Wlać do garnka tyle wody, aby
przykryła warzywa. Opcjonalnie można dodać jedną kostkę rosołu warzywnego. Lekko posolić (po
dodaniu rosołu warzywnego już nie solić) i gotować do miękkości. Po ugotowaniu wyjąć liście
laurowe i zblendować warzywa na jednolitą masę.

Tofu pokroić w drobną kostkę i podsmażać na oleju kokosowym, aż się zabarwi na złoty kolor
i miejscami lekko przyrumieni. Zalać sosem sojowym, białym winem i octem ryżowym. Smażyć
jeszcze przez kilka minut, aż do odparowania płynu. Usmażyć na oleju kokosowym drobno
pokrojoną cebulę i połączyć z usmażonym tofu. Opcjonalnie z cebulą można usmażyć pokrojoną
wędlinkę sojową i pokrojone, wędzone kiełbaski sojowe.

95

Do garnka z fasolą dodajemy przygotowany sos, usmażone tofu z cebulą, koncentrat
pomidorowy i wszystkie pozostałe przyprawy (kminek mielony, paprykę słodką, paprykę wędzoną,
tymianek, majeranek, cząber, pieprz lub paprykę ostrą). Wszystko gotujemy jeszcze przez 10 minut
aby przyprawy wydzieliły smaki i aby te smaki się połączyły. Na koniec dodajemy octu
balsamicznego. Sprawdzamy, czy nie trzeba dodać jeszcze soli lub ksylitolu. Jeśli sos jest za rzadki,
zagęszczamy go zasmażką z mąki razowej.

Flaczki z boczniaka (2 porcje) ☆☆☆☆
(według oryginalnego przepisu z YouTube, Atelier Smaku)

Składniki
250-300 g boczniaków, najlepiej dużych
2 liście kapusty pekińskiej
1-2 marchewki
20 dag selera
1 pietruszka
1/4 łyżeczki asafoetidy
1/4 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu
1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej
1 łyżeczka majeranku
2 łyżeczki oliwy
sól do smaku
2-3 łyżki sosu sojowego
2 liście laurowe
5 owoców ziela angielskiego
1 łyżka masła orzechowego
natka pietruszki do dekoracji
1-1,5 litra wody

Sposób przygotowania
Białą część liści kapusty pekińskiej kroimy w kostkę i smażymy chwilę na małej ilości oliwy z
dodatkiem asafoetidy. Boczniaki kroimy w dość cienkie paski. Marchew, seler i pietruszkę kroimy
na cienkie paseczki. Do gotującej się wody wrzucamy liście laurowe, ziele angielskie i pokrojone
warzywa, chwilę gotujemy. Do smażącej się kapusty pekińskiej dorzucamy paski boczniaka,
smażymy kilka minut, następnie zawartość patelni dorzucamy do gotujących się warzyw.
Mieszamy i gotujemy na małym ogniu około 15 minut. Dodajemy sos sojowy, pieprz, sól,
majeranek i startą gałkę muszkatołową, oraz masło orzechowe i gotujemy jeszcze 5 minut.
Podajemy posypane natką pietruszki.

Modyfikacje
Opcjonalnie można dodać jeszcze następujące składniki:
drugą łyżeczkę majeranku
1-2 kostki bulionu warzywnego bez glutaminianu sodu i bez tłuszczów utwardzonych (trans)
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1/2 łyżeczki imbiru
1/2 łyżeczki lubczyku
4 łyżki startego, żółtego sera do posypania gotowych flaczków na talerzu

Pasztet z soczewicą i borowikami (masy wystarcza na dwie foremki
chlebowe) ☆☆☆☆
(według oryginalnego przepisu z YouTube, Atelier Smaku)

Składniki:
40 dag zielonej soczewicy
ok. 0.8 - 1 litra wody
20 dag selera
25 dag pieczarek (najlepiej brązowych)
2 marchewki
2 pietruszki
2 dag suszonych borowików
1 - 2 łyżeczki cząbru
2 łyżki pieprzu ziołowego
1 łyżeczka czarnego pieprzu
6-10 ziaren jałowca
10 ziaren ziela angielskiego
2 łyżki sosu sojowego tamari
ok. 150 ml oleju
1 szklanka mąki kukurydzianej (lub 2/3 szklanki mąki kokosowej i 1/3 szklanki mąki przennej
razowej)
2 - 3 łyżki zmielonego siemienia lnianego
ok. 2 łyżeczki soli
mąka kukurydziana lub jakakolwiek inna do wysypania formy

Sposób przygotowania:
Gotujemy soczewicę z suszonymi borowikami i jałowcem oraz zielem angielskim pod
przykryciem do momentu, aż soczewica się rozgotuje, gdyby woda za bardzo się wygotowała,
dolewamy jeszcze niewielką ilość w trakcie gotowania. Warzywa pokrojone w kostkę smażymy na
oleju ok. 15 minut z dodatkiem soli aby szybciej zmiękły. Po 10 minutach dodajemy pokrojone
pieczarki i smażymy dalej. Pod koniec smażenia dodajemy przyprawy i następnie całość miksujemy
wraz z ugotowaną soczewicą. Do tak powstałej masy dolewamy sosu sojowego, dodajemy sól i
odstawiamy na trochę na bok aby przestygło. Następnie mieszamy z mielonym siemieniem lnianym
i mąką i jeszcze raz dokładnie miksujemy. Gotową masę przekładamy do wysmarowanych olejem i
wysypanych mąką foremek, i pieczemy ok. 45 minut w piekarniku nagrzanym do 180° C.
Podajemy na przykład z sosem z wymieszanego chrzanu z wiśniową konfiturą i mlekiem
kokosowym w proporcjach wg uznania.
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Modyfikacje:
Zgodnie z podanym przepisem pasztetu wychodzi dość dużo. Wystarczy użyć połowy
wszystkich składników, otrzymamy wtedy pasztet na jedną małą foremkę chlebową. Można dodać
więcej pieczarek, a także więcej sosu sojowego (3-5 łyżek) i potem pasztetu już nie solić. Zamiast 1
szklanki mąki kukurydzianej można dodać 2/3 szklanki mąki kokosowej (Uwaga, chłonie wodę).
Opcjonalnie można dodać jeszcze 1 łyżeczkę tymianku. Zamiast wysypywać foremkę mąką można
użyć papieru do pieczenia.

Tatar wegetariański ☆☆☆☆
(przepis podany przez Gosię Molską)
pomidory suszone w oleju (1 słoik)
1 duży ogórek kiszony (można zastąpić kilkoma korniszonami lub ogórkiem w zalewie octowej)
1 szczypiorek
1 słoiczek grzybków marynowanych
1 małe opakowanie kaparów
opcjonalnie 1 mała cebulka

Drobno pokroić pomidory suszone w oleju, ogórek, grzybki, cebulkę i szczypiorek. Dodać
kapary (ewentualnie też pokroić). Wszystko dokładnie wymieszać. Odstawić na 2 godziny do
lodówki.

Ciasto kokosowe ☆☆☆
1/2 szklanki mąki kokosowej
1/4 szklanki oleju kokosowego
6 dużych jajek
2 łyżki miodu
1 łyżka kakao
1/2 łyżki cynamonu
1 łyżka proszku do pieczenia
garść wiórków kokosowych do posypania ciasta
owoce sezonowe lub mrożone (maliny, wiśnie, truskawki, itp.)
Jaja miksować z miodem przez 10 minut. W czasie miksowania dodawać olej kokosowy. Po
dodaniu oleju jeszcze raz dokładnie wszystko zmiksować.
Połączyć i zmieszać wszystkie sypkie składniki (mąkę kokosową, proszek do pieczenia, kakao,
cynamon). Połączyć je ze zmiksowanymi jajami i rozmieszać. Masa powinna mieć konsystencję
budyniu. Jeśli jest za gęsta, to dodać jeszcze jedno jajo. Wszystko jeszcze raz dokładnie rozmieszać
mikserem. Wlać do foremki i wierzch wyłożyć owocami. Piec 20 - 30 minut w temperaturze 160
stopni.
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Kiszenie żuru
Przepis według starej Kuchni Polskiej
100 g mąki żytniej razowej
1/2 litra wody przegotowanej, ciepłej
Mąkę wymieszać z wodą, wlać do szklanego słoja lub kamionkowego naczynia, nakryć gazą i
pozostawić w ciepłym miejscu, aż żur skwaśnieje (zwykle trwa to 3-4 dni). Po ukiszeniu zamknąć
naczynie i przechowywać w lodówce.

Przepis według nowej Kuchni Polskiej
125 gramów żytniej mąki razowej
250 ml wrzątku
500 ml letniej, przegotowanej wody
Skórka z połowy kromki razowego chleba

Mąkę razową zalać 250 ml wrzątku i dokładnie wymieszać, żeby nie było grudek. Dodać 500
ml letniej, przegotowanej wody. Dodać skórkę z połowy razowego chleba. Słoik lub inne naczynie
kamionkowe zakryć gazą i pozostawić na 3-4 dni. Kiedy żur stanie się kwaśny, zamknąć słoik
pokrywką i wstawić do lodówki.
Tak sporządzony żur używa się do przyrządzania żurku. Rozcieńcza się go wodą (w zależności
od tego jak bardzo kwaśny jest żur) w stosunku od 1:1 do 1:3.

Modyfikacje: W obu przepisach do kiszonego żuru można od razu dodać ząbek czosnku, liść
laurowy i kilka ziarenek ziela angielskiego.

Żurek z grzybami☆☆☆☆
750 ml żuru
750 ml wody do sporządzenia rosołu warzywnego
2 kostki rosołu warzywnego bez glutaminianu sodu i tłuszczów trans
40 gramów suszonych grzybów (podgrzybków lub borowików)
1 - 2 łyżeczki suszonego majeranku
1 - 2 ząbki czosnku
1 liść laurowy
3 - 4 ziarenka ziela angielskiego
150 ml kwaśnej śmietany
sól, pieprz do smaku
opcjonalnie 1 - 2 łyżeczki chrzanu
opcjonalnie 1 łyżka tłuszczu (masło klarowane, olej kokosowy, itp.)
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Uwaga! Jeśli dodawano już wcześniej czosnek, liść laurowy i ziele angielskie do kiszonego
żuru, to te składniki można pominąć.

1. Grzyby moczyć w 250 ml wody co najmniej przez godzinę, następnie wyjąć, opłukać i
pokroić w cienkie paski. Wody po moczonych grzybach nie wylewać, ale przecedzić przez
sitko, w celu usunięcia ewentualnych ziarenek piasku.
2. Namoczone i pokrojone grzyby zalać żurem (750 ml), bulionem warzywnym (750 ml), oraz
wodą, w której moczyły się grzyby.
3. Wsypać majeranek, dodać liść laurowy oraz ziele angielskie i gotować przez około pół
godziny.
4. Po ugotowaniu dodać zmiażdżony czosnek, doprawić śmietaną, ewentualnie dodać chrzan.
Doprowadzić do wrzenia i szybko zdjąć z ognia. Na koniec doprawić solą i pieprzem do
smaku.
5. Podawać z ugotowanymi na twardo jajkami i (lub) z kiełbaskami (parówkami)
wegetariańskimi. Można też serwować żurek z ziemiakami okraszonymi masłem
klarowanym lub cebulką smażoną na oleju kokosowym.

Zapiekanka ziemniaczana z cebulą (2 porcje)☆☆☆☆
(przepis zaczerpnięto z YouTube, z kanału Skutecznie.tv)
Uwaga! Ziemniaki mają dość wysoki indeks glikemiczny i chorzy na cukrzycę typu 2 nie
powinni ich spożywać zbyt dużo. Indeks glikemiczny dla ziemniaków rozgotowanych i
tłuczonych (puree) wynosi około 80. Dla ziemniaków sałatkowych lub młodych, w obu
przypadkach ugotowanych "al dente", ich indeks glikemiczny może wynieść zaledwie 50 - 55.
Piwo w podanej ilości nie stanowi większego zagrożenia, bo chociaż jego indeks glikemiczny
jest bardzo wysoki, to jednak ładunek glikemiczny szklanki gorzkiego piwa jest niewielki.
Podana w przepisie ilość zapiekanki przeznaczona jest dla 2 osób zdrowych, lub dla 4 osób z
niewyleczoną jeszcze cukrzycą typu 2.
1/2 kg cebuli
świeży rozmaryn
6 dużych ziemniaków (najlepiej specjalne, sałatkowe - mają mało skrobi i nie rozpadają się), można
również użyć większej ilości młodych ziemniaków
250 ml piwa jasnego nie dosładzanego
250 ml śmietany 18%
200 g sera żółtego (np. tylżyckiego)
2 łyżki masła klarowanego
pieprz, sól, mielona gałka muszkatołowa
1.

Cebulę pokroić w talarki, podsmażyć (zeszklić) na maśle klarowanym, w czasie smażenia
posypać świeżym rozmarynem.
2. Naczynie żaroodporne lekko natłuścić. Ziemniaki pokroić w plasterki i układać je w tym
naczyniu warstwami, na przemian z warstwami cebuli. Pierwsza (dolna) warstwa i ostatnia
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3.

4.

5.

6.

(górna) warstwa powinna zawierać ziemniaki. Każdą ziemniaczaną warstwę oprószyć lekko
solą w czasie układania.
Przygotować sos składający się ze szklanki piwa i szklanki śmietany 18%. Dodać do niego
około 1/2 łyżeczki (w zależności od upodobań 1/3 - 1 łyżeczki) gałki muszkatołowej oraz
sól i pieprz do smaku.
Utrzeć ser na wiórki i wsypać do sosu. Zalać tym sosem warstwy ziemniaków z cebulą,
jednak uważając, aby nie wypełnić nim całego naczynia po brzegi, ale pozostawić od góry
brzeg o wysokości 1/2 do 1 cm. Naczynia nie nakrywać.
Włożyć naczynie z zapiekanką do piekarnika nagrzanego do 200 - 220 stopni. Piec, w
zależności od grubości plastrów ziemniaczanych, od 1 godziny do 1,5 godziny (przy
dłuższym pieczeniu ziemniaki za bardzo zmiękną i wzrośnie ich indeks glikemiczny).
Można również przedtem te ziemniaki lekko podgotować i wtedy wystarczy piec
zapiekankę tylko około 1/2 godziny.
Po upieczeniu podawać je na gorąco posypując przedtem świeżym rozmarynem.

Zapiekanka z ziemniaków ze szpinakiem i fetą (2 porcje).☆☆☆☆
(opracowano na podstawie przepisu z YouTube, TalerzPokus.tv)
Uwagi dotyczące indeksu glikemicznego ziemniaków, sposobu ich przyrządzania i
ograniczeń dla cukrzyków - takie same jak w opisie poprzedniej zapiekanki.

12 - 15 sztuk małych (młodych lub sałatkowych) ziemniaków (większych odpowiednio mniej)
250 - 500 g świeżego szpinaku
100 - 200 g sera „feta”
2 ząbki czosnku
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżka masła klarowanego
2 małe jajka
100 - 150 ml śmietany 18%
1 łyżeczka słodkiej papryki
sól, pieprz do smaku
1. Ziemniaki gotować przez 5 minut w osolonej wodzie tak, aby były twardawe. Po
ugotowaniu pokroić w grube plastry.
2. Szpinak opłukać i przesmażyć na rozgrzanym maśle klarowanym przez 2 minuty.
3. W natłuszczonym oliwą naczyniu żaroodpornym położyć pierwszą warstwę ziemniaków.
4. Na położoną warstwę ziemniaków pokruszyć ser feta.
5. Na ser feta nałożyć podsmażony szpinak, a następnie na tę warstwę szpinaku położyć cienko
pokrojone plasterki czosnku.
6. Na szpinak z plasterkami czosnku położyć pozostałe ziemniaki.
7. Przygotować sos wbijając do naczynia i rozbełtując jajka oraz mieszając je ze śmietaną.
Potem należy jeszcze dodać łyżeczkę słodkiej papryki oraz sól i pieprz do smaku. Wszystko
jeszcze raz dokładnie wymieszać.
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8. Polać sosem przygotowane warstwy ziemniaków, sera feta i szpinaku. Naczynie
żaroodporne włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 - 190 stopni. Piec około pół godziny.
Podawać na gorąco.
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Dodatek
Normy dla osób zdrowych oraz wartości świadczące o cukrzycy typu 2
Wartości referencyjne dla osób zdrowych
glukoza na czczo:
glukoza 2 godziny po posiłku:

70 – 99 mg/dl
poniżej 140 mg/dl

glukoza badana losowo w ciągu dnia: poniżej 140 mg/dl
po 2 godzinach od spożycia 75 g glukozy:

poniżej 140 mg/dl

hemoglobina glikowana HbA1c:

poniżej 6%, według bardziej rygorystycznych norm
poniżej 5,7%

insulina na czczo53:

2,6 – 24,9 μIU/ml, ale interpretacja wyniku zależy
od poziomu glukozy. Gdy glukoza jest w normie,
wartość wyniku mniejsza od 6 μIU/ml uważana
jest za bardzo dobrą.

wskaźnik insulinooporności HOMA-IR:

nie większy niż 1 – wynik doskonały
mniejszy od 2 – wynik oczekiwany

wskaźnik insulinooporności QUICKI:

0,34 – 0,45 – zakres prawidłowy

Wartości, które mogą stanowić podstawę do diagnozowania cukrzycy typu 2
glukoza na czczo:

co najmniej 126 mg/dl lub więcej, pomiar musi być
wykonany 2 razy

glukoza 2 godziny po posiłku:

jeśli osiągnie co najmniej 200 mg/dl lub więcej

glukoza badana losowo w ciągu dnia: jeśli w dowolnym momencie osiągnie 200 mg/dl
lub więcej
po 2 godzinach od spożycia 75 g glukozy:

jeśli osiągnie 200 mg/dl lub więcej

hemoglobina glikowana HbA1c:

powyżej 6,5%

insulina na czczo:

wynik należy interpretować łącznie z poziomem
glukozy, ustalanym z tego samego pobrania krwi,
wyznaczając wskaźniki insulinooporności

wskaźnik insulinooporności HOMA-IR:

od 2 do 4 – wynik podwyższony, ryzyko
rozwoju insulinooporności
powyżej 4 – poważna insulinooporność

wskaźnik insulinooporności QUICKI:

0,30 – 0,33 – insulinooporność

53 Różne pracownie analityczne podają tu różne przedziały wartości referencyjnych insuliny. W niniejszej pracy
przedstawiono przykładowe wartości podane przez jedno z wrocławskich laboratoriów. Niektóre laboratoria dolną
wartość zakresu referencyjnego ustalają nieco wyżej, na około 4 μIU/ml.
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Wyniki, które nie mieszczą się w zakresie określonym dla osób zdrowych, ale jeszcze nie
wykraczają poza te wartości, które wskazywałyby na cukrzycę typu 2, świadczą o nietolerancji
glukozy. Mogą one wskazywać zarówno na stan przedcukrzycowy i stanowić powód do
zrewidowania diety lub nawet do podjęcia leczenia, jak również wyniki te mogą świadczyć o
cukrzycy w trakcie leczenia. Diabetolodzy uważają cukrzycę typu 2 za chorobę postępującą i mimo
wieloletniego podawania metforminy i innych leków nie udaje się im w pełni przywrócić pacjentom
stanu sprzed choroby, tak aby wszystkie wyniki mieściły się w normie dla osób zdrowych. Dlatego
dla leczonych cukrzyków dopuszcza się pewne przekroczenia tych norm 54. Na przykład zaleca się,
aby hemoglobina glikowana HbA1c u osób leczonych na cukrzycę typu 2 wynosiła do 6,5%.
Dopiero jeśli przekracza ona 7%, stanowi to przesłankę do zmiany sposobu leczenia. W niektórych
krajach stosuje się również nieco łagodniejsze normy dla osób starszych (50+).

Sposoby obliczania wskaźników insulinooporności55
Sposób obliczenia wskaźnika HOMA-IR:
insulina na czczo [μIU/ml] x glukoza na czczo [mg/dl]
HOMA-IR = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
405

Sposób obliczenia wskaźnika QUICKI:
1
QUICKI = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
log(insulina na czczo [μIU/ml]) + log(glukoza na czczo [mg/dl])

Przykład obliczenia tych wskaźników:
W wyniku pobrania krwi ustalono, że glukoza na czczo wynosi 140 mg/dl, a insulina na czczo
ma wartość 12 μIU/ml. Wskaźniki insulinooporności są zatem następujące:
Wskaźnik HOMA-IR = (12 x 140)/ 405 ≈ 4,15
Wskaźnik QUICKI = 1/(log(12) + log(140)) ≈ 1/(1,08 + 2,15) = 1/3,23 ≈ 0,31
Oba wyliczenia wskazują na poważną insulinooporność!

W Internecie, na różnych portalach medycznych, można znaleźć kalkulatory do obliczania tych
wskaźników.
Pomiary insuliny i glukozy muszą być dokonane z tego samego pobrania krwi!

54 Autor niniejszego opracowania zna osobę leczoną od 20 lat na cukrzycę typu 2, która po wymienionym okresie
terapii osiąga poziom glukozy na czczo rzędu 140 mg/dl, co prowadzący tę osobę diabetolog uznaje za całkiem
dobry wynik.
55 Do wzorów należy wpisywać tylko wartości bez jednostek.
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Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny
Indeks glikemiczny
Spośród trzech podstawowych składników pokarmowych, to jest węglowodanów, białek i
tłuszczów, tylko spożycie węglowodanów56 ma znaczący wpływ na podniesienie poziomu glukozy
we krwi. Wskutek wzrostu poziomu glikemii, w rezultacie podnoszą one również poziom insuliny.
Białka co prawda mogą też, po ich spożyciu, znacząco podnieść poziom insuliny, ale nie mają
istotnego wpływu na glukozę. Zjadanie tłuszczów nie ma większego wpływu ani na poziom
glukozy, ani na poziom insuliny.
Zatem tylko węglowodany są znacząco niebezpieczne dla osób chorych na cukrzycę i ich
konsumpcja przez takie osoby powinna być szczególnie kontrolowana i regulowana. Dotyczy to
zarówno ilości zjadanych węglowodanów, jak i ich jakości. Poszczególne węglowodany mogą być
trawione przez organizm i wchłaniane do jego wnętrza z różną szybkością. Niektóre z nich są
przyswajane bardzo szybko, wskutek czego poziom glukozy we krwi podnosi się gwałtownie i w
krótkim czasie staje się wysoki. Inne są przyswajane znacznie wolniej, co w rezultacie powoduje
stopniowy wzrost poziomu glikemii, który nie osiąga już tak dużych wartości jak w tym pierwszym
przypadku. Aby ocenić tempo przyswajania węglowodanów przez organizm stworzono pewną
miarę zwaną indeksem glikemicznym (IG). Przyjęto, że układem odniesienia i wzorcem do ustalenia
indeksu glikemicznego jest czysta glukoza, której indeks glikemiczny wynosi 100. Oczywiście są
takie produkty żywnościowe, które w ogóle nie zawierają węglowodanów i wówczas ich indeks
glikemiczny wynosi 0. Jednak znacząca część produktów żywnościowych zawiera węglowodany,
które na ogół wchłaniają się wolniej niż glukoza i wówczas te produkty mają indeks glikemiczny
zawierający się w przedziale od 0 do 100. Zdarzają się również i takie, które wchłaniają się szybciej
niż glukoza i mają wtedy IG>100. Zależność poziomu glukozy we krwi od czasu, który upłynął od
momentu spożycia produktu, dla różnych indeksów glikemicznych, pokazano na rysunku poniżej:

56 Węglowodany dzielą się na węglowodany proste (np. glukoza, fruktoza), dwucukry (np. laktoza, sacharoza) i
wielocukry (np. skrobia). Prawie wszystkie są łatwo przyswajalne przez ludzki organizm z wyjątkiem błonnika,
który też nie podnosi poziomu glukozy we krwi.
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Jak widać węglowodany podzielono na trzy grupy
•

węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym (IG>70), podnoszące znacznie i szybko
poziom glukozy (tzw. węglowodany cwałujące).

•

węglowodany charakteryzujące się średnim indeksem glikemicznym (IG – 55-70) o
bardziej umiarkowanym i wolniejszym wzroście poziomu glukozy (tzw. węglowodany
spacerujące).

•

węglowodany o niskim indeksie glikemicznym (IG<55), które są przyswajane długo i
powoli oraz podnoszą poziom glukozy w niewielkim stopniu (tzw. węglowodany pełzające).

Trzeba zaznaczyć, że przypisanie różnym produktom spożywczym określonych wartości
indeksu glikemicznego nie jest zbyt precyzyjne i ma raczej charakter orientacyjny, ponieważ
szybkość wchłaniania węglowodanów zawartych w tych produktach zależy nie tylko od rodzaju
produktu, ale od wielu innych czynników, na przykład od stopnia dojrzałości owoców, od metody
przetwarzania danego produktu, a nawet od tego, co dana osoba jadła wraz z tym produktem lub
przed jego spożyciem. Znaczny wzrost indeksu glikemicznego powoduje często długie gotowanie i
rozdrabnianie (gotowanie i tarcie powoduje niszczenie struktury błony komórkowej zwłaszcza
warzyw i owoców przez co są one szybciej trawione i wchłaniane, podobny efekt wywołuje długie
gotowanie np. makaronu). A oto przykład wpływu dojrzałości owoców na IG: banan niedojrzały
(zielony i twardy) ma IG = 45, a banan dojrzały (żółty i miękki) ma IG = 60. Przykłady wpływu
długości gotowania na IG: biały ryż gotowany na miękko ma IG=100, a ten sam ryż ugotowany na
półtwardo ma IG=64. Spaghetti z białej mąki gotowane na miękko ma IG=61, a spaghetti z tej
samej mąki gotowane „al dente” ma IG=38.
Należy również podkreślić, że spożycie nawet wysoko glikemicznych węglowodanów
(zwłaszcza skrobi) wraz z tłuszczami, a także z białkiem, kwasami organicznymi czy pektynami
spowalnia proces trawienia i przez to obniża indeks glikemiczny tych węglowodanów. Podobną
rolę odgrywa błonnik pokarmowy rozpuszczalny w wodzie. Dlatego dodawanie do jedzenia
błonnika, okraszanie potraw (np. ziemniaków) tłuszczem czy mieszanie tłuszczu i ze słodyczami
(czekolada, ciastka, lody itp.) ma swoje uzasadnienie.

Ładunek glikemiczny
Niestety indeks glikemiczny danej potrawy nie wskazuje na to, o ile faktycznie podniesie się
poziom cukru po jej spożyciu. Ten wskaźnik określa tylko szybkość wchłaniania węglowodanów
zawartych w tej potrawie, natomiast zupełnie nie bierze pod uwagę ich ilości. Dlatego nigdy nie
należy się kierować tylko indeksem glikemicznym określonego jedzenia, ale jest równie ważne, a
może nawet ważniejsze, jak dużo węglowodanów ta potrawa zawiera i jak dużą porcję tej potrawy
się zje. Na przykład arbuz ma dość wysoki IG, który wynosi 75, co oznacza tylko to, że zawarte w
nim węglowodany szybko się wchłaniają. Jednak składa się on w przeważającej większości z wody
i w typowej, 100 gramowej porcji tego owocu jest tylko około 8 gramów węglowodanów. A to
oznacza, że chociaż węglowodany wchłoną się szybko, to jednak tak znikoma ich ilość nie wpłynie
znacząco na wzrost poziomu glukozy we krwi. Podobnie piwo ma IG=110, ale w szklance jasnego,
niedosłodzonego piwa57 jest na tyle mało maltozy, że jej wypicie nie spowoduje wielkiego

57 Są piwa smakowe o dużej zawartości cukru, ponadto w niektórych rejonach kraju istnieje zwyczaj picia piwa ze
słodkim sokiem (syropem).
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zagrożenia dla cukrzyka. Dlatego istotne jest nie tylko to, jak bardzo glikemiczna jest dana
potrawa, ale także i to, ile ma ona w sobie węglowodanów i ile się ich spożyje.
Aby stworzyć bardziej przydatny wskaźnik, użyteczny zwłaszcza dla chorych na cukrzycę,
wymyślono ładunek glikemiczny (ŁG). Uwzględnia on zarówno szybkość wchłaniania się
węglowodanów58 zawartych w danym produkcie, jak i ich ilość. Ładunek glikemiczny wyraża się
bardzo prostym wzorem59:
IG x masa węglowodanów [w gramach]
ŁG = –––––––––––––––––––––––––––––––––
100
Każdy cukrzyk powinien ustalać swoją dietę uwzględniając przede wszystkim ładunki
glikemiczne spożywanych potraw. Na opakowaniach wielu produktów podawany jest ich skład, w
tym zawartość węglowodanów przyswajalnych w gramach, zwykle na 100 gramów lub 100
mililitrów produktu. W Internecie można również zapoznać się z licznymi tabelami wartości
odżywczych, w których podana jest masa węglowodanów przyswajalnych zawartych w 100
gramach określonego produktu. Znając indeks glikemiczny tego produktu można łatwo obliczyć
ładunek glikemiczny. Priorytet ładunku glikemicznego oznacza również, że można sobie zawsze
pozwolić na zjedzenie wysokoglikemicznej potrawy pod warunkiem, że zje się jej odpowiednio
mało. Żadnemu cukrzykowi nie zaszkodzi na przykład jeden daktyl suszony, jeden mały
ziemniaczek ugotowany „al dente”, jedna płaska łyżeczka miodu czy kilka owoców winogron, pod
warunkiem, że nie będzie chciał jeść tego wszystkiego naraz i zbyt często. I odwrotnie – może on
jeść produkty o zerowym lub bardzo niskim indeksie glikemicznym w dużych ilościach. Może
spożywać na przykład dużo tłuszczów, śmietany, tofu, włoskich orzechów, czarnych porzeczek,
avocado, szparagów, surówki z kapusty świeżej lub kiszonej, sałaty, szpinaku, fasolki szparagowej
– bez żadnych glikemicznych konsekwencji.
A oto przykład obliczenia ładunku glikemicznego 100 gramowej porcji arbuza, dla którego IG
= 75. Zawartość węglowodanów przyswajalnych w 100 gramach tego owocu wynosi około 8 g.
Zatem:
ŁG = (75 x 8)/100 = 6.
Nie jest to dużo, poziom glukozy znacznie się nie podniesie. Możemy śmiało taką porcję zjeść.
Inny przykład obliczenia ŁG dla fasoli czerwonej z 400 gramowej puszki. Fasola czerwona z
puszki ma IG = 40. W tabelce umieszczonej na puszce napisano, że masa węglowodanów
zawartych w 100 g fasoli wynosi 9,2 g. Zamierzamy zjeść połowę zawartości puszki czyli 200 g
fasoli. Więc:
ŁG = (40 x (9,2/100) x 200)/100 = (40 x 18,4)/100 = 736/100 = 7,36
Jest to również bardzo mało.
Następny przykład to ładunek glikemiczny dla łyżeczki miodu. Zawartość węglowodanów wynosi
tu około 5 g, a indeks glikemiczny dla miodu – 57.
ŁG = (5 x 57)/100 = 2,85
58 Chodzi tu o węglowodany przyswajalne, tj. nie zawierające błonnika.
59 Do wzoru należy wpisywać liczby bez jednostek.
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Jak widać, jedną łyżeczkę miodu można więc skonsumować bez znaczących konsekwencji. Nawet
dwie lub trzy łyżeczki spożyte w ciągu dnia zbytnio nie zaszkodzą.
ŁG nie większy niż 10 uważany jest za niski, ładunek glikemiczny zawarty w przedziale:
10 < ŁG < 20 uważany jest za średni, a ŁG>= 20 – za wysoki. Sumaryczny ładunek glikemiczny
dla wszystkich produktów spożytych w ciągu dnia określa się jako niski, jeśli nie przekracza 80, a
uważa się go za wysoki, jeśli przekracza 120.

Indeks glikemiczny wybranych produktów
Poniżej podano indeksy glikemiczne wybranych produktów. Przedstawione tu zestawienie jest
kompilacją różnych wartości liczbowych IG zaczerpniętych z tabel podawanych na stronach i
portalach medycznych. Liczby umieszczone w tych tabelach często się od siebie w jakimś stopniu
różnią (zwykle niewiele ale niekiedy nawet bardzo), więc często podawano tu wartości średnie z
kliku tabel. Jeśli IG zależy od gatunku czy dojrzałości danych warzyw i owoców lub od sposobu
przyrządzania czy gotowania potrawy lub jeśli wartości podane w niektórych tabelach różnią się
dość znacznie – umieszczano dwie wartości.

Nabiał i tłuszcze
Jaja 0
Jogurt naturalny 35-40
Masło 0
Masło orzechowe 25-40

Mleko 2% tłuszczu 35
Mleko pełne 3% tłuszczu 27
Mleko skondensowane 60
Mleczko sojowe 30

Mleko zsiadłe, kefir 30
Śmietana 0
Tłuszcze roślinne (oleje) 0
Twaróg 30

Jabłka surowe 35
Jabłka suszone 29
Jeżyny 25
Kaki (Sharon) 50
Kiwi 50
Maliny 25
Mandarynki 30
Mango 50
Melon 60
Morele 30
Morele suszone 40
Nasiona lnu, słonecznika,
sezamu 35
Nektarynki 35
Orzechy (włoskie, laskowe) 15
Orzeszki ziemne 14
Papaja 60

Pigwa 35
Pomarańcze 35
Porzeczki czarne 15
Porzeczki czerwone 25
Rodzynki 65
Sok grejpfrutowy niesłodzony 45
Sok jabłkowy niesłodzony 50
Sok pomarańczowy naturalny 45
Śliwki 35
Śliwki suszone 40
Truskawki 25-35
Winogrona zielone i czerwone
niezbyt słodkie 45
Wiśnie 25
Żurawina niesłodzona 45

Owoce i nasiona
Agrest czerwony, brązowy 35
Agrest zielony 15
Agrest żółty 15
Ananas świeży 45
Ananas z puszki 65
Arbuz 75
Banan bardzo dojrzały 60
Banan niedojrzały 45
Borówki 25
Brzoskwinie 35
Brzoskwinie z puszki 55
Czereśnie 20
Daktyle suszone 70-105
Figi suszone 40
Fistaszki 15
Grejpfrut 25-30
Gruszki 30
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Warzywa i produkty warzywne oraz inne rośliny jadalne
Avocado 10
Bakłażan 20
Bataty 50- 60
Bób gotowany 80
Bób surowy 40
Brukselka 15
Buraki gotowane 65
Buraki z puszki 65
Buraki surowe 30
Cebula 15
Chipsy 70
Ciecierzyca gotowana 30
Cukinia 15
Dynia 75
Fasola biała, czarna,
czerwona, gotowana 35
Fasola czerwona z puszki 40
Fasolka szparagowa żółta lub
zielona 15
Groch gotowany 22
Groszek zielony z puszki 45-60
Groszek zielony 35-40
Grzyby 15

Kabaczek 75
Kalafior 15
Kapusta biała i kiszona 15
Kiełki 15
Koper 15
Kukurydza 65
Kukurydza prażona 85
Marchew gotowana 80
Marchew surowa 16-30
Mąka ziemniaczana 90
Ogórek świeży 15
Oliwki 15
Papryka 15
Pędy bambusa 20
Pomidor 30
Popcorn 85
Por 15
Rabarbar 15
Rzepa 30
Rzodkiewka 15
Sałata 15
Seler gotowany (korzeń) 85
Seler naciowy 15

Seler surowy (korzeń) 35
Soczewica zielona gotowana 30
Soczewica czerw. gotowana 26
Sok z marchwi niesłodzony 43
Szparagi 15
Szpinak 15
Zarodki pszenne 15
Ziemniaki pieczone 85-95
Ziemniaki puree 80
Ziemniaki obrane, gotowane na
miękko 70
Ziemniaki obrane, gotowane na
parze 65
Ziemniaki w mundurkach 65
Ziemniaki sałatkowe gotowane
„al dente” 55
Ziemniaki młode 55

Kasza jaglana 70
Kasza jęczmienna 70
Kasza kuskus 65
Kasza manna 55-60
Kasza perłowa 25
Komosa ryżowa 35
Makaron z maki pszennej 70
Makaron razowy al dente 37-40
Makaron ryżowy 40
Makaron z pszenicy durum 50
Musli niesłodzone 50
Naleśniki z białej mąki 85
Otręby owsiane 40
Pączki 70
Placek z owocami 75
Płatki kukurydziane 85
Płatki owsiane niegotowane 40
Płatki owsiane gotowane 60

Rogalik 70
Ryż biały gotowany na miękko
100
Ryż biały gotowany na
półtwardo 64
Ryż brązowy gotowany 50-55
Ryż czerwony 55
Ryż długoziarnisty gotowany 55
Ryż dmuchany 85
Ryż dziki 35
Ryż basmati 55
Spaghetti z mąki białej gotowane
na miękko 61
Spaghetti z mąki białej gotowane
„al dente” 38
Sucharki 70

Produkty zbożowe
Bagietka francuska 90-95
Biszkopt 70
Bułeczka drożdżowa 95
Bułka pszenna 90
Chleb bezglutenowy 90
Chleb orkiszowy 50
Chleb owsiany z otrębami 45
Chleb pełnoziarnisty 65
Chleb pszenny z białej mąki 90
Chleb pumpernikiel bez dodatku
cukru 45
Chleb ryżowy 70
Chleb żytni z białej maki 65
Chleb żytni z mąki z pełnego
przemiału 45-58
Ciasto francuskie 60
Ciasto z mąki pełnoziarnistej 50
Kasza gryczana 40
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Słodycze, napoje niesłodzone i słodzone oraz alkoholowe
Baton Mars 65
Budyń słodzony 45
Czekolada gorzka 15-25
Czekolada słodzona 75
Fruktoza 20
Glukoza 100
Gofry 75

Herbata, napar bez dodatków 0
Kakao niesłodzone 20
Kawa, napar bez dodatków 0
Ksylitol (zamiennik cukru) 8
Lody śmietankowe słodzone 60
Miód 55-60
Coca-Cola 58

Napoje słodzone gazow. 55-65
Piwo 110
Sacharoza (popularny cukier) 68
Stevia (słodzik) 3
Syrop klonowy 65
Wino wytrawne 0
Żelki 75

Zawartość węglowodanów w owocach i warzywach
Zawartość węglowodanów w paczkowanych produktach ( w torebkach, pudełkach, puszkach,
słoikach czy butelkach) jest zwykle podana na opakowaniu i nie ma potrzeby przytaczania ich w
tym miejscu. Wegetariańskie produkty niepaczkowane to najczęściej owoce i warzywa. Poniżej
umieszczono tabele ilości gramów węglowodanów zawartych w 100 gramach tych produktów. Są
to uśrednione i zaokrąglone wartości dla wybranych produktów z tabel podawanych na różnych
stronach internetowych.

Owoce
Agrest
Ananas
Arbuz
Avocado
Banan
Brzoskwinia
Cytryna
Czarna jagoda
Czereśnia
Daktyl suszony
Dzika róża (owoc)
Figa świeża
Figa suszona
Grejpfrut
Gruszka

12
14
8
7,5
25
12
10
12
15
75
20
19,5
80
10
15

Jabłko
12
Jabłko suszone
60
Jeżyna surowa
13
Kaki (Sharon)
16
Kiwi
14
Liczi (śliwka chińska) 17
Malina
12
Mandarynka
12
Mango
18
Melon
9
Mirabelka
15
Morela
12
Morela suszona
73
Morwa
8
Nektarynka
12

Oliwka zielona kons.
Papaja
Pomarańcza
Porzeczka biała
Porzeczka czarna
Porzeczka czerwona
Poziomka
Rodzynek
Śliwka
Truskawka
Winogrono
Wiśnia
Żurawina świeża

4
11
12
13|
15
14
8
72
12
7,5
18
11
12

6,5
25
5,5
14
5,5
9
10
7
26
3,5

Cykoria
Czosnek
Dynia
Fasola suszona
Fasola szparagowa
Groch suszony
Groszek zielony
Groszek konserwowy
Kalafior
Kalarepa

Kapusta biała
Kapusta pekińska
Kapusta czerwona
Kapusta kiszona
Kapusta włoska
Kiełek pszenicy
Kukurydza (kolba)
Marchew
Ogórek
Ogórek kiszony

7,5
3
6,5
3,5
7,5
50
24
9
3
2

Warzywa
Bakłażan
Batat
Boćwina
Bób
Brokuł
Brukselka
Burak
Cebula
Ciecierzyca (kiełki)
Cukinia
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4
33
8
62
8
60
16,5
16
5
6,5

Ogórek konserwowy
Papryka czerwona
Papryka zielona
Pietruszka (korzeń)
Pomidor
Por
Rzepa

5,5
6,5
4,5
11
3,5
6
8

Rzodkiewka
Rzodkiew biała
Sałata
Seler (korzeń)
Seler naciowy
Soczewica czerwona
Soja, kiełki
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4,5
4
3
8
3,5
58
10

Szczaw
Szparagi
Szpinak
Ziemniaki średnio
Ziemniaki młode

5
3,5
3
18,5
16,5
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