
         SAMOOPIEKA ( self-care)  -  DBAM O SIEBIE 

 
     Owoce w diecie – jabłko. 
 
Rozmawiając o zdrowym odżywianiu, o utrzymaniu właściwych  zasad odżywiania,          

o różnych dietach i ich cudownych właściwościach bardzo często zapominamy o kilku 

podstawowych zasadach. Nie żyjemy po to by jeść, lecz jemy by móc funkcjonować tak 

jak chcemy, by żyć. Dlatego dbałość o odżywianie  nie jest niczym nowym i nie powinno 

od nas wymagać specjalnych działań. Jednak w natłoku  reklam, zaleceń, poleceń, 

programów i ofert wspierania  w utrzymaniu dobrej kondycji – prywatni trenerzy, 

medytacje, grupy wsparcia osób otyłych wydaje nam się, że całe nasze życie musi 

obracać się wokół tego co jemy i jak wyglądamy.  Oczywiście, że są to bardzo ważne 

aspekty dla zdrowia (nie tylko fizycznego) ale nie powinny stanowić celu życia tylko być 

naturalnym elementem  bytu człowieka. Drugą ważną zasadą, o której dzisiaj 

zapominamy to fakt, że im prościej przygotowane posiłki  tym są zdrowsze i trzeci fakt: 

drogo nie oznacza zdrowo a wielokrotnie  jest odwrotnie. Dlatego zamiast prześcigać się 

w stosowaniu cudownych składników, środków i diet  należy  tak układać każdy dzień, 

by posiłki były istotne dla umożliwienia dalszego funkcjonowania – jem, by nie 

odczuwać głodu.  Polska tak jak każdy kraj ma swoją specyfikę  naturalności warzyw, 

owoców, składników diety  - wynika to z  położenia w określonym klimacie oraz                

z uwarunkowań funkcjonowania człowieka wynikających z  klimatu, zmian pór roku, 

ilości słońca, opadów, średnich temperatur. Dlatego warto popatrzeć na to co jest blisko 

nas – polskim, bardzo zdrowym owocem jest jabłko. Ogromna ilość odmian ( ok. 10 tyś) 

jabłek, kolor, smak, zawartość wody i cukru, witamin oraz możliwości przetwarzania  

sprawiają, że wiele tracimy zapominając o tym co mamy na własnym podwórku                 

a prześcigając w spożywaniu sprowadzanych z bardzo daleka, smacznych ale jak 

chemicznie zabezpieczonych owoców tropikalnych. Jabłka  poza tym, że są tanie to  

dostępne  w najprostszym i najzdrowszym wydaniu: prosto z drzewa. Zjadane ze skórką 

a czasem nawet z wyjadaniem środka nasion są cennym składnikiem diety.  Jabłko 

zawiera dużo witaminy C ( im bardziej kwaśne i mniejsze tym więcej), bierze udział        

w wielu ważnych dla zdrowia procesach w organizmie: wymiata wolne rodniki, bierze 

udział w biosyntezie kolagenu ( młody wygląd, ograniczenie ilości zmarszczek),  

uszczelnia ścianę naczyń krwionośnych, ogranicza powstawanie tzw. pajączków. 

Zawartość witaminy C w jabłkach surowych  to szczególna zaleta ale zwiększa się            

w przypadku jabłek kiszonych – dzisiaj to pewnie niezrozumiałe dla wielu. Ale twarde         

i gorzkawe w posmaku jabłka lub szare renety ułożone między warstwami kapusty 

przygotowanej do kiszenia wspaniale kiszą się razem z nią. Kiedy są gotowe ich smak 

jest niesamowity: są miękkie, zimne, kwaśne, orzeźwiające  i zdrowe – zwłaszcza zimą 

zamiast różnych specyfików na przeziębienie. Dla dzieci i osób starszych oraz dla 

dorosłych doskonały deser  lub uzupełnienie  posiłków – czyste, bez konserwantów, 

smaczne i zdrowe oraz swoje.  Jabłka zimą to również zapiekane w całości                           

w piekarnikach ( kiedyś w kuchniach lub piecach kaflowych) dzisiaj w piekarnikach 



elektrycznych lub rozbudowanych kominkach. Podawane  prosto z pieca to smaczne           

i pożywne danie na popołudnia i desery. Jabłka powinny być zjadane i przetwarzane 

wraz ze skórką – ponieważ  tuż pod nią jest najwięcej witamin.  Im mniej obróbki 

termicznej tym więcej  wartości odżywczych – ale lepiej zjeść przetwory domowe 

zawierające mniej witamin niż  zjadać przetworzone i konserwowane  chemicznie  

uzupełnienia diety. Jabłka to również owoce, które mogą być stosowane w dietach            

w chorobach przewlekłych ( cukrzyca, choroby nerek). Należy tylko wybierać odmiany, 

które zawierają mniej cukru ( cukrzyca) lub mniej wody ( choroby nerek). Jabłka 

stosowane są również w leczeniu osób otyłych ( diety odchudzające – 30 – 50 kcal/100 g 

jabłka). Kiedy długi wieczór kusi podjadaniem słodyczy lepiej zjeść jabłko świeże, 

pieczone, kiszone lub suszone. Jabłko to nie tylko owoc grzechu ale też owoc mądrości, 

dlatego zamiast czekoladki z reklamy do teczki szkolnej dziecka wrzućmy tam  zdrowe 

jabłko.  
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