
 

 

 

 

Jak wzmocnić odporność za pomocą 
diety? [Zapytaliśmy 9 specjalistów] 

 

Temat odporności bez wątpienia jest ważny w ostatnim czasie.  Dlatego poprosiliśmy 9 
specjalistów, aby podpowiedzieli jak wzmocnić swoja odporność za pomocą diety. 

Poznaj kilka różnych perspektyw! 

Olga Białas @dobrydietetyk.olga 

Przeziębienia oraz infekcje rokrocznie zbierają żniwa wśród Polaków. Głównym celem 
odporności organizmu jest ochrona przed patogenami, takimi jak bakterie, wirusy czy 
drobnoustroje chorobotwórcze. 

Przy niedoborowej diecie, braku regeneracji i ciągłym stresie można odczuć znaczny spadek 
odporności. Często nie zdajemy sobie sprawy, iż właśnie takie mogą wpływać na zaburzenie 
pracy naszego układu immunologicznego.  

Współczesny model diety, opierający się na wysoko przetworzonej żywności charakteryzuje 
się małą podażą witamin i minerałów, prowadzi do niedoboru kluczowych składników 
odżywczych, co między innymi wpływa na regulację funkcji odpornościowych. 

Pod kątem zwiększania odporności organizmu warto zwrócić uwagę  substancje pochodzenia 
roślinnego, takie jak: polisacharydy, flawonoidy, polifenole, garbniki, laktony i wiele innych. 
Biorą udział w biosyntezie komórek odpornościowych.   

W celu zachowania dobrej kondycji organizmu, należy dbać o podaż z dietą znacznych ilości 
antyoksydantów. Warto sięgać po dużą ilość sezonowych warzyw i owoców: 4-5 porcji 
warzyw i 1-2 porcje owoców dziennie. Dodatkowo jadłospis powinien być bogaty w kwasy 
tłuszczowe omega-3, imbir, czosnek, kiszonki oraz błonnik. Również dobrym pomysłem jest 
stosowanie przypraw przeciwzapalnych: kurkuma, imbir, cynamon. 

W diecie powinny znaleźć się produkty, takie jak: 

● Miód i produkty pszczele – dzięki ich stosowaniu ustępują bóle gardła, chrypka czy 
spada podwyższona temperatura ciała. 

● Czarny bez – kwiaty czarnego bzu, używane są jako środek napotny i 
przeciwgorączkowy. 

● Aronia – przypisuje się jej działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i 
antybakteryjne. 
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● Kiszonki - znajdują się w nich bakterie kwasu mlekowego, które zapewniają ochronę 
przed chorobotwórczymi bakteriami i stymulują działanie układu odpornościowego. 

Jakie witaminy i minerały? 

Do składników wzmacniających naszą odporność należą przede wszystkim: 

● Wit D 
● Wit C 
● Wit E 
● Cynk 
● Kwasy omega-3 
● Probiotyki 

Sposób odżywiania może modyfikować działanie układu odpornościowego, a odpowiednio 
dobrane składniki żywieniowe mogą usprawniać jego funkcjonowanie. Jednym z czynników o 
kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia układu odpornościowego jest zbilansowana dieta, 
bogata w witaminy i mikroelementy. Jadłospis powinien przede wszystkim dostarczać 
odpowiedniej ilości składników energetycznych i odżywczych do  organizmu, ale także 
korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu immunologicznego. 

 

Oliwia Poniatowska @liv.diet  

Na odporność naszego organizmu pracujemy każdego dnia. Doraźne działania nie zastąpią 
nam zdrowych nawyków. A o jakie nawyki warto walczyć?  

Zdecydowanie będą to: umiarkowana aktywność fizyczna i dbałość o sen i regenerację, 
jednak nie można zapomnieć o zdrowej diecie.  

W pierwszej kolejności powinniśmy skupić się na eliminacji żywności wysokoprzetworzonej - 
fast foodów, słodyczy, słonych przekąsek oraz ograniczyć dosładzanie posiłków i napojów. 
Wysokie spożycie cukru osłabia pracę naszych limfocytów, które są odpowiedzialne za 
obronę organizmu.  

Warto jednak wspomnieć że stosowanie diet skrajnie niskokalorycznych również będzie 
działało na naszą niekorzyść. Organizm musi być prawidłowo odżywiony by miał siłę bronić 
się przed infekcjami. 

Zwróćmy jednak uwagę na produkty, które warto dodać do swojego menu.  

Będą to: 

● Produkty fermentowane, zawierające bakterie kwasu mlekowego: kiszone warzywa, 
fermentowane produkty mleczne (jogurty, kefiry, maślanki) - wspierają one nasze 
błony śluzowe oraz zdrowie jelit. 
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● Tłuste ryby morskie, tran, orzechy włoskie, siemię lniane - produkty te 
charakteryzują się zawartością kwasów tłuszczowych omega-3, które to 
przeciwdziałają powstawaniu związków prozapalnych w organizmie.  

● Pokarmy bogate w witaminę A, z uwagi na jej pozytywne działanie na limfocyty. 
Witaminę A odnajdziemy w żółtkach jaj, podrobach, maśle ale również w warzywach 
takich jak: dynia, papryka czy marchew. 

● Dzika róża, truskawki, czarne porzeczki, aronia, papryka, natka pietruszki - te 
produkty obfitują w witaminę C. Jest ona silnym antyoksydantem i wspiera pracę 
naszych białych krwinek. Nie chroni nas ona przed samym zachorowaniem, lecz może 
w nieznaczny sposób skrócić czas samej infekcji. 

Warto suplementować witaminę D, gdyż pomimo spożywania produktów ją zawierającą 
większość populacji i tak cierpi z powodu niedoborów. Suplementacja kwasami omega-3 
może również okazać się niezbędna u osób nie spożywających ryb, oraz u wegan i wegetarian, 
gdyż roślinne źródła kwasów omega-3 nie dostarczają tego związku w tak efektywny sposób 
jak produkty odzwierzęce.  

 

Justyna Wolniewicz @hejlu.pl 

Okres jesienno-zimowy stanowi idealne warunki do rozprzestrzeniania się różnych 
patogenów w efekcie czego znacznie częściej dochodzi do zachorowań.  

Podstawą do ograniczenia ilości zachorowań jest zachowanie właściwych zasad higieny.  

My natomiast możemy dla swojej odporności zrobić dużo więcej – możemy wspierać ją 
każdego dnia poprzez właściwe odżywianie, aktywność fizyczną, dbanie o właściwą ilość oraz 
jakość snu, a także poprzez umiejętne radzenie sobie ze stresem. 

W kontekście wspomagania odporności naszego organizmu szczególnie istotne są witaminy i 
minerały, przede wszystkim te o właściwościach przeciwutleniających. Dlatego też warto w 
okresie podwyższonego ryzyka infekcji zwrócić uwagę na udział w diecie witaminy C i E oraz 
karotenoidów. Ponadto dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego 
znaczenie będzie miała również witamina D, selen, cynk, żelazo oraz kwasy omega-3. 

Witamina C chroni nasze komórki przed wolnymi rodnikami, wpływa na proces gojenia się 
ran, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych oraz zwiększa poziom immunoglobulin. 
Najlepszymi źródłami witaminy C są: kiwi, aronia, maliny, cytrusy, żurawina, awokado, natka 
pietruszki, papryka i szpinak. 

Karotenoidy najczęściej występują w formie beta-karotenów, a te przekształcane są w 
organizmie do witaminy A, która to wpływa na odporność poprzez ochronę skóry i błon 
śluzowych, syntezę przeciwciał, aktywację makrofagów, komórek NK i limfocytów. W Polsce 
głównym źródłem witaminy A jest mięso i jego przetwory, tłuszcze zwierzęce oraz mleko i 
przetwory mleczne.  Natomiast źródłem beta-karotenu są przede wszystkim warzywa – w 

 

©2020 a4academy.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tej 

treści bez pisemnej zgody A4academy sp. z o.o. zabronione. 

https://www.instagram.com/hejlu.pl/?hl=pl
https://a4academy.pl/


 

 

 

szczególności te o czerwonym, pomarańczowym, żółtym i ciemnozielonym zabarwieniu 
(marchew, dynia, papryka, natka pietruszki, szpinak) oraz owoce – wiśnie, pomarańcze i 
brzoskwinie. 

Witamina E jest antyoksydantem, działa przeciwzapalnie, reguluje aktywność biologiczną 
wyspecjalizowanych komórek układu immunologicznego oraz hamuje agregację płytek krwi. 
Główne źródła to oleje roślinne – oliwa z oliwek, olej rzepakowy, ryżowy, słonecznikowy, 
rośliny strączkowe, orzechy i rośliny oleiste. 

Witamina D między innymi - moduluje aktywność układu immunologicznego, bierze udział w 
regulowaniu ciśnienia krwi, wspomaga utrzymanie stężenia wapnia i fosforu w osoczu 
odpowiedniego dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego osiągnięcia i 
utrzymania gęstości mineralnej kości na właściwym poziomie. Witaminę D3 znajdziemy 
przede wszystkim w rybach morskich i olejach rybich oraz w mniejszych ilościach w mięsie, 
podrobach, drobiu i przetworach mlecznych. Dostarczana jest z pożywieniem, ale również 
syntezowana w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. 

Selen chroni nas przed wolnymi rodnikami, obniża zdolność związków kancerogennych do 
wywoływania mutacji, hamuje podział komórek rakowych i powstrzymuje ich 
rozprzestrzenianie się w tkankach. Wzmacnia humoralną i komórkową odpowiedź 
immunologiczną. Głównymi źródłami selenu jest mięso i jego przetwory, produkty zbożowe, 
mleko i jego przetwory oraz jaja i ryby. 

Cynk odpowiada za utrzymanie stabilności błon komórkowych, obronę immunologiczną 
organizmu, metabolizm alkoholu oraz odczuwanie smaku i zapachu. Cynk znajdziemy przede 
wszystkim w produktach zbożowych oraz mięsie i jego przetworach, natomiast w mniejszym 
stopniu również w produktach mlecznych i warzywach. 

Żelazo odgrywa ważną rolę w zwalczaniu bakterii i wirusów przez system immunologiczny, 
wpływa na metabolizm cholesterolu, sprzyja detoksykacji szkodliwych substancji w wątrobie 
oraz wchodzi w skład wielu enzymów i związków pełniących  istotne funkcje  w organizmie. 
Główne źródła to produkty zbożowe oraz mięso i jego przetwory. 

Kwasy Omega-3 działają przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo, poprawiają 
insulinowrażliwość, obniżają stężenie trójglicerydów i LDL, zmniejszają ryzyko arytmii oraz 
obniżają ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Główne źródła to ryby (łosoś, pstrąg tęczowy, 
makrela, tuńczyk, halibut), tran, olej z alg,  siemię lniane i olej lniany, nasiona chia i konopii, 
orzechy włoskie i olej rzepakowy. 

Wzmacniający napój jesienny, proporcje na 3 szklanki: 

● Korzeń imbiru 3 cm (właściwości m.in. bakteriobójcze, przeciwzapalne i odkażające) 
● Korzeń kurkumy 3 cm (właściwości m.in. przeciwzapalne i przeciwutleniające) 
● Cytryna 1 sztuka 
● Miód 1 łyżka 
● Woda 750 ml 

 

©2020 a4academy.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tej 

treści bez pisemnej zgody A4academy sp. z o.o. zabronione. 

https://a4academy.pl/


 

 

 

Imbir, kurkumę i cytrynę obieramy i miksujemy. Wlewamy wodę i dodajemy miód. 
Podgrzewamy mieszając, do 60°C. Pijemy ciepłe. 

 

Patrycja Marszalec @zdrowy_sukces 

O budowanie i wzmacnianie naszej odporności możemy troszczyć się każdego dnia. Składa 
się na to wiele czynników takich jak odpowiednia ilość snu, mniej stresu czy hartowanie się, 
jednak ogromną rolę w tym wszystkim pełni odpowiednia dieta. Należy pamiętać, że białe 
krwinki powstają w głównej mierze w szpiku kostnym z komórek macierzystych, z których 
również tworzą się krwinki czerwone. Z tego względu ważnymi składnikami diety są produkty 
bogate w żelazo i witaminy z grupy B. Istotnym źródłem żelaza są wątróbka i jajka. Witaminy 
z grupy B to w głównej mierze produkty zbożowe, mięso i rośliny strączkowe. 

Pamiętajmy, że system GALT, czyli nasz układ odpornościowy znajdujący się w jelitach, żeby 
poprawnie funkcjonował, potrzebuje właściwej mikrobioty jelitowej. Możesz o nią zadbać 
spożywając produkty wartościowe takie jak kiszonki i fermentowane napoje mleczne, tłuste 
ryby, orzechy, sezonowe warzywa i owoce. Chcąc zadbać o mikrobiotę musisz wyeliminować 
z diety fast foody, sklepowe słodycze i produkty przetworzone. 

Dla prawidłowo funkcjonującego układu odpornościowego potrzebujesz dostarczać z 
pokarmami odpowiedniej ilości pełnowartościowego białka, tłuszczy i węglowodanów oraz 
witamin i składników mineralnych. Dobrymi źródłami białka będą chude mięsa, ryby, jaja, 
mleko i sery. Wartościowe węglowodany dostarczysz z ciemnym pieczywem, pełnoziarnistym 
makaronem oraz gruboziarnistymi kaszami. Źródłem dobrych tłuszczów są ryby, awokado, 
orzechy, olej rzepakowy czy lniany. 

Spośród witamin kluczowych są witaminy D, A, E i C. Jednak najważniejsza jest tutaj 
witamina D, jej niedobór upośledza układ odpornościowy. Niestety trudna jest do 
dostarczenia z dietą i jej suplementacja w okresie jesienno-zimowym jest konieczna. 
Witamina A wspomagając nasze limfocyty mobilizuje je do walki z infekcją, jej niedobór 
niestety je osłabia. Witaminę tą znajdziesz w żółtkach jaj, podrobach, czerwonym mięsie, 
tranie, maśle, śmietanie, śledziach oraz w warzywach o czerwonej i pomarańczowej skórce, 
takich jak marchew, dynia, papryka, pomidory. Witaminę E znajdziesz w maśle, żółtku jaja, 
orzechach, oliwie z oliwek, oleju z wiesiołka. Witaminę C w dużej ilości zawiera papryka, 
pietruszka, dzika róża czy kiwi. 

 Ważne dla odporności są składniki mineralne takie jak cynk i selen. Cynk znajdziemy w 
owocach morza, rybach i wątróbce. Z kolei duże ilości selenu zawierają podroby, ryby i 
orzechy brazylijskie. Nie można zapomnieć o flawonoidach, które mają działania 
antyoksydacyjne, przeciwzapalne. Znajdziemy je w czosnku, cebuli, brokułach, kapuście 
czerwonej, papryce i buraku ćwikłowym, truskawkach, żurawinie, dzikiej róży i winogronach. 
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 Ida Piątkowska @idainhappyland 

Jesień we wspomnieniach z dzieciństwa: spacery po parku, zbieranie kasztanów, zapach 
babcinej szarlotki i herbata z imbirem. 

Jesień na Instagramie: modny płaszcz,  spadające złote liście, piękne ujęcie z dyniowej farmy.  

Jesień w reklamie: niebezpieczne „zarazki” goniące niewinną dziewczynę, która ostatkiem sił 
dobiega do apteki, gdzie farmaceuta wręcza jej magiczne „witaminy”, które odganiają złe 
wirusy i choroby. 

Jesień w rzeczywistości: deszcz, wiatr, za duże swetry, za duże ilości chusteczek i 
poszukiwanie remedium na jesienne przeziębienia…. 

Który opis najbardziej pasuje do Ciebie? 

Ja zamiast czekać na jesienne infekcje, stawiam na profilaktykę i staram się cały rok dbać o 
moją odporność. Jesienią uruchamiam jednak naturalne taktyki - „sposoby”, które wyniosłam 
z domu rodzinnego – i pomagają mi one ustrzec przed jesiennymi chorobami. Podstawą jest 
oczywiście zbilansowana dieta: bogata w witaminy A, B, C, E i mikroelementy. Dbam też o 
aktywność fizyczną, spacery na świeżym powietrzu, rozciąganie i odpowiednią ilość snu. Do 
tego dochodzi lista moich kuchennych ulubieńców, którzy szczególnie dobrze sprawdzają się 
w sezonie jesiennym! 

● Złote mleko- czyli mój jesienny eliksir mocy! To mleko roślinne, najczęściej owsiane 
lub sojowe, gotowane z kurkumą, imbirem, cynamonem i szczyptą pieprzu. Przyprawy 
doskonale rozgrzewają, a zawarte w nich składniki wspierają pracę układu 
odpornościowego. 

● Czosnek- jesienią poziom jego konsumpcji znacząco u mnie wzrasta, nie tylko ze 
względu na walory smakowe. Flawonoidy, aminokwasy, witaminy, saponiny, 
polisacharydy, związki mineralne, organiczne związki siarki czynią z czosnku 
naturalny antybiotyk! Szczególnie polecam zupę krem z pieczonych pomidorów i 
czosnku! 

● Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3-  dbam o ich udział w diecie ze względu na 
szereg korzystnych dla organizmu właściwości i... dlatego że ich roślinne źródła: 
orzechy włoskie, siemię lniane, nasiona konopi – idealnie pasują do jesiennych 
przepisów. Jako weganka, dla czerpania pełnych zdrowotnych korzyści, suplementuję 
również kwasy EPA i DHA. Szczególnie polecam dodać te orzechy i ziarna do kaszy 
jaglanej ugotowanej z jabłkiem i cynamonem. Do tego jogurt roślinny- i mamy pyszne 
jesienne śniadanie.  
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Agnieszka Wianecka @awianecka_dietetyk 

Z dietetycznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na to, aby dieta była 
pełnowartościowa - zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Dieta o bardzo niskiej 
kaloryczności, uboga w składniki odżywcze, może negatywnie wpłynąć na naszą odporność. 
Oczywiście normalizacja masy ciała jest jak najbardziej wskazana u osób z nadwagą i 
otyłością, ale warto robić to z głową i najlepiej pod okiem specjalisty. 

Jeśli zaś chodzi o aspekt jakościowy, warto wzbogacać dietę w składniki odżywcze niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego: 

● żelazo, które znajdziemy w mięsie, podrobach, jajkach, strączkach, burakach czy 
pestkach dyni,  

● cynk obecny w zbożach, orzechach, mięsie, jajach, strączkach i innych warzywach, 
● selen dostępny w podrobach, mięsie, jajach, nabiale czy orzechach, 
● kwasy omega-3, które dostępne są głównie w tłustych rybach morskich (śledź, 

makrela, łosoś) i tranie, ale również w nasionach lnu, oleju lnianym, orzechach, 
nasionach chia, 

● witamina C powszechnie występująca w wielu owocach i warzywach, np. cytrusach, 
kiszonkach, papryce, pietruszce, kiwi. 

Bardzo ważne jest zadbanie o odpowiedni stan błony śluzowej jelit i mikrobioty - czyli GALT, 
naszego drugiego układu odpornościowego. Jelitowy układ immunologiczny zawiera 
mnóstwo komórek odpornościowych, dzięki czemu kontakt ze środowiskiem jest dla nas 
bezpieczny.  

Aby zadbać o jelita warto unikać alkoholu, NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), 
antybiotyków, spożywać błonnik, żywność niskoprzetworzoną o przeciwzapalnym działaniu.  

W niektórych sytuacjach korzystna może okazać się probiotykoterapia - stosowanie szczepu 
Lactobacillus Rhamnosus LGG w jednym z badań zmniejszało ryzyko infekcji górnych dróg 
oddechowych (34%) trwających dłużej niż 3 dni. (Hao 2011)  

Niemniej jednak nie dysponujemy na tę chwilę oficjalnymi rekomendacjami odnośnie 
probiotykoterapii w kontekście odporności. W kwestii suplementów jednym z niewielu 
preparatów wartych uwagi jest witamina D.  

Niedobór tej witaminy może wiązać się z osłabieniem działania układu immunologicznego. 
Pojawiają się pojedyncze doniesienia, jakoby niedobór witaminy D3 wiązał się z cięższym 
przebiegiem infekcji Covid- 19. (Weir, 2020) 

W okresie jesienno - zimowym, gdy niemożliwa jest synteza witaminy przy wykorzystaniu 
promieni słonecznych, należy suplementować 800 - 2000 IU na dzień (rekomendacje dla 
osób dorosłych z prawidłową masą ciała), najlepiej z posiłkiem zawierającym tłuszcze.  
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Na sam koniec, warto zwrócić uwagę na kwestię pozadietetyczną - wysypiajmy się! Niedobór 
snu może obniżyć poziom leukocytów (białych krwinek), zwiększyć poziom kortyzolu i cytokin 
prozapalnych.  

Sen może być również zbawienny nie tylko jako prewencja, ale sposób na walkę z toczącą się 
infekcją - podczas snu usprawnia się praca limfocytów T, przez co odpowiedź immunologiczna 
organizmu jest znacznie lepsza. (Dimitrov, 2019)  

 

Beata Bielecka @mistrzowskitalerz 

Wzmacnianie odporności w okresie jesienno-zimowym stanowi szczególnie istotny temat, 
ponieważ to właśnie w tym czasie nasz organizm narażony jest na różnego rodzaju infekcje. 
Na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego ma wpływ wiele czynników 
środowiskowych i właśnie jednym z najważniejszych jest odpowiedni sposób żywienia. 

Niedobory składników odżywczych, które mają szczególne znaczenie w stymulacji układu 
immunologicznego mogą przyczyniać się do zwiększonej podatności na infekcje. Dobrze 
zbilansowana dieta, dostarczająca odpowiednią ilość energii, białka, tłuszczów, 
węglowodanów, witamin oraz składników mineralnych pomaga wzmacniać procesy 
odpornościowe, a tym samym zmniejszać ryzyko pojawia się zakażeń.  

Wprowadzenie pewnych zmian do diety jest w stanie powstrzymać nas przed zachorowań, a 
w momencie jeśli już zachorujemy sprawi, że przebieg infekcji będzie dużo szybszy i 
łagodniejszy.  

Ważnym elementem w kontekście wzmacniania układu immunologicznego jest wartość 
energetyczna diety. Deficyt energetyczny przyczynia się do powstawania cytokin 
prozapalnych, czyli inaczej mówiąc redukcja kaloryczna wpływa negatywnie na 
funkcjonowanie układu odpornościowego.  

Na utrzymanie prawidłowej odporności organizmu mają wpływ m.in. białka, tłuszcze oraz 
węglowodany, a ważna jest tu zarówno ich ilość, ale także jakość.  

Ilość białka w diecie powinna wynosić minimum 1 g/kg masy ciała, a jeśli chodzi o jego źródło 
to należy wybierać chude mięso, ryby, jaja, mleko oraz jego przetwory.  

Główne źródło węglowodanów powinny stanowić produkty pełnoziarniste takie jak: grube 
kasze, ryż brązowy, chleb żytni, pełnoziarniste makarony. Ograniczyć należy cukry proste, 
które znajdują się m.in. w czekoladzie, ciastkach, drożdżówkach lub napojach słodzonych, 
ponieważ to właśnie one mogą przyczyniać się wzrostu masy ciała, a tym samym 
wywoływania stanów zapalnych w organizmie.  

Tłuszcze nasycone oraz trans mają działanie silnie prozapalne, dlatego też ich ilość 
powinniśmy ograniczyć do minimum. Zrezygnować należy z drożdżówek, ciastek, ciast czy 
utwardzonych margaryn, ponieważ to właśnie w nich znajdują się wspomniane tłuszcze.  
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Zadbać należy o odpowiednią podaż  WNKT n-3 oraz n-6, ponieważ wykazują one działanie 
immunomodulujące, czyli wpływają na wytwarzanie optymalnej odpowiedzi 
immunologicznej organizmu, m.in. zwalczają przyczyny stanu zapalnego.  

Głównym źródłem WNKT n-3 są tłuste ryby morskie m.in. łosoś, makrela, sardynki oraz 
halibut. Ponadto znajdziemy je także w orzechach włoskich, oleju lnianym, tofu czy siemieniu 
lnianym.  Tłuszcze z rodziny omega-6 dostarczymy wraz z olejem słonecznikowym, pestkami 
dyni, awokado lub orzechami ziemnymi.  

Niektóre z witamin oraz składników mineralnych mają duży wpływ na układ odpornościowy 
a jest to m.in.: 

Witamina D (cholekalcyferol) ma możliwość wchodzenia w interakcje z różnego rodzaju 
tkanki, dlatego tak duże znaczenie przypisuję się jej w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
immunologicznego. Niestety, w Polsce obserwuje się duże niedobory tej witaminy, dlatego też 
zwraca się uwagę na jej suplementację, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Dawką 
profilaktyczną jest 2000 j.m.  

Źródłem witaminy D w żywności jest m.in.: łosoś, tuńczyk, makrela, żółtko jaj oraz sery żółte. 
Trudno jednak z pożywienia przyswoić pełne dobowe zapotrzebowanie na ten składnik.  

Witamina A (retinol) znacząco wpływa na układ immunologiczny, a jej niedobór 
niekorzystnie wpływa na liczbę limfocytów T, ale także zaburza przebieg infekcji skórnych. 
Źródłem witaminy A w żywności jest mi.n. mleko, jaja, wątroba, tłuste sery. Aktywność 
witaminy A wykazuje także β-karoten, który znajdziemy w żółtych, czerwonych i zielonych 
produktach roślinnych. 

Witamina E (tokoferol) wykazuje działanie antyoksydacyjne. Występuje przede wszystkim w 
produktach roślinnych, a także w niewielkich ilościach w drobiu, rybach, i mleku. 

Cynk jest składnikiem mineralnym, który może znacząco wpłynąć na skrócenie przebiegu 
choroby. Badania pokazują, że dawka 100 mg/dobę skraca czas choroby aż o 33%. Głównym 
jego źródłem są produkty zbożowe, a także mięso i ryby. 

Selen jest bardzo silnym przeciwutleniaczem. Jego niedobór może doprowadzić do  osłabienie 
odpowiedzi immunologicznej organizmu na infekcję bakteryjną lub wirusową, dlatego też 
bardzo ważna jest jego podaż wraz z dietą. Znajdziemy go w rybach, mięsie, orzechach, ale 
także w mleku i jego przetworach.  

Dbanie o florę bakteryjną jest szczególnie kluczowe jeśli chodzi o odpowiednie 
funkcjonowanie układu immunologicznego. Badania pokazują, że stosowanie probiotyków 
istotnie skraca czas trwania infekcji. Możemy dostarczyć je wraz z pokarmem, a znajdują się 
np. w kiszonkach, zakwasach, fermentowanych produktach nabiałowych.  

Podsumowując, odpowiednie żywienie ma bardzo duże znaczenie w funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Włączenie do swojej diety produktów bogatych w wyżej wymienione 
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składniki odżywcze może znacząco wpłynąć na wzmocnienie odporności. Ponadto dobrze 
zbilansowana dieta może sprawić, że przebieg choroby będzie szybszy i łagodniejszy.  

 

Kamila Pach @_najedzona 

Okres jesienno zimowy jest to czas, gdzie najczęściej chorujemy. Warto dbać o swoje zdrowie 
z zewnątrz jak i od wewnątrz. Zadbaj o swoją dietę, aby nie zabrakło w niej: 

● warzyw i owoców bogatych w witaminę C i ß - karoten (produkty bogate w witaminę 
C: chrzan, brukselka, papryka czerwona, natka pietruszki, szpinak, kalarepa, czarna 
porzeczka, kiwi, truskawki, pomarańcza, grejpfrut, 

● produkty bogate w beta - karoten: marchew, natka pietruszki, jarmuż, szpinak, 
papryka czerwona, boćwina, melon, morele, brzoskwinie i śliwki) 

● witaminy D3, którą można znaleźć w tranie i tłustych rybach morskich 
● kiszonek np. kapusta kiszona, ogórki kiszone, sok z kiszonych buraków 
● fermentowanych produktów mlecznych takich jak kefir, maślanka czy jogurt 

naturalny 

Ubierajcie się ciepło, pamiętajcie o aktywności fizycznej, uważajcie na siebie w tym trudnym 
dla nas czasie i jedzcie zdrowo! :) 

 

Karolina Roman @fit.by.karo  

Jesień od zawsze kojarzy mi się ze wzrostem występowania infekcji. Sprzyja temu gorsza 
pogoda, zmiany temperatury na zewnątrz oraz mniejsza ekspozycja na słońce, a tym samym 
gorsza synteza witaminy D.  

Jednak mimo mało sprzyjających warunków, spokojnie możemy zadbać o odporność w 
domowym zaciszu. Uważam, że zdrowie całego organizmu w dużej mierze zależy od 
zdrowych jelit, dlatego warto zacząć wzmacnianie odporności właśnie od nich. Oczywiście 
podstawą dobrej i odżywczej diety są warzywa i owoce, ale o nich należy pamiętać o każdej 
porze roku. 

To one dostarczą nam niezbędnych witamin potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i 
dobrego samopoczucia. Istotne będzie wyeliminowanie lub zmniejszenie spożycia 
przetworzonej żywności oraz produktów zawierających cukier, które są prozapalne i mogą 
sprzyjać powstawaniu infekcji.  

Pomocne będą wszelkie jogurty, kefiry (warto żeby to były produkty naturalne, bez cukru) 
oraz kiszonki, które pomogą zbudować odpowiednią florę bakteryjną jelit, co przełoży się na 
ich lepszą perystaltykę oraz wchłanianie składników odżywczych. Pomocna przy 
wzmacnianiu odporności jest oczywiście witamina C, którą dostarczają owoce 
cytrusowe,natka pietruszki, papryka, brokuły. Dużą rolę w budowaniu odporności odgrywa 
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również witamina D, którą w okresie jesienno-zimowym warto suplementować i dostarczać z 
pożywieniem w postaci tłustych ryb, takich jak łosoś, węgorz, śledź czy makrela.  

Dopełnieniem właściwie skomponowanej diety będzie aktywność fizyczna, która 
zdecydowanie przyczynia się do wzrostu odporności organizmu poprzez oddziaływanie na 
układ immunologiczny oraz odpowiednio długi sen (7-8 godzin), który pozwala na 
regenerację tkanek. 

Dziękujemy za zapisanie się na listę i zapoznanie się z pierwszym, darmowym 
materiałem udostępnionym w ramach Black Week’u.  
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