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Choroby trawienne trapią 
coraz więcej Polaków. 
Jaka może być ich 
najczęstsza przyczyna? 
Wszystkie choroby, również tra-
wienne, mają wspólną przyczynę: 
styl życia, który wiąże się głównie 
z żywieniem i aktywnością rucho-
wą. Obie te sfery w  dzisiejszych 
czasach pozostawiają wiele do ży-
czenia. Dzisiaj mówimy o  cho-
robach cywilizacyjnych, których 
przykładem są: zawały, cukrzyca, 
otyłość, choroby z autoagresji, no-
wotwory, a także zaburzenia układu 

a choroby układu 
trawiennego

trawiennego. Przewód pokarmo-
wy oraz narządy trawienne, takie 
jak wątroba czy trzustka, znajdu-
ją się na pierwszej linii kontaktu 
z  żywnością. Żywność, zwłaszcza 
w dzisiejszych czasach, jest wysoko 
przetworzona, pełna toksyn, uboga 
w życiodajne warzywa i owoce, co 
nie służy zdrowiu. W takich przy-
padkach mogą pojawić się różne ob-
jawy ze strony układu trawiennego, 
takie jak: zgaga, refluks, wzdęcia, 
nudności, odbijania, bóle brzucha, 
zaparcia, biegunki itd. Nieraz prze-
konaliśmy się, że blokowanie tego 
rodzaju objawów chemią leków nie 
jest najlepszym wyjściem. Są one 
sygnałem, że należałoby zmienić 
żywienie. Liczne prace naukowe 
potwierdziły prawdę, że aby zacho-
wać zdrowie, ważne jest spożywa-
nie pokarmów opartych na bazie 
jak najmniej przetworzonych roślin, 
gęstych odżywczo, czyli bogatych 
w  substancje bioaktywne, a  więc 
głównie warzyw, owoców i pełno-
ziarnistych kasz, orzechów, roślin 
strączkowych. Ważne jest także 
wykluczenie tzw. nietolerancji po-
karmowych, które można wykryć 
za pomocą testu, np. Food Detecti-
ve, z próbki krwi. Pokarmy nietole-
rowane mogą wywoływać nie tylko 
stany zapalne i nadżerki błony ślu-
zowej żołądka, ale także wiele po-
ważnych stanów chorobowych, na 
przykład agresywne zapalenie wą-
troby, marskość, czy też wrzodzie-
jące zapalenie jelita grubego. 

Czy post warzywno-
owocowy może pomóc 
w schorzeniach wątroby 
lub trzustki?
Zarówno wątroba, jak i trzustka to 
narządy o  charakterze gruczołów, 
które pełnią wiele ważnych zadań 
związanych z  trawieniem, a  także 
z odtruwaniem. Dlatego też w przy-
padku przeładowania organizmu 
nadmiarem niezdrowej żywności 
może dojść do zaburzeń związanych 
nie tylko z  trawieniem, ale także 
do toksemii, stłuszczenia wątroby, 
a nawet ostrego zapalenia trzustki. 

W takich przypadkach widzieliśmy 
nieraz korzystne efekty postu na 
warzywach i  owocach. Mieliśmy 
przypadki, że po 6-tygodniowej ku-
racji ustąpiło stłuszczenie wątroby, 
a także po takiej diecie całkowicie 
wyzdrowiał pacjent, który cierpiał 
na ciężką postać ostrego zapalenia 
trzustki. To zdumiewające, że su-
rowizna, której często zabrania się 
w  chorobach trawiennych, może 
przynosić tak spektakularne uzdro-
wienia. Okazuje się, że w  trakcie 
diety warzywno-owocowej na-
rządy trawienne, np. trzustka, nie 
potrzebują produkować enzymów 

trawiennych, bo surowe rośliny po-
siadają własne enzymy, dzięki cze-
mu narządy te mają odpoczynek, 
a oszczędzona w ten sposób ener-
gia może służyć procesom naprawy, 
a więc leczenia. 

Post aktywuje procesy autofagii, 
czyli – mówiąc obrazowo – „samo-
zjadania” chorych i  zwyrodniałych 
tkanek, i jednocześnie prowadzi do 
regeneracji, co jest nieocenionym 
mechanizmem uzdrawiania. Regene-
racja odbywa się na poziomie genów 
i to dzięki niej organizm spontanicz-
nie może przywracać zdrowie.

O jakich głównych zasadach 
powinny pamiętać osoby 
z chorobami trawiennymi 
chcące podjąć post?
W  każdym przypadku, również 
w  chorobach układu trawiennego, 
warto przeprowadzić post warzyw-
no-owocowy, który polega na okre-
sowym spożywaniu warzyw oraz 
owoców niskocukrowych, takich 
jak jabłka, cytryny, grejpfruty, jago-
dy, pamiętając, że w diecie są wyklu-
czone rośliny zawierające skrobię, 
a więc ziemniaki i fasolowe. Pacjen-
ci gastryczni mogą na początku ku-
racji zastosować wersję gotowaną 
albo jeszcze lepiej – wersję sokową. 
W diecie pomocne mogą być rów-
nież zioła poprawiające trawienie, 
żółciopędne, redukujące wzdęcia, 
takie jak mielony kminek, majera-
nek czy mięta, oraz preparaty zioło-
we typu raphacholin. 

Jakie ma Pani Doktor 
doświadczenia dotyczące 
wpływu postu na 
pacjentów z chorobami 
układu trawiennego?
Nie widziałam lepszej metody le-
czenia chorób układu trawienne-
go niż post warzywno-owocowy, 
zwłaszcza w  chorobach wątroby. 
Nawet w  ciężkich przypadkach 
marskości wątroby z  wodobrzu-
szem opornym na leki moczopędne 
dieta zawsze przynosiła poprawę: 
normalizowały się nieprawidłowo 
wysokie enzymy wątrobowe, ustę-
powało wodobrzusze, następował 
przypływ sił, poprawiała się cera. 
W  jednym przypadku krańcowej 
marskości, gdy pacjentka czekała 
na przeszczep wątroby, zastosowa-
na dieta okazała się wspaniałą me-
todą przygotowującą organizm do 
przeszczepu, który ku zaskoczeniu 
lekarzy w Wiedniu, gdzie dokona-
no zabiegu, doskonale się przyjął 
i przejął funkcję. W przypadku cho-
roby wrzodowej na początku kura-
cji zwykle występują tzw. kryzysy 
ozdrowieńcze w  postaci biegunki, 
kiedy to złuszcza się chory nabłonek 
jelitowy, a  regeneracja zdrowego 
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nabłonka następuje w ciągu 36 go-
dzin i ku zdziwieniu pacjentów od 
tego czasu mogą już bez problemu 
jeść surowiznę, co wcześniej było 
niemożliwe. Zwykle po leczeniu 
dietą choroby wrzodowej już więcej 
nie było nawrotów. Także po diecie 
ustępowały zaburzenia czynnościo-
we, typu: zgaga, refluks, nadkwa-
sota, zaparcia czy biegunki. Jeden 
z przypadków był szczególnie ciężki 
i pozostał mi w pamięci. Dotyczył 
kobiety w wieku 65 lat, która trafiła 
do nas na dietę, szukając ostatniej 
deski ratunku, gdyż dotychczasowe 
metody leczenia były nieskuteczne. 
Jej stan był ciężki, była krańcowo 
wyniszczona i odwodniona z powo-
du ciągłych biegunek, których ilość 
dochodziła do 30 dziennie, miała 
podkrążone i zapadnięte oczy, ciem-
ną suchą skórę, zdawało się, że do 
jutra nie dożyje. Cierpiała na wrzo-
dziejące zapalenie jelit w przebiegu 
pęcherzowej choroby skóry, zwanej 
pemfigoid, miała także owrzodzenia 
nie tylko jelit, ale też skóry i jamy 
ustnej, anemię, wysoki odczyn OB, 
we krwi stwierdzono wysokie mia-

no przeciwciał autoagresyjnych 
przeciw błonom komórkowym. Na 
początku nie mogła jeść surówek, 
wymiotowała, nie znosiła nawet za-
pachu jarzyn, natomiast mogła pić 
rozcieńczone soki warzywne, a po 
tygodniu wprowadziliśmy warzywa 
gotowane i surowe. Po 8 tygodniach 
diety nastąpiła wyraźna poprawa 
kliniczna, ustąpiły biegunki i cofnę-
ły się wszystkie zmiany na skórze 
i śluzówkach jamy ustnej, nie mia-
ła już sińców pod oczami, ustąpiła 
anemia, a miano przeciwciał obni-
żyło się z 1280 do 160, a później, 
po wykluczeniu nietolerancji po-
karmowych, przeciwciała były nie-
wykrywalne. Obecnie mija 17. rok, 
odkąd ta kobieta jest zdrowa, czuje 
się bardzo dobrze, nie miała więcej 
biegunek, a  waga ciała powróciła 
do normy. Takie efekty uzdrowień 
dzięki postowi warzywno-owoco-
wemu to radość dla nas wszystkich, 
zwłaszcza w  przypadkach, wyda-
wałoby się, beznadziejnych. Dlate-
go zawsze warto spróbować postu, 
który w naturalny sposób przywra-
ca równowagę w organizmie, czyli 

zdrowie, a  co najważniejsze – nie 
ma działań ubocznych. Więcej in-
formacji o diecie na stronie www.
ewadabrowska.pl.
 
Dziękuję za rozmowę.
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„Ciało i ducha ratować  

żywieniem” jest do nabycia  
w księgarniach „Naszego  

Dziennika”.
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gruszka

jabłka

winogrona

liście bazylii

kiwi

Rześki Koktajl

Kiwi 
Jest skarbnicą potasu, 

dlatego jego spożywanie 
polecane jest osobom 

z nadciśnieniem tętniczym. 
W 100 g znajduje się aż 

312 mg tego obniżającego 
ciśnienie pierwiastka.

Koktajl owocowo-
-warzywny
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Winogrona myjemy. Pozostałe owoce 
obieramy, usuwamy gniazda nasienne z jabłek 
i gruszki i rozdrabniamy. Całość wraz z bazylią 
miksujemy. Smacznego!

• 2 jabłka
• 2 kiwi
• 100 g winogron
• gruszka
• łyżka posiekanej świeżej bazylii


