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Wiele otyłych osób 
decyduje się na dietę 
warzywno-owocową, 
oczekując jedynie 
spektakularnych efektów 
pozbycia się zbędnych 
kilogramów. Czy otyłość to 
tylko problem estetyczny?  
Rzeczywiście, otyłość najczęściej 
utożsamia się ze zwiększoną ilością 
tłuszczu, z którą źle się czujemy ze 
względów estetycznych, i wiele osób 
właśnie dlatego podejmuje dietę 
warzywno-owocową – aby się od-
chudzić. Tymczasem nie zawsze zda-

Post skutecznie  
leczy

jemy sobie sprawę z tego, że komórki 
tłuszczowe, zwłaszcza te w  okolicy 
brzucha, zwane tłuszczem trzew-
nym, gdy staną się nadmiernie wy-
pełnione tłuszczem, przeradzają się 
w narząd hormonalnie czynny i  za-
czynają produkować około stu hor-
monów, zwanych adipokinami, które 
są odpowiedzialne za rozwój zespo-
łu metabolicznego, czyli miażdżycy, 
doprowadzającej do choroby wień-
cowej, zaburzeń lipidowych, skłon-
ności do zakrzepów, nadciśnienia, 
oporności na insulinę, która wiąże się 
z cukrzycą typu 2 i policystycznymi 
jajnikami. Tłuszcz trzewny produku-
je także czynnik IGF-1 i estrogeny, 
z  czym wiąże się ryzyko nowotwo-
rów, a także niepłodność. A ponieważ 
miażdżyca i  nowotwory są obecnie 
najczęstszą przyczyną śmierci, nie-
pokój budzi tak wielka liczba osób 
otyłych, która dotyczy aż 24,2 proc. 
Polaków, co plasuje nas na piątym 
miejscu w Europie. A dla porówna-
nia częstość występowania otyłości 
w Japonii wynosi zaledwie 3,3 proc. 

Jaki jest mechanizm diety 
warzywno-owocowej, który 
umożliwia chudnięcie?
Za rozwój otyłości jest odpowiedzial-
na głównie insulina, czyli hormon 
trzustkowy, który szybko wzrasta 
pod wpływem spożywania węglo-
wodanów, zwłaszcza tych, które są 
pozbawione błonnika, czyli cukru 
i  białej mąki. Wzrost insuliny we 
krwi po takim posiłku jest sygnałem, 
który odbierają wewnątrzkomórko-
we czujniki energii, zwane AMPK, 
które obniżają swoją aktywność i tym 
samym uruchamiają na poziomie 
genów produkcję tłuszczu, z  czym 
wiąże się rozwój chorób wchodzą-
cych w skład zespołu metaboliczne-
go, m.in. cukrzyca, czy też nadmiar 
cholesterolu. Choroby te oczywiście 
można kontrolować lekami przeciw 
cukrzycy czy też lekami obniżający-
mi cholesterol, ale dopóki nie zmie-
nimy sygnalizacji insulinowej (nie 
obniżymy insuliny), nie możemy ich 
całkowicie wyleczyć. Stąd jedynym 
sposobem wyleczenia chorób wcho-

dzących w skład zespołu metabolicz-
nego będzie radykalne ograniczenie 
spożywania węglowodanów, dzięki 
czemu obniży się insulina. I tu wła-
śnie z pomocą przychodzi dieta, która 
jest oparta na czasowym spożywaniu 
nisko skrobiowych warzyw i  nisko 
cukrowych owoców, która skutecz-
nie odwraca te choroby. Nasze ob-
serwacje wykazały, że w trakcie diety 
tłuszcz trzewny, który jest przyczy-
nowo związany z  chorobami meta-
bolicznymi, obniża się dużo szybciej 
i w znacznie większym procencie niż 
następuje redukcja masy ciała, co 
tłumaczy przywrócenie wrażliwości 
na insulinę, ustąpienie cukrzycy, po-

licystycznych jajników, normalizację 
ciśnienia, lipidów i innych zaburzeń 
i pozwala na redukcję, a nawet od-
stawienie leków. Nasze wieloletnie 
doświadczenia pokazują, że po diecie 
stosowanie nisko węglowodanowej 
diety, opartej głównie na nisko prze-
tworzonych roślinach i przestrzega-
nie okresowych postów, prowadzi 
do wyleczenia tych chorób. W tym 
miejscu wspomnę, że nasza dieta tak-

że skutecznie leczy niepłodność, na-
wet w przypadkach wydawałoby się 
beznadziejnych, trwających nawet do 
20 lat, dlatego też pragnę poinformo-
wać, że w Instytucie Zdrowia Sofra 
w  Karpaczu zostało uruchomione 
Karkonoskie Centrum Wspomagania 
Leczenia Bezpłodności Dietą dr Ewy 
Dąbrowskiej (www.sofra.com.pl). 
Również Wczasy Zdrowotne w Przy-
tkowicach koło Krakowa (www. 
przytkowice.pl) wprowadziły pro-
fil diety warzywno-owocowej dla 
osób przygotowujących się do mał-
żeństwa, a także dla małżeństw bez-
płodnych. Serdecznie zapraszamy 
do naszych ośrodków na dietę, która 
jest pomocna nie tylko w bezpłodno-
ści, ale też zapobiega poronieniom, 
a także chroni dzieci przed wadami, 
gdyż post może naprawić geny w ko-
mórkach rozrodczych. 

Na co przede wszystkim 
powinny zwrócić uwagę 
osoby otyłe, które 
rozpoczynają swoją 
przygodę z postem 
warzywno-owocowym? 
W każdym przypadku otyłości warto 
zaproponować czasowe przejście na 
dietę warzywno-owocową. A ponie-
waż na poście szybko ustępuje uczucie 
głodu, dlatego nie jest to tak trudne 
zadanie, jak wielu sądzi. Oczywiście 
czas trwania kuracji należy zaplano-
wać w zależności od stopnia otyłości, 
przykładowo po 6-tygodniowej kura-
cji następuje kilkunastoprocentowa 
redukcja masy ciała. Najkorzystniej-
sze efekty diety w procesie odchu-
dzania można uzyskać, spożywając 
głównie warzywa surowe, z  ograni-
czeniem gotowanej marchwi, dyni, 
buraków, jabłek. Taka dieta stoso-
wana nawet w sposób okresowy, np. 
jeden tydzień w miesiącu albo dwa 
dni w  tygodniu, okazała się także 
skuteczną metodą redukcji otyłości, 
zwłaszcza gdy w  międzyczasie spo-
żywa się żywność roślinną o niskich 
indeksach glikemicznych, np. poniżej 
40, a takie indeksy posiadają oprócz 
warzyw i nisko cukrowych owoców 
również rośliny strączkowe, orzechy, 
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nasiona, oliwki. Niski indeks glike-
miczny oznacza, że dany pokarm 
niewiele zwiększa poziom cukru i in-
suliny we krwi. 

Powrót do właściwej wagi 
dzięki przebytej diecie to 
jedno, ale jak utrzymać wagę 
na stałym poziomie i nie 
dopuścić do efektu jo-jo?
Samo obniżenie masy ciała dzięki die-
cie warzywno-owocowej nie jest tak 
trudne, jak dalsze jej utrzymanie na 
niższym poziomie, stąd też propo-
zycja częstych powrotów do takich 
postów, np. jeden lub dwa dni w ty-
godniu. Warto też wiedzieć, że tzw. 
dobre tłuszcze, takie jak olej kokoso-
wy, oliwa z oliwek, olej lniany, awo-
kado, po zakończeniu diety można 
wprowadzać stopniowo, a  redukcja 
masy ciała będzie dalej postępować. 
Te tłuszcze nie mają węglowodanów, 
więc nie zwiększają insuliny, która tu-
czy, więc utrzymują typowy dla postu 
stan tzw. ketozy pokarmowej, która 
jest korzystna, gdyż wówczas nastę-
puje dalsza redukcja głównie tłuszczu, 
a nie mięśni i nie odczuwa się też gło-
du. Polecam książki Beaty Dąbrow-
skiej, która we współpracy z Pauliną 
Borkowską opracowała 4 książki bę-
dące praktycznym uzupełnieniem 
ułatwiającym przeprowadzenie die-
ty, a są to książki: „Dieta warzywno-
-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej”: 1. 
„Przepisy”, 2. „Przepisy na wycho-
dzenie”, 3. „I co dalej”, a także „Pro-
gram na 6 tygodni”. 

Jakie świadectwa osób 
szczególnie zapadły 
Pani Doktor w pamięć, 
a dotyczyły pozbycia się 
przez pacjentów otyłości?
Niewątpliwym rekordem była utra-
ta 120 kg masy ciała u trzydziesto-
letniej kobiety, która przyjechała 
do jednego z naszych ośrodków na 
dietę z  Ameryki (tam zdarzają się 
tak monstrualne otyłości). Ważyła 
aż 270 kg. Przyjechała z  osobami 
towarzyszącymi do pomocy, gdyż 
nie było mowy o samodzielnym po-
ruszaniu się. Tak spektakularne od-

chudzenie nastąpiło na przestrzeni 
trzech lat, gdy co roku powtarzała 
u nas sześciotygodniową dietę i na-
stępnie przechodziła na żywienie 
na bazie roślin o niskich indeksach 
glikemicznych. Po diecie mogła sa-
modzielnie poruszać się, wyglądała 
pięknie, gdyż post powoduje rege-
nerację tkanek i skóry, dlatego mimo 
tak znacznej redukcji ciężaru nie 
było u niej tzw. nawisów skórnych. 

Pewien trzydziestoletni mężczy-
zna, który ważył 200 kg przy wzro-
ście 1,73 m, schudł w ciągu jednego 
roku aż 108 kg. Dietę warzywno-
-owocową stosował w  tym czasie 
trzykrotnie (6+3+3 tygodnie), wy-
leczył całkowicie niedoczynność 
tarczycy, nadciśnienie, cukrzycę, 
znormalizował poziom hormonów: 
prolaktyny, kortyzolu i testosteronu.

Zaobserwowaliśmy, że stosując 
dietę warzywno-owocową w  połą-
czeniu z aktywnością ruchową, nie 
wszyscy chudną jednakowo. Przy-
kładowo po dwóch tygodniach diety 
następuje redukcja 5 proc. wyjścio-
wej masy ciała, co w przeliczeniu na 
kilogramy oznacza, że osoby otyłe 
chudną więcej niż szczupłe. Orga-
nizm reguluje szybkość chudnięcia 
i na początku diety chudnie się wię-
cej, średnio 0,5 kg/dzień, z  czym 
niewątpliwie wiąże się ustępowanie 
również obrzęków, a później około 
0,3 kg dziennie. Należy pamiętać, 
że ta dieta to nie tylko przykład jed-
nej z wielu diet odchudzających, to 
post, z którym związane jest świa-
dome wyrzeczenie i  dlatego ma 
wartość nieprzemijającą, duchową, 
dlatego warto o tym pamiętać i jak 
najczęściej go praktykować, a korzy-
ści będą ogromne, zarówno dla ciała, 
jak i ducha. 

Dziękuję za rozmowę.

POLECAMY

Książkę Ewy Dąbrowskiej  
„Ciało i ducha ratować  

żywieniem” można nabyć  
w księgarniach „Naszego  

Dziennika”.

zamowienia@naszdziennik.pl
22 850 60 20, 22 850 60 00

s. 192 | 26,00 zł

marchewki

jabłko

pomarańcza

Słodki

Koktajl

Marchew 
to warzywo bogate  

w beta-karoten, który 
zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie wzroku, 
wzmacnia odporność i może 

ochronić przed rozwojem 
nowotworów

Koktajl marchewkowo-jabłkowo-pomarańczowy
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Wszystkie składniki obieramy i miksujemy. Jeżeli koktajl 
jest za gęsty, dodajemy wodę. Inna opcja koktajlu to 
obranie owoców i gotowanie ich w szklance wody – do 
miękkości. Po ostudzeniu miksujemy.  Smacznego!

• 3 marchewki
• 2 jabłka
• pomarańcza 


