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Moc w jaju!
JAJKO JEST ŹRÓDŁEM 

PEŁNOWARTOŚCIOWEGO
BIAŁKA

JAJKO TO JEDEN 
Z NAJBARDZIEJ 

ODŻYWCZYCH DLA 
CZŁOWIEKA PRODUKTÓW. 

ZAWIERA WITAMINY 
A, D, E, B1, B2, B12 I KWAS 

FOLIOWY. PONADTO 
ZNAJDZIEMY W NIM 

SPORE ILOŚCI ŻELAZA, 
FOSFORU I POTASU, 

A TAKŻE PEWNE ILOŚCI 
WAPNIA, MAGNEZU CZY 

CYNKU. 

ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 
JAJKO WAŻY OKOŁO 65 G 

I MA 78 KILOKALORII.



WIELKANOC

Święta Wielkanocne to czas, który każdemu z nas kojarzyć się może różnie. 
Dla jednych oznacza skupienie, dla innych chwile spędzone z rodziną. Przy-
wodzi na myśl wiosnę i radość. Niezmiennie jednak symbolem Wielkanocy 
są jajka! Oznaczają narodziny nowego życia i dlatego to właśnie one królu-
ją na naszych stołach w tym szczególnym czasie. W tym numerze przybliży-
my Państwu ich niezwykłe właściwości. 

Jajka, choć są niezwykle cennym produktem, od wielu lat niesłusznie mają złą sławę, 
głównie z uwagi znajdujący się w nich cholesterol. Szkodliwość cholesterolu to jeden 
z największych żywieniowych, wciąż powtarzanych mitów. Przy jego udziale syntety-
zowanych jest wiele hormonów oraz witamina D, a organem, któremu jest on absolut-
nie niezbędny jest mózg. 

Ponadto zdecydowana większość cholesterolu produkowana jest przez nasz orga-
nizm, a jedynie nieznaczną część dostarczamy wraz z pożywieniem. Ilość zjadanego 
cholesterolu nie koreluje bezpośrednio z jego poziomem we krwi!

Miażdżyca, której obawia się większość osób, spowodowana jest uszkodzeniem na-
czyń krwionośnych m. in. na skutek stanów zapalnych toczących się w organizmie oraz 
procesów utleniania wolnorodnikowego. Cholesterol trafia tam, by te szkody spowo-
dowane niewłaściwym trybem życia naprawić.

Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jedzenie do 10 jaj tygodniowo. Nie mu-
simy się zatem ich obawiać. Warto jednak pamiętać, że jajka mogą być silnym aler-
genem, dlatego rekomenduje się ich rotację w diecie na przestrzeni tygodnia i spo-
żywanie co 2-3 dni, a nie codziennie. Przede wszystkim należy zachować  ostrożność  
u osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne takie jak np. Hashimoto, ponie-
waż w niektórych przypadkach jaja mogą nasilać produkcję przeciwciał i potęgować 
objawy choroby. 

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE IM KRÓCEJ PODDAJEMY  JAJKA 
OBRÓBCE TERMICZNEJ, TYM WIĘCEJ SUBSTANCJI OD-

ŻYWCZYCH Z NICH WCHŁONIEMY. NACZELNĄ ZASADĄ 
JEST POZOSTAWIENIE PŁYNNEGO ŻÓŁTKA PRZY JEDNO-

CZESNYM ŚCIĘCIU BIAŁKA. JAJKA NAJLEPIEJ SERWOWAĆ 
NA MIĘKKO,  GOTOWANE W KOSZULCE LUB PRZYRZĄ-

DZAJĄC KRÓTKO SMAŻONĄ JAJECZNICĘ. 
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