
TŁUSTY DYLEMAT
Każdy z nas uczestniczył lub był 
świadkiem rozmów dotyczących 
zdrowego odżywiania oraz odchu-
dzania. Większość tego typu dyskusji 
sprowadza się oczywiście do wyklu-
czenia z diety słodyczy, ale co ważne, 
również do drastycznego obcięcia 
podaży tłuszczu. Tendencja ta doty-
czy szczególnie kobiet. Nagle okazuje 
się, że w menu mamy chudą wędlinę, 
drób gotowany na parze bez dodat-
ku tłuszczu, a tłusta kiełbasa, boczek 
i karkówka to największe zło, na któ-
re pozwolimy sobie po zakończeniu 
diety. Jednak czy takie postępowanie 
na pewno jest słuszne? Skąd wziął się 
pogląd dotyczący szkodliwości tłusz-
czu i cholesterolu? Na te i wiele in-
nych pytań odpowiemy w niniejszym, 
artykule. 

TŁUSZCZE NIE TAKIE ZŁE
Początkiem deprecjonowania war-
tości tłuszczu w diecie, a wręcz pró-
by udowodnienia jego szkodliwego 
działania na zdrowie człowieka były 
badania przeprowadzone na począt-
ku lat 50. XX wieku  przez uczonego 
Ancela Keys’a. Wysnuł on bowiem hi-
potezę opartą o badania przeprowa-
dzone w 22 krajach na 13 tysiącach 
osób. Według tych badań, wysokie 
spożycie tłuszczu nasyconego bez-
pośrednio korelowało ze zwiększo-
nym ryzykiem chorób serca. Jak się 
jednak okazało, Keys przeanalizował 
dietę badanych wyłącznie z 7 krajów, 
zupełnie ignorując te państwa gdzie 
spożycie tłuszczów zwierzęcych było 
wysokie, a zachorowalność na choro-
by serca niska. I choć stawia to pod 
wielkim znakiem zapytania wiarygod-
ność takich badań, a wielu naukow-

ców podważało tę teorię, to był to 
(niesłuszny) początek wojny z tłusz-
czami nasyconymi, który zapoczątko-
wał trwającą po dziś dzień epidemię 
nadwagi w Stanach Zjednoczonych 
i triumf diety wysokowęglowodano-
wej.

NIEPODWAŻALNE 
ZASŁUGI
Należy przede wszystkim wyjaś-
nić jaką rolę pełni tłuszcz w naszym 
organizmie. Jest on absolutnie 
niezbędnym składnikiem pokar-
mowym stanowiącym doskonale 
źródło energii.  Jak wiadomo witaminy  
A, D, E i K rozpuszczają się wyłącznie 
w tłuszczach, zatem posiłki bogate 
w te substancje, ale zupełnie pozba-
wione tłuszczu stają się zdecydowa-
nie mniej wartościowe. Przy okazji 
trzeba też wspomnieć, że tłuszcz jest 
nośnikiem smaku, a dodatkowo uła-
twia przełykanie pokarmów. Na tym 
jednak nie koniec. Tłuszcz jest szcze-
gólnie potrzeby jednemu narządowi, 
który bez niego nie jest w stanie pra-
widłowo pracować. O czym mowa? 
Tym organem jest mózg, który aż 
w 60% składa się z tłuszczu! Niedo-
bory tego makroskładnika mogą 
skutkować rozmaitymi zaburzenia-
mi pracy mózgu. Ponadto osłonki 
mielinowe neuronów są zbudowane 
z tłuszczu, a jego braki skutkują prob-
lemami w przewodzeniu impulsów 
– cierpi na tym zatem także układ 
nerwowy. Z kolei tłuszcz okołonarzą-
dowy stabilizuje organy wewnętrzne.  
CHOLESTEROL ZAŚ JEST PREKURSO-
REM DO POWSTAWANIA HORMONÓW 
STEROIDOWYCH TAKICH JAK: TESTO-
STERON, PROGESTERON, KORTYZOL. 

Nietrudno sobie wyobrazić jak obcią-
żające dla naszego organizmu może 
być zaburzenie wydzielania związków 
odpowiedzialnych za libido, płod-
ność, stan masy kostnej, gospodarkę 
cukrową, nastrój czy rytm dobowy.  
Jednym z częstych i łatwych do za-
obserwowania skutków zbyt małej 
podaży tłuszczu w diecie u odchu-
dzających się kobiet jest zatrzymanie 
miesiączki. Skoro długotrwały niedo-
bór tłuszczu może zaburzać funkcje 
rozrodcze, CZAS PRZYZNAĆ, ŻE JEST 
ON NAM ABSOLUTNIE NIEZBĘDNY.

CO Z MIAŻDŻYCĄ?
Wiele osób zadaje sobie jednak jesz-
cze jedno pytanie. Co w takim razie 
z miażdżycą? Co z wysokim pozio-
mem cholesterolu? Zacznijmy może 
od tego, że normy poziomu choleste-
rolu są zaniżone, a pojawiają się po-
mysły by obniżyć je jeszcze bardziej. 
Tymczasem poziom cholesterolu na-
turalnie rośnie wraz z wiekiem, a jego 
ilość jest pewnym wyznacznikiem wi-
talności. Niskie poziomy cholesterolu 
mają osoby chorujące m. in. na Al-
zheimera czy Parkinsona. Z kolei pod-
wyższony cholesterol widuje się cho-
ciażby u osób cierpiących na choroby 
autoimmunologiczne.  Nie oznacza to 
jednak, że możemy ignorować warto-
ści przekraczające normę lub będące 
w jej górnej granicy. Tłuszcze nie roz-
puszczają się w wodzie, co sprawia, 
że krew gęstnieje, jej przepływ staje 
się wolniejszy, a serce wykonuje dużo 
cięższą pracę. Wynikom musi się za-
wsze przyjrzeć specjalista: lekarz bądź 
dietetyk, który przeanalizuje propor-
cje poszczególnych frakcji choleste-
rolu. Pamiętajmy! Całkowita wartość 
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cholesterolu jeszcze o niczym nie 
świadczy. Jeżeli lekarz na podstawie 
tego jednego wyniku wypisuje re-
ceptę, to… warto zmienić lekarza. 
Badając cholesterol zawsze musimy 
wykonać cały lipidogram. Dodatkowo 
należy wspomnieć, że znikoma część 
cholesterolu pochodzi z diety – jest 
to zaledwie kilka procent. Cholesterol 
jest podstawowym metabolitem wą-
troby i to właśnie wątroba produkuje 
go w takiej ilości jakiej potrzebuje jej 
nasz organizm w danym momencie. 

Skąd w takim razie miażdżyca? Otóż 
wbrew powszechnej opinii przyczy-
ną miażdżycy nie jest wcale wysokie 
spożycie tłustych mięs i jajek, choć tak 
byłoby chyba zdecydowanie łatwiej. 
NA MIAŻDŻYCĘ PRACUJEMY LATAMI, 
A GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ SĄ LICZNE 
STANY ZAPALNE I USZKODZENIA NA-
CZYŃ KRWIONOŚNYCH, do których 
w ich wyniku dostaje się właśnie cho-
lesterol LDL niesłusznie wciąż nazy-
wany złym. Tutaj też należy wyjaśnić, 
że od dawna nie dzieli się już frakcji 
cholesterolu na dobry i zły. Spełniają 
one inne funkcje: LDL transportuje 
cholesterol z wątroby do narządów, 
zaś HDL z tkanek do wątroby. To, ze 
lipoproteina LDL trafia do naszych 
naczyń krwionośnych jest 
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konsekwencją niewłaściwego stylu 
życia. Jakiego konkretnie? Palenie pa-
pierosów, przewlekły stres, nadwaga, 
niedobory witaminowo-mineralne, 
nadciśnienie. NIEZWYKLE SZKODLI-
WIE NA ŚCIANY NACZYŃ DZIAŁA DNA 
MOCZANOWA WYWOŁUJĄC USZKO-
DZENIA POPRZEZ KRYSZTAŁY KWA-
SU MOCZOWEGO, CUKRZYCA, ORAZ 
WYSOKI POZIOM HOMOCYSTEINY, 
która uchodzi obecnie za najważ-
niejszy wskaźnik chorób sercowo na-
czyniowych. Tak, homocysteina, nie 
cholesterol. Jest to aminokwas, któ-
ry nadmiernie gromadzi się we krwi 
przy niedostatecznej podaży witamin 
z grupy B, a przede wszystkim B
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oraz kwasu foliowego. 

W TAKIM RAZIE 
JAKIE TŁUSZCZE JEŚĆ, 
A JAKICH UNIKAĆ?
W dużym uproszczeniu tłuszcze 
dzielimy na kwasy tłuszczowe na-
sycone przede wszystkim pocho-
dzenia zwierzęcego takie jak: masło 
czy smalec oraz kwasy tłuszczowe  
jedno i wielonienasycone pocho-
dzenia roślinnego. Te ostatnie mogą 
występować w dwóch konfigura-
cjach: cis i trans. TŁUSZCZE TRANS 
POWSTAJĄ PRZY OKAZJI OBRÓBKI 
TERMICZNEJ CZYLI NP. W CZASIE 
SMAŻENIA LUB W WYNIKU UWODOR-
NIENIA CZYLI INNYMI SŁOWY UTWAR-
DZANIA OLEJÓW ROŚLINNYCH. TEN 
PROCES PRZEMYSŁOWY JEST NA SZE-
ROKĄ SKALĘ STOSOWANY W PRZE-
MYŚLE SPOŻYWCZYM DO WYROBU 
MARGARYN, ALE TAKŻE GOTOWYCH 
PRODUKTÓW CUKIERNICZYCH CZYLI 
CIAST,  CIASTEK, BATONIKÓW, A NA-
WET CHIPSÓW. Jeżeli na etykiecie wid-
nieje informacje, że produkt zawiera 
utwardzone tłuszcze roślinne, lepiej 
odłożyć go z powrotem na półkę. 
Tłuszcze trans to ten rodzaj tłuszczy, 
których należy bezwzględnie unikać. 
Mogą one być magazynowane w or-
ganizmie nawet dwa lata! Wpływają 
one negatywnie na nasz układ immu-

nologiczny, nerwowy oraz płodność. 
Trudno wymienić wszystkie nega-
tywne skutki, bowiem w przypadku 
niedoboru kwasów omega-3, których 
zdecydowana większość z nas ma za 
mało, i przy jednoczesnym spożywa-
niu kwasów tłuszczowych trans, wbu-
dowują się one w nasze błony komór-
kowe co powoduje nieprawidłowości 
już na etapie komórek. 

Oleje roślinne w Polsce leją się na potę-
gę. W szczególności na patelnie. Tym-
czasem smażenie na olejach roślin-
nych, tych najpopularniejszych czyli 
rzepakowym i słonecznikowym stano-
wi duże zagrożenie dla naszego zdro-
wia. Po pierwsze proporcje kwasów  
omega-3 i omega-6 w olejach roślin-
nych są najczęściej zaburzone. Dla 
przykładu w oleju słonecznikowym 
jest to powyżej 1:136, przy założeniu, 
że maksymalnie stosunek ten wyno-
si 1:4. Kwasy tłuszczowe omega-6 
występujące w diecie w większej pro-
porcji promują stany zapalne, czyli 
jeden z czynników miażdżycy. Dla 
odmiany w oleju rzepakowym te pro-
porcje wynoszą 1:2, natomiast pod 
warunkiem stosowania go wyłącznie 
na zimno! Dodatkowo niemal zawsze 
przy uprawie rzepaku stosowane 
są tzw. środki ochrony roślin, m.in. gli-
fosat zakwalifikowany jako substancja 
prawdopodobnie rakotwórcza dla 
ludzi. Zatem olej rzepakowy tak, ale 
pod warunkiem, że na zimno i wyłącz-
nie z upraw ekologicznych. 

ZIMNOLUBNY TŁUSZCZ
Kolejną bardzo ważną kwestią jest 
podgrzewanie tłuszczy. W WYNIKU 
DZIAŁANIA WYSOKIEJ TEMPERATU-
RY POWSTAJE  TOKSYCZNA I RAKO-
TWÓRCZA AKROLEINA. KLUCZOWA 
JEST TUTAJ TEMPERATURA DYMIENIA, 
powyżej której następuje proces roz-
padu tłuszczu. Zdecydowanie bar-
dziej stabilne w czasie obróbki ter-
micznej są tłuszcze zwierzęce: smalec 
czy masło klarowane. Należy jednak 

pamiętać, że zawierają choleste-
rol, który już w temperaturze 150°C 
ulega zniszczeniu. Z tego względu 
NAJBEZPIECZNIEJSZYM WYBOREM 
JEST DOBREJ JAKOŚCI RAFINOWANY 
OLEJ KOKOSOWY, KTÓREGO TEMPE-
RATURA DYMIENIA WYNOSI  OKOŁO 
200°C, składa się on niemal w cało-
ści z kwasów nasyconych i nie za-
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wiera cholesterolu. Możemy również 
smażyć na oliwie z oliwek extra vir-
gin, pod warunkiem, że nie prze-
szkadza nam jej specyficzny smak. 
Obróbka powinna być natomiast 
zdecydowanie krótsza, ponieważ 
jej punkt dymienia wynosi 160°C.  
Tłuszcze pochodzące z nasion i orze-
chów nie nadają się do obróbki ter-

micznej, zatem odradza się np. pie-
czenie ciast z  ich udziałem. 

Nie da się ukryć, że smażenie nie jest 
najlepszym sposobem przygotowywa-
nia potraw i zdecydowanie lepiej wybie-
rać inne technologie takie jak gotowanie, 
pieczenie czy duszenie w niższych tem-
peraturach. Tłuszcze najlepiej spożywać 

na zimno dodając do sałatek czy koktajli.  
NIE BÓJMY SIĘ TŁUSZCZU I WYBIERAJMY 
MĄDRZE: DOBREJ JAKOŚCI TŁUSTE MIĘ-
SA, JAJA, AWOKADO, OLIWA Z OLIWEK, 
OLEJ KOKOSOWY, MLEKO KOKOSOWE. 
NA ZDROWIE!

Veronika Ulanecka
Dietetyk
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