
Metabolizm to w dużym uproszczeniu 
całokształt procesów związanych z po-
zyskiwaniem i wykorzystaniem energii 
pochodzącej z pożywienia, umożliwiają-
cych funkcjonowanie organizmu. Zasa-
da jest prosta. Jeżeli dostarczamy więcej 
energii niż wynosi nasze zapotrzebowanie 
i zdolności organizmu do jej wykorzysta-
nia, to nadmiar gromadzony jest w postaci 
tkanki tłuszczowej, a masa ciała wzrasta. 
Jeżeli dostarczasz mniej, masa ciała spa-
da. Jeżeli nie chudniesz, należy przyjąć, że 
wbrew temu, co myślisz, nie występuje 
u Ciebie deficyt kaloryczny. Często wy-
nika to ze złego oszacowania zarówno 
potrzeb energetycznych organizmu, jak 
i porcji pożywienia. Popularnym błędem 

jest założenie, że zdrowych produktów 
wcale nie trzeba nadmiernie ograniczać. 
Tymczasem, biorąc pod uwagę wyłącznie 
ilość kilokalorii, w procesie odchudzania 
nie ma znaczenia, z jakiego źródła zostaną 
one dostarczone. Kluczowy jest deficyt 
kaloryczny. Jeżeli nie przekraczasz swoje-
go zapotrzebowania, nie przytyjesz, nie-
zależnie od tego czy będziesz żywić się 
sałatką z rukolą i kurczakiem, czy słodkimi 
batonikami. To drugie rozwiązanie nie jest 
optymalne z wielu względów, ale war-
to to zapamiętać. Bowiem bycie na tzw. 
diecie wcale nie oznacza, że musisz zrezy-
gnować ze wszystkiego, co lubisz. Musisz 
wytworzyć deficyt kaloryczny. Możesz to 
zrobić poprzez odpowiednio niską podaż 

kilokalorii oraz aktywność fizyczną, która 
zwiększy zapotrzebowanie energetycz-
ne organizmu. Jednocześnie, jeżeli masz 
ochotę na popularny gazowany napój czy 
wspomnianego batonika, ich spożycie nie 
zniweczy Twoich dotychczasowych wysił-

DIETA BEZ WYRZECZEŃ –
czyli podstawy metabolizmu
Jednym z najczęstszych postanowień noworocznych jest 
dieta. Odchudzająca dieta. Wraz z nadejściem Nowego 
Roku obiecujemy sobie wziąć się za siebie, kupujemy kar-
net na siłownię i wyrzucamy z naszego menu słodycze. 
Przechodzimy na restrykcyjną dietę z wiarą, że latem 
zaprezentujemy światu nową sylwetkę i życiową formę. 
Jednak często ze względu na zbyt wiele narzuconych sobie 
ograniczeń, nie potrafimy przy niej wytrwać. Innym. rów-
nie prawdopodobnym scenariuszem jest pojawienie się 
efektu jo-jo po zakończeniu odchudzania, niweczącego na-
sze nieraz długotrwałe wysiłki. Wiele osób, które na własną 
rękę bez wsparcia dietetyka odchudza się, odnotowuje też 
po pewnym czasie zatrzymanie spadku masy ciała. Waga 
ani drgnie mimo ścisłego trzymania się planu i intensyw-
nej aktywności fizycznej. Zmniejszamy ilość jedzenia i nic 
się nie zmienia. Brzmi znajomo? Jeżeli którykolwiek ze 
wspomnianych schematów jest Ci znany, ten artykuł jest 
dla Ciebie. Dowiesz się m. in. jak reaguje organizm na ob-
niżenie podaży kalorii, czym jest adaptacja metaboliczna 
i dlaczego nie chudniesz jedząc wyłącznie kurczaka i sałatę. 
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ków z kilku powodów. Można je wliczyć 
do dziennego bilansu i nadal pozostać 
w deficycie kalorycznym. 

Druga istotna kwestia, którą warto poru-
szyć to wielkość tego deficytu. Uściślając, 

czy wiesz ile kilokalorii należy spalić, by 
uzyskać spadek tkanki tłuszczowej o 1 
kg? Przyjmuje się, że jest to 7000 kilo-
kalorii. Podobnie w drugą stronę. Taką 
ilość kalorii musimy przyjąć ponad swo-
je zapotrzebowanie, aby poziom tkanki 

tłuszczowej wzrósł o 1 kg. To naprawdę 
sporo, zatem jednorazowe dostarczenie 
dodatkowej puli energii, np. ze słodyczy, 
na poziomie 500 kilokalorii, nie zaszkodzi 
naszej sylwetce. Z kolei po miesiącu re-
gularnego dostarczania zwięk-

Jeżeli dostarczamy więcej energii niż wynosi nasze zapotrzebowanie i zdolności 
organizmu do jej wykorzystania, to nadmiar gromadzony jest w postaci tkanki 

tłuszczowej, a masa ciała wzrasta. Jeżeli dostarczasz mniej, masa ciała spada. Jeżeli 
nie chudniesz, należy przyjąć, że wbrew temu, co myślisz, nie występuje u Ciebie 

deficyt kaloryczny. 
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szonej liczby kalorii, waga z pewnością 
wskaże więcej niż dotychczas. Ideałem 
byłoby połączenie redukcji masy ciała ze 
zdrowym odżywianiem i zmianą nawy-
ków żywieniowych, ale wbrew pozorom 
i obiegowym opiniom wcale nie jest to 
konieczne do schudnięcia. To bardzo istot-
ne dla wszystkich stosujących katorżni-
cze, wymagające wielu wyrzeczeń diety. 
Konieczność rezygnacji z bardzo wielu 
produktów w dłuższej perspektywie przy-
czynia się niejednokrotnie do porzucenia 
diety, a nierzadko kończy się efektem jo-jo. 
Tymczasem na diecie redukcyjnej moż-
na zjeść zarówno schabowego, mielone, 
carbonarę, pączka, jak i kurczaka na parze 
z warzywami i smoothie owocowe. Nie 
ma znaczenia, czy będziesz na diecie Du-
kana, dr Dąbrowskiej czy ketogenicznej. 
Warunek jest jeden: zachowanie deficytu 
kalorycznego. Zawsze.

DLACZEGO NIE CHUDNĘ?
Tutaj pojawia się pytanie, które zadaje wie-
le osób, nieustannie i bezskutecznie usi-
łujących schudnąć. Dlaczego mimo wie-
lu wyrzeczeń, coraz większych restrykcji 
i mniejszej ilości jedzenia, waga ani drgnie, 
a wręcz czasem rośnie? Pierwszy problem, 

który należy omówić jest prozaiczny 
i dość często występujący. Wspomniane 
już wcześniej przeszacowanie porcji po-
żywienia. Przykładowo, zaledwie 1 łyżka 
orzechów włoskich to około 100 kilokalorii, 
mała garść - 200, a duża - nawet ponad 
300. Różnice w kaloryczności są znaczne, 
natomiast w objętości stosunkowo nie-
wielkie. Zapominamy też często o kalo-
riach dostarczanych razem z napojami, 
tymczasem trzy posłodzone kawy z mle-
kiem dziennie to już kilkaset kalorii więcej 
w naszym bilansie.  W ten sposób łatwo 

dostarczyć znacznie więcej w ciągu dnia 
niż pierwotnie mieliśmy w planie. Dlatego 
w początkowych etapach pomocna może 
okazać się chociażby waga kuchenna, 
dzięki której łatwiej nauczyć się oceniać 

wielkość porcji oraz sumiennie prowadzo-
ny dzienniczek żywieniowy. 

Kwestią, o której rzadko się mówi, a która 
w kontekście redukcji masy ciała ma duże 
znaczenie, jest adaptacja metaboliczna. To 
naturalny mechanizm organizmu zabez-
pieczający przed śmiercią. Należy bowiem 
pamiętać, że skrajny deficyt kaloryczny 
lub długotrwała dieta odchudzająca są 
dla organizmu sygnałem, iż istnieje takie 
zagrożenie i należy temu zapobiec. Co 
wtedy się dzieje? Odchudzasz się kolejny 

miesiąc i euforia spowodowana począt-
kowym szybkim spadkiem wagi, zamienia 
się we frustrację, ponieważ mimo wielu 
wysiłków przestajesz chudnąć? Zmniej-
szasz wielkość porcji, dokładasz kolejny 

Należy obalić mit szybkiego i wolnego metabolizmu. 
Różnice osobnicze w metabolizmie spoczynkowym wy-
noszą zaledwie kilka procent i nie mają aż tak znaczącego 
wpływu na masę ciała, by usprawiedliwiać w ten sposób 

nadwagę. Przyczyną są złe nawyki żywieniowe, błędy 
w szacunkach i mało aktywny tryb życia. 
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trening w tygodniu i nic. To właśnie wynik 
działania mechanizmu, o którym mówimy. 
Adaptacja metaboliczna sprawia, że orga-
nizm przystosowuje się do zmienionych 
warunków tak, by możliwie najsprawniej 
przeprowadzać procesy metaboliczne. 
Ekonomicznie, czyli innymi słowy przy 
mniejszej podaży energii, chce osiągnąć 
te same efekty. Co oznacza także, że nie 
chce korzystać z zapasów w postaci tkan-
ki tłuszczowej. Dla organizmu jest to po-
tencjalnie stan zagrożenia życia, któremu 
musi przeciwdziałać, używając wszelkich 
dostępnych sposobów. Jednym z nich 
jest obniżenie poziomu podstawowej 
przemiany materii oraz NEAT, czyli tzw. 
spontanicznej, przypadkowej aktywności 
fizycznej, która jest jednym z elementów 
wpływających na ilość wydatkowanej 
energii.  Jako NEAT kwalifikuje się czynno-
ści, o których nie myślimy nawet, że mają 
wpływ na naszą wagę, np. gestykulację, 
zabawę z dzieckiem, sprzątanie, czy krą-
żenie po pokoju w czasie rozmowy przez 
telefon. W czasie długotrwałej redukcji 
NEAT może się znacząco obniżyć, by or-
ganizm mógł zaoszczędzić jak najwięcej 
energii, a ty nawet tego nie zauważysz. 
Należy też obalić mit szybkiego i wol-
nego metabolizmu. Różnice osobnicze 
w metabolizmie spoczynkowym wyno-
szą zaledwie kilka procent i nie mają aż 
tak znaczącego wpływu na masę ciała, by 
usprawiedliwiać w ten sposób nadwagę. 
Przyczyną są złe nawyki żywieniowe, błędy 
w szacunkach i mało aktywny tryb życia. 
Wydaje Ci się, że jesz mało, ćwiczysz i już 
dawno powinieneś osiągnąć wymarzoną 
wagę. Porównujesz się do szczuplejszych 
znajomych, zastanawiając się, jak to moż-
liwe, że jedzą duże porcje, a ich waga nie 
wzrasta? Przeanalizuj dokładnie swój tryb 
życia. Być może koleżanka ma psa, z któ-
rym wychodzi trzy razy dziennie na długi 
spacer, a Ty swojemu wyłącznie otwie-
rasz drzwi do ogrodu. Znajoma mieszka 
na drugim piętrze bez windy i pokonuje 
schody kilka razy dziennie, podczas gdy 
Ty podjeżdżasz niemal pod drzwi domu. 
Ćwiczysz trzy razy w tygodniu, a pozostały 
czas spędzasz w siedzącej pracy i wszę-

dzie poruszasz się samochodem. W czasie 
wolnym czytasz książkę, a koleżanka idzie 
na rower, lodowisko, czy zwykły spacer. 
Ponadto często w dniach pracujących 
mocno przestrzegamy swoich założeń, by 
w piątek wieczorem zrelaksować się przy 
winie i orzeszkach podczas seansu filmo-
wego. Może się okazać, że wypracowany 
w ciągu tygodnia deficyt nadrabiamy 

z nawiązką w weekend, a różnice w za-
potrzebowaniu energetycznym między 
dwiema pozornie podobnie prowadzą-
cymi tryb życia osobami będą naprawdę 
znaczące.  

Ponadto warto też wspomnieć o tym, 
że wprowadzenie głębokiego deficytu 
kalorycznego skutkuje także zmianami 
hormonalnymi w organizmie. Spada po-
ziom hormonu tarczycy T3, co ponownie 
powoduje spowolnienie metabolizmu. 
Zaburzona zostaje równowaga pomiędzy 
hormonami takimi jak leptyna i grelina, 
odpowiedzialnymi za regulację uczucia 
głodu i sytości. Wzrasta poziom kortyzolu, 
co sprzyja rozpadowi białek i tym samym 
utracie beztłuszczowej masy ciała, czyli 
po prostu naszych mięśni. To zaś ponow-
nie wpływa na obniżenie podstawowej 
przemiany materii, bowiem im mniejsza 
masa mięśniowa, tym mniejsze zapo-
trzebowanie energetyczne. Okazuje się 
także, że te zmiany mogą utrzymywać 
się jeszcze dłuższy czas po zakończeniu 
takiej diety. Jak widać, nieprzemyślane 
i nieumiejętne odchudzanie może uru-
chomić całą kaskadę procesów, które  
ostatecznie nie tylko nie przyniosą oczeki-
wanych efektów, ale mogą doprowadzić 
do słynnego efektu jo-jo. Z biologicznego 
punktu widzenia nie jest to zaskakujące, 
dlatego zdecydowanie warto skorzystać 
z pomocy specjalisty, jeżeli podejmujesz 

decyzję o redukcji masy ciała. Źle prze-
prowadzona może skutkować nie tylko 
wzrostem wagi, ale też pojawieniem się 
problemów zdrowotnych. Powrót do 
stanu wyjściowego jest w takiej sytuacji 
trudny i często trwa dłużej niż samo od-
chudzanie. Dlatego nie wpadaj w pułap-
kę i nie ograniczaj nieustannie jedzenia, 
jeśli widzisz, że dieta nie przynosi efektów. 

Jeżeli dietetyk rozpisze ci dietę o kalo-
ryczności 1000 kilokalorii – poszukaj inne-
go. Osoby cierpiące na niektóre choroby 
takie jak chociażby schorzenia tarczycy 
czy problemy z gospodarką cukrową, nie 
powinny decydować się na samodzielne 
odchudzanie, by nie pogłębić swoich pro-
blemów zdrowotnych. Ponadto redukcja 
masy ciała w takim przypadku może być 
utrudniona.

Odchudzanie to proces, często długo-
trwały, w którym nie ma dróg na skróty. 
15 dodatkowych kilogramów nie pojawi-
ło się w miesiąc i nie należy oczekiwać, że 
w tak krótkim czasie je zgubimy. Przyjmu-
je się, że optymalny spadek tłuszczowej 
masy ciała to 0,5-1% aktualnej wagi danej 
osoby na tydzień. Zatem kobieta ważąca 
65 kg powinna tracić w skali tygodnia nie 
więcej niż 0,6 kg. Jeżeli utrata masy ciała 
jest większa, należy zweryfikować jadło-
spis i plan treningowy, istnieje bowiem 
duża szansa, że tracimy nie tylko tkan-
kę tłuszczową, ale także mięśnie, a nie 
o to chodzi, prawda? Jeżeli nie potrafisz 
samodzielnie ustalić skutecznego planu 
odżywiania, zwróć się do specjalisty, który 
przeprowadzi cię przez ten proces efek-
tywnie, ale też bezpiecznie, bez szwanku 
dla zdrowia. 

VERONIKA ULANECKA 
Dietetyk

Nieprzemyślane i nieumiejętne odchudzanie może 
uruchomić całą kaskadę procesów, które  ostatecznie 

nie tylko nie przyniosą oczekiwanych efektów, ale 
mogą doprowadzić do słynnego efektu jo-jo. 
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