ODŻYWIANIE

PRZEGLĄD
POPULARNYCH
DIET cz.1
Co rusz w mediach pojawia się nowa rewolucyjna dieta, która ma odmienić życie stosujących ją osób. Odchudzić, odmłodzić, uzdrowić, w dodatku bez efektu jojo. Na fali
entuzjazmu w szybkim tempie rośnie grono zwolenników nowego rozwiązania żywieniowego, pojawiają się książki promujące nową dietę, wywiady z celebrytami i metamorfozy osób, które podjęły wyzwanie, wdrożyły zasady diety i zaprezentowały odmienioną sylwetkę, będąc żywą reklamą propagowanej diety. Po pewnym czasie moda mija,
entuzjazm gaśnie, a specjaliści oceniają ryzyko związane z długotrwałym stosowaniem
popularnej diety. Chwilę później na rynku pojawia się kolejne rozwiązanie, dieta-cud,
rewolucyjna i skuteczna. Jeżeli słuchając tych doniesień, masz mętlik w głowie, a także
zastanawiasz się, jak to wygląda w praktyce i co na to nauka, zapraszamy do lektury!

DIETA DR DĄBROWSKIEJ
Dieta dr Dąbrowskiej to jeden z najbardziej kontrowersyjnych modeli żywienia,
jaki pojawił się na przestrzeni ostatnich
lat. Jednocześnie równie popularny.
Wzbudza ogromne emocje, ma swoich
zatwardziałych zwolenników, a jednocześnie jest mocno krytykowana. Skąd
tak liczne kontrowersje wokół tej diety?
Dieta dr Dąbrowskiej, inaczej nazywana
postem owocowo-warzywnym, została
opracowana przez lekarza internistę Ewę
Dąbrowską. Zainteresowanie wspomnianą dietą okazało się tak duże, że zaczęły
powstawać ośrodki certyfikowane przez
Instytut Promocji Zdrowia dr Ewy Dąbrowskiej, które to organizują pobyty,
w czasie których ściśle stosowany jest
post w oparciu o wytyczne autorki. Dieta
oparta jest o niskoskrobiowe warzywa
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takie jak buraki, marchew, pietruszka,
kalafior, brokuł, pomidory, ogórki czy
warzywa liściaste, oraz niskocukrowe
owoce jak jabłka czy grejfruty, i stosowana jest do kilku tygodni. Kaloryczność
dziennego jadłospisu nie przekracza 800
kcal. Czytając o pozytywnych skutkach
diety, łatwo się zafascynować i utwierdzić w przekonaniu, że właśnie tego
potrzebujemy. Dieta dr Dąbrowskiej
ma bowiem oczyszczać, regenerować,
hamować rozwój nowotworów, znosić
stany zapalne i odmładzać. Kto by tego
nie chciał?
Zacznijmy zatem od wyjaśnienia, dlaczego post warzywno-owocowy działa. Dieta jest bardzo niskoenergetyczna,
wspomniane wcześniej 800 kcal to bardzo mało. Kobieta o średnim wzroście

i wadze (około 165 cm i 60 kg), prowadząca niezbyt aktywny fizycznie tryb
życia ma dzienne zapotrzebowanie na
poziomie około 1900 kilokalorii. Dieta dr
Dąbrowskiej w takim przypadku zaspokaja zaledwie 42% tego zapotrzebowania.
Dlatego fakt, że waga spada w bardzo
szybkim tempie w czasie jej stosowania
nie jest niczym zaskakującym, bowiem
dietetyka w dużej mierze opiera się na
wyliczeniach. Jeżeli w ciągu jednego
dnia generujemy deficyt kaloryczny na
poziomie ponad 1000 kilokalorii, to w ciągu tygodnia mamy ponad 7000 kcal, co
daje nam jeden kilogram na wadze mniej
w skali tygodnia. W przypadku osób
z nadwagą ubytki masy ciała mogą być
jeszcze większe. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że wygenerowanie deficytu
kalorycznego jest absolutnie
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podstawowym elementem diety redukcyjnej. Niezależnie od tego, jaką dietę
zastosujemy, żeby schudnąć, musimy jeść
mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie lub wygenerować deficyt poprzez
zwiększenie aktywności fizycznej. Nie
powinien zatem dziwić fakt, że na diecie

Najbardziej kontrowersyjną kwestią
w przypadku diety dr Dąbrowskiej jest
fakt, że jest to dieta bardzo niedoborowa.
Po obliczeniu w profesjonalnym programie dietetycznym przykładowego dnia
postu, okazuje się, że jadłospis nie zaspokaja zapotrzebowania m. in. na wapń,

Wygenerowanie deficytu kalorycznego jest
absolutnie podstawowym elementem diety
redukcyjnej. Niezależnie od tego, jaką dietę
zastosujemy, żeby schudnąć, musimy jeść
mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie lub
wygenerować deficyt poprzez zwiększenie
aktywności fizycznej.
dr Dąbrowskiej się chudnie. Chudnie się
bowiem tak samo, jak na każdej innej
diecie ubogoenergetycznej.
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cynk, witaminę B12 czy kwasy Omega-3.
Kilka tygodni stosowania takiej diety
może powodować wiele problemów,

zgłaszanych przez osoby przebywające
na poście warzywno-owocowym, takich
jak chociażby wypadanie włosów czy
problemy skórne. Niestety, tak duże ograniczenie podaży kalorii może skutkować
także zatrzymaniem miesiączki u kobiet,
bowiem niedostateczna ilość energii jest
czynnikiem, na który kobiecy organizm
jest niezwykle wrażliwy. Zainteresowanie
tą dietą wzmaga fakt, że efekt odchudzający pojawia się stosunkowo szybko, ale
należy sobie jeszcze zadać pytanie czy
trwale? Długotrwałe stosowanie diety
ubogoenergetycznej może prowadzić
do adaptacji organizmu i zatrzymania
spadku wagi. Ponadto według badań
naukowych tak znaczne restrykcje w zakresie podaży energii mogą znacząco
wpływać na zmniejszenie tempa metabolizmu.
Dieta dr Dąbrowskiej oparta jest niemal
w całości o owoce i warzywa, dzięki cze-
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mu, choć niskokaloryczna, najczęściej
zaspokaja zapotrzebowanie na potas,
witaminę C czy foliany, natomiast tak duża
podaż produktów roślinnych wiąże się też
z dużą podażą błonnika. Taka zwiększona
ilość włókna pokarmowego może być
problematyczna i powodować problemy trawienne i mechaniczne drażnienie
jelit u niektórych osób. Ponadto nadmiar
błonnika może przyczyniać się do powstania jeszcze większych niedoborów, które
na diecie dr Dąbrowskiej i tak występują,
ze względu na fakt, iż błonnik ogranicza
wchłanianie witamin i związków mineralnych. Przy tak dużej ilości błonnika pasaż
jelitowy przyspiesza, jednocześnie wydalamy większe ilości wody, a z uwagi na
znikomą ilość białka w jadłospisie tracimy
także masę mięśniową. Na wadze szybko widzimy znaczny ubytek, ale czy na
pewno o to nam chodzi? Po sprawdzeniu
składu ciała przed i po diecie, okazałoby
się, że oprócz tkanki tłuszczowej, mamy
także mniej mięśni i wody.
Mówi się też wiele na temat detoksu
i oczyszczania organizmu w trakcie stosowania postu warzywno-owocowego,
a tymczasem nasz organizm zazwyczaj
całkiem sprawnie przeprowadza takie
procesy niemal nieustannie za pomocą
m. in. wątroby i nerek.
Dietę dr Dąbrowskiej należy rozpatrywać
w kategoriach głodówki. Czy warto ją
stosować? Istnieje wiele innych, bardziej
optymalnych rozwiązań, dających trwałe
efekty i pozwalających na wypracowanie
zdrowych nawyków na lata, bez narażania zdrowia na szwank. Bez dróg na
skróty.

DIETA DUKANA
Swego czasu rekordy popularności biła
tzw. dieta Dukana, nazywana też dietą
białkową. W I fazie tej diety, która trwa
kilka dni – zazwyczaj pięć, należało spożywać niemal samo białko w postaci
gotowanego, duszonego i grillowanego mięsa, ryb, jaj i chudego nabiału. Na
tym etapie całkowicie eliminowało się

tłuszcz oraz węglowodany. Dozwolone
było natomiast stosowanie przypraw, ziół
i słodzika. W fazie II pojawiały się warzywa
z wykluczeniem strączków, ziemniaków
i kukurydzy. Nadal zakazane jest używanie tłuszczu, w tym także awokado. Faza II
trwa pięć dni i zalecano jej stosowanie
naprzemiennie z fazą I, aż do osiągnięcia
pożądanej wagi, co może trwać nawet
kilka miesięcy. Następnie dieta wkraczała
w fazę III, kiedy to do jadłospisu wprowadza się owoce i produkty zbożowe.
Nadal jednak autor zalecał, aby na jeden
dzień w tygodniu powrócić do etapu
pierwszego. Faza III miała trwać 10 dni na
każdy zgubiony w trakcie trwania diety
kilogram. Ostatni etap to faza stabilizacji
w trakcie której dobór pokarmów jest
dowolny, natomiast jeden dzień w tygodniu tak jak w fazie III miał być białkowy.
Dieta Dukana jest dietą niskowęglowodanową, zazwyczaj niskotłuszczową i wysokobiałkową. Jakie konsekwencje to za
sobą niesie? Dieta białkowa jest dietą
z dużym potencjałem sycącym i osoby
ją stosujące zazwyczaj nie narzekają na
głód. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć
o tzw. TEF, czyli termicznym efekcie pożywienia. Jest to ilość energii niezbędnej
m. in. do trawienia i wchłaniania danego
pokarmu. TEF dla białka wynosi około
30%, podczas gdy dla węglowodanów
jest to kilka procent, natomiast dla tłuszczu 2-3%. Z tego względu zwiększona
ilość białka sprzyja redukcji masy ciała
i jest to element chętnie wykorzystywany przez twórców diet. Nie inaczej
jest w przypadku diety Dukana. Posiłki są sycące, zgodnie z założeniami nie
powinniśmy być na niej głodni, a waga
szybko spada. Możnaby pomyśleć, że jest
to idealny model odżywiania w czasie
diety odchudzającej, ale…
Jak łatwo się domyślić, każda restrykcyjna dieta ma swoje słabe strony. Dieta
Dukana również. Ilość białka, szczególnie w pierwszej tzw. fazie proteinowej
znacznie przekracza rekomendowane
wartości. Jest to szczególnie problema-

tyczne u osób z zaburzeniami funkcji
nerek i wątroby, u których ilość białka
powinna być skrupulatnie wyliczona
adekwatnie m. in. do masy ciała. Dieta
białkowa może zwiększać ryzyko dny
moczanowej. Ponadto dieta uboga
zarówno w tłuszcz jak i węglowodany
to dieta niedoborowa zarówno w witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe jak
i błonnik. Nie sposób nie wspomnieć też
o roli glukozy, która jest najważniejszym
paliwem dla naszego mózgu i układu
nerwowego, a której na diecie Dukana
dostarczamy zdecydowanie zbyt mało.
Nasz organizm ma zdolność pozyskania
glukozy także z białek, ale jest to proces
bardzo niewydajny.
Dietę Dukana odradza się także osobom
z cukrzycą i zaburzeniami gospodarki cukrowej. Nie tylko bowiem węglowodany
przyczyniają się do wzrostu poziomu
insuliny, ale także białko. Okazuje się, że
posiłek wysokobiałkowy może pobudzać
wydzielanie insuliny przez trzustkę nawet
bardziej niż posiłek węglowodanowy!
Jako podsumowanie warto wspomnieć,
że twórca diety, Pierre Dukan w 2011 roku
przegrał proces o zniesławienie, który
wytoczył francuskiemu dietetykowi za
określenie jego diety jako „niebezpieczna fantazja” i oskarżenie, że jest niebezpieczna dla zdrowia. Aktualnie Dukan
ma zakaz wykonywania zawodu lekarza.
Jak łatwo zauważyć, „nie wszystko złoto
co się świeci”. Popularne, medialne diety
często są niedoborowe, a ich stosowanie bez pełnej wiedzy o swoim stanie
zdrowia, może skutkować wystąpieniem
poważnym problemów zdrowotnych.
Dzięki współpracy ze specjalistą dietetykiem można natomiast dobrać indywidualne rozwiązanie dla pacjenta, które nie
narazi jego zdrowia i pozwoli na utratę
wagi na stałe.

VERONIKA ULANECKA
Dietetyk
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