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DIETA DASH
Dieta DASH (Dietary Approach to Stop 
Hypertension) to program żywieniowy 
stworzony przez grupę amerykańskich 
specjalistów specjalnie na potrzeby osób 
cierpiących na nadciśnienie. Jej założe-

nia zostały opracowane na podstawie 
badania o tej samej nazwie. Pacjenci 
objęci badaniem stosowali dietę zasob-
ną w wapń, potas i magnez. Jednym 
z najważniejszych elementów są warzy-
wa i owoce. Szczególną uwagę zwraca 

się na produkty bogate w potas takie 
jak: ziemniaki, pomidory, awokado czy 
banany. Powinny się w niej także znaleźć 
zielone warzywa liściaste oraz nasiona 
roślin strączkowych. Ta grupa produktów 
pojawia się w 4-5 porcjach dziennie. Die-
ta DASH zawiera także niskotłuszczowy 
nabiał: zaleca się 2-3 porcje chudego na-
biału dziennie ze szczególnym uwzględ-
nieniem produktów fermentowanych, 
m.in. w postaci kefirów czy jogurtów. 
W diecie DASH powinno występować 
też chude mięso, przede wszystkim drób 
oraz ryby i owoce morza. Mięso może 
znaleźć się w jadłospisie maksymalnie 
dwa razy na dobę, natomiast ryby mini-
mum dwa razy w tygodniu. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na tłuste ryby 
morskie.  W jadłospisie swoje miejsce 
mają różnego rodzaju orzechy, nasiona 
(np. słonecznika, lnu, migdały, chia) oraz 
pestki (np. dyni).

Istotnym elementem diety DASH jest 
zmniejszenie spożycia soli, nie tylko 
w postaci przyprawy dodawanej do 
potraw, ale także ograniczenie spożycia 
produktów z jej dużą zawartością, np. 
produktów wędzonych, wędlin, prze-
tworów mięsnych, serów dojrzewających 
typu parmezan i grana padano, serów 
żółtych i serów topionych, sosu sojowe-
go i produktów przetworzonych (chipsy 
oraz inne słone przekąski, gotowe sosy, 
ketchup, musztarda, mieszanki przypraw, 
konserwy itp.). Zgodnie z założeniami 
diety ograniczone powinno zostać także 
spożycie tłuszczu, czerwonego mięsa, 
słodyczy i alkoholu. 

Okazało się, że zastosowanie takiej stra-
tegii skutecznie wpływało na obniżenie 
ciśnienia, a efekty były jeszcze lepsze 
u osób, które znacznie ogra-

W poprzednim numerze „Nie zapominaj o zdrowiu” omówiliśmy dwie popularne diety od-
chudzające, które nie cieszą się dobrą sławą, a ich stosowanie może przynieść negatywne skutki 
dla naszego zdrowia. Tym razem zaprezentujemy założenia dwóch diet, które zyskały uzna-
nie specjalistów na całym świecie i od lat uważane są za jedne z najzdrowszych rozwiązań. 
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niczyły podaż sodu. Zauważalne efekty 
istotnego zmniejszenia poziomu ciśnienia 
pojawiły się u badanych już po dwóch 
tygodniach stosowania się do zaleceń 
diety. Dieta DASH od kilku lat plasuje się 
w czołówce rankingów najlepszych diet 
na świecie: w 2017 i 2018 roku znalazła 
się na I miejscu, a w 2019 na II miejscu 
– zaraz po diecie śródziemnomorskiej. 
Diety DASH nie należy traktować jako 
krótkotrwałego programu żywieniowe-
go, a raczej styl życia i zmianę na stałe. 
Dieta nie jest restrykcyjna, nie wyklucza 
zbyt wielu produktów, dzięki czemu bez 
większego problemu można ją dobrze 
zbilansować, a pacjenci są w stanie się 
do niej stosować dzięki niewielu ogra-
niczeniom.

DIETA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
Dieta śródziemnomorska, w przeci-
wieństwie do diety DASH, jest znana 

niemal każdemu i od lat uznawana za 
najzdrowszy model żywienia. Choć jej 
szczegółowe wytyczne zostały określo-
ne stosunkowo niedawno, to bazują na 
znanych od tysięcy lat kulturze i sposobie 
odżywiania ludzi mieszkających w rejo-
nie basenu Morza Śródziemnego. Można 
powiedzieć, że dieta śródziemnomorska 

to w zasadzie cała filozofia, nie tylko wy-
bór określonych pokarmów. Mieszkań-
cy tego rejonu świata jedzą produkty 
lokalne, sezonowe, posiłki spożywają 
w towarzystwie przyjaciół, w radosnej 

atmosferze, bez pośpiechu. Duże znacze-
nie ma także aktywność fizyczna. 

Podstawą jadłospisu są produkty pocho-
dzenia roślinnego: owoce, warzywa, na-
siona roślin strączkowych, pełnoziarniste 
produkty zbożowe oraz oliwa. Powinny 
się one znaleźć w każdym posiłku. Należy 

zwrócić także uwagę na różnorodność 
spożywanych pokarmów i nie ograni-
czać się do zaledwie kilku ulubionych 
przez nas, lecz czerpać składniki odżyw-
cze z wielu różnych produktów. Jak już 
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Dieta DASH od kilku lat plasuje się 
w czołówce rankingów najlepszych diet na 
świecie: w 2017 i 2018 roku znalazła się na 
I miejscu, a w 2019 na II miejscu – zaraz po 

diecie śródziemnomorskiej. 

42



zostało wspomniane,  bardzo istotnym 
składnikiem diety śródziemnomorskiej 
jest oliwa (przede wszystkim extra virgin), 
która wykazuje działanie prozdrowotne. 

Może być stosowana zarówno na ciepło, 
jak i na zimno. Oliwa jest podstawowym 
tłuszczem stosowanym w kuchni śród-
ziemnomorskiej. Oprócz niej jego źró-
dło stanowią tłuste ryby morskie oraz 
orzechy, nasiona i pestki. Powinny się 

one pojawić w menu każdego dnia – 
w jednej lub dwóch porcjach. W diecie 
śródziemnomorskiej pojawia się także 
nabiał, najczęściej w postaci produktów 
fermentowanych, zazwyczaj wyrabia-
nych z mleka koziego lub owczego. Nie 
stanowią podstawy diety, lecz dodatek, 
pomimo tego, że pojawiają się w jadło-
spisie nawet codziennie. Źródłem białka, 
oprócz roślin strączkowych i nabiału, są 
wspomniane już ryby i owoce morza, 
które powinny pojawiać się co najmniej 

dwa razy w tygodniu. Zaleca się też dwie 
porcje białego mięsa, a spożycie mięsa 
czerwonego powinno zostać ograniczo-
ne do 1-2 razy w tygodniu. Przetworzone 
mięso w postaci szynek, parówek i kieł-
bas powinno pojawiać się wyłącznie oka-

zjonalnie, podobnie jak różnego rodzaju 
słodycze oraz alkohol. Dopuszczalne są 
niewielkie ilości czerwonego, wytraw-
nego wina. W diecie pojawiają się także 
jajka w liczbie 2-4 sztuk tygodniowo. Bez 
ograniczeń można stosować różnego 
rodzaju naturalne przyprawy i zioła. 

Dieta śródziemnomorska jest rozwiązaniem 
dość uniwersalnym: jest znana od lat, pod-
dana licznym badaniom przez naukowców, 
wysokoodżywcza, przeciwzapalna i proz-
drowotna. Wpływa na poprawę pamięci, 
redukcję ryzyka chorób sercowo-naczy-
niowych, zmniejszenie ryzyka niektórych 
nowotworów, cukrzycy, chorób neurede-
generacyjnych czy depresji. 

Wbrew pozorom dietę śródziemnomor-
ską można z powodzeniem stosować 
w Polsce. Produkty takie jak oliwa czy 
ryby dostępne są w większości sklepów, 
a dzięki niewielkim modyfikacjom i wy-
borze sezonowych, lokalnych produktów, 
możemy na równi z mieszkańcami rejonu 
basenu Morza Śródziemnego czerpać 
z dobrodziejstw tego modelu żywienia. 

VERONIKA ULANECKA
Dietetyk
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Dieta śródziemnomorska jest rozwiązaniem 
dość uniwersalnym: jest znana od lat, 

poddana licznym badaniom przez 
naukowców, wysokoodżywcza, 

przeciwzapalna i prozdrowotna. Wpływa na 
poprawę pamięci, redukcję ryzyka chorób 

sercowo-naczyniowych, zmniejszenie 
ryzyka niektórych nowotworów, cukrzycy, 

chorób neuredegeneracyjnych czy depresji. 

W 2010 roku dieta śródziemnomorska została wpisana na 
listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Pod pojęciem 

diety śródziemnomorskiej rozumie się umiejętności, 
wiedzę, praktyki i tradycje, a więc wszystko, co mieści się 
w przestrzeni pomiędzy krajobrazem a stołem: uprawa 

roślin, zbiór plonów, rybołówstwo, przechowywanie 
i przetwarzanie żywności, przygotowywanie, a przede 

wszystkim spożywanie posiłków. Opiera się na 
poszanowaniu ziemi i różnorodności biologicznej. 

Źródło: www.unesco.pl
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