
WAŻNY TEMAT

JAK WSPOMÓC 
TRAWIENIE?
Co roku w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia na szpitalne oddziały ratunkowe 
zgłasza się zwiększona liczba pacjentów, 
spośród których wielu uskarża się na uciąż-
liwe dolegliwości gastryczne, a u części 
osób złe samopoczucie jest z kolei spo-
wodowane nadmiarem alkoholu. Nie da 
się ukryć, że jest to czas, kiedy folgujemy 
sobie szczególnie, a nasze organizmy 
buntują się, dając rozmaite objawy. I choć 
sam okres świąt to tylko wspomniane trzy 
dni, to wielu z nas w tym czasie korzysta 
z urlopu od pracy, a celebracja i spotkania 
z bliskimi, skoncentrowane często wokół 
stołu, przeciągają się aż do Nowego Roku. 
Oprócz tego, że często jemy wtedy ciężko, 
tłusto i słodko, to także niestety ogrom-
nie się przejadamy. Z powodu uczucia 
ciężkości, zmęczenia i senności zalegamy 
przed telewizorem, zamiast wybrać się 
na zimowy spacer. Świąteczne wieczory 
dodatkowo niejednokrotnie okraszone są 
także alkoholem, a zatem i dodatkowymi 
kaloriami. I choć jest to pewne uogólnie-
nie, to nadal ten czas w wielu polskich 
domach wygląda właśnie w ten sposób. 
Odchorowujemy okres świąteczny rozma-
itymi problemami trawiennymi w postaci 
m. in.: bólów brzucha, zaparć, biegunki, 
wzdęć, zgagi i zatruć. Stosując się do kil-
ku prostych zasad, można zapobiec lub 
ograniczyć nieprzyjemne i uciążliwe do-
legliwości.

Wbrew pozorom nie musimy sobie 
wszystkiego odmawiać, żeby w święta 
i po nich czuć się dobrze. Warto jednak 

pamiętać, że jeżeli krótko po obfitym 
świątecznym śniadaniu jemy obiad, a na-
tychmiast potem ciasto,  wszystko często 
w nadmiernych ilościach, to fundujemy 
ogromne wyzwanie dla naszego układu 
trawiennego. O czym zatem warto pa-
miętać i jak wspomóc trawienie? 

NAWADNIANIE
Przede wszystkim należy pamiętać o od-
powiednim nawodnieniu. Mimo że może 
się to wydawać prozaiczne, to nawet 
osoby, które na co dzień nie mają z tym 
problemu, w czasie świąt, w ferworze 
obowiązków i spotkań rodzinnych, nie 
zawsze wypijają zalecane ilości wody. 
Tymczasem woda pełni niezwykle ważne 
funkcje w procesie trawienia. Uczestniczy 
ona w nim bowiem od samego początku: 
zawarta jest w ślinie, która ułatwia formo-
wanie kęsów jedzenia, połykanie i prze-
suwanie pokarmu do dalszych odcinków 
układu pokarmowego. Woda jest także 
składnikiem soku żołądkowego, enzymów 
trawiennych oraz żółci. Bierze udział we 
wchłanianiu, rozpuszczaniu oraz transpor-
towaniu składników odżywczych. Wpływa 
na perystaltykę jelit i formowanie kału, 
a także usuwanie produktów przemiany 
materii. Jej niedostateczna podaż upośle-
dza wszystkie te procesy. W sytuacji kiedy 
nasz układ pokarmowy niemal nieustan-
nie pracuje, a przerwy między posiłkami 
są znikome, odpowiednie nawodnienie 
ma kluczowe znaczenie. Jeżeli zapomnimy 
o piciu wody, możemy później uskarżać 
się na m. in. zaparcia. W jelicie 
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Okres świąt Bożego Narodzenia to dla Polaków szczególny okres zarówno w wymiarze 
duchowym, rodzinnym, jak i kulinarnym. Wiele świątecznych potraw jest głęboko za-
korzenionych w naszej tradycji i nie wyobrażamy sobie bez nich celebrowania tych dni. 
I choć coraz częściej wspomniana tradycja miesza się z nowoczesnością, to nadal w wielu 
domach trudno wyobrazić sobie te święta bez suto zastawionego stołu i 12 wigilijnych po-
traw. Sama Wigilia i święta Bożego Narodzenia to zaledwie trzy dni w roku, zatem większa 
ilość jedzenia i nadmiar kalorii przyjęty w tym czasie nie powinny być dużym problem 
i powodem do zmartwień, a jednak wielu Polaków właśnie wtedy w tym czasie uskarża 
się na dolegliwości trawienne i pogorszenie samopoczucia. Co sprawia, że źle znosimy 
świąteczne jedzenie i jak złagodzić wystąpienie ewentualnych dolegliwości? 
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grubym zachodzi bowiem resorpcja wody, 
czyli jej wtórne wchłanianie. 

MOC ZIÓŁ
Bardzo dobrym pomysłem jest także 
picie naparów ziołowych takich jak: 
mięta, rumianek czy koper włoski. Zioła 
wpływają na poprawę trawienia poprzez 
pobudzenie wydzielania soków żołądko-
wych oraz żółci. Z tego samego względu 
warto pamiętać o stosowaniu przypraw. 
Naszym sprzymierzeńcem będzie mię-
dzy innymi kminek, zarówno mielony, 
w postaci nasion, jak i naparów czy go-
towych herbatek. Wykazuje on działanie 

rozkurczające i przeciwwzdęciowe. Inne 
przyprawy, które pomagają złagodzić 
uporczywe dolegliwości to powszechnie 
stosowane w kuchni produkty takie jak: 
pieprz, kurkuma, kolendra czy majeranek. 
Jeżeli chcemy się dodatkowo wspomóc 
gotowymi preparatami, warto sięgnąć 
chociażby po zwykłe krople żołądkowe, 
które są popularnym środkiem stoso-
wanym w niestrawności. Zawierają one 
właśnie wyciągi ziołowe m. in. z mięty 
czy korzenia goryczki żółtej.

Ponadto pomocne mogą być także 
preparaty z wyciągiem sylimaryny 

z ostropestu plamistego, który jest jedną 
z najlepiej przebadanych roślin na świe-
cie. Sylimaryna ma działanie żółciopęd-
ne, rozkurczające, ale znana jest przede 
wszystkim z silnego działania hepatopro-
tekcyjnego. Innymi słowy, działa ochron-
nie na zdrowe komórki wątroby, a także 
regeneruje te już zniszczone. Substancje 
zawarte w sylimarynie uszczelniają błony 
komórkowe wątroby, utrudniając w ten 
sposób przenikanie toksyn.

Oprócz wyciągów ziołowych istnieje na 
rynku wiele preparatów zawierających 
w składzie symetykon – substancję, któ-
ra rozbija pęcherzyki gazu w układzie 
pokarmowych, dzięki czemu łagodzi 
nieprzyjemne objawy takie jak wzdęcia 
i uczucie pełności. 

W czasie świąt warto też pamiętać o co-
dziennej dawce ruchu, nie tylko ze wzglę-
du na fakt, że w tym czasie spożywamy 
zazwyczaj znacznie większe ilości kalorii 
niż na co dzień. Aktywność fizyczna nawet 
w formie spaceru, chociaż rzadko zdajemy 
sobie z tego sprawę, będzie wpływać 
także na przebieg procesów trawienia. 
Otóż ruch, zwykła codzienna aktywność 
oraz średnio intensywny wysiłek fizyczny 
wpływają m. in. na tempo pasażu jelito-
wego, co pomaga zapobiegać zaparciom. 
Dlatego w czasie świąt nie zalegajmy na 
wiele godzin przed telewizorem i znajdź-
my czas na rodzinny spacer!

Jeżeli przez kilka dni pozwoliliśmy sobie 
na zbyt wiele, a nasze samopoczucie 
dalekie jest od ideału, warto później 
przynajmniej przez jeden dzień znacz-
nie ograniczyć spożywane pokarmy, 
wybierać lekkostrawne potrawy w po-
staci zup czy koktajli, aby nadmiernie 
nie obciążać układu trawiennego. Jeżeli 
mimo zastosowania powyższych rad 
nasze samopoczucie nie poprawia się, 
należy skontaktować się z lekarzem, który 
zdecyduje o dalszym postępowaniu. 

VERONIKA ULANECKA
Dietetyk
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CIEKAWOSTKI

KARCZOCHY
Wybierając preparat, który wspomoże działanie naszego układu 

trawiennego, warto zainteresować się karczochem. Jego właściwości 
znane są od bardzo dawna, z kolei w XX wieku odkryto substancję, 

uważaną za najważniejszy, prozdrowotny składnik karczochów, a 
mianowicie cynarynę. Podobnie jak ostropest, wykazuje ona działanie 
ochronne dla wątroby, żółciopędne, a ponadto wpływa na obniżenie 

poziomu cholesterolu.

KOPER WŁOSKI
Herbatki z kopru włoskiego są doskonale znane zwłaszcza młodym 

rodzicom, którzy zmagają się problemem kolek u dziecka, ale znajdują 
zastosowanie także u dorosłych. Koper włoski zmniejsza napięcie 
mięśni gładkich przewodu pokarmowego, wpływa na poprawę 

perystaltyki jelit, dzięki czemu jest pomocny w przypadku uciążliwych 
wzdęć. Zwiększa także wydzielanie soku żołądkowego oraz żółci, co 

poprawia cały proces trawienia pokarmu. 



CIEKAWOSTKI

MIĘTA PIEPRZOWA
Mięta jest podstawowym składnikiem większości złożonych preparatów 

ziołowych wspierających trawienie. Wielu z nas kojarzy ją nawet z 
dzieciństwa, pitą w formie naparu jako remedium na bóle brzucha. 

Nic dziwnego, mięta bowiem wykazuje lekkie działanie rozkurczające, 
wiatropędne i przeciwwzdęciowe. Wspomaga prawidłową perystaltykę jelit 
i odprowadzenie nadmiaru gazów. Może być stosowana w formie naparów, 
wspomnianych preparatów ziołowych, w których jest jednym ze składników, 

jak i w postaci kropli miętowych, czyli nalewki z liści mięty pieprzowej.


