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Poradnik Sirtfood

Czytasz pierwszą część ebooka wprowadzającego w niezwykły 
świat sirtuin. 

Twoimi przewodnikami po nim będą Proszę Zdrowie i Moya 
Matcha, eksperci mądrego odżywiania, którym szczególnie 
bliskie jest zachowanie życiowej równowagi i balansu między 
zdrową dietą a przyjemnością. 

Ebook jest jedynym w Polsce poradnikiem edukacyjnym 
poświęconym wegańskiej bezglutenowej wersji diety Sirtfood 
i składa się z 6 części, które otrzymasz cyklu 2-tygodniowym, 
zapisując się na newsletter na stronach proszezdrowie.pl oraz 
moyamatcha.com. Każda z części zawiera niezbędne informacje 
na temat sirtuin, a także zalecenia oraz przepisy polecane  
w kolejnych etapach diety. 

W ramach poradnika odbędą się także 3 webinary, które 
wytłumaczą Ci najbardziej zawiłe kwestie i dostarczą 
motywacji do podjęcia diety.

Miłej lektury!

Proszę Zdrowie & Moya Matcha

Sirtuiny to białka enzymatyczne występujące  
w organizmach żywych, również u ludzi. 
Potrafią wyciszać geny odpowiedzialne za 
procesy starzenia, obumieranie komórek  
i stany zapalne organizmu, a także wpływać 
na uregulowanie procesów metabolicznych, 
zwiększać redukcję tkanki tłuszczowej, a nawet 
poprawiać ludzką odporność na stres. Badania 
nad działaniem sirtuin prowadzone są od lat  
80. ubiegłego wieku, kiedy to w 1984 r. 
znaleziono w drożdżach pierwszą sirtuinę. 

W trakcie badań zauważono, że ilość sirtuin 
wzrasta podczas ograniczenia kaloryczności 
diety do 50% i jednocześnie dostarczenia dużej 
ilość pokarmów roślinnych zawierających 
polifenole. Za chwilę dowiesz się dlaczego.

...ale czym właściwie są 
sirtuiny?
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Sirtfood 
od Proszę Zdrowie

Dieta sirtfood przygotowana 
przez Proszę Zdrowie jest jedyną 
wegańską i bezglutenową dietą 
bazującą na działaniu sirtuin 
dostępną w Polsce. Chociaż w wielu 
dietach sirtuinowych spożywanie 
jajek, mięsa i innych produktów 
pochodzenia zwierzęcego jest 
dozwolone, to przecież źródłem 
polifenoli niezbędnych do aktywacji 
sirtuin są jedynie rośliny.  
Dieta sirtfood stworzona przez  
Proszę Zdrowie, w całości wegańska  
i bezglutenowa oraz bogata w związki 
polifenolowe, jest przygotowana 
z myślą o osobach pragnących 
zdrowo schudnąć, zregenerować 
organizm, zadbać o siebie, poprawić 
jakość skóry. Wszystkie dania w tej 
diecie, jak również w pozostałych 
oferowanych przez Proszę Zdrowie, 
przygotowane są z użyciem ściśle 
wyselekcjonowanych składników, 
takich jak np. organiczna japońska 
matcha od Moya Matcha oraz innych 
bogatych w polifenole roślin.  
W diecie sirtfood sama matcha 
odgrywa ważną rolę, dlatego w tym 
miejscu oddajmy jej głos.

Moya  
Matcha

Jeśli jeszcze nie słyszałeś o matchy, 
to pora nadrobić zaległości. Matcha 
to sproszkowana zielona herbata 
uprawiana metodą zacieniania 
krzewów, która powoduje zwiększoną 
produkcję polifenoli, chlorofilu, teiny 
oraz wielu innych drogocennych 
substancji w liściach, na końcowym 
etapie mielonych na proszek. Dlatego 
spożywając matchę, spożywa się całe 
liście rośliny i wszystkie składniki  
w nich zawarte. Matcha jest jednym 
z najlepiej przyswajalnych źródeł 
antyoksydantów, tak niezbędnych 
w diecie sirtfood. Jej sproszkowana 
postać ma też tę zaletę, że łatwo 
rozpuszcza się w wodzie i tłuszczach, 
dlatego matcha może być dodawana 
do owsianek, soków, ciast, sosów 
itd. Te właściwości uplasowały ją 
na samej górze listy aktywatorów 
sirtuin polecanych przez autorów 
diety Sirtfood Aidana Gogginsa 
oraz Glena Mattena. Wróćmy 
więc znowu do kluczowej kwestii, 
czyli jak prawidłowo aktywować 
sirtuiny, aby zadziałały jako „gen 
długowieczności”. 

Jak prawidłowo aktywować 
sirtuiny, aby zadziałały jako 
„gen długowieczności”?
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Jak aktywować  
sirtuiny?

Sposób nr 1: Jedz mniej, żyj dłużej

Pierwszym sposobem na aktywację sirtuin w organizmie jest czasowe 
ograniczenie kaloryczności posiłków, nawet do 50%. Naukowcy z 
Cornell University już w latach 30-tych XX wieku zauważyli zależność 
między długim życiem, a spożywaniem mniejszej ilości kalorii. 
Wyniki dowodzą, że krótkotrwałe ograniczenie spożycia kalorii 
jest pozytywnym impulsem pobudzającym ciało do regeneracji i 
samoodnowy. Jednym z elementów wspomagających te procesy jest 
aktywacja białek sirtuinowych. 

Jak je aktywować? 

Sirtuiny pobudzane są przez enzymy, które zwykle zajmują się 
przetwarzaniem glukozy. Podczas obniżenia spożywanych kalorii spada 
poziom glukozy we krwi, dzięki temu wspomniane wcześniej enzymy 
mogą zająć się aktywacją sirtuin. Dlaczego następuję regeneracja? 
W czasie krótkotrwałej restrykcji kalorycznej w organizmie budzi 
się mechanizm skupiony na przetrwaniu w trudnych warunkach. 
Najważniejsze staje się przeżycie, dlatego organizm inwestuje wtedy  
w naprawę uszkodzeń, regenerację całego ciała na poziomie 
komórkowym. Sprząta, usuwając to co zbędne i szkodliwe, to co 
utrudnia mu funkcjonowanie. 

Aktywowane białka sirt bezpośrednio oddziaływują także na 
redukcję tkanki tłuszczowej, dlatego dietę sirtfood uważa się za 
jeden ze skuteczniejszych sposobów na utratę wagi. Według autorów 
diety spadek masy ciała wynosi około 3 kg w ciągu tygodnia. Warto 
pamiętać, że reakcja organizmu zależy od jego indywidualnych cech.

To wszystko wina genów

Przyjęło się mówić, że od genów nie da się uciec. Często z łatwością 
przypisuje się im choroby i własne wady. Na ludzkie geny jednak 
wyjątkowo istotny wpływ ma środowisko i to ono może „zachęcić” lub 
„zniechęcić” dany gen do pokazania swojej mocy. Nauką poświęconą 
wpływowi środowiska na ekspresję genów jest epigenetyka. 
Środowiskiem jest dieta i jej jakość, stres, woda, powietrze, wszelkie 
zanieczyszczenia, aktywność fizyczna oraz wszelkie czynniki, 
z którymi bezpośrednio styka się organizm. Weźmy przykład.  
Jeśli u kogoś występuje genetyczna skłonność do nadciśnienia lub 
cukrzycy, a jego dieta będzie bogata w wysoko przetworzone pokarmy, 
a to powiążemy dodatkowo z siedzącym trybem życia, to te elementy 
środowiska dadzą wspomnianym genom znak „START” i osoba  
z dużym prawdopodobieństwem zachoruje. Jeśli ta sama osoba będzie 
regularnie uprawiać sport i jeść dużą ilość warzyw oraz naturalnych, 
nieprzetworzonych przemysłowo produktów, prawdopodobieństwo 
zachorowania będzie mniejsze, bo geny zostaną wyciszone przez 
czynniki środowiskowe. Gdzie w tym procesie jest rola sirtuin? 
Białka sirtuinowe są rodzajem przekaźnika informacji, „włączają” i 
„wyłączają” inne białka powiązane z DNA. Te ostatnie, w odpowiedzi 
na informacje otrzymane ze środowiska i przekazane przez sirtuiny, 
dają genom znak „START” lub „STOP”. Na koniec jeszcze jedna dobra 
wiadomość. Epigenetyka, czyli udział środowiska w ekspresji genów, 
oddziałuje na każdym etapie ludzkiego życia. Bez względu na wiek, 
można spróbować wpłynąć na własne geny za pomocą środowiska i 
stosować zalecenia dietetyczne, uprawiać sport, zarządzać czynnikami 
stresogennymi.

Sposób nr 2: Wykorzystaj moc antyoksydantów

Drugi sposób aktywacji sirtuin to wprowadzenie do diety produktów 
zawierających polifenole. To nazwa stosowana dla bardzo dużej grupy 
związków biochemicznych występujących w pokarmach roślinnych. 
Wywierają bardzo korzystny wpływ na organizm.  

Są jednymi z najsilniejszych przeciwutleniaczy (stąd też ich inna 
nazwa pochodząca z języka angielskiego - antyoksydanty), chronią 
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komórki przed uszkodzeniem, uszczelniają naczynia krwionośne, 
działają przeciwzapalnie. Regulują poziom glukozy i lipidów, wykazują 
potencjał przeciwnowotworowy. Pomagają wyeliminować z organizmu 
szkodliwe bakterie, wirusy, grzyby, jak również przeciwdziałają 
uszkodzeniom DNA.

Produkty bogate w antyoksydanty znajdują się na liście składników 
wielu diet wspomagających odchudzanie i leczenie chorób. 
Dostarczenie antyoksydantów jest niezbędne do pełnej aktywacji 
sirtuin. Produktami bogatymi w przeciwutleniacze są np. surowe 
kakao, oliwa, jagody.  Na górze tej listy znajdują się czerwone odmiany 
winogron zawierające silny przeciwutleniacz resweratrol, który za 
sprawą owoców i czerwonego wina jest obecny szczególnie w diecie 
śródziemnomorskiej. Resweratrol odpowiada też za tzw. „paradoks 
francuski”, czyli szczupłą sylwetkę Francuzów i Francuzek, mimo 
spożywanych przez nich bagietek i tłustych serów. 

Warto w tym miejscu dodać, że Francuzi aktywują sirtuiny nie tylko za 
sprawą obecnego w ich diecie czerwonego wina, ale przede wszystkim 
dlatego, że zachowują długie przerwy między posiłkami – jedzą 3 razy 
dziennie, nie podjadają i unikają przekąsek. Kiedy próbują nowych 
produktów, delektują się ich smakiem powoli i w małych kęsach.  
Z kolei restauracje we Francji rzadko serwują jedzenie poza regularną 
porą posiłków.

Obok resweratrolu plasują się inne wyjątkowo skuteczne 
antyoksydanty, czyli katechiny, których bogatym źródłem jest herbata 
matcha i zielona herbata liściasta obecne w krajach Azji, w tym 
szczególnie w diecie Japończyków. W tej części świata, podobnie jak 
we Francji, posiłki są celebrowane, jednak niezbyt obfite, a większość 
mieszkańców cieszy się długim życiem i szczupłą sylwetką.
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Ciekawostki na temat sirtuin 

Ludzie z podwyższoną ilością białka sirt żyją dłużej. 

Białko typu sirt powoduje brązowienie białej tkanki 
tłuszczowej, którą nabywa się w trakcie życia.  
To właśnie brunatna tkanka tłuszczowa zapobiega 
otyłości i insulinooporności, pomaga regulować 
temperaturę ciała i spalać kalorie. 

Sirtuiny są produkowane przez wszystkie organizmy 
od bakterii, przez drożdże, aż po ssaki. 

Zbadano, że czasowe ograniczenie podaży kalorii  
w diecie o 30-50% prowadzi do aktywacji sirtuin 
oraz zmniejsza procesy starzenia i przedłuża życie 
wielu organizmom włączając w to drożdże, muszki 
owocówki, gryzonie i ssaki naczelne. 

Sirtuiny uczestniczą w naprawie DNA.  

Obecnie trwają badania nad możliwością 
wykorzystania roślinnych jak i syntetycznych 
aktywatorów sirtuin w celu przeciwdziałania 
chorobom cywilizacyjnym oraz związanym ze 
starzeniem się organizmu. 
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Zasady  
Diety Sirtfood

Etapy

Dieta Sirtfood dzieli się na trzy etapy, podczas których należy stosować 
się do poniższych zasad.

Sirtfood –  Etap 1
• trwa minimum 3 dni
• rekomendowana liczba kalorii spożywanych w ciągu dnia to max. 1000 kcal
• w tym czasie spożywa się warzywno-owocowe soki i koktajle bogate w antyoksydanty 

 oraz jeden posiłek stały bogaty w aktywatory sirtuin.

Sirtfood – Etap 2
• trwa minimum 4 dni
• rekomendowana liczba kalorii spożywanych w ciągu dnia to max. 1500 kcal
• w tym czasie spożywa się warzywno-owocowe soki i koktajle bogate w antyoksydanty,  

a także sałatki i lekkie posiłki bogate w aktywatory sirtuin.

Sirtfood – Etap 3
• może być stosowana całe życie
• dieta  o wysokiej gęstości odżywczej bez liczenia kalorii bogata w aktywatory sirtuin
• należy unikać wysoko przetworzonego jedzenia, rafinowanych tłuszczów, białego cukru 

oraz dużej ilości węglowodanów
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Dieta Sirtfood Wegańska 
Bezglutenowa – Etap 1
(przykładowe menu)

Dzień 1

_Śniadanie
Wolno tłoczony zielony sok sirtuinowy 

• składniki: bazylia, rukola, jabłko, pomarańcza, Moya Matcha Codzienna,
• przygotowanie: rekomendujemy użycie wytłaczarek wolnoobrotowych, dzięki którym sok 

zachowuje najwięcej wartości. Bazylię, rukolę, jabłko umyj, pomarańczę obierz ze skórki. 
Jeżeli posiadasz w domu ozonator dobrze jest go użyć, szczególnie gdy warzywa i owoce 
spożywasz na surowo. Z przygotowanych produktów wytłocz sok, na końcu dodaj matchę 
(maksymalne dzienne spożycie to 5g), wymieszaj ją za pomocą blendera lub wcześniej 
chasena,

_Obiad/Lunch
Sirtuinowy koktajl izotoniczny Proszę Zdrowie

• składniki: czarna porzeczka, ciemne winogrona, woda kokosowa,
• przygotowanie: garść wcześniej ozonowanej oraz umytej porzeczki, kilka ciemnych 

winogron i 400 ml wody kokosowej przełóż do naczynia blendującego, zmiksuj 
pulsacyjnie przez kilka sekund lub do uzyskania preferowanej konsystencji. Im dłuższe 
blendowanie tym koktajl będzie miał gładszą konsystencję,

_Podwieczorek
Wolno tłoczony zielony sok sirtuinowy

• Składniki: bazylia, rukola, jabłko, pomarańcza, Moya Matcha Codzienna

_Kolacja 
Odżywcza sałatka sirtuinowa

• składniki: parowane brokuły, grillowana zielona papryka, awokado skropione limonką, 
czerwona cebula, seler naciowy, solony jarmuż,

• przygotowanie: przygotuj wszystkie składniki tak, aby powstała z nich odżywcza sałatka. 
Jeżeli nie lubisz jednego ze składników, to możesz go pominąć lub zastąpić innym.  Listę 
sirtuinowych produktów znajdziesz pod koniec tego rozdziału,

Dzień 2

_Śniadanie
Wolno tłoczony zielony sok sirtuinowy 

• składniki: szpinak, majeranek, pomarańcza, imbir, jabłko, Moya Matcha Codzienna,
• przygotowanie: patrz dzień 1,

_Obiad/lunch
Sirtuinowy koktajl izotoniczny Proszę Zdrowie

• składniki: czarna porzeczka, ciemne winogrona, woda kokosowa,
• przygotowanie: patrz dzień 1,

_Podwieczorek
Wolnotłoczony zielony sok sirtuinowy

• składniki: szpinak, majeranek, pomarańcza, imbir, jabłko, Moya Matcha Codzienna,
• przygotowanie: patrz dzień 1,

_Kolacja
Odżywcza sałatka sirtuinowa

• składniki: kasza gryczana, orzech włoski, pomarańcza, ogórek, pomidorki cherry, 
grilowana cukinia, kapary, lubczyk, majeranek,

• przygotowanie: kaszę gryczaną ugotuj na sypko, pomarańczę obierz ze skórki, możesz ją 
również wyfiletować. Cukinię w plastrach grilluj na suchej patelni. Pomidorki przekrój na 
pół. Wszystkie składniki wymieszaj w misce, dodaj oliwę z oliwek, sól. Dopraw do smaku,

Dzień 3

_Śniadanie
Wolnotłoczony zielony sok sirtuinowy 

• składniki: natka pietruszki, rukola, cytryna, jabłko, ogórek, Moya Matcha Codzienna,
• przygotowanie: patrz dzień 1,

_Obiad/Lunch
Sirtuinowy koktajl izotoniczny Proszę Zdrowie 

• składniki: czarna porzeczka, ciemne winogrona, woda kokosowa,
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• przygotowanie: patrz dzień 1,

_Podwieczorek 
Wolno tłoczony zielony sok sirtuinowy 

• składniki: natka pietruszki, rukola, cytryna, jabłko, ogórek, Moya Matcha Codzienna,
• przygotowanie: patrz dzień 1,

_Kolacja
Karmelizowana kapusta pak choy 

• składniki: kapusta pak choy karmelizowana w sosie sojowym, starta marchew i pietruszka, 
seler naciowy, lubczyk, prażony czarny sezam i czarnuszka, szpinakowe konfetti, orzech 
włoski, daktyl, borówka,

• przygotowanie: kapustę pak choy przekrój wzdłuż na cztery kawałki, na patelni rozgrzej 
oliwę z czosnkiem, na dużym ogniu duś kapustę aż ciemnozielone części „zwiędną”, na 
końcu dodaj sos sojowy i duś jeszcze chwilę. Marchewkę zetrzyj na grubych oczkach lub 
pokrój na cienkie paseczki za pomocą obieraczki typu „julienne”. Na małej patelni upraż 
sezam i czarnuszkę, aż staną się złociste. Szpinak pokrój w cienkie pasy. Na talerzu ułóż 
konfetti oraz marchewkę, na to połóż pak choy, udekoruj natką pietruszki, orzechami 
włoskimi, daktylami oraz borówką, na końcu posyp sezamem. Dopraw solą do smaku.

Najsilniejsze aktywatory sirtuin to: 

zielona herbata (szczególnie sproszkowana herbata matcha), papryczka 
chili, gryka, kapary, seler (w tym liście), kakao, oliwa z oliwek, jarmuż, 
lubczyk, daktyle Medjool, pietruszka, czerwona cykoria, czerwona 
cebula, czerwone wino, ciemne winogrona, rukola, kawa, soja, 
truskawki, kurkuma, orzechy włoskie

Przepisy
Damian Andrzejewski
Szef kuchni Proszę Zdrowie
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Ciągnące ciasteczka kokosowe  
z Moya Matcha
Wegańskie, bezglutenowe, sirtuinowe | 8 sztuk

• 2/3 szklanki wiórków kokosowych
• pół szklanki mąki migdałowej
• 1 łyżeczka Moya Matcha Codzienna
• 4 łyżeczki rozpuszczonego oleju kokosowego
• 1 łyżeczka śmietany kokosowej
• 2 łyżeczki syropu z agawy

Nagrzej piekarnik do 90 stopni Celsjusza oraz wyłóż papierem do 
pieczenia. Wymieszaj lekko ciepły olej kokosowy razem ze śmietanką 
oraz syropem z agawy, oddzielnie bardzo starannie połącz wszystkie 
suche składniki. Wlej nektar kokosowy do suchych składników  
i połącz wszystko razem za pomocą drewnianej łyżki. Mieszaj około 
minuty lub do uzyskania lepiącej się masy. Przy użyciu wilgotnej dłoni 
uformuj 5-6 cm ciasteczka. Piecz około 25 minut. Odczekaj, aż wystygną 
przed polaniem polewą.
 
Polewa

• 4 łyżki oleju kokosowego
• 5 łyżek kakao
• 3 łyżki cukru kokosowego
• 3 łyżki erytrolu lub ksylitolu

Roztop olej kokosowy w małym garnuszku, dodaj resztę składników 
i gotuj ciągle mieszając trzepaczką, aż wszystkie składniki się dobrze 
połączą, cukier rozpuści oraz wszystko zgęstnieje. Nie doprowadź do 
zagotowania. Odczekaj chwilę i polej na ciastka.
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Terrina selerowa  
z Moya Matcha
Wegańska, bezglutenowa, ketogeniczna, sirtuinowa | 1 keksówka

• 4 średniej wielkości młode selery
• szklanka mąki migdałowej
• mleko sojowe
• 2 łyżki oleju słonecznikowego tłoczonego na zimno
• 1 łyżka Moya Matcha Codzienna
• sól himalajska
• łyżeczka białego miso
• łyżeczka sosu sojowego lub do smaku  
• 1 łyżeczka agar

Umyj selery i wrzuć na 10 minut do wody z ozonatorem, nie obieraj 
go - najwięcej smaku i słodyczy jest właśnie w skórce. Pokrój selery 
w nieforemne kształty do pieczenia i posmaruj olejem. Upiecz selery 
najlepiej na parowaniu w temperaturze 180 stopni, jeśli nie masz 
opcji parowania to wstaw do piekarnika razem z selerami naczynie 
żaroodporne z gorącą wodą. Piecz około 30 minut lub aż będą miękkie.
Zblenduj upieczone warzywa na gładką masę. W oleju 
słonecznikowym rozprowadź starannie Moya Matcha, dodaj sos 
sojowy, miso i agar. Do masy selerowej dodaj roztwór Moya Matcha, 
miso. Wymieszaj i dodawaj mąkę migdałową, powoli. Każda masa 
wymaga innej ilości mąki. Dodaj melko sojowe tak aby konsystencja 
była lekko płynna, nie zbita i sztywna. Przełóż piękną zieloną masę 
do foremki. Piecz w temperaturze 160 stopni około 50 minut. Po 
upieczeniu terrina musi wystygnąć w temperaturze pokojowej.
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Pesto z rukoli, bazylii z płatkami 
migdałowymi i Moya Matcha
Wegańskie, bezglutenowe, ketogeniczne, sirtuinowe | ok. 150ml 

• 150 gram bazylii
• 50 gram rukoli, świeżej - nie z plastikowych opakowań
• 30 gram orzechów włoskich
• 100ml dobrej greckiej oliwy z oliwek, bez goryczy
• łyżka nieaktywnych płatków drożdżowych
• dwa ząbki czosnku
• sól himalajska
• łyżeczka jasnego octu balsamicznego (najlepiej z Krety)
• sok z limonki do smaku
• 2 łyżeczki Moya matcha Tradycyjna
• łyżka płatków migdałowych

Jak przygotowuje najlepsze pesto na świecie?
Najpierw blenduję bazylię pozbawioną gałązek, same listki wraz z 
rukolą, a następnie dodaję wszystkie składniki. Doprawiam solą, octem 
oraz sokiem z limonki do smaku.
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Słowniczek

Węglowodany (cukry) –
• to ważny składnik diety, ponieważ dostarcza komórkom energii niezbędnej do działania 

i wpływa na prawidłową pracę mózgu. Źródłem węglowodanów są owoce i warzywa 
oraz produkty zbożowe i kasze. Nadmiar cukrów w diecie może prowadzić do nadwagi 
czy otyłości, dlatego warto jest postawić w głównej mierze na węglowodany złożone, 
ponieważ rozkładają się w organizmie dłużej i dają uczucie sytości przez dłuższy czas.  
Do tej grupy należą, m.in. kasze, rośliny strączkowe, ziemniaki.

Tłuszcze (lipidy) – 
• są głównym źródłem energii, bardziej wydajnym niż białka i węglowodany. Choć tłuszcze 

w dobie zdrowego stylu życia kojarzą nam się raczej negatywnie, ich rola dla organizmu 
jest bardzo ważna i kluczowa do utrzymania zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Lipidy 
są obecne m.in. w błonach komórkowych oraz pełnią funkcję rozpuszczalnika dla wielu 
niezbędnych dla nas substancji, np. witamin. Okryte złą sławą tłuszcze są bardzo istotnym 
elementem zdrowej diety, ale - tak jak z każdym innym produktem - należy wybierać tylko 
te o najwyższej jakości.

Białka  (proteiny) –
• białko jest jednym z podstawowych składników budulcowym w organizmie oraz 

umożliwia jego regenerację. Zapewnia prawidłowy rozwój człowieka, wchodzi w 
skład enzymów, hormonów, przeciwciał. Jego źródłem w diecie wegańskiej są rośliny 
strączkowe, nasiona, orzechy, zboża. Należy jednak pamiętać, że zbyt duże spożycie  
białka może prowadzić do obciążenia narządów wewnętrznych, m.in. nerek i wątroby.

Enzymy – 
• mają za zadanie regulować w naszym ciele aktywność poszczególnych procesów. 

Odpowiadają za wiele aspektów, między innymi umożliwiają trawienie poprzez 
rozkładanie węglowodanów, cukrów i tłuszczy na prostsze elementy. Enzymy biorą udział 
w procesach wzrostu, przemiany materii, wykorzystaniu pokarmów, zwalczaniu zagrożeń 
(np. wolnych rodników) i innych.

Brunatna tkanka tłuszczowa – 
• tkanka tłuszczowa kojarzy się z nadwagą i chorobami, w szczególności cywilizacyjnymi. 

Niewiele mówi się o tym, że tkankę tłuszczową możemy podzielić na dobrą i złą. Tę dobrą 
nazywa się brunatną tkanką tłuszczową, która ma za zadanie, m.in. utrzymać prawidłową 
ciepłotę ciała oraz masę ciała, pojawiły się także badania mówiące, że może zapobiegać 
insulinooporności. Biała tkanka tłuszczowa pełni rolę magazynu, w którym składowany 
jest materiał zapasowy, czyli tłuszcz. Jej nadmiar odkłada się najczęściej na brzuchu, 
udach, pośladkach, ramionach oraz w okolicach narządów wewnętrznych, co prowadzi do 
nadwagi i chorób, m.in. stłuszczenia wątroby.

Wolne rodniki –
• są to atomy z brakującym elektronem. Dla równowagi takie atomy na swojej ostatniej 

orbicie powinny posiadać parzystą liczbę elektronów, dlatego te z jednym elektronem 
szukają w swojej okolicy pary. Niestety kiedy wolny rodnik napotka atom z odpowiednią 
ilością elektronów, odbiera mu jeden elektron, a co za tym idzie, prawidłowy atom staje się 
wolnym rodnikiem. Takie sytuacje prowadzą m.in. do, uszkodzenia błon komórkowych, 
które mogą przyczyniać się do rozwoju wielu groźnych chorób. Naszymi obrońcami przed 
wolnymi rodnikami są antyoksydanty, inaczej przeciwutleniacze, a ich równowaga  
w naszym ciele jest kluczem do zdrowia i długiego życia.

Ekspresja genów – 
• jest to proces, dzięki któremu informacje zawarte w genie mogą zostać odkodowane,  

a następnie przepisane na produkty genu, czyli RNA lub białko. Dzieje się tak, ponieważ 
samo DNA nie ma możliwości budowania białka, więc konieczne jest przekazanie tej 
informacji. Taka synteza białek strukturalnych lub funkcjonalnych (m.in. barwniki, 
enzymy, hormony) przekładają się na takie cechy jak grupa krwi, wzrost, kolor oczu. 
Dzięki temu procesowi komórka może się również dostosowywać do zmieniającego się 
środowiska, czynników zewnętrznych, a także zniszczeń zaistniałych w komórce.
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