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Niedobór wody jest tak samo niebezpieczny jak nadmiar. 
Co nas powinno zaniepokoić? – Przede wszystkim 
zbyt sucha skóra i suchy język. Jeśli złapiemy w palce 

skórę i puścimy a ona nie będzie elastyczna, fałdka będzie się 
trzymać w pionie, to sygnał, że organizm może być odwodnio-
ny. O nadmiarze albo niedoborze wody w organizmie alarmuje 
też mocz. Jeśli oddajemy go zbyt często, albo za mało. Ważny 
jest też kolor moczu, który powinien mieć lekko żółtą barwę. 
Jeśli jest zbyt jasny, zbyt przejrzysty, to może świadczyć o prze-
wodnieniu. Z kolei mocz ciemno żółty, brązowawy może być 
znakiem, że organizm jest odwodniony. O tym szczególnie po-
winni pamiętać rodzice niemowląt, które jeszcze nie potrafią 
dać znać, że coś jest nie tak.

Wszystkie zdrowe osoby wiedzą, kiedy chce się im pić. 
I tego trzeba się trzymać przede wszystkim. Gorzej jest z oso-
bami starszymi czy schorowanymi, u których poczucie łaknie-
nia jest zaburzone. Trzeba też pamiętać, że osoby pracujące 
fizycznie, które potrafią wypacać nawet do 3, 4 litrów i  taką 
właśnie ilość wody powinny wypić. Z dużym ubytkiem wody 
muszą się też liczyć wędrowcy na górskich szlakach. Szczegól-
nie ci, którzy nie mają odpowiedniej zaprawy i kondycji.

Wodę należy pić powoli, małymi łykami, tak by mózg od-
powiednio zidentyfikował jej ilość i  potrafił dać znać: stop, 
wystarczy. Przy zaburzonym łaknieniu nasz system nerwowy 
można oszukać kostką lodu, którą będziemy powoli ssać.

Jeśli wypijemy wody za dużo, za łapczywie nasza krew się 
rozrzedzi, spadnie ilość jonów odpowiadających za prawidło-
we funkcjonowanie organizmu: serca, układu nerwowego. Po-
jawią się mdłości, zaburzenia rytmu serca, poczucie dezorien-
tacji, nerki i  serce przez które woda musi przejść kilka razy, 
są przeciążone. W medycynie ten stan określany jest mianem 
przewodnienia. W  drastycznych przypadkach może nawet 
dojść do śmierci.

Na baczności muszą się mieć przede wszystkim sportowcy, 
sercowcy i osoby, które mają problem z ciśnieniem.

Zbliża się czas letnich górskich wędrówek

Ile pić, żeby bezpiecznie 
przejść szlak?

Nefrolodzy z kolei ostrzegają, przed piciem zbyt dużej ilo-
ści wody wysokozmineralizowanej. Może to zaburzyć naszą 
gospodarkę elektrolityczną (na przykład zbyt duża ilość sodu) 
i doprowadzić do zaburzeń w  funkcjonowaniu nerek. Pierw-
sze objawy problemów to opuchnięte kostki stóp, które mogą 
świadczyć o zatrzymaniu się wody w organizmie. Kolejny sy-
gnał, to tępy ból w dole pleców.

Teraz skupmy się na właściwym dostarczeniu płynów pod-
czas pieszych wędrówek. Podstawą jest woda. Choć zdania są 
podzielone – rekomendujemy wodę niegazowaną. Im dłuższy 
dystans chcemy pokonać, tym jej zapas powinien być większy. 
Są tacy, którzy twierdzą, że im z kolei najlepiej służą soki wa-
rzywne np. z pomidorów albo z owoców – przede wszystkim 
bananów, bo przy okazji uzupełniają potas. Autorka tekstu 
osobiście zna seniorów, którzy już po wycieczce piją – z tych 
samych powodów – soki z  kiszonych warzyw: pomidorów, 
ogórków, buraków czy selera albo kwas chlebowy. Przed wyj-
ściem na szlak jednak je sobie podarujmy, bo przyspiesza-
ją przy okazji trawienie i może na trasie spotkać nas niemiła 
niespodzianka.

Podarujmy sobie też napoje gazowane. Choć biegacze na 
przystankach podczas zawodów piją pepsi albo colę, które po-
budzają i dają zastrzyk cukru. Tu jednak warto zachować dale-
ko posuniętą ostrożność.

Warto też pamiętać o  tym, że jeśli na szlaku przekąsimy 
słone orzeszki, paluszki albo skusimy się na inne mocno do-
prawione smakołyki, to będziemy odczuwać o  wiele większe 
łaknienie niż po spożyciu tradycyjnych kanapek.

e.stachura@sadeczanin.info

PA RT N E R Z Y  W Y D A N I A :
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Główną drogą ucieczki 
wody z organizmu jest pot 
oraz para wodna w  for-

mie wydychanego powietrza. 
Dlatego podczas ćwiczeń robi 
nam się coraz cieplej – tempe-
ratura organizmu wzrasta. Aby 
obniżyć temperaturę ciała, po-

trzebne są procesy kompensacyj-
ne, czyli m.in. pocenie. Woda wy-

dostaje się na powierzchnię ciała przez 
naczynia włosowate, a przy każdym li-
trze potu organizm traci około 600 kcal 
energii cieplnej. W wysokiej tempera-
turze i  przy dużej wilgotności powie-
trza, podczas intensywnego treningu 
sportowiec jest w  stanie stracić nawet 
do 2 litrów wody na godzinę!

Kiedy możemy mówić o  odwod-
nieniu? Odwodnienie rzędu 2% już 
wpływa na ogólną wydolność organi-
zmu i ma negatywny wpływ na zdro-

wie. Podczas zbyt małej podaży płynów 
zmniejsza się objętość krwi, zwiększa się 

temperatura ciała co oznacza dodatkowe obciążenie dla serca, 
płuc i układu krążenia. Nawet proste ćwiczenia stają się wtedy 
trudniejsze, a nasza wydolność spada. O dziwo im bardziej jesteś 
odwodniony tym mniej się pocisz. Jeśli będziesz kontynuował 
ćwiczenia bez uzupełnienia płynów wówczas odwadniasz się co-
raz bardziej. Najlepszym testem aby sprawdzić czy jesteśmy od-
wodnieni jest obserwacja koloru moczu. Kolor moczu powinien 
być w odcieniu jasnożółtym. Mocz skoncentrowany jest ciemny 
i ewidentnie wskazuje na to, że należy uzupełnić płyny.

Jak zatem zapobiec odwodnieniu i co pić podczas treningów?
Oczywiście nie możemy zapominać o  regularnym piciu 

w ciągu dnia. 1,5 litra wody mineralnej to podstawa. Przyj-
muje się, że powinno wypijać się dziennie około 30ml wody/
kg masy ciała.

Zaleca się wypijanie przed treningiem około 5-7 ml pły-
nu/kg masy ciała co odpowiada około 350-490 ml dla osoby 
ważącej 70 kg. Rodzaj płynu wypijany podczas treningu zależy 
przede wszystkim od jego długości i  intensywności. W przy-
padku spokojnej jazdy na rowerze lub chodu wystarczy uzu-
pełnienie płynów czystą wodą mineralną.

Podczas ćwiczeń trwających ponad godzinę (i  tych inten-
sywnych i  lżejszych) należy jak najszybciej uzupełnić płyny, 
aby zapobiec odwodnieniu oraz dostarczyć sobie odpowied-
niej ilości węglowodanów w celu zatrzymania utraty glikogenu 
z  mięśni i  spadku cukru we krwi. Sięgamy wówczas po tzw. 
Izotoniki.

Izotonik to napój, który ma takie samo stężenie cząsteczek 
(węglowodanów i elektrolitów) co płyny ustrojowe. Według re-
guły jest to płyn, który zawiera 4-8g węglowodanów/100 ml. 
Dzięki temu napój wchłania się szybciej i efektywniej przyczy-
nia się do nawodnienia organizmu. Odpowiednia zawartość 

Nawodnienie sportowca  
– sprawa kluczowa! 
PRZEPIS NA IZOTONIK



PRZEPIS NA DOMOWY IZOTONIK:
 � 40-80g sacharozy (4-8 łyżek)
 � 1l ciepłej wody (lepsza rozpuszczalność cukru)
 � 1-1,5g (ok. 1/4 łyżeczki) soli (opcjonalnie)
 � Bezcukrowy sok owocowy dla dodania smaku 

(opcjonalnie)

Możemy również wybrać opcję z sokiem owocowym:
 � 500 ml soku owocowego
 � 500 ml wody
 � 1-1,5g (ok. 1/4 łyżeczki) soli (opcjonalnie)



Sądeczanin  CZERWIEC 2021

Skarby natury – wody, soki, napoje

 sodu sprzyja zatrzymywaniu wody w  organizmie oraz 
z większa pragnienie powodując, że jeszcze bardziej chce nam 
się pić. Jednak niektórzy naukowcy twierdzą, że dodawanie soli 
do napojów sportowych jest zbędne, ponieważ organizm sam 
wyrównuje stężenie sodu w  organizmie poprzez wchłanianie 
i wydalanie go z jelit.

Obecnie rekomenduje się przyjmowanie 30-60g 
węglowodanów na godzinę treningu, jeśli trening trwa mak-
symalnie 3 godziny. Można wtedy wybrać każdy rodzaj 
węglowodanów z  naciskiem na glukozę, sacharozę, fruktozę 
lub maltodekstrynę.

Podczas ćwiczeń, które trwają ponad 3h tą ilość można 
zwiększyć nawet do 90g. Najlepsza mieszanka węglowodanów, 
które najszybciej się przyswajają to mieszanka glukoza+frukto-
za lub maltodekstryna+fruktoza w stosunku 2:1.

A co po treningu?
Najłatwiej przyjąć zasadę – 1,2-1,5 litra wody na każdy 

utracony kilogram masy ciała podczas treningu. Pamiętajmy 
jednak, że nie możemy wypić tej ilości wody na raz! Spowoduje 
to zwiększenie objętości krwi i zwiększenie ilości oddawanego 
moczu, co może jeszcze bardziej spotęgować odwodnienie. Pij 
wodę w  małych porcjach, regularnie tak aby czuć stopniowe 
nawadnianie organizmu.

Podsumowując – rodzaj i ilość wypijanego przez nas płynu 
zależy przede wszystkim od długości intensywności trenin-
gu. Jeśli chcemy sprawdzić czy jesteśmy odwodnieni musimy 
kontrolować kolor naszego moczu. Musimy również zaufać na-
szemu organizmowi i reagować na każde uczucie pragnienia. 
Nigdy nie wypijamy na raz dużej ilości wody, aby uzupełnić 
niedobory płynów!

Dokładnie analizując swój trening i patrząc przede wszyst-
kim na reakcje i potrzeby naszego organizmu jesteśmy w sta-
nie zadbać o  odpowiednie nawodnienie, które spowoduje 
poprawę jakości treningu i wpłynie pozytywnie na naszą siłę 
i wydolność.

 Małgorzata Segiet i Joanna Ławniczak,  
ekspertki Diet&More

Źródło, fot.: www.festiwalbiegowy.pl

R E K L A M A
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Naturalne wody lecznicze to domena nie tylko Muszyny 
czy Krynicy-Zdroju. Położona na pograniczu Beskidu 
Zachodniego i  Pienin Szczawnica przyciąga co roku 

wielu turystów. To tutaj znajduje się 12 źródeł wód mineral-
nych. Wody te polecane są m.in. przy schorzeniach dróg od-
dechowych, nieżytach żołądka, miażdżycy tętnic czy dla osób 
z wysokim poziomem cholesterolu.

Szczawnickich wód można próbować w Pijalni Wód Mine-
ralnych na Placu Dietla 1. Na terenie miasta znajdują się trzy 
inne ogólnodostępne źródła. Zdrój „Szymona” znajduje się 
przy zejściu na kolej linową na Palenicę. Woda „Pitoniakówka” 
dostępna jest z kolei przy ulicy Skotnickiej.

Trzecie źródło ogólnodostępne dla turystów i kuracjuszy to 
źródło „Wanda”. Znajduje się ono za Parkiem Dolnym w cen-
trum Szczawnicy, obok domu wczasowego „Chemik”. Jest to 
urokliwe miejsce, gdzie w otoczeniu natury można skorzystać 
z jej leczniczych darów. Historia tego źródła sięga 1867 roku. 
Powstało ono w miejscu dwóch starych zdrojów Anieli i He-
leny. Wodę ze źródła można czerpać za darmo przez cały rok.

Szczawnickie dary natury
Ukryte w parku szczawy 
dobre na wszystko

Na co dobra jest woda „Wanda”? Przede wszystkim na 
wszelkie choroby przewodu pokarmowego. Szczawa ma dzia-
łać na otyłość czy nerwicę. Pomóc ma również tym, którzy 
pracują w uciążliwych warunkach, w wysokich temperaturach 
– „Wanda” ma pomóc zregenerować organizm. Jedna szklanka 
dziennie przed jedzeniem to zalecana dawka. „Wanda” ma sło-
ny posmak, więc nie każdemu przypadnie do gustu.

Źródło „Wanda” spodoba się tym, którzy cenią sobie orygi-
nalne miejsca. Położone jest bowiem na uboczu, wśród drzew. 
Dotarcie do źródła może jednak sprawić niektórym kłopot, po-
nieważ trasa do niego nie jest oznakowana, mimo, że znajduje 
się prawie w centrum miasta. „Wanda” jest trochę zapomnia-
nym miejscem na mapie Szczawnicy. Właśnie to sprawia, że 
warto do niego dotrzeć i odkryć na nowo jego urok.

Aby dostać się do „Wandy” trzeba pokonać kamienne scho-
dy, nie ma tam podjazdu dla wózków. Przy punkcie poboru 
wody znajduje się ławka dla strudzonych wędrowców. Kilka 
metrów niżej jest z kolei zadaszona altana. Odpoczynku można 
szukać na licznych ławeczkach w urokliwym Parku Dolnym.

s.siwulska@sadeczanin.info

Altanka tuż obok źródełka Wanda Trasa z pijalni do źródła Wanda

Dojazd z Nowego Sącza do Szczawnicy

Trasa z przystanku do źródła Wanda

PA RT N E R Z Y  W Y D A N I A :
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SOKI NATURALNE 100% tłoczone z jabłek własnej produkcji

F.P.H.U. FruBed Maciej Bednarek
Michalczowa 55a, 33-314 Łososina Dolna
mail: frubed@o2.pl, tel.: 502 090 290, 510 361 249
www.frubed.pl

� bez konserwantów i barwników chemicznych
� nierozcieńczane
� niesłodzone
� pasteryzowane

o smakach: 
� Jabłkowy � Jabłko – gruszka � Jabłko – marchew 
� Jabłko – wiśnia � Jabłko – aronia � Jabłko – burak 
� Jabłko – czarna porzeczka � Jabłko – czerwona porzeczka

Pij soki warzywno-owocowe –  
będziesz zdrowy!

R E K L A M A

Specjaliści ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
zalecają, by codziennie spożywać minimum 400 gram 
owoców i  warzyw, podzielonych na 5 porcji. Soki są 
doskonałym i wygodnym rozwiązaniem dla tych, któ-
rzy przez cały rok chcą cieszyć się urozmaiconą i zdro-
wą dietą.

 � witaminę C – pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowa-
nie systemu immunologicznego po i  w  trakcie intensyw-
nego wysiłku fizycznego, np. w  czasie uprawiania sportu, 
odpowiada za wytwarzanie kolagenu i prawidłowe funkcjo-
nowanie naczyń krwionośnych oraz białek potrzebnych do 
budowy kości i chrząstek, wzmacnia odporność organizmu. 
Znajdziemy ją w soku pomarańczowy, nektarze z czarnych 
porzeczek;

 � witaminę E – zapobiega uszkodzeniom komórek w organi-
zmie przez procesy utleniania, co może spowalniać proces 
starzenia oraz chronić przed rozwojem miażdżycy;

 � witaminę PP (niacyna) – pomaga regulować metabolizm 
organizmu, wspomaga funkcjonowanie systemu nerwo-
wego, błon śluzowych oraz pozytywnie wpływa na skórę, 
znajdziemy ją w soku pomarańczowym; 

 � błonnik – reguluje pracę układu pokarmowego, poprawia 
perystaltykę jelit i  zapobiega zaparciom, znajdziemy go 
w sokach zawierających miąższ owocowy oraz w tych natu-
ralnie mętnych lub przecierowych; 

 � pektynę – reguluje wahania poziomu glukozy we krwi oraz 
wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cholestero-
lu w  organizmie, znajdziemy ją w  mętnym soku z  jabłek, 
również w sokach i nektarach z czarnych porzeczek; 

 � potas – wpływa na prawidłowe ciśnienie krwi, pracę mięśni 
oraz systemu nerwowego, znajdziemy ją w  soku pomido-
rowym;

 � kwas foliowy – nasz organizm nie potrafi go wytwarzać, 
dlatego musi być on dostarczony z  pożywieniem, a  jest 
niezbędny do prawidłowej syntezy aminokwasów, pro-
dukcji krwi w  organizmie, funkcjonowania systemu im-
munologicznego, w  procesie wzrostu i  rozmnażania ko-
mórek organizmu człowieka, w  prawidłowym rozwoju 
płodu w czasie ciąży. Występuje w soku pomarańczowym, 
malinowym. Dużo kwasu foliowego znajdziemy również 
w korzeniu pietruszki.

Przypomnijmy jakie niezbędne i  ważne dla naszego zdrowia 
substancje odżywcze zawierają soki: 

 � prowitaminę A, która odpowiada za prawidłowy rozwój 
i funkcjonowanie skóry, wzroku i błon śluzowych, znajdzie-
my ją w sokach i nektarach marchwiowych (marchwiowo 
– owocowych); 

Fot. Pixabay



Parafrazując przysłowie: „Nie wszystko złoto, co się świe-
ci” można powiedzieć, że nie wszystko zdrowe, co wy-
daje się być zdrowe. Odnosi się to na przykład do soków 

owocowych. Wydaje się, że jeśli soki zrobione są ze zdrowych 
owoców to muszą być zdrowe. Jest to prawda, ale pod warun-
kiem, że nie są klarowane i nie pochodzą z koncentratu. Tego, 
że prawdziwie zdrowe soki to te mętne, świeżo tłoczone, dowo-
dzą wyniki prowadzonych od lat badań naukowych.

Regularne spożywanie owoców, warzyw i soków zapobiega 
wielu chorobom. Ich zdrowotne właściwości to kwestia wita-
min, ale nie tylko. Nie wszyscy wiedzą o pewnych bardzo waż-
nych dla zdrowia substancjach, które w dużych ilościach wy-
stępują w roślinach. Mowa tu o flawonoidach, mających wpływ 
na ochronę organizmu przed chorobami cywilizacyjnymi.

Bogate we flawonoidy są na przykład owoce jagodowe takie, 
jak porzeczki, czy aronia, ale i popularne jabłka. Jednak nie każ-
dy sok zrobiony z jabłek, czy porzeczek zawiera te prozdrowotne 
substancje odżywcze. Po jakie soki zatem najlepiej sięgać ?

Już sam zdrowy rozsądek podpowiada nam, że mętny sok 
jabłkowy jest zapewne zdrowszy niż jego klarowana wersja. 
I  tak jest w  istocie. Potwierdzają to badania przeprowadzone 

przez zespół prof. Jana Oszmiańskiego, kierownika Zakła-
du Technologii Owoców i  Warzyw w  Katedrze Technologii 
Owoców, Warzyw i  Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu.

Z badań tych wynika, że w procesie produkcji klarowne soki 
jabłkowe niemal zupełnie pozbawione są pektyn, witaminy C 
i ponad 90 proc. związków polifenolowych, a w tym szczegól-
nie ważnych flawonoidów. Natomiast świeżo tłoczone, mętne 
soki z  jabłek, czy innych owoców, zwłaszcza jagodowych, nie 
tracą tych cennych substancji. Flawonoidy służą już samym 
roślinom jako przeciwutleniacze oraz jako ochrona przed cho-
robami, oddziaływaniem słońca, insektów i grzybów. U ludzi 
natomiast substancje te mają działanie wspomagające ochro-
nę przed chorobami cywilizacyjnymi. Obniżają ryzyko zacho-
rowania na raka piersi i hamują rozwój raka płuc. Mają silne 
właściwości przeciwutleniające, pełniąc w organizmie funkcję 
„wymiataczy wolnych rodników”, co opóźnia procesy starzenia 
się skóry. Wykazują też działanie przeciwzapalne, przeciwaler-
giczne oraz pochłaniają szkodliwe promieniowanie. Dlatego 
dla zdrowia warto sięgnąć po sok jabłkowy, ale tylko ten mętny, 
świeżo tłoczony.

Badania potwierdzają

Mętne soki są zdrowsze niż klarowane




