
 

WARTOŚĆI ODŻYWCZE CHLEBA NA ZAKWASIE 

 
	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Najczęstszym produktem spożywczym kupowanym w sklepach jest chleb. 
Stanowi on podstawę większości naszych posiłków. Śniadanie, kolacja, przerwa w szkole czy pracy, 
przekąska przed obiadem nieodłącznie kojarzy nam się z małą 
kromką chleba.	  

 Nie od dziś wiadomo, że nasze zdrowie zależy od tego, 
co jemy. Warto więc poświęcić trochę uwagi i zadbać  
o to, aby chleb na naszym stole był jak najbardziej naturalny  
i zdrowy dla naszego organizmu. 

 Najbardziej popularny i dostępny jest  tzw. „chleb z 
worka”, upieczony z takich składników jak: biała mąka, woda, 
drożdże, ulepszacze, spulchniacze, konserwanty, sól. 
Wszystko razem łączy się, miesza  
i formuje chlebki. W kilka godzin powstaje produkt, który 
prawdziwym chlebem niestety nie jest.  

 Przeciwieństwem „chleba z worka” jest chleb przygotowywany na zakwasie.  

Czym jest zakwas?                        

Jest to mieszanina mąki i wody, które pod wpływem czasu i odpowiedniej 
temperatury ulegają fermentacji. W wyniku tego procesu powstaje masa czyli 
zakwas. Jego podstawowe składniki to dzikie drożdże, bakterie kwasu 
mlekowego oraz bakterie produkujące kwas octowy. 

Kwas mlekowy wpływa dobroczynnie na pracę naszego przewodu 
pokarmowego. Reguluje cały proces trawienia. Poprzez zakwaszanie 
środowiska bakterie mlekowe hamują rozwój niepożądanych bakterii 
chorobotwórczych, a sprzyjają rozwojowi bakterii probiotycznych. Ta grupa 
bakterii nie tylko zwiększa odporność organizmu, ale także neutralizuje 
związki rakotwórcze, przez co ogranicza rozwój komórek nowotworowych, 
skutecznie zapobiega zwłaszcza rakowi jelita grubego. 

 Dowiedziono także, że pod wpływem fermentacji w zakwasie następuje niszczenie mikrotoksyn - 
niezwykle groźnych dla zdrowia człowieka związków produkowanych przez pleśnie. Niewłaściwe 
przechowywanie ziarna lub mąki może powodować, że związki te obecne są w mące w znacznych ilościach. 
Odporne są one na działanie wysokiej temperatury, pozostają w niezmienionej postaci w wypieczonym 
chlebie. Ich spożywanie może mieć zgubne skutki dla naszego zdrowia, z rozwojem choroby nowotworowej 
włącznie. Wykazano jednakże, że rozwijające się w zakwasie bakterie mlekowe efektywnie eliminują to 
zagrożenie. Dzięki fermentacji na zakwasie bakterie kwasu mlekowego eliminują toksyny pleśniowe, a 
także związki rakotwórcze z pieczywa - azotany, azotyny, co odciąża nasz układ odpornościowy.   

 Pieczywo na zakwasach jest także cennym źródłem witamin. W trakcie fermentacji pieczywo 
wzbogaca się w aminokwasy egzogenne – podstawowe elementy budulcowe białek, których nasz organizm 
nie jest w stanie wytworzyć i musi dostarczyć w pożywieniu.  



Uwolnione zostają wówczas takie związki jak cynk, magnez, wapń oraz żelazo, które wspomagają pracę 
układu nerwowego (magnez), wpływają na poprawę odporności (cynk) oraz zwiększają wydolność 
organizmu i chronią przed anemią (żelazo). 

 

 Pieczywo takie jest też przede wszystkim bardzo smaczne, 
aromatyczne i zachowuje długą świeżość. 

 Dlatego między innymi warto sięgać po chleb na 
zakwasie. Warto świadomie i rozsądnie wybierać produkt, który 
stanowi nie tylko podstawę odpowiednio zrównoważonej diety, 
lecz wpływa także na nasze obecne i przyszłe zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Opracowała – Iwona Fercho 
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