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Najlepsze przepisy poprawiające 
odporność 
Witaj. Cieszę się że tu jesteś. To oznacza, że zależy Ci na swoim zdrowiu, 
chcesz o nie dbać jak najlepiej i chcesz mieć odporność. Stworzyłam dla 
Ciebie najlepsze przepisy, które naturalnie zaczną stymulować Twój 
układ immunologiczny do lepszej pracy. Znajdziesz tu witaminy A, C, D, 
B12 i B6, kwas foliowy, kwasy omega – 3, cynk, miedź, żelazo oraz selen 
i wiele innych. Odpowiednia dieta złożona z naturalnych składników nie 
pozwoli na rozwinięcie się infekcji. Także do dzieła! Polecam Ci połączyć 
wszystkie metody i cieszyć się zdrowiem!                Paulina Walczewska 
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	 Pewnie słyszałaś o tym, że najlepszy barszcz wigilijny 
powstaje na własnoręcznie zrobionym zakwasie. To prawda! 
Jednak zakwas z buraka pity codziennie jest rewelacyjnym 
lekarstwem i doskonale podnosi odporność.


zawiera witaminy C, A, E, B6, K, kwas foliowy, duże 
ilości żelaza, magnez, wapń, potas


witamina C w zakwasie jest dwukrotnie wyższa niż w 
surowym buraku


chroni przed infekcjami


ma działanie przeciwzapalne


oczyszcza organizm z toksyn


chroni nas przed przeziębieniem


obniża ciśnienie krwi


obniża poziom złego cholesterolu


wspomaga funkcjonowanie wątroby


zapobiega nowotworom


Przepis:

- 1 kg buraków

- 1 litr wody

- 1 łyżkę soli (najlepiej kamiennej)

- 5 ząbków czosnku

- kawałek imbiru

- 2 liście laurowe

- 2 ziele angielskie

- 2 goździki

- naczynie szklane (słój) lub gliniane o pojemności 2 l 
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Pij codziennie pół 
szklanki zakwasu

Jeśli chcesz zrobić więcej 
zakwasu, aby wystarczył 

Ci na kilka miesięcy, 
wszystkie składniki 

odpowiednio podwój lub 
potrój (tak samo naczynie 
powinno być odpowiednio 

większe). 

Zakwas z buraka to 
bomba witaminowa, a 
kiszone buraki w tym 

wydaniu smakują 
wyśmienicie!

ZAKWAS Z BURAKA
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Przygotowanie:

- zagotuj wodę z solą, następnie ostudź ją tak, by była letnia

- obierz i pokrój buraki w plastry

- pokrój czosnek oraz imbir

- w czystym naczyniu układaj warstwami na zmianę buraki, imbir, czosnek, ziele, liść i 
goździki na koniec

- ważne! ilość warzyw powinna sięgać maksymalnie do 2/3 wysokości naczynia

- następnie zalej warzywa ugotowaną, posoloną i ostudzoną wodą ważne! woda musi 
całkowicie zakryć buraki, tak aby nie wystawały, mogą wtedy spleśnieć

- przykryj słoik lub naczynie gazą lub lnianą ściereczką, zawiąż gumką i odstaw na 5-7 
dni w ciepłe miejsce (min. 20 stopni)

- w tym czasie na powierzchni może wytwarzać się piana, to naturalny proces kiszenia, 
ściągaj tę pianę raz na jakiś czas

- jeśli pojawi się pleśń, niestety zakwas nie nadaje się do użycia (pleśń może pojawić się 
jeśli w pomieszaniu jest nieodpowiednia temperatura, naczynie było brudne lub buraki 
były pryskane)

- w trakcie kiszenia będziesz czuła przyjemny kwiatowo-warzywno-słodkawy aromat

- po 5-7 dniach, kiedy zakwas się ukisi, odcedź go i zamknij szczelnie w naczyniu, wstaw 
do lodówki, taki zakwas możesz przechowywać nawet przez kilka miesięcy

Ile powinnaś go pić?

Zacznij od łyżki dziennie przed 
snem przez pierwsze 3 dni. 
Następnie zwiększaj codziennie o 
jedną łyżkę, aż dojdziesz do 50 ml 
(połowa małej szklanki). Możesz 
pić również całą szklankę, ale 
pamiętaj że organizm musi się 
najpierw do tego przyzwyczaić. Po 
kilku dniach odczujesz znaczącą 
poprawę samopoczucia, będziesz 
miała więcej siły i energii a Twoja 
odporność poszybuje w górę!
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PIECZONA BRUKSELKA Z 
MIODEM I ORZECHAMI 

W tym przepisie, który dla Ciebie stworzyłam, jest cała 
paleta niezbędnych witamin, poprawiających Twój układ 
immunologiczny.

   Brukselka to:

 doskonałe źródło cynku, który

 wpływa na przyswajanie innych witamin

 broni nas przed przeziębieniem

 łagodzi objawy autoimmunologiczne

brukselka zawiera witaminy A,C,E,K oraz te z grupy B

bogata w minerały, wapń, potas, magnes, żelazo, miedź,    
mangan, selen

zawiera przeciwutleniacze

kwasy Omega-3

     Miód:

zawiera dużo cukrów redukujących, głównie fruktozę i 
glukozę, w mniejszej ilości sacharozę

zapobiega i leczy zakażenia układu oddechowego

ma działanie wykrztuśne, bakteriobójcze, przeciwzapalne, 
uodparniające i przeciwalergiczne

  Orzechy brazylijskie bogate są w :

selen, który wspomaga układ odpornościowy

wapń, potas, magnez

witaminę E

kwas foliowy
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Jedz brukselkę 
regularnie!

Brukselka dzięki dużej 
ilości witaminy C 

wzmacnia 
odpornośc.Witamina C to 

silny, ochronny 
przeciwutleniacz, 

zmniejszający stan 
zapalny i uszkodzenia 

komórek. 

Uważaj, by jej nie 
rozgotować, dzięki temu 

zachowa wszystkie swoje 
cenne właściwości.
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Przygotuj:

- 500 g brukselki

- 6 orzechów brazylijskich

- 2 łyżki miodu

- sól i pieprz, opcjonalnie tymianek i rozmaryn

- oliwa

- naczynie żaroodporne lub blachę

Przejrzyj brukselki, w razie konieczności usuń gorsze listki. Do miski wlej oliwę, 
miód i przyprawy, dodaj brukselkę, wymieszaj. Wyłóż do naczynia żaroodpornego lub na 
blachę przykrytą papierem do pieczenia. 

Wstaw po piekarnika nagrzanego do 180 stopni, piecz około 15-20 minut. 5 
minut przed końcem, posyp brukselkę posiekanymi na kawałeczki 

orzechami brazylijskimi. 

Smacznego!
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     MIODEK CEBULOWY 

Kolejny świetny przepis, który stosuję regularnie na poprawę odporności to 
miodek cebulowy. Sprawdzi się doskonale zapobiegawczo, ale i w trakcie przeziębienia 
jak i przy silnym kaszlu.

Ten super syrop na odporność zawiera:

   cebulę, czyli

dużą dawkę witaminy C

naturalny antybiotyk

zapobiega tworzeniu się we krwi zakrzepów

zawiera kwercytynę, substancję o silnym działaniu przeciwnowotworowym 

poprawia trawienie, pomaga pozbyć się złogów w jelitach

  miód, który ma działanie

przeciwzapalne

bakteriobójcze

łagodzące

wspomaga w przeziębieniu

to źródło przeciwutleniaczy
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Odczekaj 6 h aż cebula puści sok. Po tym czasie syrop jest gotowy do spożycia. Trzymaj 
go w chłodnym miejscu. Pĳ 2 łyżki dziennie (w przypadku dziecka - 1 łyżeczka). Możesz 
rozpuścić syrop w letniej, przegotowanej wodzie. Jeśli jesteś uczulona na miód, zastąp go 
cukrem. 
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Przygotuj:

- 4 cebule

- 8 łyżek miodu (najlepiej gryczany lub spadziowy)

- słoik

Jak przygotować?

- pokrój w piórka cebule 

- włóż do naczynia

- zalej miodem tak aby przykryć cebule
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To naturalny probiotyk, który możesz z 
łatwością zrobić w swoim domu. Taki jogurt będzie miał 
o wiele lepsze właściwości niż ten, który znajdziesz w 
sklepie. Smak jest również nieporównywalny do jogurtu 
kupnego. Ważne!

Właściwości domowego jogurtu naturalnego:

duża ilość żywych kultur bakterii, które pobudzają 
białe ciała krwi do większej aktywności

duża zawartość witaminy D, czyli mniejsze ryzyko 
powstania infekcji

witaminy z grupy A i B oraz wapń i białko

doskonały probiotyk (czyli produkt zawierający żywe 
drobnoustroje, działające leczniczo)

 chroni mikroflorę jelitową

Przygotuj:

- starter z żywymi kulturami bakterii (kupisz je w aptece 
lub online) 

- 1 litr mleka pasteryzowanego ale nie UHT, 
pasteryzowanego lub roślinnego

Mleko podgrzej, ale nie zagotuj (temp. 80 
stopni). Pozwól ostygnąć o połowę.

Odlej 150 ml mleka, zmieszaj go z bakteriami w 
proszku. Dodaj do pozostałego mleka.

Przelej całość do słoika lub kilku mniejszych, zakręć i 
zawiń w koc na 8 godzin. Wtedy utworzy się gęsty 
jogurt. Następnie schowaj słoiki do lodówki.

Przechowuj maksymalnie 7 dni.
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DOMOWY JOGURT
Pij codziennie pół 
szklanki zakwasu

W 1 g jogurtu powinno się 
znaleźć minimum 10 mln 

jednostek bakterii 
Bifidobacterium lub 100 

mln bakterii Lactobacillus, 
aby mogły być uznane za 

produkt probiotyczny.  

Dlatego jeśli zrobisz go 
sama, będziesz miała 
pewność, że jest to 

produkt prozdrowotny, bez 
sztucznych cukrów i 

dodatków od producenta. 
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Zamiast witamin z apteki, zrób trening 

	 Niedawno robiłam rutynowe badania krwi, tak jak zawsze, co pół roku. W 
przychodni trzeba było swoje odstać, miałam więc okazję zaobserwować pewne zjawisko. 
Apteka była przepełniona. Wyglądało jakby za chwilę ktoś miał ją zamknąć. Klienci raz po 
raz wychodzili z reklamówkami witamin, dużą ilością witamin. Miałam wrażenie, że każda 
kolejna osoba kupowała to po co przyszła, plus dodatkowe suplementy, które kupił ktoś 
kto stał w kolejce przed nią. Większość osób w wieku około 25-50 lat. Czas spędzony w 
kolejce po kolejne „super specyfiki” lepiej spędzić inaczej, podnosząc odporność 
skuteczniej, taniej i zdrowiej. 
	 Ale od początku. Kiedyś często chorowałam. Przechodziłam jedną infekcję za drugą, 
regularnie się badałam, leczyłam, a wyniki były wciąż złe. Mój układ immunologiczny leżał i błagał o 
pomoc. Teraz ciężko jest mi przypomnieć sobie, kiedy ostatnio brałam antybiotyk czy nawet tabletkę 
przeciwbólową. Nie choruję. I wiem dlaczego. Od kiedy trenuję regularnie skończył się sezonowy 
katar, bóle gardła, bóle głowy czy inne infekcje – szczególnie górnych dróg oddechowym, z którymi 
kiedyś walczyłam od pierwszego dnia września do Świąt Wielkiej Nocy. 
	 Dlatego na swoim przykładzie i wielu innych kobiet, które ze mną ćwiczą, zauważając realne 
rezultaty, wytłumaczę Ci, jakie zmiany zachodzą w organizmie kiedy regularnie ćwiczysz, czyli jak tak 
naprawdę podnosisz wtedy odporność. Chcę żebyś miała wiedzę, dzięki której zdecydujesz się na 
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podarowanie swojemu ciału ogromnej porcji 
zdrowia. 
	 Zdo lność naszego o rgan i zmu do 
zwalczenia wirusów i infekcji zależy od naszego 
układu limfatycznego. Krążenie limfy natomiast 
uzależnione jest od uk ładu mięśniowo – 
szkieletowego. Co oznacza, że jeśli trenujesz, Twój 
organizm jest przygotowany na pojawienie się 
ewentualnego wirusa i skuteczne jego zwalczenie. 
Więc jeśli zadbasz o to, żeby poświęcić minimum 
150 minut tygodniowo na aktywność fizyczną, to 
możesz nawet nie zauważyć tego, że ta infekcja w 
organizmie wystąpiła, ponieważ zostanie ona 
zwalczona już na samym początku zanim zostanie 
rozprzestrzeniona w organizmie. Jeśli jednak pojawią się u Ciebie objawy, to przejdziesz chorobę lżej 
i szybciej wrócisz do zdrowia. Dzieje się tak dzięki odpowiednio do tego przygotowanym limfocytom. 
	 Dodatkowo trening stymuluje wszystkie mechanizmy obronne organizmu do działania, 
wzrasta liczba komórek obronnych przed wirusami i bakteriami. Większa aktywność przyczynia się 
do zmniejszenia ilości infekcji układu oddechowego i łapania przeziębień. A jak wiadomo, wystarczy 
drobne przeziębienie, katar czy uczucie zimna i nasza odporność spada. Wtedy o wiele łatwiej jest 
złapać dodatkowych, niechcianych  „lokatorów” w postaci innych wirusów. 

Ćwicz codziennie minimum 10/15 minut. Wzmacniaj swoje ciało, podtrzymuj jego odpowiednią 
temperaturę i skup się na tym, żeby zachować regularność. Wykonuj ćwiczenia aerobowe, 
poprawiające wydolność organizmu. Powodują one lepsze natlenienie krwi, czyli procentową 
zawartość tlenu, którą czerwone krwinki przenoszą z płuc do pozostałych części ciała. U zdrowego 
człowieka poziom natlenienia krwi waha się od 95%-99%. Możną ją zmierzyć między innymi za 
pomocą pulsoksymetru. Wszystkie ćwiczenia podnoszące odporność znajdziesz na 
www.labonitafit.pl/trenujwdomu 

	  
Jak widzisz, podniesienie odporności i przygotowanie organizmu na ewentualną „walkę z wirusem” 
nie jest trudna. Wystarczy, że poświęcisz te kilkanaście minut dziennie na wykonanie kilku prostych 
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ćwiczeń. Rób to co pozwala poczuć Ci się lepiej, a jeśli tak jak aktywność fizyczna, wpływa 
pozytywnie na zdrowie, nie rezygnuj z tego. Unikaj negatywnych emocji i stresu, ponieważ obniża to 
zdecydowanie Twoją odporność. Jedyny „dobry” stres, to stres wywołany wykryciem patogenu w 
naszym organizmie, który mobilizuje naszą odporność do walki. 
	 Podsumowując, zdrowy i silny organizm jest w stanie w szybki sposób zwalczyć wszelkie 
infekcje, przechodzi je łagodniej i szybciej wraca do zdrowia, lub w ogóle nie choruje. Tak więc wpisz 
w swój plan dnia codzienną aktywność fizyczną i ciesz się dobrym zdrowiem przez cały czas. 
	 Więcej ćwiczeń zwiększających odporność znajdziesz na  www.labonitafit.pl/trenujwdomu, 
znajdziesz tam również porady i wskazówki dietetyczne, możesz zamówić sobie indywidualny 
jadłospis również podnoszący odporność lub umówić się z trenerem personalnym na trening online 
na żywo. 
	 Jeśli potrzebujesz porady dietetycznej, albo chcesz abym ułożyła Ci dietę, zapraszam do 
kontaktu. Plan rozpisuję zawsze pod to co lubisz i możesz jeść, pod ewentualne nietolerancję 
pokarmowe czy schorzenia. Dieta jest napisana tylko dla Ciebie, dlatego jest 100% skuteczna. 
	 Podaruj sobie zdrowie, odporność i piękną sylwetkę już dziś! A zanim kupisz suplement, 
skonsultuj czy rzeczywiście jest on dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. 

Paulina Walczewska 
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