
WITAMINY 

Witaminy to związki organiczne niezbędne do życia Nie dostarczają kalorii, ale organizm 

potrzebuje ich, żeby zamienić substancje odżywcze w energię. Pozbawiony witamin szybko się 

starzeje, traci siły, choruje. Witaminy mają więc kluczowe znaczenie dla zdrowia. 

 

Witamina A (retinol) – dobry wzrok 
Zapobiega tzw. kurzej ślepocie i pomaga w leczeniu chorób oczu. Wpływa na pracę tarczycy, 

zwiększa odporność na zakażenia, wzmacniając błony śluzowe nosa, gardła, płuc i jelit. 

Główne źródła: żółtka, pełne mleko i jego przetwory, wątroba, tłuste ryby morskie, owoce i 

warzywa o czerwonym, pomarańczowym i zielonym kolorze.  

Dzienne zapotrzebowanie: pokryje np. porcja gotowanej marchewki. 

Witamina B1 (tiamina) - żywy intelekt 
Jest niezbędna dla prawidłowej pracy układu nerwowego. Przyśpiesza gojenie się ran, uśmierza ból 

i zmniejsza ryzyko ukąszeń przez komary.  

Główne źródła: drożdże, jaja, ziarno zbóż, pestki słonecznika, suszone owoce, orzechy. 

Dzienne zapotrzebowanie zapewni np. porcja wątróbki z kaszą gryczaną. 

Witamina B2 (ryboflawina)- mocne śluzówki 
Reguluje funkcjonowanie błon śluzowych, odgrywa ważną rolę w tworzeniu się czerwonych 

krwinek. Osoby żyjące w stresie potrzebują jej więcej, bo to ona umożliwia wydalanie nadmiaru 

adrenaliny. 

Główne źródła: grzyby, mięso, wątroba, mleko, tłuste ryby, warzywa strączkowe.  

Dzienne zapotrzebowanie pokryje np. jajko na miękko, porcja twarożku i szklanka mleka. 

Witamina B3 (niacyna) – ładna skóra 
Utrzymuje w dobrej kondycji skórę i zapewnia jej ładny koloryt, bo usprawnia przepływ krwi w 

naczyniach. Obniża ciśnienie, zapobiega migrenie, uśmierza ból głowy.  

Główne źródła: orzechy ziemne, otręby pszenne, wątróbka, tłuste ryby, drób, suszone brzoskwinie.  

Dzienne zapotrzebowanie zapewni np. porcja wędzonego łososia 

Witamina B5 (pantenol) – gęste włosy 
Ma duży wpływ na porost włosów i ich pigmentację, przyśpiesza regenerację komórek skóry i błon 

śluzowych. Niedobór witaminy B5 zdarza się rzadko i dotyczy osób, które jedzą głównie potrawy 

gotowane, białe pieczywo i używają dużo cukru.  

Główne źródła: wątróbka, czerwone mięso, ryby, jaja, otręby pszenne, sery dojrzewające, orzechy.  

Dzienne zapotrzebowanie: zapewni np. porcja pieczonego kurczaka lub garść orzechów laskowych. 

Witamina B6 (pirydoksyna) – gładka cera 
Koi podrażnienia skóry i pomaga walczyć z trądzikiem, bo reguluje pracę gruczołów łojowych. 

Podnosi odporność organizmu i korzystnie wpływa na układ nerwowy. Duże dawki witaminy B6 

zmniejszają napięcie przedmiesiączkowe. 

Główne źródła: ziarna zbóż, banany, orzechy, ryby, drób, mleko, awokado.  

Dzienne zapotrzebowanie zapewni np. mleczny koktajl z banana i 4–5 orzechów włoskich. 

  



Witamina B9 (kwas foliowy) – zdrowa ciąża 
Zapobiega ciężkim wadom wrodzonym u płodu. Jest niezbędna do wytwarzania czerwonych 

krwinek. Przy udziale kwasu foliowego powstają tzw. hormony szczęścia – serotonina działająca 

kojąco i uspokajająco oraz noradrenalina, która daje energię w ciągu dnia.  

Główne źródła: drożdże, wątróbka, kiełki, szpinak, żółtko jajka, sałata, szparagi, brokuły, pełne 

ziarno zbóż.  

Dzienne zapotrzebowanie pokryje np. porcja szpinaku doprawionego jajkiem i posypanego 

kiełkami pszenicy albo talerz ugotowanych na parze brokułów i dwie kromki pełnoziarnistego 

chleba. 

Witamina B12 (kobalamina) – prawidłowe spalanie tłuszczów 
Uczestniczy w tworzeniu czerwonych krwinek Ma duży wpływ funkcjonowanie układu 

nerwowego, zapobiega zaburzeniom wzrostu. Na niedobór witaminy narażeni są jarosze i osoby z 

zaburzeniami wchłaniania w jelitach. 

Główne źródła: wątroba, ryby, mięso, mleko, żółtko jajka. 

Dzienne zapotrzebowanie zapewni już pół szklanki mleka lub ugotowane na twardo jajko. 

Witamina C (kwas askorbinowy) – dobra odporność 
Odtruwa organizm, pobudza odporność i chroni serce. Ma właściwości bakteriostatyczne i 

bakteriobójcze. Uwaga: przyjmowanie zbyt dużych dawek syntetycznej witaminy C sprzyja 

tworzeniu się kamieni w nerkach.  

Główne źródła: owoc dzikiej róży, czarna porzeczka, papryka, brukselka, kalafior, szpinak, 

truskawki, kiwi, cytrusy, pomidory.  

Dzienne zapotrzebowanie zaspokoi np. papryka lub szklanka soku z czarnej porzeczki. 

Witamina D (kalcyferol) – zdrowe kości 
Dba o prawidłowy stan kości i zębów. Ma wpływ na system nerwowy i serce. Łagodzi stany 

zapalne skóry. 

Główne źródła: tran, ryby, mleko i jego przetwory.  

Dzienne zapotrzebowanie jest zmienne zależnie od wieku (większe u dzieci), pory roku (mniejsze 

latem), diety (wzajemnej proporcji wapnia i fosforu). Przyjmuje się, że w słoneczny dzień 

wystarczy 10 minut spacerować, by w skórze wytworzyła się odpowiednia ilość witaminy D. W 

sezonie zimowym należy 2–3 razy w tygodniu jeść porcję morskiej ryby.  

Witamina E (tokoferol)- dłuższa młodość 
To antyutleniacz o wyjątkowej mocy – uniemożliwia wolnym rodnikom niszczenie włókien 

kolagenowych, od których zależy jędrność skóry. Odnawia lipidy międzykomórkowe, nazywane 

cementem skóry, wzmacnia naczynia krwionośne. Jest odpowiedzialna za prawidłowe 

funkcjonowanie narządów rozrodczych, bierze udział w wytwarzaniu czerwonych ciałek krwi.  

Główne źródła: oleje roślinne tłoczone na zimno, migdały, orzechy ziemne i włoskie, sałata, 

kapusta, szprotki, masło.  

Dzienne zapotrzebowanie zaspokoi np. surówka z kapusty posypana obficie płatkami migdałowymi 

lub 3 łyżki oleju sojowego tłoczonego na zimno. 

Witamina K (filochinan) – mocne naczynka 
Bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, poprawia koloryt skóry. Zmniejsza nadmierne 

krwawienia miesiączkowe. Ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i 

przeciwbólowe.  

Główne źródła: jarmuż, szpinak, brukselka, brokuły, sałata, rzeżucha, kalafior, pomidory. 

Dzienne zapotrzebowanie zapewni np. sałatka z pomidora, jarmużu i liści szpinaku. 



Lepsze są witaminy naturalne 

Niemal wszystkich witamin dostarczają nam świeże warzywa i owoce. Z wyjątkiem witaminy D, 

która jest syntetyzowana w skórze pod wpływem promieni słonecznych, oraz B12 – występuje 

tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego. Świeże warzywa i owoce, gruboziarniste kasze, 

pieczywo razowe, tłuszcze roślinne i ryby to prawdziwa kopalnia cennych składników odżywczych. 

Z naturalnych witamin organizm czerpie więcej korzyści niż z ich chemicznych odpowiedników. 

Dzieje się tak, ponieważ poza witaminami z jedzeniem dostarczamy organizmowi również inne 

związki, których nie ma w pigułkach. Niektóre przedłużają trwałość witamin, inne ułatwiają ich 

przyswajanie, a nawet potęgują działanie. Jeśli więc połkniesz multiwitaminę, to nie będzie to 

samo, jakbyś zjadł pomarańczę. Właściwa dieta jest o wiele bezpieczniejsza niż tabletki. Witaminy 

syntetyczne można przedawkować, co w przypadku naturalnych związków jest niemożliwe. 

Dotyczy to zwłaszcza witamin A, E, D i K, które rozpuszczają się w tłuszczach, a nie w wodzie. 

Jeśli połkniemy je na czczo, mogą kumulować się w organizmie i zaszkodzić. 

Witaminy syntetyczne 

Półki uginają się od preparatów witaminowych. Można je kupić bez recepty nie tylko w aptece i 

sklepie zielarskim, ale też w supermarkecie i na stacji benzynowej. Mają postać tabletek, pastylek 

do ssania, syropów, żeli, cukierków Sięgamy po nie chętnie, bo nie mamy czasu ani głowy, by 

prowadzić zdrowy tryb życia. Połknięcie tabletki jest o wiele prostsze niż przyrządzanie 

urozmaiconych posiłków czy zrezygnowanie z picia kawy, fast foodów, palenia... Ale nie tędy 

droga. 

Witaminy syntetyczne można przedawkować, co w przypadku naturalnych związków jest znacznie 

trudniejsze. Dotyczy to zwłaszcza witamin A, E, D i K rozpuszczalnych w tłuszczach. Jeśli łyka się 

je w dużych dawkach, mogą kumulować się w organizmie i zaszkodzić. Nadmiar witaminy A 

zakłóca pracę wątroby, serca, układu nerwowego. W przypadku kobiet w ciąży może prowadzić do 

wad rozwojowych dziecka. Przedawkowanie witaminy D grozi przewlekłym zmęczeniem, 

chudnięciem, w skrajnych przypadkach zwapnieniem tkanek miękkich, np. nerek, serca, płuc czy 

naczyń krwionośnych. Nadmierna ilość witaminy E powoduje osłabienie, senność, pogorszenie 

sprawności mięśni, a witaminy K – prowadzi do anemii, żółtaczki i uszkodzenia mózgu. Witaminy 

rozpuszczalne w wodzie, których nadmiar jest usuwany z organizmu z moczem, też maja skutki 

uboczne, jeśli się je przedawkuje. Witamina C może uszkodzić nerki, a witamina B6 – nerwy.  

 

Jeśli odżywiasz się prawidłowo, nie ma powodu, dla którego miałbyś zażywać gotowe preparaty. 

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy poziom witamin i mikroelementów w organizmie nagle się 

obniży albo zapotrzebowanie gwałtownie wzrośnie. Wówczas trzeba pomyśleć o "dodatkowym 

wsparciu" . 

 Jesz byle jak. Regularnie zamiast obiadu zjadasz naprędce hamburgera albo w najlepszym 

razie jakąś kanapkę. Surówek nie bierzesz do ust, mleka nie lubisz, a na jedzenie owoców 

nie masz czasu. Na dodatek pijesz dużo kawy i mocnej herbaty.  

 Zimą i na przedwiośniu brakuje świeżych warzyw i owoców. Cytrusów nie lubisz, a kapustę 

kiszoną jesz w niedzielę, jeżeli nie zapomnisz jej kupić. Ciągła walka z infekcjami, brak 

słońca i ruchu sprawiają, że spada odporność.  

 Żyjesz intensywnie. Masz dużo obowiązków, z którymi ledwo sobie radzisz. 

Systematycznie uprawiasz sport, chodzisz do siłowni, na aerobik albo na basen.  

 W starszym wieku.  

 Powrót do zdrowia po chorobie. Kuracja antybiotykami, biegunki mogą być powodem 

deficytu witamin i minerałów.  



Sprawdź, zanim kupisz 

 Wybierz preparat najlepszy dla siebie, stosuj go rozsądnie i nie dłużej niż przez kilka tygodni. 

Specjaliści przestrzegają przed stałym zażywaniem multiwitamin. Na porcję suplementów 

możesz pozwolić sobie od czasu do czasu, kiedy jest to rzeczywiście potrzebne.  

Zanim zdecydujesz się na zakup, dokładnie przeczytaj informację zamieszczoną na 

opakowaniu albo na ulotce. Z niej dowiesz się, dla kogo przeznaczony jest preparat i jakie są 

przeciwwskazania. Jeżeli masz wybór, zdecyduj się na preparat w zakręcanym pojemniku z 

przyciemnionego szkła. Witaminy i minerały są wrażliwe na temperaturę, światło oraz wilgoć, 

dlatego przetrzymywane długo w plastikowym pudełku mogą stracić swoje właściwości 

lecznicze. Przyjmując multiwitaminy, nie zażywaj dodatkowo innych suplementów 

witaminowych ani mineralnych. Zwykle skład preparatów wielowitaminowych jest tak 

pomyślany, żeby zapewnić 100 proc. dziennego zapotrzebowania na dany składnik 

odżywczy. Multiwitaminy zażywaj w czasie albo po jedzeniu. Tabletki popijaj wodą. Herbata i 

kawa zmniejszają ich wchłanianie. 

 Branie preparatów witaminowo-mineralnych na własną rękę bywa niebezpieczne.. 

Witaminizowana żywność 

W sklepach można znaleźć wiele produktów spożywczych wzbogacanych syntetycznymi 

witaminami. Dodaje się je do soków, napojów owocowych i warzywnych (np. Garden Multi-

witamina 11 witamin, Cappy - 7 witamin). Są w mleku i kaszkach dla maluchów, płatkach 

śniadaniowych, margarynie, cukierkach. Wiele z tych produktów kupujemy dzieciom, bo są 

zdrowe. Warto jednak pamiętać, że istnieje prawdopodobieństwo przedawkowania i dostarczenia 

malcowi więcej cennych składników odżywczych, niż potrzebuje, a to nie jest obojętne dla jego 

organizmu. Jeden cukierek Vita-C pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu na witaminę C, a 

całe opakowanie Nimm 2 dostarcza prawie trzydniową dawkę kwasu foliowego oraz witamin C, E, 

PP i z grupy B. Dziecko może więc zjeść w ciągu jednego dnia tylko trzy takie cukierki.  

Źródło witamin - świeże lub mrożone warzywa 

Witaminy pochodzące ze świeżych warzyw i owoców są najłatwiej przyswajalne przez organizm. 

Pamiętaj jednak, żeby odpowiednio je przygotować. Tak, żeby nie straciły cennych składników.  

Warzywa i owoce są najlepszym źródłem witamin, pod warunkiem że pochodzą z upraw 

ekologicznych. Najlepiej kupować je u sprawdzonego producenta lub w sklepie ze zdrową 

żywnością. Wybierajmy niekoniecznie piękne (takie są najbardziej podejrzane), ale świeże, o 

wyraźnej barwie. Nie mogą być uszkodzone, przywiędłe, miękkie, bo takie utraciły już wiele 

witamin. Światło i ciepło niszczą głównie witaminę C, B i beta-karoten oraz przyśpieszają 

więdniecie. Młoda kapusta, z której usunięto głąb, przechowywana w temperaturze pokojowej traci 

w ciągu dnia ok. 50 proc. witaminy C, w szpinaku po dwóch dniach zostaje jej tylko 20 proc. 

Najlepiej więc warzywa i owoce kupować na bieżąco lub przechowywać w lodówce w 

przeznaczonym do tego pojemniku (szufladzie). Dietetycy przekonują, że wartość odżywcza 

świeżych produktów zachowują mrożonki. Warto w sezonie zamrozić na zimę ulubione owoce i 

warzywa z własnego ogródka. 

  



Jak przyrządzać warzywa, by zachowały większość witamin 

Warzywa można jeść do woli (przynajmniej 80 dag dziennie), owoców mniej, bo mają sporo cukru 

i są kaloryczne. Przynajmniej połowę dziennej porcji warto zjeść na surowo. Pamiętajmy, żeby nie 

wyrzucać niczego, co jest jadalne. Np. listki młodego kalafiora i kalarepki zawierają dużo beta-

karotenu. Również w ciemnozielonych zewnętrznych liściach sałaty jest więcej prowitaminy A niż 

w bladych listkach ze środka główki. Wiele witamin zawierają listki rzodkiewek. 

Owoców i warzyw z jadalną skórką pochodzących z upraw ekologicznych nie powinno się obierać. 

W skórce i bezpośrednio pod nią jest najwięcej witamin. Wystarczy umyć przed zjedzeniem 

(przyrządzeniem) pod bieżącą wodą. Mocząc, pozbawia się je większości witamin. Do krojenia 

warzyw należy używać nierdzewnych lub plastikowych noży, szatkownic i tarek (witamina C ginie 

w zetknięciu z rdza). 

Doprawiaj ziołami, sokiem z cytryny i olejem (zwiększa przyswajanie witamin rozpuszczalnych w 

tłuszczach). Majonezu i śmietany można używać okazjonalnie – dużo w nich tłuszczu, a w 

śmietanie, co gorsze, nasyconych kwasów tłuszczowych. 

Każdy sposób obróbki termicznej nieuchronnie prowadzi do zniszczenia witamin. Podczas 

gotowania część składników przedostaje się do wody. Aby zmniejszyć straty, warzywa najlepiej 

gotować bez obierania, w małej ilości wody lub na parze, pod przykryciem, jak najkrócej.  

W czasie gotowania pod ciśnieniem w temperaturze wyższej niż 100°C zniszczeniu ulega 

większość witamin z grupy B, ale straty witamin rozpuszczalnych w tłuszczach są niewielkie. Im 

drobniej pokroisz, tym więcej witamin przeniknie do wody. 

 

 

 

 

Źródło: 

http://www.poradnikzdrowie.pl 

http://www.nazdrowie.pl 


