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Pierwsze co kojarzy mi się z chlebem, 
to nawet nie jego smak, ale... zapach. Nie 
spotkałem jeszcze człowieka, któremu 
ten zapach nie kojarzył by się pozytywnie. 
Różnie bywało z chlebem w minionych 
czasach, brakowało go w okresach wojen  
i niepokojów, ale dzisiaj na szczęście 
mamy go wręcz na wyciągnięcie ręki. 
W małej piekarni za rogiem ulicy, w osie-
dlowym sklepie i w wielkich marketach. W 
dużych miastach, miasteczkach i na wsi.

W tej mnogości chlebowych gatunków 
i smaków rodzi się pytanie: Jak wybrać 
dobry chleb? O podpowiedzi, które pomogą 

rozwiązać ten dylemat, poprosiłem osobę z naukowym cenzusem: dr inż. 
Annę Diowksz z Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału 
Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Zacznę od prowokującego pytania: Czy jedzenie pieczywa jest zdrowe?

Oczywiście, że tak! Nie bez powodu chleb towarzyszy człowiekowi od 
zarania dziejów. Nasi przodkowie intuicyjnie wybierali to, co najlepsze. Organizm 
ludzki działa dzięki dostarczanej codziennie, razem z pożywieniem, energii oraz 
składnikom odżywczym niezbędnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowa-
nia. Pieczywo jako podstawowy artykuł żywnościowy, niezbędny w codziennej 
diecie, jest źródłem nie tylko sporej ilości energii, ale także białka, składników 
mineralnych, witamin z grupy B, witaminy E,  błonnika pokarmowego oraz wielu 
innych, ważnych dla zdrowia substancji biologicznie aktywnych. 

O tym, że konsumpcja pieczywa sprzyja naszemu zdrowiu decyduje 
też  jego atrakcyjność. Kuszący zapach i smakowitość pieczywa sprawiają, 
że natychmiast nasz organizm wykazuje gotowość do rozpoczęcia proce-
sów trawienia. Wzrasta wydzielanie śliny, a także enzymów trawiennych, 
co w efekcie zwiększa dostępność węglowodanów i białek wnoszonych  
z posiłkiem. 

Podobny efekt wywiera zawarty w pieczywie na zakwasie kwas 
mlekowy, powstający podczas fermentacji zakwasów. Stymuluje on pracę 
przewodu pokarmowego poprzez aktywację enzymów trawiennych, a do-
datkowo usprawnia proces wydalania skutecznie zapobiegając zaparciom.

W świetle zaleceń żywieniowców to właśnie produkty zbożowe powinny 
być głównym źródłem kalorii. Badania sposobu odżywiania się ludności 
Polski wykazują, iż przeciętna dieta – z punktu widzenia nauki o żywie-
niu – sprzyja rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby 
krążenia, cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, czy niektóre nowotwory,  
a niskie spożycie pieczywa jest jednym z czynników zwiększających ryzyko 
wystąpienia tych chorób.

Lepiej jeść pieczywo ciemne czy jasne?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To między in-
nymi w różnorodności dostępnych gatunków pieczywa leży ich atrakcyjność, 
umożliwia bowiem nie tylko urozmaicanie posiłków, ale także zaspokojenie 
różnych upodobań. Pozostaje tylko kwestia świadomego wyboru rodzaju 
pieczywa w zależności od rodzaju posiłku, grupy wiekowej, stanu zdrowia, 
czy konieczności dotrzymywania diety. 

Jasne pieczywo jest oczywiście bardziej kaloryczne od pieczywa uzy-
skanego z mąki z pełnego przemiału, ale przez to może stanowić cenny 
składnik śniadania, dostarczając energii na dobry początek dnia, przed pój-
ściem do pracy, czy szkoły. Ludzie młodzi, aktywni, a zwłaszcza dzieci, stale 
rosnące, utrzymujące zalecaną aktywność fizyczną, skutecznie wydatkują 
energię. Także praca umysłowa, proces uczenia się wymagają dostarczenia 
do mózgu odpowiedniej porcji glukozy, która powinna pochodzić właśnie  
z pieczywa. Właśnie delikatny miękisz i łagodny smak pszennej bułeczki 
mogą być zachętą dla ucznia, żeby zamiast kolejnych chipsów, czy czeko-
ladowego batona, na drugie śniadanie wybrał apetyczną kanapkę. Jedynie 
osobom z nadwagą, pozostającym na diecie skierowanej na redukcję masy 
ciała, należałoby odradzić spożywanie jasnego pieczywa, przynajmniej do 
czasu unormowania wagi. 

Niewątpliwie jednak, bardziej wartościowe żywieniowo jest pieczywo 
razowe, o dużym udziale błonnika pokarmowego. Ten naturalny składnik 
zbóż poprawia stopień wypełnienia jelit, co zapobiega zaparciom, a jed-
nocześnie sprzyja rozwojowi dobroczynnych bakterii probiotycznych. Ta 
grupa bakterii, nie tylko zwiększa odporność organizmu, ale neutralizuje 
związki rakotwórcze, przez co ogranicza rozwój komórek nowotworowych, 
zwłaszcza jelita grubego. Ich obecność w przewodzie pokarmowym wpływa 
także na wartość odżywczą żywności poprzez syntezę witamin i wytwarzanie 
enzymów pozwalających na lepsze wykorzystanie składników żywności. 

Dodatkowo, chleb razowy cechuje niski indeks glikemiczny. Posiłek 
oparty na takim pieczywie pozwala zachować przez dłuższy czas prawidłowy, 
umiarkowany poziom cukru we krwi, podobnie jak i insuliny. Ten pożądany 
efekt wynika ze spowolnienia czasu opróżniania żołądka i całego procesu 
trawienia. Dłużej utrzymuje się poczucie sytości, a pomiędzy posiłkami nie 
dochodzi do swoistej „huśtawki” w poziomie glukozy we krwi i napadów 
„wilczego apetytu”. 

Jadłospis uwzględniający kluczową rolę różnych gatunków chleba 
pozwala więc dostarczyć odpowiedniej ilości kalorii bez ryzyka niekontrolo-
wanego wzrostu wagi. Bogaty w błonnik pokarmowy ciemny chleb jest wręcz 
jednym z ważniejszych elementów diet odchudzających. Pamiętajmy, że 
oprócz chleba żytniego mamy jeszcze pieczywo pszenne razowe, bułeczki 
typu graham – może to być kompromis dla tych, którzy nie przepadają za 
żytnim razowcem. 

Wiemy, że pieczywo jest źródłem zdrowia. Ale jak wybrać chleb nie 
tylko zdrowy ale i dobry? Przecież kiedy wchodzimy do sklepu to nie 
jesteśmy w stanie, tak „na oko”, sprawdzić jakości leżącego na półce 
pieczywa, chociaż dostrzeżemy z pewnością jego cenę. Czy cena chleba 
może być wskaźnikiem wyboru?

Dobrą rekomendacją może być marka, jaką przez lata wypracował sobie 
producent pieczywa. Ci najlepsi prezentują swoje wyroby w ogólnopolskich 
konkursach, gdzie oceny dokonują surowi eksperci, i przywożą stamtąd dyplo-
my i nagrody. A i kolejka przed sklepem firmowym świadczy o zadowoleniu 
konsumentów z jakości chleba.

Cena może być wszakże pewną wskazówką. Pieczywo produkowane 
naturalnymi metodami, wypiekane w małych piekarniach, musi być droższe. 
Jeśli chcemy kupować tańsze, pozostaje nam zgodzić się z tym, że będzie 
produkowane masowo i z zastosowaniem tzw. polepszaczy, co jednak 
każdy producent powinien, zgodnie z zapisami dotyczącymi znakowania 
żywności, podać na etykiecie produktu. Nie oznacza to jednak, że  trzeba 
się bać polepszaczy – wszystko, co trafia do żywności, musi być dokładnie 
przebadane pod kątem wpływu na zdrowie. 

Jednakże coraz częściej konsumenci w swoim wyborze przedkładają  
pieczywo wyprodukowane według tradycyjnych technologii, na naturalnym 
zakwasie, nad to o niższej cenie. 

No to jak, taki zwykły zjadacz chleba, ma rozpoznać dobry chleb?

Musimy tu polegać w znacznej mierze na swoich obserwacjach. Pieczywo 
wysokiej jakości będzie dla nas smakowite nie tylko zaraz po wypieku, będzie 
się cechować dobrą elastycznością, nie będzie się kruszyć. 

Pieczywo na naturalnym zakwasie cechuje ponadto wydłużona świe-
żość konsumpcyjna. Czerstwienie polegające na twardnieniu miękiszu 
zachodzi dużo wolniej, a i zepsucia pleśniowe zdarzają znacznie później.

Trzeba też pamiętać, że nie zawsze pieczywo ciemne to pieczywo 
razowe. Podwyższoną wartość zdrowotną ma to wyprodukowane z razowej 
mąki, czemu zawdzięcza ciemniejszą barwę miękiszu, a nie to przyciemniane 
dodatkami piekarskimi.

Mówi się, że świat powoli staje globalną wioską. Podróżujemy, 
poznajemy bardziej i mniej egzotyczne kraje, a przy okazji próbujemy 
kuchni innych narodów. Jak wypada nasz, polski chlebowy bochen  
w porównaniu z bochenkami wypiekanymi w innych krajach?

Dzięki zakorzenionej w Polsce tradycji produkcji pieczywa mieszanego 
z udziałem mąki żytniej, która bezwzględnie wymaga stosowania fermenta-
cji zakwasów, polskie pieczywo jest produkowane najczęściej naturalnymi 
metodami. Piekarze rzemieślnicy kontynuują wielowiekową tradycję wypie-
ku, realizowaną kiedyś w warunkach domowych. Rzemieślniczy, lokalny 
charakter produkcji dodatkowo sprawia, że produkowane zakwasy cechuje 
ogromna różnorodność, co bezpośrednio przekłada się na urozmaicenie 
wytwarzanego pieczywa. 

To dlatego polski tradycyjny chleb wyróżnia niepowtarzalny smak i zapach, 
którym trudno się oprzeć. Pachnąca, chrupiąca skórka, pulchny, elastyczny mię-
kisz zachowujący świeżość przez długi czas, to walory, których brak większości 
wyrobów piekarskich produkowanych w innych rejonach świata. Stąd walorów 
smakowych naszego chleba codziennego zdecydowanie mogą nam pozazdrościć 
zachodni konsumenci. 

Co więcej, polski chleb spełnia oczekiwania konsumentów zaintere-
sowanych spożywaniem naturalnych produktów, a jednocześnie posiada 
najlepszą opinię z punktu widzenia żywienia człowieka.
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Jedzmy zdrowy i dobry chleb
Naukowe wskazówki dla zwykłych zjadaczy chleba


