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W
spółczesny konsument coraz czę-

ściej dostrzega związek pomiędzy 

jakością i  ilością spożywanego po-

karmu a  własnym zdrowiem nie 

tylko fizycznym, ale także kondycją umysłową oraz 

samopoczuciem. Cukrzyca typu 2, nadwaga i otyłość, 

choroby układu krwionośnego i wiele innych to tylko 

niektóre ze schorzeń, u podstaw których leży nie-

właściwa dieta. Przy prawidłowej diecie ważne jest 

codzienne spożycie warzyw i owoców, przetworów 

zbożowych, najlepiej całoziarnowych, nasion roślin 

strączkowych oraz orzechów, a także wiele innych. 

Co więcej – fachowcy z zakresu żywienia człowieka 

alarmują, że przyczyną chorób dietozależnych jest 

nadmierne spożycie cukrów prostych oraz tłuszczów 

nasyconych. Zatem z tymi dwoma składnikami żyw-

ności wiążą się słodycze, do grona których należą 

batony. Jednak z  batonami energetycznymi jest 

nieco inaczej. Solidna dawka energii, jaką ze sobą 

niosą, pochodzi przede wszystkim z pełnowartościo-

wych składników, a nie jedynie z cukrów prostych. 

Cukry proste są o tyle niepożądane, gdyż wywołują 

natychmiastowy wyrzut insuliny, który w procesie 

długotrwałego, przewlekłego wysiłku fizycznego 

jest niewskazany. Dlatego najlepszym składnikiem 

takich batonów są surowce węglowodanowe, w któ-

rych zawarte sacharydy charakteryzują się wydłu-

żonym czasem uwalniania. Są to przede wszystkim: 

płatki owsiane, płatki kukurydziane, płatki gryczane. 

Naturalnie dawka cukrów prostych w batonach też 

jest potrzebna, ale w pełni zaspokoją ją świeże lub 

suszone owoce. 

ABC batonów energetycznych
Batony energetyczne z  roku na  rok zyskują co-

raz szerszą grupę zwolenników, a  ich adresatami 

są  na  ogół osoby uprawiające sport. Według eks-

pertów żywieniowych odpowiednio zbilansowana 

dieta poprawia wydolność fizyczną organizmu oraz 

zdolności regeneracyjne po wysiłku. Dieta powin-

na być urozmaicona, a przy tym bogata w składniki 

wysokoenergetyczne takie jak orzechy. Odpowie-

dzią na te zalecania żywieniowe mogą być batony 

energetyczne spożywane jako przekąska w czasie 

wysiłku fizycznego. Jak sama nazwa na to wskazu-

je, główną funkcją tych pożytecznych „przekąsek” 

jest dostarczanie skumulowanej dawki energii, 

pobudzającej organizm do  dalszej pracy. Można 

śmiało stwierdzić, że są doskonałą alternatywą dla 

tradycyjnych słodyczy mających postać batonów. 

Oblane czekoladą, z  dodatkiem masy nugatowej, 

orzechów oraz karmelu – tak właśnie prezentują 

się batony, po  które często sięgamy w  sytuacjach 

nagłego głodu lub jako przekąskę między posiłka-

Pożyteczne słodycze

Batony energetyczne to pyszna 
propozycja dla osób aktywnych 
fizycznie. Przedstawiamy, które 
składniki w nich zawarte przy-
czyniają się nie tylko do popra-

wy naszej kondycji, ale także do 
polepszenia zdrowia.

Batony
energetyczne
Batony
energetyczne
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mi. Jednak wracając do zdrowych batonów energe-

tycznych – na półkach sklepowych, w fitness clubie 

czy w sprzedaży internetowej można znaleźć wie-

le ich rodzajów. Batony różnią się składem, dawką 

energetyczną, smakiem czy w  końcu wyglądem 

zewnętrznym i kształtem. Pod względem wartości 

odżywczej w składzie chemicznym takich batonów 

można odnaleźć głównie: węglowodany, białko, nie-

wielką dawkę tłuszczu oraz substancje pobudzające, 

takie jak kofeina, kreatyna i inne. W tym przypadku 

węglowodany są składnikiem energetycznym przy-

czyniającym się do  odbudowy zużytych w  czasie 

wysiłku fizycznego pokładów glikogenu. Co więcej 

– w składzie batonów energetycznych występują wę-

glowodany różniące się czasem uwalniania, zatem 

obok węglowodanów prostych są także te złożone, 

dzięki którym w organizmie przez dłuższy czas ośro-

dek głodu nie jest pobudzony. Polisacharydy będące 

frakcją błonnika pokarmowego wpływają na pracę 

ośrodka głodu i sytości, dlatego dzięki nim nie wpa-

damy po wysiłku fizycznym w tzw. wilczy głód. 

Z czego zrobić batony energetyczne?
Batony energetyczne można wykonać w wersji pie-

czonej lub w wersji schłodzonej. Jednak to, co jest 

najważniejsze, aby wykonać świetne batony ener-

getyczne, to  składniki najwyższej jakości. Odpo-

wiednio wyselekcjonowane, naturalne i  przede 

wszystkim nieprzetworzone składniki to podstawa 

udanych batonów energetycznych. Przy ich wykona-

niu należy oczywiście unikać sztucznych substancji 

słodzących, barwników, aromatów i przede wszyst-

kim substancji konserwujących. Słodycz może po-

chodzić jedynie z cukru zawartego w świeżych lub 

suszonych owocach. Nawet dodatek sacharozy jest 

niemile widziany. Generalnie w skład batonów ener-

getycznych wchodzą składniki z grupy węglowoda-

Superfruits

Cała moc superowoców jest zamknięta 
w składzie chemicznym, w którym dominują 
witaminy oraz substancje należące do  róż-
nych klas związków chemicznych, a  któ-
re łączą wspólne, bardzo silne właściwości 
przeciwutleniające. W  przypadku owoców 
takich jak: aronia, czarna porzeczka, borów-
ka amerykańska, funkcję przeciwutleniaczy 
pełnią także antocyjany, czyli barwniki od-
powiedzialne za intensywny kolor owoców. 
Owoce te  swoją czerwoną, granatowoczer-
woną, fioletową lub wręcz niebieską barwę 
zawdzięczają obecności antocyjanów, które 
jako składniki żywności mają zbawienny 
wpływ na zdrowie człowieka, a obecne w ro-
ślinach pełnią funkcję ochronną.w
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nów oraz składniki na bazie owoców. Zatem bazą 

do wykonania batonów energetycznych są: płatki 

owsiane, płatki pszenne, płatki jęczmienne lub każde 

inne. Tu należy zaznaczyć, że przy wyborze płatków 

owsianych wykonane batony będą wolne od glutenu, 

co jest ważne dla osób unikających tych białek aler-

gizujących. Kolejnym składnikiem są lubiane przez 

wszystkich nie tylko ze względu na smakowitość, ale 

także zdrowotne właściwości orzechy – orzechy wło-

skie, orzechy laskowe, pekan, nerkowca, pinii, bra-

zylijskie i wiele innych. Wszystkie są smaczne, a ich 

skład chemiczny jest bardzo zadowalający. Kolej-

nym nieodzownym składnikiem zdrowych batonów 

energetycznych są owoce, a najlepiej superowoce. 

Superowoce podbijają świat nie tylko ze względu 

na  unikalną smakowitość, ale przede wszystkim 

z powodu walorów prozdrowotnych, jakie ze sobą 

niosą. Wybierając świeże owoce, na pewno należy 

sięgnąć po banany, owoce jagodowe, takie jak: ma-

liny, jagody, borówka amerykańska czy żurawina. 

Świeże owoce są oczywiście bardzo zdrowe, ale nie-

stety na ogół dostępne w przystępnej cenie jedynie 

w sezonie. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

do skomponowania pysznych, a przy tym zdrowych 

batonów użyć bakalii, czyli suszonych, konserwowa-

nych własną słodyczą owoców. Suszone winogrona, 

czyli rodzynki, suszone morele, daktyle, żurawina, 

borówka amerykańska – to tylko niektóre z przykła-

dów bakalii, które można śmiało zastosować do wy-

robu batonów energetycznych. Bakalie są  skon-

centrowanym źródłem naturalnie występującego 

w owocach cukru, składników mineralnych, witamin 

oraz wszelkich składników bioaktywnych. Do skom-

ponowania batonów można także użyć: odrobiny 

miodu naturalnego, mleka, śmietanki lub po prostu 

wody mineralnej jako spoiwa wszystkich składni-

ków. Batony najczęściej kojarzą nam się z czekoladą, 

dlatego smak domowych batonów energetycznych 

można upodobnić do tych „tradycyjnych” dodatkiem 

prawdziwego, ciemnego kakao lub roztopionej gorz-

kiej czekolady. Aby wykonać batony energetyczne, 

nie trzeba dysponować jakimś zaawansowanym za-

pleczem kuchennym. Wystarczą: ostry nóż, deska 

do krojenia oraz miska. Jednak zawsze warto użyć 

blendera lub robota kuchennego. 

Propozycja przygotowania batonów
Do dzieży w robocie kuchennym należy wsypać orze-

chy. Można użyć jednego rodzaju orzechów lub po-

kusić się o użycie mieszanki, np.: orzechów włoskich, 

laskowych, ziemnych, migdałów. Do tego należy do-

dać bakalie, takie jak: rodzynki, morele, żurawina. 

Można także dodać świeży banan oraz kilka śliwek. 

Całość należy zmiksować. Następnie dla podkreśle-

nia słodyczy dodać kilka łyżeczek miodu. Nie można 

zapomnieć również o składniku węglowodanowym, 

którym są prażone płatki owsiane. Prażenie podkre-

śli smak tego zbożowego dodatku, a przy tym wpły-

nie na sumaryczną smakowitość wyrobu końcowego. 

Smak batonów można także podkreślić dodatkiem 

odrobiny kakao, które oprócz smaku wpłynie rów-

nież na barwę batonów. Wszystkie składniki należy 

dokładnie wymieszać, aby tworzyły plastyczną masę, 

którą można swobodnie formować. Dokładnie wy-

mieszaną masę należy wyłożyć na blachę wyłożoną 

papierem do pieczenia. Masę należy równomiernie 

rozsmarować na całej powierzchni. W celu dokładne-

go wygładzenia można użyć własnej zmoczonej wo-

dą dłoni. Masę po rozsmarowaniu należy wystudzić 

w lodówce. Wystudzony blat należy poporcjować 

na kawałki w zależności od upodobań, a po tym spa-

kować do woreczków pergaminowych. Przygotowa-

ne batony można spożyć od razu lub przechowywać 

w lodówce. Podana powyżej propozycja na przygo-

towanie batonów energetycznych może być zmody-

fikowana w zależności od upodobań konsumenta. 

Zatem grupa składników energetycznych, a przy tym 

prozdrowotnych, których można użyć w kompono-

waniu batonów, jest bardzo długa. Ich dobór zależy 

w głównej mierze od upodobań konsumenta.     

Kilka słów o składnikach 
batonów energetycznych
Płatki zbożowe

Płatki pszenne, jaglane, owsiane, kukurydziane 

czy jęczmienne to  tylko niektóre z  przykładów 

produktów na bazie zbóż, po które sięga codzien-

nie całkiem spora grupa konsumentów. Na  ogół 

spożywane są z dodatkiem mleka lub produktów 

mlecznych takich jak jogurt. Ich dodatek zaspoka-

ja w takim posiłku podaż lizyny, czyli egzogennego 

aminokwasu, który nie występuje w  płatkach. 

Pod względem wartości energetycznej płatki 

zawierają od 300 do 380 kcal na 100 g, czyli 

jak na produkty węglowodanowe stosunko-

wo niewiele. Płatki są szczególnie zalecane 

przez dietetyków, ze  względu na  znaczną 

zawartość witamin z  grupy B,  kwasu folio-

wego, błonnika oraz składników mineralnych. 

Spożywane regularnie są sprzymierzeńcem w walce 
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z nadwagą i otyłością, chorobami nowotworowymi 

czy chorobami układu krwionośnego. Wśród konsu-

mentów chyba najbardziej popularne i najczęściej 

spożywane są płatki owsiane na bazie obłuszczonego 

ziarna owsa siewnego. Są zdatne do spożycia po ob-

róbce termicznej, w czasie której ulegają hydratacji, 

a zawarta w nich skrobia ulega kleikowaniu. Płatki 

owsiane w porównaniu z płatkami pszennymi, jęcz-

miennymi czy gryczanymi mają wysoką wartość od-

żywczą, głównie za sprawą cennej frakcji tłuszczowej. 

W składzie tłuszczu płatków owsianych występuje 

kwas: linolowy, -linolenowy oraz oleinowy. Ponadto 

płatki zawierają cenne składniki mineralne takie jak: 

miedź, magnez, wapń czy sód i potas.

Superowoce

Mango, granat, borówka amerykańska, acai, goji, 

acerola czy rokitnik to tylko niektóre z przykładów 

superowoców, które w ostatnich kilku latach ro-

bią ogromną karierę jako produkty prozdrowotne, 

zyskując tym samym coraz szerszą grupę zwolen-

ników. W pierwszej kolejności należy zastanowić 

się, dlaczego wymienione owoce zyskały chlubne 

miano „super”? Otóż powód zamknięty jest w tych 

owocach, a będąc bardziej precyzyjnym, w składzie 

chemicznym tych surowców roślinnych. Super fruits, 

czyli w  języku angielskim superowoce, po  raz 

pierwszy zostały szerzej omówione w światowym 

bestse llerze autorstwa Stevena Pratta i  Kathy 

Czym wzbogacić skład 
batonów energetycznych?

Interesującą propozycją pod względem sma-
kowym jest także wersja batonów z  dodat-
kiem superowoców takich jak: acai, goji, 
acerola czy borówka amerykańska. Produkt 
z  dodatkiem tych owoców będzie nie tylko 
energetyczny, ale przy tym bardzo zdrowy 
dla naszego organizmu. Wymienione super-
owoce również należy zmiksować lub – je-
żeli chcemy na  przekroju produktu widzieć 
ich kawałki – wystarczy je  jedynie pokroić. 
Wysoce prozdrowotne są batony energetycz-
ne na  bazie nasion takich jak: siemię lniane, 
nasiona chia, nasiona słonecznika, dyni czy 
też sezamu. Są one bardzo zasobne w tłuszcz, 
w  składzie którego występują prozdrowot-
ne nienasycone kwasy tłuszczowe takie jak 
kwas oleinowy oraz -linolenowy. Są  także 
doskonałym źródłem błonnika oraz skład-
ników mineralnych. Nasiona należy zmik-
sować z pozostałymi składnikami receptury. 
Z dodatkiem np. syropu z agawy lub odrobiny 
masy kajmakowej będą się świetnie kompo-
nować pod względem smakowym w  bato-
nach.w
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Matthews (2004/2005). Cytowani autorzy opisali 

14 produktów, których częste spożycie ma bardzo 

korzystnie wpływać na  kondycję psychofizyczną 

organizmu. Wśród tych produktów znalazły się 

superowoce. Warto zauważyć, że  wspomniana 

publikacja była impulsem do  zapoczątkowania 

lub dynamizacji badań naukowych nad walorami 

prozdrowotnymi superfruits. Wspólnym mianow-

nikiem wymienionych wyżej owoców jest bardzo 

duża zawartość związków biologicznie aktyw-

nych wyznaczających potencjał prozdrowotny 

tych surowców roślinnych. Te związki bioaktywne 

to przede wszystkim antyoksydanty (przeciwutle-

niacze), które zawierają różnorodne pod względem 

budowy chemicznej i właściwości grup substancji 

chemicznych witaminy rozpuszczalne w wodzie, 

składniki mineralne, składniki balastowe, takie 

jak błonnik. Kolejny wyznacznik superowoców 

to egzotyczne pochodzenie, kształtujące tym sa-

mym smakowitość surowców. Jak antyoksydanty, 

inaktywują wolne rodniki powstające właściwie 

we wszystkich procesach metabolicznych. Obec-

ność wolnych rodników w organizmie intensyfikuje 

procesy starzenia się oraz towarzyszące im scho-

rzenia, takie jak: stany zapalne, miażdżyca i wiele 

innych. Zatem zastosowanie superowoców jako 

składników batonów energetycznych może nie 

przyniesie wymiernych korzyści w postaci dawki 

energii, ale zwiększy witalność organizmu poprzez 

solidną dawkę substancji antyoksydacyjnych, ko-

rzystnie oddziałujących na organizm. 

Orzechy

Orzechy włoskie, orzechy laskowe, orzechy arachi-

dowe, pekan, orzechy brazylijskie to tylko niektóre 

z ich przykładów. Jadalną częścią orzechów są nasiona 

zamknięte w zdrewniałej skorupce. Są nie tylko lubia-

ną przez wszystkich przekąską, ale także naturalnym 

źródłem cennych składników odżywczych. Pod wzglę-

dem wartości odżywczej są surowcem wysoce ener-

getycznym, gdyż ich średnia wartość energetyczna 

waha się od 550 do 730 kcal na 100 g. Ponadto frakcja 

tłuszczowa zawiera przede wszystkim kwasy tłusz-

czowe jedno- (MUFA) lub wielonienasycone (PUFA). 

Kwas oleinowy oraz kwas -linolenowy mają wysoki 

potencjał prozdrowotny. Co ciekawe – orzechy są tak-

że doskonałym źródłem białka roślinnego. Zawierają 

L-argininę, będącą prekursorem tlenku azotu pomoc-

nego w czasie wysiłku fizycznego. Szczególnie zasob-

ne w ten aminokwas są pistacje oraz orzeszki pinii. Po-

nadto wszystkie orzechy są źródłem: witamin z grupy 

B, witaminy E nazywanej „witaminą młodości”, mikro- 

i makroelementów oraz zbawiennych dla naszego 

zdrowia antyoksydantów, takich jak resweratrol czy 

elagotaniny. Skład chemiczny orzechów kształtuje 

ich walory prozdrowotne, gdyż codzienne spożycie 

orzechów gwarantuje prawidłową pracę układu ner-

wowego czy ogranicza ryzyko występowania szeregu 

chorób, w tym nowotworowych. 

Piśmiennictwo dostępne u autorki. 

Zastosowanie superowoców 
jako składników batonów 

energetycznych może nie przyniesie 
wymiernych korzyści w postaci 

dawki energii, ale zwiększy 
witalność organizmu.

Tekst: DR INŻ. KAROLINA PYCIA
Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, 

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski


