
Grzybek tybetaoski, czyli co? 

Grzybek tybetaoski – opinie, które możemy znaleźd na jego temat są bardzo pozytywne,  

a przygotowany na jego bazie kefir jest podobno zbawienny dla zdrowia. Czym właściwie jest 

„grzybek tybetaoski”, gdzie go kupid i jak samodzielnie przygotowad domowy kefir z jego 

wykorzystaniem? Oto garśd informacji na ten temat. 

Kefir z grzybka – napój z mocą 

Zanim przeczytasz więcej o działaniu grzybka tybetaoskiego, poznaj kilka faktów na temat samego 

kefiru. Otóż kefir należy do grupy tak zwanych fermentowanych napojów mlecznych, a jego historia 

wywodzi się z Kaukazu. Ma lekko kwaskowaty smak i znakomicie orzeźwia. Jak robi się kefir? W celu 

uzyskania kefiru trzeba poddad mleko fermentacji, przeprowadzanej przez mikroorganizmy, 

występujące w postaci białych ziaren - to właśnie o nich mówimy potocznie „grzybki”. W skład 

mikroflory ziaren kefirowych wchodzą bakterie z gatunku Lactobacillus kefir, rodzajów: Leuconostoc, 

Lactococcus i Acetobacter, a także drożdże fermentujące laktozę (cukier mleczny): Kluyveromyces 

marxianus oraz niefermentujące laktozy: Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae, 

Saccharomyces exiguus. Mikroorganizmy te żyją ze sobą w ścisłej symbiozie, co jest bardzo 

charakterystyczne dla ziaren kefirowych. 

Niepozorny, tani i łatwo dostępny kefir zawiera cenne witaminy z grupy B, w tym B1, B2, B6, B12, 

biotynę (inaczej zwana witaminą H lub B7), wapo, fosfor, kwas foliowy, witaminy K i D, białko i 

niewielką ilośd tłuszczu. Wiele właściwości zdrowotnych kefiru ma jednak związek z zawartymi w nim 

probiotykami. Kefir wpływa pozytywnie na perystaltykę jelit, wydzielanie żółci i soków trawiennych, 

wspiera układ odpornościowy i poprawia wygląd skóry. Co ważne, uczula rzadziej niż mleko. 

Grzybek tybetaoski – działanie 

Czym jest grzybek tybetaoski? To nic innego jak wspomniane wcześniej ziarna kefirowe, z tym, że 

pochodzące z bardziej egzotycznych regionów świata. Używane są głównie w Tybecie i Chinach, 

jednak mają swoich zwolenników także nad Wisłą. „Startery” w formie ziaren kefirowych, 

przypominających różyczki kalafiora, można zakupid w Internecie i z ich pomocą zrobid domowy kefir. 

Grzybek tybetaoski ma dobre opinie, które krążą także w świecie nauki, jednak wciąż potrzebne są 

kolejne badania, które będą w stanie potwierdzid jego zbawienne dla organizmu właściwości. 

Dotychczas przeprowadzone obserwacje sugerują, że grzybek wpływa korzystnie na układ 

immunologiczny, działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo oraz może wykazywad działanie 

przeciwnowotworowe. Przypisuje mu się także pozytywne oddziaływanie na nastrój, a 

przeprowadzone przez chioskich naukowców badania wykazały, że kefir z grzybkówtybetaoskich 

może też działad przeciwstarzeniowo. 

Kefir bywa także stosowany w celu złagodzenia dolegliwości żołądkowych i poprawienia przemiany 

materii. Zewnętrznie pomaga w przypadku oparzeo słonecznych. 

 

 

 



Grzybek tybetaoski – przepisy 

Jak zrobid domowy kefir z grzybków? Najpierw musisz zakupid ziarna kefirowe oraz przestrzegad 

zasady, że nie należy używad do ich hodowli metalowych naczyo. Lepiej sprawdzą się naczynia ze 

szkła lub drewna. Grzybki możesz umieścid w słoiku i zalad mlekiem (nie odtłuszczonym). Nie ma 

ściśle ustalonych proporcji, wystarczy np. 1 łyżeczka grzybków na niecałą szklankę mleka. Jeżeli ziaren 

będzie dużo, a mleka mało, otrzymasz kefir szybciej, lecz jeśli przetrzymasz napój przez dłuższy czas, 

kefir może byd bardzo kwaśny (idealny kefir powinien mied jedynie lekko kwaskowaty posmak). 

Wierzch słoika przykryj czymś, co „oddycha” i pomoże uwolnid wytwarzany gaz. Świetnie sprawdzi się 

np. filtr do kawy. 

Czas fermentacji zależy też od temperatury pomieszczenia, w którym "dojrzewa" kefir, jednak cały 

proces powinien zmieścid się w przedziale 12-24 godzin. Optymalna do hodowli grzybka jest 

temperatura pokojowa. Postaraj się nie przechowywad go w miejscu, gdzie bezpośrednio oddziałuje 

na niego światło słoneczne. Kiedy zauważysz, że mleko stało się gęstsze i lekko musujące, Twój kefir 

jest gotowy. Teraz odcedź łyżeczką ziarna kefirowe i wykorzystaj je do przygotowania następnej 

porcji. Pozostały kefir przechowuj w lodówce. 

Kefir z grzybka tybetaoskiego warto wykorzystad jako bazę innych przepisów, np. na koktajle. 

Wystarczy zmiksowad napój ze świeżymi lub mrożonymi owocami, świeżo zmielonym siemieniem 

lnianym albo otrębami, aby w ten prosty sposób przyrządzid smaczne i zdrowe śniadanie lub lunch. 

Kefir możesz także zastosowad do przygotowania domowych maseczek lub kosmetyków 

pielęgnacyjnych do ciała, gdyż działa odżywczo na skórę. 

Grzybek tybetaoski – szkodliwośd 

Jeżeli do tej pory nie zdarzyło Ci się pid kefiru z grzybka tybetaoskiego, pewnie zastanawiasz się, czy 

może wywoład u Ciebie jakieś dolegliwości. Otóż ogólnie kefir jest uznawany za napój bezpieczny, 

jednak nadwrażliwośd na poszczególne produkty jest kwestią indywidualną. Jeśli po spożyciu kefiru – 

dostępnego w sklepie lub przygotowanego samodzielnie z grzybków tybetaoskich, wystąpią u Ciebie 

dolegliwości, nie spożywaj go w większych ilościach i skonsultuj się z lekarzem. Ze względu na 

zawartośd w kefirze bakterii i drożdży, szczególną ostrożnośd powinny zachowad osoby chore na AIDS 

lub cierpiące na inne schorzenie silnie osłabiające system immunologiczny, gdyż w ich przypadku 

istnieje możliwośd rozwoju infekcji. 

Jeśli nie przekonuje Cię hodowanie w domu ziaren kefirowych, pamiętaj, że pyszny i bardzo zdrowy 

kefir możesz kupid w każdym sklepie spożywczym. 
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