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Tylko Zdrowie

Kawa odchudza i chroni przed rakiem? Pięć zaskakujących faktów
o kawie

Czy kawa wspomaga odchudzanie? Czy espresso
ma najwięcej kofeiny? Czy kawa rozpuszczalna to
samo zło? Warto wiedzieć, co pijesz.

Ukraińskie nastolatki po
miesiącu w Polsce: Przyszłość?
Jaka przyszłość? Lepiej nic nie
myśleć

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Jak stworzyć siłownię w domu?
Praktyczne porady

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Zdrowe i treściwe śniadanie?
Sięgnij po owsiankę

Mejza na ustach Ameryki.
"Jego firma nie zapłaciła 50-
dolarowego rachunku"

"The New York Times": Sam
siebie opisał mianem
"oprycha". Co czytać, żeby
zrozumieć Putina?

 WYWIAD
Gen. Gocuł: Teraz decyduje się
los Ukrainy. Dajmy jej nasze
czołgi
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Kawa chroni przed zachorowaniem na raka wątroby, macicy, gruczołu krokowego, raka jelita grubego i innych (Shutterstock)
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Tylko Zdrowie

Cztery powody, dla których dzieci
powinny być bardziej aktywne w czasie
szkolnych przerw

Tylko Zdrowie

Polecamy aplikację chroniącą przed
wypaleniem zawodowym

Tylko Zdrowie

Jeśli kleszcz już wbił się w skórę, to
zachoruję na boreliozę?

Tylko Zdrowie

Nie mieszaj... USG jamy brzusznej z
gumą do żucia

Tylko Zdrowie

Dlaczego blizna po wyrostku
robaczkowym u każdego jest inna

Tylko Zdrowie

Alkoholizm. Jak walczyć z
uzależnieniem

Dlaczego po kawie chce nam się siku?

Picie kawy chroni wątrobę. Przebadano
pół miliona osób

Kawa działa jak lek. Zmniejsza ryzyko
raka, chroni wątrobę, poprawia pracę
mózgu

1. Czy kawa pomaga w odchudzaniu?
Badania przeprowadzone w 2018 r. pokazały, że regularne picie kawy
poprawia metabolizm. To jednak efekt wspomagający, a nie alternatywa
dla zdrowych posiłków – zastrzegają eksperci. Z wielu badań wynika, że
kawa znacznie obniża ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. A cukrzyca i
poprzedzająca ją często insulinooporność utrudniają utrzymanie
prawidłowej masy ciała.

„Osoby otyłe, nawet nieaktywne fizycznie, ale
pijące regularnie kawę mają mniejsze ryzyko
cukrzycy typu 2 niż osoby otyłe i nieaktywne
fizycznie, lecz niepijące kawy albo pijące jej
niewiele. Kawa poprawia bowiem metabolizm
glukozy" – podaje Narodowe Centrum Edukacji
Żywieniowej.

2. Espresso ma najwięcej
kofeiny?
Kawę cenimy za smak i za to, że działa

pobudzająco. Ten efekt zawdzięczamy zawartej w kawie kofeinie. Ile
konkretnie jest jej w filiżance kawy? To zależy, o jakiej filiżance mówimy
i w jaki sposób parzona była kawa.

Espresso to najmniejsza porcja kawowego naparu – 25-40 ml. Kawa
americano to 200-400 ml. A kawa sypana, czyli „po turecku", to około 60
ml. „W przeliczeniu na jednostkę objętości (1 ml) kawa espresso, z
powodu parzenia pod dużym ciśnieniem, cechuje się najwyższą
zawartością kofeiny. Jej mała porcja powoduje jednak, że ilość tego
składnika spożyta z filiżanką kawy wynosi na ogół 80-120 mg. Kawa
americano jest kawą „łagodniejszą" – w kontekście zawartości kofeiny –
jednak jej duża pojemność skutkuje automatycznie dostarczeniem
dużej dawki tego składnika (nawet 350 mg). Szacuje się, że
porównywalną ilość kofeiny zawiera jedna kawa „po amerykańsku", trzy
kawy „po turecku" i pięć kaw espresso" – tłumaczą eksperci
Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

„Dobrze obrazują to badania w Szkocji, gdzie spośród 20 zakupionych w
różnych kawiarniach kaw espresso zawartość kofeiny różniła się aż
sześciokrotnie i wynosiła od 51 do 322 mg na filiżankę" – podaje NCEŻ.

3. Kawa z mlekiem dobra czy zła?
– 100 ml czystej kawy to zaledwie dwie kcal, czyli niemal zero. A mleko
dostarcza kalorii. Kawa z mlekiem to już jakiś zastrzyk kaloryczny, w
zależności od tego, ile tego mleka dolejemy. Znaczenie ma też, ile
dziennie takich kaw z mlekiem pijemy. Jeśli w sumie wyjdzie nam z tych
napojów 150 kcal, a bardzo pilnujemy tego, ile jemy, to takie kawy mają
znaczenie dla dziennego bilansu kalorii – tłumaczy dr Krystyna Pogoń,
dietetyczka i technolog żywności z firmy Dietific.

Czy mleko dodane do kawy osłabia jej
zdrowotne działanie?

– U niektórych osób dodatek mleka do kawy
jest wręcz lepszym wyborem. Kawa może
drażnić przewód pokarmowy, zawiera dużo
garbników i kwasów roślinnych, co może
wywoływać refluks u osób ze skłonnością do
takich dolegliwości. Mleko neutralizuje
kwasowość kawy. Wiąże też kofeinę, więc jest
ona wolniej przyswajana przez organizm. Efekt

pobudzenia po kawie nadal występuje, ale rozłożony w czasie – wyjaśnia
dr Pogoń.

Czy kawa z mlekiem podnosi poziom cukru we krwi? Czyli jest
niewskazana dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2? –
Trudno powiedzieć, jak dokładnie zareaguje konkretny organizm. Mleko
dodane do kawy dostarcza nieco cukru, ale sama kawa ma działanie
regulujące poziom glukozy we krwi i jest zalecana osobom z cukrzycą i
insulinoopornością. Nie jest jasne, który efekt przeważy – mówi dr
Pogoń. Przy problemach z poziomem glukozy we krwi lepiej pić kawę
czarną. Jeśli takiej nie lubisz, staraj się wypijać kawę z mlekiem zaraz po
posiłku, a nie w przerwach między posiłkami, bo organizm może
zareagować na taki napój jak na zawierającą cukier przekąskę.

Czy kawa z dodatkiem mleka krowiego lub napoju roślinnego nie traci
swoich właściwości zdrowotnych?

– Zawartość pewnych polifenoli może się przez to obniżyć, ale te szkody
nie są tak drastyczne, by pozbawiać kawy jej pozytywnego działania –
odpowiada dr Pogoń.

4. Kawa chroni przed rakiem?
Badania dowodzą też, że kawa chroni przed zachorowaniem na raka
wątroby, macicy, gruczołu krokowego, raka jelita grubego i innych.
Zmniejsza zachorowalność na marskość wątroby i kamicę żółciową.

Co takiego mają w sobie ziarna kawy, że posiadają tyle mocy? Nie jest to
proste pytanie, ponieważ kawa zawiera w sobie ponad tysiąc aktywnych
składników! Działanie wielu z nich nie zostało jeszcze dokładnie
zbadane.

Naukowcy z Instytutu Badań nad Rakiem Dana-Farber (USA) zebrali
informacje o sposobie odżywiania się od ponad 1000 pacjentów
leczonych z powodu raka jelita grubego. Ankietę powtórzono po roku.
Analiza pokazała, że osoby, które piły cztery lub więcej filiżanek kawy
dziennie (w sumie to ok. 460 miligramów kofeiny), miały o 44 proc.
niższe ryzyko nawrotu raka niż osoby, które kawy nie pijały. Wyniki
badań opublikowało pismo „Journal of Clinical Oncology". Inny zespół
naukowców kilka lat później potwierdził wpływ kawy na raka jelita, a
badania prowadzone w Japonii dowiodły, że kobiety pijące przynajmniej
trzy filiżanki kawy dziennie miały o 20 proc. mniejsze ryzyko
zachorowania na raka okrężnicy.

Wszyscy wiedzieli
Polscy aktorzy o kręgu
przemocy w szkołach

filmowych

KUP E-BOOK

Patrioci
O Amerykanach

zafascynowanych
ideami komunizmu

KUP E-BOOK

Nienowoczesny kraj
Czym różni się Rosja
od współczesnych

państw?

KUP E-BOOK

Materiał promocyjny partnera

5. Kawa rozpuszczalna to samo zło?
– Kawy bardzo się od siebie różnią. Mają różną zawartość cennych
polifenoli, ale wynika to nie tylko ze sposobu parzenia. Znaczenie ma
także rodzaj ziarna, jego pochodzenie czy sposób palenia. Niektóre
rodzaje kawy bardziej nadają się do ekspresu, a inne do kawiarki. Warto
pamiętać, że kawa generalnie jest napojem wspierającym nasze
zdrowie. Poszukiwania jej najzdrowszej wersji, najzdrowszych ziaren i
najzdrowszego sposobu zaparzania mogą nigdy się nie skończyć.
Najlepiej kierować się własnymi preferencjami – radzi dr Pogoń.

I dodaje:

I tłumaczy, jak powstaje kawa rozpuszczalna: – Najpierw robi się napar z
kawy, potem usuwa się z niego wodę. Pierwsza metoda polega na
suszeniu w wysokiej temperaturze. Jeśli coś podgrzewamy do uzyskania
proszku, to zmiany w wartościach odżywczych i smakowych są bardzo
duże. Taka kawa nie jest potem wartościowym napojem. Można jednak
inaczej postąpić z naparem – zamrozić go, a potem usunąć wodę przez
sublimację. To kawa liofilizowana. Rozpuszczalna kawa liofilizowana
jest zbliżona do kawy przygotowanej w ekspresie. Ale jest znacząco
droższa od zwykłej kawy rozpuszczalnej.

***
Zdrowie masz tylko jedno. Zapisz się na nasz newslettter, a pomożemy
Ci o siebie zadbać w czasach koronawirusa.

Jednak na zawartość kofeiny wpływa nawet
użyty ekspres.
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Apple Watch 7 już dostępny

Ma większy wyświetlacz. Jest wytrzymalszy. Szybciej się ładuje. I
posiada potężne funkcje.

Co=land Kup teraz

Wiadomo jednak, że kawa zawiera ogromne
ilości polifenoli. Są to związki o silnym
potencjale przeciwzapalnym i
antyoksydacyjnym.

Kawa rozpuszczalna ma dużo polifenoli,
niektóre mogą dzięki suszeniu być nawet
bardziej aktywne biologicznie niż w zwykłej
kawie. Ale za to więcej jest w kawie
rozpuszczalnej niekorzystnego akrylamidu. W
ogóle w kawie jest go niewiele, ale jeśli
porównywać jej rodzaje, to słabiej wypada tu
kawa rozpuszczalna. Jednak nie w każdej, bo
kawy rozpuszczalnej mamy dwa rodzaje.
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kanasta_22 31.03.2022, 22:45
"A cukrzyca i poprzedzająca ją często insulinooporność utrudniają utrzymanie prawidłowej
masy ciała." 
Ile trzeba czasu, żeby proste prawdy traLły pod strzechy? Duuuuuużo. Będąc dziecięciem,
czestokroć słyszałem od Mamusi, że pani sąsiadka jest gruba, bo ma cukrzycę. Lata lecą, a kot
ogonem nadal odwrócon. Mianowicie. Podniesiona glukoza we krwi jest błeeee i powoduje
wyrzut insuliny. Insulina zabiera się do roboty, żeby obniżyć poziom glukozy do bezpiecznego
(dla mózgi i innych organów). Ale ponieważ w naszym świecie, jak dotąd obowiązują zasady
zachowania energii i masy, to trzeba gdzieś tę glukozę upchnąć. No więc glukoza, po
przemianach w tłuszcz jest upychana w komórkach tłuszczowych. I tak, to się kręci. Żarło--
>glukoza-->Insulina-->Tłuszcz. Aż biedne komórki są już tak pełne tłuszczu, że zwołują naradę
wojenną, żeby jakoś temu zaradzić. I jedna mała komóreczka, co to dużo już przeszła i
niejedno widziała powiada: może by tak zmniejszyć ilość receptorów insulinowych, żeby już
więcej tego tłuszczu nam tu nie pakowano, bo już ledwo ciało zipie? Jak uradziły, tak zrobiły.
Zmniejszyły swą wrażliwość na insulinę. Lecz nie długo cieszyły się z sukcesu, bo glukoza,
która nie miała gdzie się teraz podziać, krążyła po organizmie i siała zniszczenie. Co
spowodowało, że trzustka zwiększyła produkcję insuliny, żeby pozbyć się glukozy. Więc, co raz
bardziej rozepchane i przepracowane komórki tłuszczowe, znów zmniejszyły swą wrażliwość
na podniesiony poziom insuliny. To trzustka, dawaj na jeszcze wyższe obroty! To komórki, bach
i jeszcze mniej receptorów miały. I tak dalej i tak dalej itd. A przypominam, że pączuś za
pączusiem dalej wpadał. I krówka też wpadała. I princpolo. I góralka. I colca. Aż trzustka mówi:
"mam to w upie, sami se produkujcie insulinę. Ja spadam." I tak stan, drogie dzieci nazywa się
cukrzycą typu 2.

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (3)

basileus 31.03.2022, 17:22
Przecież Amerikano to rozcieńczone espresso lub doppio z wodą, to jak może być w niej więcej
kofeiny ??

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (7)

kr_okodyl 31.03.2022, 21:56
Uwielbiam dużą, czarną, mocną kawę z kawiarki. Piję ją oczywiście bez cukru. Wspaniały
intensywny aromat, który świetnie komponuje się z lekko gorzkim smakiem. A do tego kot na
kolanach, Nina Hagen puszczona z głośników i można przeżyć pół godziny tylko dla siebie :-D

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (2)

meephi 31.03.2022, 19:56
Americano to espresso rozcieńczone gorącą wodę, zatem oba rodzaje napoju zawierają tyle
samo kofeiny.

 Odpowiedz

I.would.prefer.not.to 01.04.2022, 04:52
> Espresso to najmniejsza porcja kawowego naparu 

Mieliśmy miliony ekspertów od wypadków lotniczych, możemy mieć od kawy.
 Odpowiedz

a_usher 01.04.2022, 04:30
Brak informacji o słodzeniu kawy.

 Odpowiedz

shift 01.04.2022, 14:33
Czyli nic z tych badań nie wynika. 
Może być tak, albo tak.

 Odpowiedz

bucheteryk 31.03.2022, 16:25
tak w ogóle to idyotą trzeba być żeby nie wiedzieć, że ilość kofeiny w robuście i arabice jest
bardzo odmienna (ad. p. 2)...

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (4)

R E K L A M A

Szlachetny minimalizm
LEBRAND

R E K L A M A

Huusk Otwórz

Przetnie wszystko jak masło

Reklama

R E K L A M A

Huusk Otwórz

Przetnie wszystko jak masło

Reklama

R E K L A M A

INNE

ZOBACZ TAKŻE

 59  0

 22  0

 21  0

 12  0

 5  2

 1  0

 0  0

 2  4

Więcej

kofeina zdrowie espresso

kawa odchudzanie

24

Czytaj także:

"The New York Times":
Dlaczego po kawie chce
się biec do toalety?

Czytaj także:

Sypana, z ekspresu czy
filtrowana? Jaka kawa
jest najzdrowsza

Wyborcza.pl

Kraj

Świat

News from Poland

Opinie

Nauka

Klimat i środowisko

Kultura

Sport

Witamy w Polsce

Wyborcza Classic

Wyborcza.biz

Aktualności

Zakupy i finanse

Giełda

Kursy walut

ZUS i emerytury

Cyberbezpieczeństwo

Polski Ład

Praca

Motoryzacja i podróże

Technologie

Nieruchomości

Serwisy lokalne

Białystok

Bielsko-Biała

Brodnica

Bydgoszcz

Chełmno

Częstochowa

Elbląg

Gliwice

Gorzów Wlkp.

Kalisz

Katowice

Kielce

Koszalin

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Płock

Poznań

Radom

Rybnik

Rzeszów

Wysokieobcasy.pl

Najnowsze

Głosy Kobiet

Psychologia

Wasze listy

Portrety Kobiet

Nowy Numer

Wysokie Obcasy Extra

Zdrowie

Uroda

Jedzenie

Wysokie Obcasy Praca

Magazyny

Duży Format

Magazyn Wyborczej

Ale Historia

Tylko zdrowie

Telewizyjna

Książki

    

BIQdata.pl

Archiwum

Komunikaty.pl

Odeszli.pl

Serwisy partnerskie

Gazeta.pl

TOK.fm

Sport.pl

Publio.pl

Kulturalnysklep.pl

Kup prenumeratę Newsletter

Copyright © Agora SA Prywatność Licencje/Kontent Reklama w Internecie Reklama w papierze Kontakt Zgłoś błąd Regulamin Pomoc Pracuj z nami  Wszystkie artykuły  Zgody

Więcej

Napisz do
redakcji

Z Wyborczą jesteś na bieżąco, wiesz więcej i poszerzasz swoje horyzonty. Sprawdź najważniejsze informacje dnia z
polityki, kultury, gospodarki i z wielu innych dziedzin.

Sprawdź inne artykuły ×

Wyborcza.pl Twoja prenumerata jest aktywna m.gawinecka

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/0,0.html
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,28288829,ukrainskie-nastolatki-po-miesiacu-w-polsce-przyszlosc-jaka.html#a=190&c=8000
https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,28291650,mejza-na-ustach-ameryki-nie-zaplacil-50-dolarowego-rachunku.html#a=190&c=8000
https://wyborcza.pl/7,75517,28291096,the-new-york-times-wojna-dobiegnie-konca-gdy-putin-na-to.html#a=190&c=8000
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,27768702,dlaczego-po-kawie-chce-nam-sie-siku.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,27768702,dlaczego-po-kawie-chce-nam-sie-siku.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,27283307,picie-kawy-chroni-watrobe-przebadano-pol-miliona-osob.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,27283307,picie-kawy-chroni-watrobe-przebadano-pol-miliona-osob.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,23969746,kawa-dziala-jak-lek-zmniejsza-ryzyko-raka-chroni-watrobe.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,23969746,kawa-dziala-jak-lek-zmniejsza-ryzyko-raka-chroni-watrobe.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/0,137474.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28294853,cztery-powody-dla-ktorych-dzieci-powinny-byc-bardziej-aktywne.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/0,137474.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28288708,polecamy-aplikacje-chroniaca-przed-wypaleniem-zawodowym.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/0,137474.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28288470,jesli-kleszcz-juz-wbil-sie-w-skore-to-zachoruje-na-borelioze.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/0,137474.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28288250,nie-mieszaj-usg-jamy-brzusznej-z-guma-do-zucia.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/0,137474.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28288225,dlaczego-blizna-po-wyrostku-robaczkowym-u-kazdego-jest-inna.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/0,137474.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28285770,alkoholizm-jak-walczyc-z-choroba.html
https://gde-default.hit.gemius.pl/lshitredir/id=B8zqIatjW7NwSty_WU8JybbvrtDYDIOYn0Tsnu88xcX.67/fastid=imcvazylldgjqvibbipmkdrrtplj/stparam=meljnplndk/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.publio.pl/wszyscy-wiedzieli-karolina-korwin-piotrowska,p1039532.html?utm_source=wyborcza_widget_ecommerce&utm_medium=widget&utm_campaign=0519_publio_artykuly
https://gde-default.hit.gemius.pl/lshitredir/id=B8zqIatjW7NwSty_WU8JybbvrtDYDIOYn0Tsnu88xcX.67/fastid=imcvazylldgjqvibbipmkdrrtplj/stparam=meljnplndk/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.publio.pl/patrioci-sana-krasikov,p173861.html?utm_source=wyborcza_widget_ecommerce&utm_medium=widget&utm_campaign=0519_publio_artykuly
https://gde-default.hit.gemius.pl/lshitredir/id=B8zqIatjW7NwSty_WU8JybbvrtDYDIOYn0Tsnu88xcX.67/fastid=imcvazylldgjqvibbipmkdrrtplj/stparam=meljnplndk/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.publio.pl/nienowoczesny-kraj-wladislaw-inoziemcew,p455492.html?utm_source=wyborcza_widget_ecommerce&utm_medium=widget&utm_campaign=0519_publio_artykuly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836016/
https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/kawa-wschodzaca-gwiazda-prewencji-chorob-2/
https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/jakie-kawy-pijemy/
https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2015.61.5062
https://wyborcza.pl/0,166389,25016435.html?1nlt-5zdrowie
http://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=kofeina
http://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=zdrowie
http://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=espresso
http://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=kawa
http://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=odchudzanie
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28283908,kawa-odchudza-i-chroni-przed-rakiem-piec-zaskakujacych-faktow.html?utm_source=MM&utm_medium=B&utm_campaign=LI#
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28283908,kawa-odchudza-i-chroni-przed-rakiem-piec-zaskakujacych-faktow.html?utm_source=MM&utm_medium=B&utm_campaign=LI#
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28283908,kawa-odchudza-i-chroni-przed-rakiem-piec-zaskakujacych-faktow.html?utm_source=MM&utm_medium=B&utm_campaign=LI#
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28283908,kawa-odchudza-i-chroni-przed-rakiem-piec-zaskakujacych-faktow.html?utm_source=MM&utm_medium=B&utm_campaign=LI#
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,27905357,the-new-york-times-dlaczego-po-kawie-chce-sie-biec-do-toalety.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,27905357,the-new-york-times-dlaczego-po-kawie-chce-sie-biec-do-toalety.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,25909027,jak-przygotowac-najzdrowsza-kawe.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,25909027,jak-przygotowac-najzdrowsza-kawe.html
https://wyborcza.pl/0,75398.html
https://wyborcza.pl/0,75399.html
https://wyborcza.pl/0,173236.html
https://wyborcza.pl/0,75968.html
https://wyborcza.pl/0,75400.html
https://wyborcza.pl/0,177851.html
https://wyborcza.pl/0,75410.html
https://wyborcza.pl/0,154903.html
https://wyborcza.pl/0,87647.html
https://wyborcza.pl/0,160795.html
https://wyborcza.biz/biznes/0,177151.html
https://wyborcza.biz/biznes/0,147582.html
https://wyborcza.biz/Gieldy/0,114514.html
https://wyborcza.biz/Waluty/0,111138,8932151,,,Kursy_srednie_walut_NBP,A.html
https://wyborcza.biz/biznes/0,147880.html
https://wyborcza.biz/biznes/0,179295.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27987891,polski-lad-oto-nasz-niezbednik-katalog-pulapek-i-zmian.html
https://wyborcza.biz/biznes/0,159911.html
https://wyborcza.biz/biznes/0,156481.html#TRNavSST
https://wyborcza.biz/biznes/0,177150.html
https://wyborcza.biz/biznes/0,147758.html
https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/0,0.html
https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/0,0.html
https://www.czasbrodnicy.pl/czasbrodnicy/0,0.html
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/0,0.html
https://www.czaschelmna.pl/czaschelmna/0,0.html
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/0,0.html
https://elblag.wyborcza.pl/elblag/0,0.html
https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/0,0.html
https://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/0,0.html
https://kalisz.wyborcza.pl/kalisz/0,0.html
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/0,0.html
https://kielce.wyborcza.pl/kielce/0,0.html
https://koszalin.wyborcza.pl/koszalin/0,0.html
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/0,0.html
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/0,0.html
https://lodz.wyborcza.pl/lodz/0,0.html
https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/0,0.html
https://opole.wyborcza.pl/opole/0,0.html
https://plock.wyborcza.pl/plock/0,0.html
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/0,0.html
https://radom.wyborcza.pl/radom/0,0.html
https://rybnik.wyborcza.pl/rybnik/0,0.html
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/0,0.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,114757.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,100865.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,53664.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,66725.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,53662.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,127763.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,152731.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,100961.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,171094.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,53667.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/0,158669.html
https://wyborcza.pl/duzyformat/0,0.html
https://wyborcza.pl/magazyn/0,0.html
https://wyborcza.pl/alehistoria/0,0.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/0,0.html
https://wyborcza.pl/0,90535.html
https://wyborcza.pl/ksiazki/0,0.html
https://biqdata.wyborcza.pl/
https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/0,0.html
https://www.komunikaty.pl/
https://odeszli.pl/
https://gazeta.pl/
https://www.tokfm.pl/Tokfm/0,0.html
https://sport.pl/
https://publio.pl/
https://kulturalnysklep.pl/
https://wyborcza.pl/prenumeratastopka
https://www.facebook.com/wyborcza
https://twitter.com/gazeta_wyborcza
https://www.instagram.com/gazeta_wyborcza
https://www.linkedin.com/company/gazeta-wyborcza
https://wyborcza.pl/0,166389.html?fromnlt=stopka&refnlt=https://wyborcza.pl
https://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23413995,polityka-prywatnosci.html
https://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,8856780,ogolne-zasady-udzielania-licencji-na-materialy-redakcyjne-agory.html
https://wyborcza.pl/reklamaGW/0,156164.html
https://wyborcza.pl/reklamaGW/0,104163.html
https://wyborcza.pl/centrumpomocygw/0,134959.html
https://wyborcza.pl/centrumpomocygw/0,134958.html
https://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23448405,regulamin-serwisu-wyborcza-pl.html
https://wyborcza.pl/centrumpomocygw/0,134958.html
http://kariera.agora.pl/kariera/0,0.html
https://wyborcza.pl/gazetawyborcza/3660000,0.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28283908,kawa-odchudza-i-chroni-przed-rakiem-piec-zaskakujacych-faktow.html?utm_source=MM&utm_medium=B&utm_campaign=LI#
http://www.agora.pl/
https://wyborcza.pl/0,0.html?utm_source=domena_marketingowa&utm_medium=plywak_zwykly&utm_campaign=new_0_copy_a&cta=1fl-3ac-5Enewpodst&actionId=3900ab17-a984-4a91-a61b-f818ce6b576a&art_pvid=292fc04818aabbca0b5bc01b&RegistrationWallLeftArticleCounter=0&touchpointId=62c7ae77-f85b-47f5-8456-f87d37aaa6a9&campaignId=9e138ee1-ee67-455f-b097-11a8ec45f956
https://wyborcza.pl/0,0.html
monika
Podświetlony

monika
Podświetlony

monika
Podświetlony

monika
Podświetlony

monika
Podświetlony

monika
Podświetlony

monika
Podświetlony

monika
Podświetlony

monika
Podświetlony


