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źródła białka - produkty mleczne, mięso,
ryby, jaja, strączki,
źródła tłuszczu - oleje roślinne, oliwa,
orzechy, pestki, awokado, masło, margaryna
miękka, 
źródła węglowodanów złożonych -
pieczywo, makarony, kasze, ryż, płatki
(produkty pełnoziarniste), ziemniaki, bataty,
źródła błonnika - warzywa, owoce, produkty
pełnoziarniste.

Posiłki spożywaj regularnie, w możliwie równych
odstępach czasu. Najlepszym wyjściem jest
spożywanie 4 lub 5 posiłków dziennie. 
Każdy posiłek powinien być odpowiednio
zbilansowany. Postaraj się aby uwzględnić: 

Warto wprowadzić do diety produkty
zawierające beta-glukany - płatki owsiane,
otręby, zboża, grzyby. Wykazano, że posiadają
one pozytywny wpływ na regulację stężenia
glukozy we krwi oraz działają profilaktycznie na
choroby układu naczyniowego.



gotowanie w wodzie lub na parze, 
duszenie z niewielką ilością tłuszczu, na bulionie, 
pieczenie w folii, pergaminie lub naczyniu
żaroodpornym, 
sous-vide, 
warzywa i owoce warto spożywać zarówno po
obróbce, jak i na surowo.

smażenie, szczególnie na głębokim tłuszczu, 
pieczenie w tradycyjny sposób, 
duszenie z dużą ilością tłuszczu.

Zalecana obróbka dań:

Niezalecana obróbka dań: 



Dbaj o nawodnienie organizmu pijąc około
1,5-2l wody mineralnej dziennie w zależności
od aktywności fizycznej czy pogody.
Możesz uwzględnić w diecie herbaty
ziołowe, herbatę zieloną, białą.

Aktywność fizyczna powinna być
umiarkowana, dostosowana do możliwości
finansowych, stanu zdrowia i preferencji.
Warto poświęcić na nią około 3 godziny
tygodniowo (np. w 3 wybrane dni po
godzinie). 
Zalecane formy aktywności - trening siłowy,
fitness, zumba, nordic walking, marsz, lekki
bieg, bieg interwałowy, zajęcia taneczne,
pilates, ćwiczenia ogólnousprawniające,
jazda na rowerze, gry zespołowe (np. piłka
nożna, koszykówka), basen, aqua aerobik,
rolki. 
Aktywność fizyczna powinna przede
wszystkim sprawiać przyjemność! 
Jeśli posiadasz problemy zdrowotne w
obszarze narządu ruchu skorzystaj z porady
specjalisty, np. fizjoterapeuty czy
rehabilitanta.



Śniadania
Owsianka z owocami
Płatki owsiane (80g) podgotuj na mleku 2% (ok.
120ml). Podaj w miseczce z borówkami (60g),
truskawkami (60g) i migdałami (20g).

Szakszuka z grzankami
Pomidory z puszki (200g) przelej na patelnię, wbij 2
jajka (100g) i duś pod przykryciem do ścięcia
białka. Całość posyp posiekanym szczypiorkiem
(15g). Podaj z grzankami z bułki pełnoziarnistej
(80g).

Bułka z twarożkiem ziołowym
Posiekaj szczypiorek (20g) i pietruszkę (20g).
Twaróg półtłusty (80g) połącz z łyżeczką oliwą z
oliwek (5ml) i posiekanymi ziołami. Dopraw
majerankiem i pieprzem. Bułkę pełnoziarnistą (80g)
posmaruj przygotowanym twarożkiem.



Drugie śniadania

Kanapki z pastą jajeczną
Jajko (50g) ugotuj na twardo i zblenduj z połową
awokado (70g), dopraw pieprzem, bazylią,
majerankiem. 2 kromki chleba graham (70g)
posmaruj pastą i nałóż na górę po garści świeżego
szpinaku (60g).

Sałatka z serem kozim
Pół awokado (70g) obierz i pokrój w kostkę.
Pomidory koktajlowe przekrój na połówki. Do miski
przełóż miks sałat (30g), awokado, pomidory.
Wymieszaj z sosem z oliwy (5ml), soki z cytryny i
ulubionych ziół. Sałatkę podaj na talerzu, posypaną
serem kozim (30g) i z kromką chleba
pełnoziarnistego (35g).

Bułka z łososiem i rukolą
Bułkę pełnoziarnistą (60g) przekrój i posmaruj  obie
połówki serkiem śmietankowym (30g). Ogórka
(30g)  pokrój w plasterki. Na jednej połówce bułki
połóż rukolę (20g), łososia wędzonego (50g), 
 ogórka (30g) i koperek (5g). Przykryj drugą
połówką bułki. 



Obiady
Pieczony łosoś z kaszą jaglaną
Ząbek czosnku pokrój w paski. Na łososia (120g)
nałóż płatki czosnku, rozmaryn, posyp pieprzem.
Zawiń łososia w folię i piecz 15 minut w 180
stopniach. Kaszę jaglaną (50g) ugotuj. Małą
marchew (40g) obierz i zetrzyj na tarce. Połącz
kaszę z marchewką i łyżeczką oliwy (5ml). Łososia
podaj z kaszą i garścią warzyw liściastych (30g) -
sałatą, rukolą, roszponką lub szpinakiem.

Kurczak z warzywami i komosą 
Brokuły (100g), brukselkę (50g) i komosę ryżową
(50g) ugotuj. Pierś z kurczaka (120g) natrzyj oliwą
(10ml) z ulubionymi ziołami i ugrilluj na patelni. Do
miseczki przełóż komosę, ugotowane warzywa,
szpinak (30g), fasolę czerwoną konserwową (60g) i
kurczaka.

Tofu z ryżem brązowym i fasolką
Tofu (90g) podsmaż na łyżce oliwy (10ml).
Marchew (50g) obierz i zetrzyj na tarce, podduś
razem z tofu. Dodaj fasolkę szparagową (100g) i ryż
brązowy (50g). Całość zalej bulionem warzywnym
(ok 120ml) i duś pod przykryciem. Podaj na talerzu
lub w miseczce. 



Podwieczorki

Jogurt z musem truskawkowym
Truskawki (120g) zblenduj. Jogurt naturalny (200g)
przełóż do szklanki lub miseczki. Nałóż na górę mus
truskawkowy. Całość możesz udekorować miętą.

Ciasteczka czekoladowe z tofu
Tofu (90g) ugotuj w wodzie. Czekoladę gorzką
(20g) rozpuść w kąpieli wodnej. Daktyle suszone
(30g) namocz w wodzie. Tofu zblenduj z daktylami i
orzechami włoskimi (15g). Dodaj roztopioną
czekoladę do masy. Całość uformuj w kształcie
ciasteczek i odłóż do lodówki na 20 minut.

Placuszki dyniowe
Dynię (100g) podduś do miękkości i zblenduj. Mąkę
pszenną (30g) przesiej do miski. Dodaj mleko
(120ml), 1 jajko (50g), łyżeczkę oliwy (5ml). Całość 
 wymieszaj, dodaj puree dyniowe i dokładnie
wymieszaj. Wylewaj masę na rozgrzaną patelnię
łyżką aby przybrała kształt placuszków. Po około 2
minutach obróć na drugą stronę (placuszki
powinny być złociste po obu stronach). Podaj z
malinami (30g) i skyrem waniliowym (50g).



Kolacje
Gęsta zupa z soczewicy.
Marchew (50g) i dynię (100g) obierz i drobno
pokrój. Podsmaż warzywa i soczewicę (60g) na
łyżce oliwy (10ml). Całość zalej bulionem
warzywnym (250ml) i gotuj do zmięknięcia. Podaj
zupę w głębokim talerzu posypaną szczypiorkiem
(6g) i z grzanką z pełnoziarnistego pieczywa (35g).

Zupa krem z dyni 
Dynię (200g) i ziemniaka (90g) obierz, pokrój i
ugotuj w bulionie warzywnym (200ml). Dodaj starty
imbir (2g), paprykę ostrą (szczypta). Całość
zblenduj, wymieszaj z jogurtem naturalnym (100g) i
łyżką oleju rzepakowego (10ml). Podaj krem w
miseczce, możesz udekorować zupę dowolnymi
ziołami lub szpinakiem/roszponką/rukolą.

Tortilla z kurczakiem
Pierś z kurczaka (80g) pokrój w paski. Słodką
paprykę (3g) wymieszaj z łyżeczką oliwy (5ml) i
wetrzyj w kurczaka. Podsmaż na patelni. Paprykę
(40g) i pomidora (80g) pokrój. Na tortillę ułóż
sałatę (20g), resztę warzyw i kurczaka. Całość polej
sosem na bazie jogurtu naturalnego (50g) z
czosnkiem (2g), majerankiem i bazylią. Zawiń tortillę.


