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Moja przygoda z dietetyką
rozpoczęła się po pierwszym
szkoleniu z dietoterapii
i długim poszukiwaniu rozwiązania
własnych problemów zdrowotnych.

Kiedy po wielu latach pozbyłam
się uciążliwych dolegliwości, na
dobre rozkochałam się w pracy.
Łączę w niej dwie pasje –
fizjologię człowieka i gotowanie.
Odbyłam szereg specjalistycznych kursów w tym dietetykę kliniczną.
Cały czas dokształcam się, korzystając z aktualnych doniesień
naukowych, specjalistycznej literatury, uczestniczę w różnych
konferencjach.
Uwielbiam gotować i spędzać długie godziny w kuchni, eksperymentując
i testując nowe potrawy, które później wykorzystuję w jadłospisach.
Do każdego pacjenta podchodzę holistycznie, szczegółowo analizuję
wyniki badań, dokumentacje medyczną. Jestem przekonana,
że prawidłowe odżywianie (odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia)
jest kluczowym elementem zdrowego i szczęśliwego życia.
Podczas konsultacji dociekliwie drążę i poszukuję prawdziwej
przyczyny złego samopoczucia. Duży nacisk stawiam na edukację,
uświadamiając i ucząc pacjentów trwałej zmiany nawyków
żywieniowych, zamiast stosowania chwilowej diety. Szczególnie bliski
jest mi temat chorób o podłożu autoimmunologicznym, zaburzeń
metabolicznych oraz problemów z płodnością.
Na co dzień staram się udowodniać, że dieta, zdrowy styl życia nie
polega na wyrzeczeniach, katuszach i chwilowych zrywach.
Pokazuję że świadome podejście do tematu, zrozumienie własnego ciała
i mechanizmów w nim zachodzących są najlepszą ścieżką do zdrowia,
które można uzyskać za pomocą naturalnego i pysznego jedzenia.
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W STĘP
Jestem dietetykiem, jednak unikam określenia „jestem na diecie”,
ponieważ od razu kojarzy się to z ograniczeniami, wykluczeniem
oraz niesmacznymi daniami. A przecież dieta to tak naprawdę
wszystko, co zjadamy i wypijamy każdego dnia, to nasze nawyki
żywieniowe.
Nawyki mogą być oczywiście dobre albo złe. Część z nich wynosimy
z domu, inne kształtujemy w zależności od tego, jak funkcjonujemy
na co dzień.
Poprzez budowanie świadomości chcę nauczyć Cię, jak wybierać
odpowiednie grupy pokarmów i jak prawidłowo komponować
potrawy.
Dobre i wysokoodżywcze posiłki pozwolą Ci na przywrócenie
równowagi w organizmie.
Wszystko zależy od Ciebie. Zmiany możesz wprowadzić radykalnie
– wszystko na raz lub stopniowo np. jedną w tygodniu. Dostosuj to
do możliwości, jakie masz w danym momencie. Zwolnienie tempa
życia i zadbanie o siebie na pewno Ci nie zaszkodzi.
Nie namawiam Cię do rewolucji i odwrócenia swojego życia do góry
nogami, chcę Ci pokazać, jak w rozsądny sposób wykorzystać
współczesne możliwości nauki i techniki dla Twojego zdrowia
i dobrego samopoczucia.

NALEŚNIKI RYŻOWE
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

2 naleśniki ryżowe ok. 50 g
(wg przepisu ze str. 37)
łyżka zielonego hummusu
(wg przepisu ze str. 34)
łyżka konfitury z cebuli
(wg przepisu ze str. 49)
garść rukoli
4 pomidorki koktajlowe

Na naleśniku ułóż wszystkie składniki.

KONFITURA Z CEBULI
(DUŻA PORCJA)
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

6 cebul
łyżka erytrytolu lub innego słodzika
2 łyżki wody
3 łyżki octu balsamicznego
łyżeczka masła klarowanego
sól, pieprz do smaku

Cebulę pokrój w piórka, wrzuć do garnka z grubym dnem, dodaj
masło i duś na małym ogniu. Gdy będzie już szklista, dodaj wodę,
ocet i słodzik, zmniejsz ogień i gotuj przez 20 minut kontrolując, aby
się nie przypaliła. Po całkowitym odparowaniu wody, przypraw.

OPIN I E PACJ EN TÓW
Jestem pacjentką Pani Edyty od ponad 4 miesięcy. Po pierwszej
wizycie, bardzo dokładnie przeprowadzonym wywiadzie i analizie
badań dostałam materiały, które opisywały moje dolegliwości
(żaden lekarz nigdy tak nie przeanalizował mojego stanu zdrowia) i
jasne wskazówki, jak to wszystko naprawić. Zadziałało!!! Już po 3
tygodniach stosowania diety zauważyłam znaczące polepszenie
samopoczucia, jak również spadek wagi i centymetrów w obwodach.
Początkowo byłam przerażona, bo przecież trzeba było
dotychczasowe życie wywrócić do góry nogami, ale metoda „małych
kroczków”, zasugerowana przez Panią Edytę, sprawdziła się
idealnie. Przepisy na dania, które otrzymałam są naprawdę proste i
pyszne. Nigdy nie lubiłam ryb, podrobów, ale teraz wiem, że
odpowiednio skomponowane mogą być smaczne, a przy tym zdrowe.
Początkowo każdy posiłek przygotowywałam na bieżąco i nie
stanowiło to dla mnie większego problemu, bo dania nie były
czasochłonne. Jednak tak, jak Pani Edyta sugerowała, postanowiłam
jeszcze bardziej ułatwić sobie życie. Zaczęłam rozpisywać posiłki
na cały tydzień, następnie tworzyć listę zakupów z pogrupowaniem
produktów, żeby było łatwiej poruszać się po sklepie, a na końcu
określałam termin przygotowania półproduktów (przygotowanie
mięsa, ryb, warzyw). Powiem szczerze, że to jest genialne
rozwiązanie. Mam poczucie spokoju psychicznego, bo wszystko jest
realnie zaplanowane, wszystkie produkty na cały tydzień mam w
domu, więc nie marnuję czasu na nagłe wyjście do sklepu i co
ważne w końcu nic nie wyrzucam. Jestem z całego serca wdzięczna
Pani Edycie, że pomogła mi nauczyć się komponować zdrowe i
smaczne posiłki, przez co odzyskałam energię, jasność umysłu i
pozbyłam się WIELU dolegliwości; pomogła zorganizować PRACĘ w
kuchni, zaoszczędzić czas i pieniądze. Bardzo bardzo dziękuję.
Paulina Walczyna

Pod opieką pani Edyty jesteśmy razem z mężem od prawie 2
miesięcy. Gdy tylko przeczytaliśmy zalecenia i jadłospis, nie
mogliśmy doczekać się spróbowania tych wszystkich potraw!
Przepisy były klarowne, wydawały się proste w przygotowaniu, a
składniki były wszystkim tym, co lubimy i jemy. Oczywiście
pierwszy tydzień lub dwa wszystko trwało dość długo, bo musiałam
czytać, ważyć, sprawdzać w przepisie itd. Z każdym kolejnym
tygodniem było łatwiej, szybciej i przyjemniej :) Lockdown
zdecydowanie pomógł nam w tym wszystkim - był czas na oswojenie
się z przepisami, składnikami i całym tym „tańcem” w kuchni,
potrzebnym do wyczarowania tych pyszności! Nie jestem
specjalistką ani wielką fanką gotowania, uważam, że jest wiele
fajniejszych rzeczy, na które można poświecić czas niż stanie w
kuchni. Okazuje się jednak, że to stanie wcale nie jest ani takie
męczące, ani długie, ani nudne! Zaczęliśmy bawić sie przepisami,
wprowadzać modyfikacje (w obrębie listy produktów dozwolonych),
eksperymentować, a wyczarowane posiłki przynoszą nam
satysfakcję, dumę (że trwamy w tym nowym stylu życia! Bo to nie
dieta a styl życia!) i radość! Tyle kiedyś nasłuchałam się o
dietetykach przepisujących głodowe diety, które nie są ani
smaczne, ani sycące, ani satysfakcjonujące w smaku i rezultatach
(które zwykle były krótkotrwałe, bo jak długo można przeżyć na
twarożku, sałacie i wodzie?), ale „dieta” z panią Edytą to zupełnie
nie jest to! Współpraca, którą podjęliśmy, była najlepszą rzeczą,
jaką mogliśmy zrobić z mężem dla siebie samych! Dziś patrzę na to,
co robiliśmy, jak jedliśmy wcześniej i zastanawiam się, jak
mogliśmy robić sobie coś takiego? Naszym ciałom, które truliśmy
zamiast dbać o nie i „tankować” wszystkim najlepszym, co się da!
Chyba najlepszym komplementem będzie komentarz mojego męża
po pierwszych dwóch tygodniach pracy z panią Edytą: „Na takiej
diecie to ja mogę być cale życie”.
Agnieszka i Michał Woroch

Jesteśmy z synkiem pacjentami Pani Edyty. Już od dłuższego czasu
gotujemy z przepisów otrzymanych w ramach dietoterapii. Potrawy
są bardzo smaczne, łatwe w wykonaniu, a przede wszystkim ich
wykonanie zajmuje dosłownie chwilkę. Po prostu wrzucamy
wszystkie składniki do garnka lub blendera i mamy gotowe
śniadanie, obiad lub kolację. Najważniejsze, że wszystkie potrawy
może zjadać mama, tata i dziecko. A najzabawniejsze są ciekawskie
pytania w pracy, co mam dziś na obiad, bo wygląda i pachnie
obłędnie.
Anna i Gabriel Kuzmiuk
Z racji mojej choroby nowotworowej moje wymagania co do diety
były dość wysokie. To, co dostałam, przeszło moje oczekiwania!
Dostałam pyszne przepisy w zasadzie nieangażujące mnie w kuchni.
Większość potraw można przygotować w kilka minut. Dania są
ciekawe, często zaskakujące, a przede wszystkim nie składają się z
produktów, których trzeba szukać w wyspecjalizowanych sklepach.
Inwestycja w dietę Edyty była jedną z lepszych decyzji, jakie
podjęłam, przede wszystkim dlatego, że moje wyniki poszybowały w
górę w naprawdę krótkim czasie. Bardzo, bardzo polecam.
No i mogę jeść słodycze – te z przepisów oczywiście.
Sylwia Pogorzelska
Przepisy Pani Edyty są bardzo proste i szybkie w przygotowaniu.
Wiele połączeń pewnych produktów zaskakuje. Trzeba jednak być
otwartym i próbować, bo niektóre połączenia to prawdziwy sztos.
Ponadto poszczególne posiłki można ułożyć w taki sposób, aby nic
się nie marnowało. Dla mnie szczególnie ważne jest przygotowanie
posiłków na dwa dni. Bardzo ułatwia to zdrowe odżywianie i
oszczędza czas.
Ewa Trojanowska

Przepisy, które otrzymałam w zaleceniach dietetycznych, są proste
w przygotowaniu. Jeżeli już mamy dobre zaplecze zrobione w
postaci suchych składników, to reszta idzie jak z płatka. Fajne jest
też to, że jak się przeanalizuje dokładnie przepisy, jaki mają skład
to można łączyć je w dzienny jadłospis tak, aby produkty się łączyły
i żeby nic się nam nie zmarnowało np. pół awokado, które – jak
wiadomo – długo nie poleży. Mnie osobiście bardzo smakują dania
z przepisów, chociaż do idealnego kucharza i organizacji tego
wszystkiego w moim życiu jeszcze mi daleko. Mam nadzieję ze
małymi krokami dojdę do sukcesu i poprawy swojego stanu
zdrowia.
Katarzyna Gmiter
Szybkie w przygotowaniu, pyszne w smaku - to tak w skrócie.
Przepisy naprawdę nie wymagają ode mnie spędzania w kuchni
długich godzin, są proste, przygotowane z produktów, które jestem
w stanie kupić w każdym sklepie, a to dla mnie bardzo ważne. W
krótkim czasie jestem w stanie przygotować sobie posiłki do pracy,
a kiedyś była to dla mnie katorga z powodu braku pomysłów. Edyta
swoimi przepisami zmieniła moje podejście do gotowania,
nauczyłam się również nie marnować jedzenia, wykorzystywać
wszystko, co mam w lodówce, znajdować zdrowsze zamienniki i
chodzić do sklepu z listą potrzebnych produktów na cały tydzień.
To najlepszy sposób na to, żeby w koszyku nie lądowały
przypadkowe i nie do końca zdrowe przekąski. Z całego serducha
dziękuję!
Sylwia Lewkowicz

Potrawy, zawarte w jadłospisie, który otrzymałam są bardzo proste
w wykonaniu i nie sprawiają żadnych trudności. Można je wykonać
z łatwo dostępnych składników. Przygotowywanie tych posiłków to
czysta przyjemność. Wszystkie potrawy są zróżnicowane, pożywne,
a co najważniejsze wszystko jest pycha!!! Co jest jeszcze bardziej
ważne, że nic nie marnujemy, wszystko zostaje wykorzystane.
Z niecierpliwością czekam na kolejne przepisy!
Paulina Kojder
Wraz z mężem jesteśmy zadowolonymi pacjentami Pani Edyty.
Potrawy w ogóle nie były skomplikowane. Na pewno było to coś
nowego. Po dużych porządkach w lodówce i w naszym wspólnym
życiu czujemy się rewelacyjnie. Pochodzimy z małej miejscowości i
nie miałam problemu z zakupem produktów. Posiłki smaczne i
szybkie w wykonaniu. Bardzo polecamy konsultację i dietę u Pani
Edyty. Profesjonalizm, ogrom wiedzy i naturalność.
Beata i Grzegorz Oszust
Dania są szybkie i łatwe do przygotowania, a przede wszystkim
zdrowe i lekkie. Najbardziej jednak zaskoczyła mnie różnorodność
składników i ich nieoczywiste połączenie. To jak odkrywanie
zupełnie nowej kuchni. Najlepsze jest jednak na końcu. Posiłki
wyglądają tak apetycznie, że mam wrażenie, że ugotował je jakiś
znany kucharz, a nie ja. Polecam z całego serca!
Katarzyna Stachyra
Wszystkie potrawy są bardzo proste w przygotowaniu i stosunkowo
szybko się je robi. Składniki w większości dostępne w każdym
sklepie. Potrawy nie wymagają wielkich nakładów finansowych ani
czasowych, a efekt jest pyszny!
Aleksandra Cyra

Potrawy nie są skomplikowane, dlatego też można je w pudełku
zabrać do pracy. Zawarte w nich produkty zostały dobrze dobrane
do mojego podniebienia. Wszystko jest pszepyszne. Polecam!
Małgorzata Sobczak
Nie pozostaje mi nic innego jak napisać, że dania są pyszne w
smaku, polaczenia smaków trafiają w gusta wszystkich
domowników i adektwatne do życia, jakie prowadzę! Część z nich
jest szybka, część zabiera więcej czasu i to mi się podoba. Czasem
potrzebuję zrobić coś na szybko nie zastanawiając się, czy coś zjem
źle albo coś nie będzie mi służyć. To duży komfort przy szybszym
tempie życia! A z drugiej strony przygotowanie posiłków też
sprawia mi przyjemność, więc fajnie, że mogę chwilkę się
zrelaksować przy gotowaniu!. Mam więcej siły dzięki potrawom z
Pani przepisów.
Paulina Gawęda
Początkowo, myśląc o tym ze przejdę na dietę, myślałam: „Matko,
pewnie to będą katusze, pewnie zaraz będę głodna, a może mi w
ogóle nie będzie smakować”. No i jakie było moje zaskoczenie, gdy
spróbowałam kilku pierwszych dań. Koktajl na śniadanie? Nigdy
wcześniej... A żeby jeszcze nie być po nim głodną przez 5 –6h?
Wydaje się niewiarygodne! Jednak są i pyszne, i dają uczucie
sytości na długo. Robi się je chwilę. Z obiadami jest tak samo.
Przygotowuje się je naprawdę w krótkim czasie, są smaczne i co
gorsza muszę gotować podwójnie, bo bardzo posmakowały mojemu
mężowi. Jem tylko 3 posiłki dziennie i kiedyś nie pomyślałabym, że
przy tym nie będę w ogóle głodna!
Marta Dudzińska
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1. W STĘP
Jedzenie jest nierozłącznym elementem Twojego życia. Energię życiową
zapewniają Ci składniki odżywcze, które pobierasz z pożywienia. W Twoim ciele
nieustannie zachodzą zmiany. Rośniesz, dojrzewasz, starzejesz się, a przebieg
każdego z tych etapów zależy w dużej mierze od jakości pożywienia, które sobie
dostarczasz.
Czy chcesz, czy nie, produkty spożywcze w ostatnich latach bardzo się zmieniły.
Twój pradziadek zapewne nie mógł by wyjść ze zdumienia wchodząc
do pierwszego lepszego sklepu. Coraz mniej osób samodzielnie uprawia
warzywa i owoce, hoduje zwierzęta, coraz więcej komponuje swoją dietę
w oparciu o produkty gotowe. Najgorsze jest jednak, że wielu z nas przestała
towarzyszyć refleksja na temat jakości naszego życiowego paliwa. A przecież
produkt kupiony w plastikowej butelce z 6-miesięczną datą przydatności
do spożycia to nie samo, co mleko prosto od krowy, mimo że nosi taką samą
nazwę.
Czy znasz określenie „jesteś tym, co jesz”? Stosujesz je w swoim życiu?
Zmiana jakości pożywienia nie sprawiła, że nasze ciała także uległy
transformacji, dostosowując się do trawienia innych składników spożywczych.
Doświadczamy zaburzeń metabolicznych, chorób autoimmunologicznych,
cywilizacyjnych i nowotworowych.
Tymczasem warto sobie uświadomić, że nie zbudujesz zdrowego ciała
z niezdrowych składników. Jeśli jesz „śmieci”, dostarczasz sobie niskiej jakości
składników odżywczych, co wpływa to na Twoje zdrowie, samopoczucie i wygląd.
Pamiętaj, że to, jakich wyborów żywieniowych dokonujesz, zależy wyłącznie
od Ciebie! Jak zrobić to dobrze? Przede wszystkim ŚWIADOMIE.

Moim celem przy pisaniu tego e-booka było zwiększenie Twojej świadomości
żywieniowej i zachęcenie Cię do krytycznego myślenia o dostępnym pożywieniu.
Poprzez praktyczne wskazówki pokażę Ci, jak zmienić życie na lepsze i pozbyć
się różnych dolegliwości.
W dzisiejszych czasach dostęp do wiedzy jest nieograniczony, ale bardzo ciężko
zweryfikować, co jest prawdą, a co informacją wyssaną z palca. Mitów w dietetyce
jest bardzo wiele. Właśnie dlatego stworzyłam dla Ciebie kompendium,
które jest zbiorem najważniejszych informacji.
Omówiłam wiele tematów, jeśli któryś z nich jest Ci już dobrze znany, możesz
go ominąć lub przeczytać ponownie, aby usystematyzować wiedzę. Jeśli będziesz
mieć podstawową wiedzę, nie tak łatwo uwierzysz w kolejną cudowną dietę
czy zbawienny suplement.

Zanim nauczysz się jeść lepiej musisz zrozumieć, dlaczego trzeba przestać jeść
źle.
Wiem, że największą trudność może Ci sprawiać gotowanie. Organizacja kuchni,
plan posiłków i gotowanie urastają do tak dużych problemów, że często z nich
rezygnujemy na rzecz prostych i łatwo dostępnych potraw o niskiej wartości.
W rzeczywistości gotowanie to nic skomplikowanego. Każdej umiejętności
można się nauczyć, a w tym e-booku przeprowadzę Cię przez cały ten proces
pokazując, jak małymi krokami można wyrobić nawyki, które ułatwią życie
i pozwolą poprawić jego jakość.
Nie będę Ci wciskać kitów, że to nie wymaga zaangażowania. Oczywiście wymaga
poświęcenia czasu i nauczenia się podstaw. Dobra informacja jest taka,
że im dłużej będziesz je praktykować z tym większą łatwością będą
Ci przychodzić na co dzień.

2 . J AK KORZ Y STAĆ Z E- BOOKA?
Dokonywanie zmian w sposobie odżywiania zazwyczaj nie jest
drogą usłaną różami, bo przecież staramy się zmieniać nasze
nawyki, które często były utrwalane latami. Na szczęście pierwszy
krok już za Tobą – masz w rękach narzędzie, które jest ścieżką
do nowych, zdrowych zasad żywienia i zrównoważonych nawyków
żywieniowych.
W e-booku znajdziesz wskazówki, które możesz wcielić w życie
niezależnie od wieku czy stanu zdrowia. Zawarłam tu informacje,
które możesz zastosować niezależnie od tego, jaki model
dietetyczny stosujesz: wege, paleo, keto czy dieta wysoko
węglowodanowa. Większość zagadnień, które tu omawiam,
są w rzeczywistości pytaniami, które otrzymałam od pacjentów
i na których szerokie omówienie najczęściej jest zbyt mało czasu
w gabinecie. E-book jest też rozszerzeniem zaleceń, które
przygotowuję dla moich pacjentów, a jednocześnie bazą
podstawowej wiedzy, którą każdy z nas powinien mieć,
by żyć zdrowiej w tym zwariowanym świecie.
Możesz zaryzykować i od razu wprowadzać moje zalecenia w życie
lub stopniowo uczyć się nowych zasad, by przełamać codzienną
rutynę i przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i samopoczuciem.
Niektóre wskazówki zawarte w tym e-booku mogą wydawać Ci
się oczywiste, inne mogą Cię zaskoczyć. Postanowiłam umieścić
różne zagadnienia, ponieważ wiem, że Twój poziom wiedzy w
zakresie kuchni, gotowania czy produktów może wymagać
uzupełnienia i chciałam stworzyć narzędzie, które będzie dla
Ciebie pomocne niezależnie od Twoich umiejętności kulinarnych

