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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
Czy znasz powiedzenie: „jesteś tym, co jesz”?
Moim zdaniem należałoby je trochę rozszerzyć:
„jesteś tym, co jesz, strawisz i wchłoniesz”.
Jakoś pożywienia w ostatnich latach bardzo się pogorszyła,
a postęp technologiczny paradoksalnie nie przyczynia się do
lepszego stanu naszego zdrowia. Z roku na rok obserwujemy coraz
więcej przypadków zaburzeń metabolicznych, chorób
autoimmunologicznych, cywilizacyjnych i nowotworowych.
Warto zapamiętać, że nie da się „zbudować” 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 masz wpływ na to, jakich wyborów żywieniowych
dokonujesz. Jak zrobić to dobrze?
Na początku może Ci się to wydawać trudne. W przygotowanych
przeze mnie materiałach i gotowym jadłospisie LETNIM chcę
Ci pokazać, że jest to jednak znacznie łatwiejsze niż się może
wydawać.
Matka Natura jest najlepszą wskazówką – o każdej porze roku
pokazuje nam, co warto jeść, aby w pełni wykorzystać wartościowe
składniki.
A ja poprzez zawarte tu proste wskazówki, chcę Ci pokazać,
jak zmienić życie na lepsze i pozbyć się niektórych dolegliwości.
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Zachęcam Cię do tego, byś skupiła się przede wszystkim
na odżywczości posiłków, nie na kaloriach.
Przygotowany przeze mnie jadłospis będzie dla Ciebie wskazówką,
jak należy komponować potrawy. Chcę Cię również zachęcić
do eksperymentowania i tworzenia własnych dań, pamiętając
o smaku i przyjemności (przecież jedzenie to ogromna
przyjemność).
Wspaniale będzie, jeśli poza zmianą posiłków, wprowadzisz 10
zasad, które opisałam w kolejnym rozdziale.
Zmiany możesz wprowadzić radykalnie – całość na raz
lub stopniowo np. jedną w tygodniu. To zależy od Ciebie.
Działania dostosuj do możliwości, jakie masz w danym momencie.
Nie namawiam Cię do rewolucji i odwrócenia swojego życia do góry
nogami, chcę Ci pokazać, jak w rozsądny sposób wykorzystać letnie
produkty dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia.
Pamiętaj, że małe kroki mogą prowadzić do wielkich zmian
i ta metoda może być dla Ciebie o wiele skuteczniejsza niż szybki
zryw i poddanie się na pierwszym potknięciu.
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10 Z ASAD Z D ROW EGO STY LU Ż Y CI A
1. Śniadanie jedz 1-1,5 godziny od przebudzenia, kolację w miarę
możliwości jak najwcześniej, aby wydłużyć post nocny.
2. Spożywaj 3-4 posiłki w ciągu dnia i najadaj się do syta.
3. Nie podjadaj między posiłkami.
4. Pij głównie wodę, czarna kawa i herbata powinny stanowić
dodatek, a nie bazę do nawadniania.
5. Wyrzuć z menu bezwartościowe produkty: słodycze, kolorowe
napoje, pszenicę, przemysłowy nabiał, tłuszcze trans.
6. Wybieraj produkty najmniej przetworzone: warzywa, owoce,
mięso, ryby, jaja, zdrowe tłuszcze, orzechy, pestki.
7. Dbaj o aktywność fizyczną – zacznij od 15 minut i wybierz coś,
co sprawia Ci przyjemność: spacer, joga, taniec.
8. Kładź się spać między 22:00-23:00, wstawaj między 6:00-8:00.
9. Nie używaj określenia: „jestem na diecie”, mów, że po prostu
świadomie się odżywiasz.
10. Stosuj zasadę 80/20: 80% posiłków, które spożywasz powinno
być jak najlepszej jakości, natomiast pozostałe 20% może stanowić
odstępstwa dietetyczne.
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GLUEN I N ABIAŁ – D LACZ EGO N IE?
Wokół glutenu i nabiału w ostatnich latach narosło wiele
mitów – niektórzy stali się ich zagorzałymi przeciwnikami, inni
zaś twierdzą, że usuwanie ich z diety jest tylko modą.
Prawda jest – jak zwykle – gdzieś pośrodku.
Stosowanie diety eliminacyjnej nie gwarantuje co prawda ani
spadku wagi, ani też nie leczy większości chorób, w niektórych
przypadkach natomiast może jednak korzystnie wpływać na stan
zdrowia.
Jako dietetyk wszystkim moim pacjentom zalecam jednak usuwanie
z jadłospisu pszenicy, która z reguły jest bardzo przetworzona
i źle wpływa na zdrowie większości osób. Proponuję również
rezygnację z wszystkich produktów zawierających gluten, ponieważ
wpływa on na rozszczelnienie bariery jelitowej. Wówczas błona
śluzowa przepuszcza do krwi substancje, które nie powinny się tam
znaleźć: niestrawiony pokarm, bakterie, toksyny i mogą powodować
nieprawidłową reakcję ze strony układu immunologicznego.
Organizm, broniąc się, tworzy kompleksy przeciwciał i białek,
prowadzące do różnych stanów zapalnych.
Nadmiar glutenu w pożywieniu utrudnia wchłanianie niektórych
mikroelementów i składników odżywczych, między innymi żelaza,
wapnia, cynku, witaminy D, co może przyczynić się do anemii,
osłabienia kondycji fizycznej, a nawet osteoporozy.
W zamian za to sugeruję spożywać naturalnie bezglutenowe zboża:
ryż, kukurydzę, grykę, proso, amarantus.
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Nabiał jest kontrowersyjny z dwóch powodów – pierwszy
to uprzemysłowienie hodowli krów (karmienie, antybiotyki, sterydy
itd.), drugi stanowi laktoza, czyli cukier mleczny.
Aby mógł on zostać strawiony, potrzebuje enzymu laktaza, który
produkowany jest w jelitach.
Wraz z wiekiem aktywność laktazy spada, w okresie dojrzewania
praktycznie całkowicie zanika, a u ponad 70% dorosłych laktazy
jest jej bardzo mało. Laktoza, jeśli nie zostanie rozłożona,
fermentuje w jelicie grubym, podrażniając błonę śluzową
i wywołując stan zapalny. W takiej sytuacji rozwiązaniem mogą być
produkty pozbawione laktozy. Często okazuje się jednak,
że znacznie bardziej problematyczna dla naszego układu
pokarmowego jest kazeina – jedno z białek mleka (nieusuwalna
z nabiału). Zalega ona w jelitach w postaci lepkiej mazi,
utrudniając wchłanianie pożywienia. Ponadto stanowi jeden
z najsilniejszych alergenów pokarmowych, wywołujących reakcję
natychmiastową, utajoną i opóźnioną. Objawy nadwrażliwości nie
zawsze są swoiste i dotyczące wyłącznie przewodu pokarmowego,
często dodatkowo pojawiają się problemy skórne, problemy
z górnymi drogami oddechowymi, nasilają się procesy
autoimmunizacji. Przetwarzane w procesach produkcyjnych mleko
jest dla nas trudne do strawienia. Zazwyczaj znacznie lepiej
tolerujemy mleko owcze i kozie.
Nie musisz stosować diety eliminacyjnej. Moim celem jest
wyjaśnienie Ci, na czym ona polega i pokazanie, że jest prostsza niż
może się wydawać. Jeśli chcesz, spróbuj, a potem obserwuj swój
organizm i zdecyduj, czy Ci ta zmiana.
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KOM PON OW AN I E M EN U
Potrawy, które przygotowałam, mają dwa główne zadania: odżywiać
i smakować. Posiłki skomponowałam tak, jak najczęściej to robię
u moich pacjentów, by zbilansować ich jadłospis:
- śniadania: białkowo-tłuszczowe
- obiady: mieszane: białko – tłuszcz – węglowodany
- kolacje: węglowodanowe
Potrawy możesz łączyć w dowolne zestawy. W każdej grupie
np. śniadań posiłki mają zbliżoną kaloryczność, dlatego swobodnie
możesz wymieniać śniadanie z pierwszego dnia ze śniadaniem
z dnia kolejnego. Nawet jeśli jakaś potrawa szczególnie przypadła
Ci do gustu, możesz ją jeść kilka razy w tygodniu – najważniejsze,
abyś nie zmieniała przeznaczenia potrawy tj. śniadanie należy zjeść
na śniadanie, obiad na obiad itd.
Przy tytule każdej potrawy widnieje informacja o wielkości porcji
(duża, dwie porcje). Jeśli nie ma takich informacji oznacza,
że całość stanowi jedną porcję.
+ pod potrawą oznacza, że tyle składników, dodatków należy dodać,
aby stanowiła pełnowartościowe danie.
Zaproponowany jadłospis jest bez glutenu i nabiału. Jeśli nie masz
potrzeby eliminowania tych składników, możesz używać produktów,
które je zawierają.
Np. kaszę jaglaną możesz zamienić na kuskus lub pęczak, śmietanę
kokosową na zwykłą.
Tym samym zachęcam Cię do wypróbowania zaproponowanego
przeze mnie modelu dietetycznego i porównywania, jak wpływa on
na Twoje ciało i samopoczucie.
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Na początku wypróbuj zaproponowane przeze mnie wielkości
porcji, a jeśli się nie sprawdzą, zmodyfikuj je i dostosowuj
do siebie. Możesz je zwiększyć, jeśli nie zapewniają Ci sytości, tylko
nie dodawaj kolejnego posiłku, ponieważ negatywnie to wpływa
na gospodarkę cukrowo-insulinową. Może się też okazać, że porcje
będą zbyt duże – wówczas zmniejsz proporcje składników
i obserwuj swoje samopoczucie.
Ilość posiłków i ich częstotliwość dobierz do indywidualnych
potrzeb i reguluj je w zależności od okoliczności i osobistych
uwarunkowań. Przyglądaj się swojemu poziomowi sytości i na jego
podstawie układaj jadłospis. Jeśli nie lubisz jakiegoś składnika lub
przyprawy – wymień go na inny. Stosuj zasadę: podobne na
podobne, czyli warzywo na warzywo, owoc na owoc, przyprawę na
przyprawę.
Oczywiście najlepsze efekty uzyskasz odwzorowując
zaproponowany przeze mnie jadłospis, jeśli nie to się uda od razu,
daj sobie czas i w swoim rytmie przyzwyczajaj się do nowych
smaków. Zdrowo skomponowane posiłki nie powinny być
traktowane jak precyzyjnie przygotowana recepta, zawierająca
tylko składniki odżywcze i kalorie.
Bilansując jadłospis musiałam przyjąć jakąś gramaturę – dlatego
w przepisach znajdziesz takie miary jak np. łyżka natki pietruszki,
szczypiorku itd. Nie musisz jednak precyzyjnie odmierzać
dodatków do potrawy, dla ułatwienia możesz je dodawać „na oko”.
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Moja dewiza jest taka:
Żeby schudnąć i zadbać o zdrowie, nie trzeba liczyć kalorii, należy
tylko skupić się na wartościowych składnikach, spożywaniu
i łączeniu naturalnych, odżywczych produktów oraz zadbać o styl
życia.
Jeśli masz wiedzę i świadomość działania produktów na Twój
organizm, łatwiej będzie Ci dokonywać świadomych wyborów
żywieniowych. Nie wymagają one precyzyjnego odmierzania
proporcji, ale też nie oznaczają opychania się wszystkim,
co określamy jako zdrowe. Wszystko w nadmiarze szkodzi –
tzw. zdrowe jedzenie również! Pamiętaj, że ode mnie nie nauczysz
się, jak być na diecie, a jak jeść świadomie.
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J AK SIĘ Z ORGAN I Z OW AĆ W KUCHN I
·wyznacz jeden dzień w tygodniu, w którym będziesz planować
jadłospis.
·planuj wszystkie posiłki – jeśli spożywasz 3 – 4 dania w ciągu dnia
zrób konkretny plan i zapisz, jakie składniki potrzebne
·stwórz listę zakupów i dla ułatwienia podziel produkty
na kategorie: warzywa, suche, mięso, ryby. Rozdziel na miejsca,
gdzie będziesz robić zakupy: targ, market itp.
·rób zakupy zgodnie z listą – kupuj proste produkty tzw.
pozbawione składu tj. – kasze, ryż, owoce, warzywa itd.
·podziel proces na etapy – jednego dnia planowanie, kolejnego
zakupy, jeszcze kolejnego gotowanie.
·gotuj na zapas – przygotuj większe porcje, część od razu wrzuć
do zamrażalnika jako danie awaryjne.

Jeśli masz problem z racjonalnym podejściem do
planowania, kupowania i komponowania posiłków w moim sklepie
znajdziesz e-book „ŚWIADOME ODŻYWIANIE", który będzie
pomocny. A jeśli brakuje Ci pomysłów na odpowiednio
zbilansowane, smaczne potrawy w sklepie znajdziesz kilka ebooków kulinarnych.
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W SKAZ ÓW KI UŁATW IAJ ĄCE
PRZ Y GOTOW AN IE D AŃ
·sosy sałatkowe przygotowuj zawsze w większej ilości.
Można je śmiało przechowywać w lodówce do 2 tygodni –
będzie to zabezpieczenie na sytuację, kiedy nie masz zbyt wiele
czasu na przygotowanie sałatki.
·wieczorem pokrój warzywa i przygotuj składniki na śniadanie,
dzięki temu rano zaoszczędzisz trochę czasu.
·gdy wybierasz z listy dań kolejne posiłki, planuj je w taki sposób,
aby móc wykorzystać cały produkt np. połowę rukoli wykorzystaj do
sałatki, drugą połowę do dania obiadowego zawierającego ten
składnik.
·produkty bazowe (ryż, kasza) przygotuj w większej ilości,
wrzuć do pojemnika i przechowuj do 4 dni – możesz je wykorzystać
w kolejnym daniu np. jednego dnia dodasz je do sałatki,
a następnego do obiadu.
·gotuj na zapas – możesz spokojnie spożywać to samo danie 2 – 3
dni pod rząd, a jeśli wrócisz do tej potrawy za kilka tygodni,
nie będzie mowy o monotonii.
·zainwestuj w sprawdzone „gotowce”: mrożone owoce, warzywa,
ryby.
·pilnuj zapasów. Miej zawsze w domu produkty, które mają dłuższy
termin przydatności do spożycia: kasze, ryże, dobrej jakości
makaron, orzechy, produkty w słoikach, tuńczyka w oliwie,
ciecierzycę, pomidory w kartonie, mleka roślinne.
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COD Z I EN N A KART A PRACY
W Y Z W AN IE
Nie potrzebujesz motywacji, tylko trochę samodyscypliny,
a karty pracy mają Ci pomóc w realizacji metody małych kroków.
Odhaczanie pojedynczych zadań pozwoli poczuć satysfakcję
z wykonanych czynności, a to przełoży się na rosnące poczucie
„MOGĘ TO ZROBIĆ!”
Każdego dnia staraj się wykonać to, na co masz możliwość
i przestrzeń.
Masz wolniejszy dzień?
Przygotuj kilka posiłków z jadłospisu albo zrób krótki trening,
idź na spacer. Natomiast jeśli przydarzy Ci się dzień, w którym
wszystko staje na głowie – staraj się pić odpowiednią ilość wody
lub połóż się wcześniej spać.
Notowanie na kartach pozwoli Ci monitorować cały proces
i obserwować, w których obszarach idzie Ci lepiej, a które
wymagają jeszcze dodatkowej pracy. Pamiętaj, że to narzędzie
jest dla Ciebie – jeśli Ci pomaga, wykorzystuj je, a jeśli Cię
demotywuje lub Ci nie służy, nie wahaj się wyrzucić je do kosza.
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AN ALI Z A SAM OPOCZ UCI A
W jednym z załączników znajduje się karta pracy z listą punktów
oceniających Twoje samopoczucie.
Uzupełnij ją na początku wdrażania zasad nowego jadłospisu
i monitoruj efekty co tydzień.
Samopoczucie oceniaj w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza nigdy
[źle, nisko], a 5 – często [dobrze, wysoko].
Im niższy wynik w każdym tygodniu, tym lepiej 😊
Jeśli chcesz, możesz pochwalić się swoimi wynikami, oznaczając
mnie @dieta_od_kuchni na Instagramie – anonimowo udostępnię
Twoje postępy.
Pamiętaj, że zmiana i wprowadzenie nowych nawyków to proces.
Liczą się chęci i decyzja, żeby zacząć. Nawet jeśli nie zobaczysz od
razu wielkiego efektu, to z pewnością z czasem poczujesz się
lepiej.
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DZIEŃ
1
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ŚNIADANIE

KCAL 629 B 26 T 41 W 42 [G]

KIEŁBASKI W SOSIE POMIDOROWOPAPRYKOWYM
(DWIE PORCJE)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

250g dobrej jakości kiełbasy
lub parówki
2 pomidory
papryka
2 cebule
4 ząbki czosnku
70ml mleka kokosowego
sól, pieprz do smaku
+
garść ulubionej sałaty
2 ogórki kiszone
pól papryki
łyżeczka oliwy z oliwek

Pomidory, paprykę, cebulę i czosnek pokrój w grubą
kostkę, przełóż na blaszkę wyłożoną papierem
do pieczenia i piecz w nagrzanym do 180 stopni
piekarniku przez 20 minut. Możesz także wrzucić warzywa
do garnka, podlać niewielką ilością wody i dusić pod
przykryciem. Gdy warzywa lekko zmiękną, przełóż
je do miski, dodaj mleko kokosowe, przyprawy i zmiksuj
na gładko tak, aby powstał sos.
Kiełbaski ponacinaj w poprzek, przełóż do naczynia
żaroodpornego, zalej sosem i piecz przez 30 minut
w temperaturze 180 stopni.
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OBIAD

KCAL 813 B 27 T 26 W 125 [G]

GULASZ Z DYNIĄ I CIECIERZYCĄ
(DWIE PORCJE)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

300g dyni
300g ugotowanej ciecierzycy
łyżka masła klarowanego
2 cebule
6 ząbków czosnku
2 marchewki
pietruszka
pół selera
400g pomidorów w kartoniku/
puszce
200ml wody
łyżka słodkiej papryki
2 liście laurowe
łyżeczka mielonego kminku
szczypta gałki muszkatołowej
łyżeczka tartego imbiru
1/4 łyżeczki cynamonu
sól, pieprz do smaku
+
60g kaszy jaglanej
+
100g kapusty kiszonej
łyżka natki pietruszki
łyżka oliwy z oliwek

Do wysokiego garnka wrzuć masło oraz przyprawy
i podpraż przez chwilę, a następnie dodaj dynię,
marchewkę, pietruszkę i selera pokrojone w kostkę,
a także cebulę i czosnek pokrojone w piórka. Podsmaż
przez 10 minut, następnie zalej pomidorami i gotuj
aż warzyw będą miękkie, pod koniec dodaj ciecierzycę,
przyprawy i zagotuj.

19 / 49

KOLACJA

KCAL 348 B 6 T 16 W 44 [G]

BROWNIE BURACZANE ZE ŚLIWKAMI
(DUŻA PORCJA)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

100g mąki ryżowej
100g mąki owsianej
bezglutenowej (lub
zmiksowanych płatków
owsianych)
2 łyżki mąki kokosowej
4 łyżki gorzkiego kakao
50g rozpuszczonego masła
klarowanego
200g ugotowanych buraków
6 daktyli
pół szklanki mleka roślinnego
tabliczka gorzkiej czekolady
łyżeczka sody
łyżeczka cynamonu
(opcjonalnie)
200g śliwek węgierek

Daktyle zalej wrzątkiem (tak aby były całkowicie
przykryte) odstaw na 15 minut, dodaj buraki, mleko
i masło zmiksuj do uzyskania jednolitej masy, dodaj mąki,
kakao, proszek, cynamon, sodę i dokładnie wymieszaj –
przełóż ciasto do formy na muffinki
(lub wylej do keksówki wyścielonej papierem do
pieczenia). Czekoladę drobno poszatkuj, śliwki pokrój
w kostkę – wymieszaj ze sobą i posyp po wierzchu.
Piecz w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez 40
minut.
(RADA: możesz użyć ugotowanych, próżniowo
zamkniętych buraków)

Porcja – 150g
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DZIEŃ
2

21 / 49

ŚNIADANIE

KCAL 630 B 52 T 39 W 20 [G]

SAŁATKA Z BROKUŁEM I JAJKIEM
(DWIE PORCJE)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

400g brokułów
10 jajek
100g dobrej jakości wędliny
10 pomidorków koktajlowych
2 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżki jogurtu kokosowego
pół łyżeczki czosnku
granulowanego
łyżeczka suszonej cebuli
pół łyżeczki musztardy
2 łyżki słonecznika
sól, pieprz do smaku

Brokuły ugotuj na parze i odstaw do wystudzenia.
Jajka ugotuj na twardo. Wymieszaj składniki na sos: oliwę,
czosnek, cebulę, jogurt, musztardę i przyprawy.
Pomidorki pokrój w cząstki, wędlinę w kostkę, ugotowane
brokuły podziel na różyczki, a jajka w grubą kostkę –
połącz wszystkie składniki z sosem.

OBIAD

KCAL 806 B 73 T 23 W 85 [G]

RYBA W SOSIE KURKOWYM
(DWIE PORCJE)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

500 filetu z białej ryby
300g kurek lub innych grzybów
cebula
200ml mleka ryżowego
3 łyżeczki masła klarowanego
łyżka mąki ryżowej
sól, pieprz do smaku
+
70g kaszy gryczanej niepalonej
+
150g brukselki lub kapusty
kiszonej
łyżeczka oliwy z oliwek
pół łyżeczki sezamu

Aby wyczyścić kurki przełóż je do miski, zasyp łyżeczką
soli, zalej wrzątkiem tak, aby były całkowicie przykryte,
delikatnie zamieszaj i wyjmij widelcem, a następnie
porozrywaj na mniejsze kawałki. Łyżeczkę masła rozgrzej
na patelni, dodaj pokrojoną w drobną kostkę cebulę,
oczyszczone kurki i duś przez 10 minut, następnie przełóż
na talerz. Ponownie na patelnię dodaj łyżeczkę masła,
rozpuść, dodaj mąkę i dokładnie wymieszaj.
Dolewaj powoli mleko i gotuj cały czas mieszając – gdy
zgęstnieje, dodaj kurki i duś jeszcze przez 5 minut,
przypraw. Na oddzielnej patelni rozgrzej pozostałe masło
i delikatnie obsmaż rybę z obu stron, przełóż do sosu
i duś jeszcze przez 5 minut.
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KOLACJA

KCAL 360 B 9 T 14 W 51 [G]

ZAPIEKANA KASZA ZE ŚLIWKAMI

(DWIE PORCJE)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

12 łyżek ugotowanej kaszy
jaglanej
2 łyżki jogurtu kokosowego
pół łyżeczki cynamonu
pół łyżeczki kurkumy
szczypta pieprzu
8 łyżek czekośliwki lub 150g
świeżych śliwek + łyżeczka
gorzkiego kakao
3 łyżki pokruszonych orzechów

Kaszę wymieszaj z jogurtem i przyprawami – polej
czekośliwką, posyp orzechami. Jeśli używasz świeżych
śliwek, zmiksuj je z kakao i wylej na wierzch kaszy.
Piecz w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez
25 minut.
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DZIEŃ
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ŚNIADANIE

KCAL 628 B 49 T 38 W 24 [G]

PLACKI POROWE

(DWIE PORCJE)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

biała część pora
2 ząbki czosnku
łyżeczka masła klarowanego
10 jajek
2 płaskie łyżki mąki kokosowej
pół łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta sody oczyszczonej
sól, pieprz do smaku
+
50g łososia wędzonego
pół papryki
2 ogórki kiszone

Pora pokrój w cienkie talarki, czosnek zmiażdż przez
praskę, podsmaż do momentu aż będą już szkliste.
Jajka, mąkę, proszek do pieczenia, sodę, przyprawy
zmiksuj na gładki mus. Dodaj uduszone pory, wymieszaj.
Nakładaj po łyżce ciasta na suchą patelnię i smaż placki
na małym ogniu przez 3 minuty z każdej strony. Placki
można także upiec w piekarniku – wyłożyć na papier
do pieczenia i piec przez 15 minut w 180 stopniach.
Warto przygotować je dzień wcześniej i rano jedynie
odgrzać.

25 / 49

OBIAD

KCAL 805 B 34 T 45 W 70 [G]

MAKARON Z PESTO I TOFU
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

80g makaronu roślinnego
4 łyżki pesto paprykowego
pół kostki tofu naturalnego
łyżeczka masła klarowanego
łyżka sosu sojowego
2 łyżki wody
łyżeczka suszonej cebuli
pół łyżeczki suszonego czosnku
pół łyżeczki masła orzechowego
pół łyżeczki miodu naturalnego
sól, pieprz do smaku
+
garść rukoli

Makaron ugotuj al dente, wymieszaj z pesto.
Z pozostałych składników zrób sos. Tofu włóż na kilka
godzin do lodówki, a następnie pokrój je w kostkę i usmaż
na maśle, ułóż na makaronie, a na wierzchu ułóż rukolę.

PESTO PAPRYKOWE

(DUŻA PORCJA)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

200g papryki czerwonej
papryczka chili (opcjonalnie)
20ml wody
50ml oliwy z oliwek
6 ząbków czosnku
łyżka cebuli suszonej
50g orzechów włoskich
lub słonecznika
pół łyżeczki soli himalajskiej
pieprz do smaku

Paprykę przekrój na pół, wydrąż gniazda nasienne,
ułóż skórką do góry w naczyniu żaroodpornym,
dołóż jeszcze 4 ząbki czosnku (wraz z łupiną)
i piecz w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez 20
minut. Po tym czasie zdejmij skórkę z papryki,
wyciśnij z łupin czosnek, dodaj pozostałe składniki
i zmiksuj na gładko.
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KOLACJA

KCAL 358 B 8 T 10 W 62 [G]

OWSIANKA JABŁKOWA Z CYNAMONEM
I ORZECHAMI
(DWIE PORCJE)
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

5 łyżek płatków owsianych
bezglutenowych
100ml mleka ryżowego
lub jaglanego lub 50ml mleka
kokosowego i wody
jabłko
pół łyżeczki cynamonu
pół łyżeczki kurkumy
łyżka pokruszonych orzechów
laskowych

Płatki owsiane zalej letnią wodą (najlepiej dzień
wcześniej), rano odcedź, zalej mlekiem
i gotuj aż do całkowitego wchłonięcia mleka.
Pod koniec gotowania dodaj jabłko, przyprawy
i dokładnie wymieszaj. Przed podaniem posyp orzechami.
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DZIEŃ
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ŚNIADANIE

KCAL 624 B 60 T 29 W 33 [G]

SAŁATKA Z KURCZAKIEM I
MARCHEWKĄ
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

250g grillowanego kurczaka
2 marchewki
pół awokado
4 pomidory suszone w oliwie
pół łyżeczki masła klarowanego
łyżka natki pietruszki
łyżka oliwy z oliwek
sól, pieprz do smaku

Mięso pokrój w kostkę. Marchewkę obierz,
pokrój w półcentymetrowe plasterki, a następnie wrzuć
na patelnię z masłem i smaż aż będzie lekko miękka
(nadal chrupiąca). Przełóż do miski, dodaj kurczaka
i awokado pokrojone w kostkę, pomidory w cienkie paski
i wymieszaj wszystkie składniki. Na koniec polej oliwą,
posyp natką pietruszki.

OBIAD

KCAL 808 B 43 T 35 W 79 [G]

ZAPIEKANE SAKIEWKI ZE SZPINAKIEM
(DWIE PORCJE)
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

300g łososia lub 500g filetu
z białej ryby
200g szpinaku baby
10 pomidorów suszonych
w oliwie
cebula
4 ząbki czosnku
łyżka masła klarowanego
sól, pieprz do smaku
4 kawałki papieru do pieczenia
+
80g ryżu jaśminowego

Szpinak umyj, sparz lub lekko podduś (tak aby zmniejszył
swoją objętość), cebulę, czosnek, suszone pomidory
drobno poszatkuj, wymieszaj ze szpinakiem.
Arkusze papieru do pieczenia zgnieć w kulkę, zwilż pod
bieżącą wodą, rozłóż – ułóż 1/4 warzyw, 1/4 ryby i masła,
zwiń w sakiewkę, powtórz z pozostałymi składnikami.
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KOLACJA

KCAL 358 B 4 T 21 W 39 [G]

ZAPIEKANE GRUSZKI Z ORZECHAMI

(DWIE PORCJE)

SKŁADNIKI

500g gruszek
łyżka masła klarowanego
kilka gałązek rozmarynu
łyżka płatków migdałowych
lub pokruszonych orzechów
łyżka cynamonu
+
2 łyżki śmietany kokosowej

PRZYGOTOWANIE
Gruszki umyj, przekrój wzdłuż na pół – za pomocą łyżki
wydrąż gniazda nasienne, ułóż rozcięciem do góry
w naczyniu żaroodpornym. W każdym wgłębieniu daj
odrobinę masła, gałązkę rozmarynu, kilka płatków
migdałowych, obficie posyp cynamonem.
Piecz w nagrzanym do 200 stopni piekarniku przez
20 minut (wydłuż czas, jeśli gruszki były twarde).
Na ciepłe gruszki – przed podaniem do wgłębienia daj
śmietanę kokosową.
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ŚNIADANIE

KCAL 633 B 32 T 41 W 39 [G]

ROZGRZEWAJĄCA JARZYNOWA Z
ŁOSOSIEM
(DWIE PORCJE)
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

3 marchewki
pietruszka
pół selera
2 cebule
3 ząbki czosnku
200g brokuła lub kalafiora
(mrożony)
3cm kawałek imbiru
łyżka masła klarowanego
4 szklanki bulionu lub wody
100ml pełnotłustego mleko
kokosowego
łyżka koperku
sól, pieprz do smaku
(warzywa można zastąpić
mrożoną zupą jarzynową lub
wiosenną)
+
100g łososia
łyżka oliwy z oliwek
łyżka pestek dyni

Cebulę, imbir i czosnek drobno poszatkuj, a marchewkę,
pietruszkę i selera pokrój w kostkę lub zetrzyj na tarce,
a następnie podsmaż na maśle przez 5 minut, zalej
bulionem i gotuj aż warzywa będą miękkie. Pod koniec
gotowania dodaj mleko kokosowe, koperek i przyprawy,
zmiksuj na gładko (jeśli nie lubisz zup-kremów, pomiń ten
etap). Na wierzchu ułóż łososia, posyp pestkami, polej
oliwą.
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OBIAD

KCAL 808 B 34 T 45 W 69 [G]

GRZYBOWA KASZA

(DWIE PORCJE)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

100g kaszy gryczanej niepalonej
2 cebule
4 ząbki czosnku
łyżka masła
20g suszonych grzybów
30g orzechów włoskich
lub słonecznika
pęczek natki pietruszki
sól, pieprz do smaku
+
3 jajka sadzone
+
150g gotowanych buraków
2 łyżeczki oliwy z oliwek
łyżeczka sosu balsamicznego
łyżeczka suszonej cebuli
pół łyżeczki suszonego czosnku
sól, pieprz do smaku

Grzyby zalej 3 szklankami wody i gotuj aż będą miękkie
(jeśli woda odparuje, dolej tak, aby po ugotowaniu zostało
ok. 3 szklanek). Wyjmij grzyby i pokrój je w paski.
Nie wylewaj wywaru!
Kaszę przepłucz pod bieżącą wodą, zalej tak, aby była
całkowicie przykryta, dodaj szczyptę soli i odstaw na noc.
Rano przepłucz, odcedź. Do garnka z grubym dnem włóż
łyżkę masła, rozpuść, dodaj kaszę i podpraż cały czas
mieszając. Ostrożnie powoli dolewaj gorący wywar
grzybowy (uwaga, może strzelać) i gotuj na małym ogniu
co chwilę mieszając i kontroluj, aby się nie przypaliła –
płyn powinien się całkowicie wchłonąć. Cebulę i czosnek
drobno poszatkuj, podsmaż na pozostałej części masła,
dodaj grzyby, kaszę, poszatkowaną pietruszkę
i pokruszone orzechy, wymieszaj. (RADA1 : przygotuj
większą ilość grzybów, przydadzą się do zupy grzybowej).
(RADA 2: możesz użyć ugotowanych, próżniowo
zamkniętych buraków)
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KOLACJA

KCAL 359 B 7 T 17 W 43 [G]

PODPŁOMYKI
SKŁADNIKI
2 łyżki jogurtu kokosowego
łyżeczka oliwy z oliwek
6 łyżek mąki gryczanej
1/4 łyżeczki sody
+
łyżeczka masła
3 łyżki czekośliwki
łyżka orzechów włoskich

(DWIE PORCJE)

PRZYGOTOWANIE
Składniki zagnieć na gładkie ciasto, rozwałkuj.
Podziel na równe placki i smaż bez tłuszczu na złoty kolor
z obu stron lub piecz w nagrzanym do 180 stopni
piekarniku przez 15 minut.

CZEKOŚLIWKA

(DUŻA PORCJA)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

1kg śliwek węgierek
6 łyżek gorzkiego kakao
2 łyżki erytrolu lub innego
słodzidła

Śliwki bez pestek wrzuć do garnka i gotuj na małym ogniu
aż do odparowania płynu (2 – 3h). Gdy zaczną gęstnieć,
dodaj ksylitol i kakao, zmiksuj i ponownie zagotuj.
Przełóż do słoika, przechowuj w lodówce do miesiąca.
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ŚNIADANIE

KCAL 625 B 10 T 50 W 32 [G]

KOKTAJL IMBIROWY
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

2cm kawałek imbiru
lub łyżka suszonego
pól awokado
pół banana
3 łyżki siemienia lnianego
lub nasion chia
łyżka orzechów włoskich
110ml mleka kokosowego

Imbir obierz, dodaj pozostałe składniki zmiksuj na gładko.

OBIAD

KCAL 805 B 36 T 34 W 84 [G]

KREWETKI W MLEKU KOKOSOWYM
(DWIE PORCJE)
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

400g oczyszczonych krewetek
2 cebule
3 ząbki czosnku
łyżka masła klarowanego
200ml mleka koksowego
200ml wody
4cm kawałek imbiru
papryczka chili (opcjonalnie)
2 łyżki kolendry lub natki
pietruszki
sól, pieprz do smaku
+
80g makaronu ryżowego

Cebulę, czosnek, imbir, chili drobno poszatkuj wrzuć
do wysokiego garnka z masłem – zeszklij, dorzuć
krewetki, smaż przez kilka minut, następnie zalej mlekiem
kokosowym i gotuj aż będą miękkie, przypraw, przed
podaniem wymieszaj z makaronem, posyp kolendrą.
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KOLACJA

KCAL 366 B 5 T 14 W 57 [G]

JESIENNA SZARLOTKA

(DUŻA PORCJA)

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

100g masła klarowanego
pół szklanki mąki ryżowej
pół szklanki mąki jaglanej
2 łyżki mąki gryczanej
2 łyżki skrobi ziemniaczanej
2 łyżki mielonego siemienia
lnianego
2 łyżki dowolnych zmielonych
orzechów lub pestek słonecznika
łyżka erytrytolu
szczypta soli
łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżki wody
+
2kg jabłek
łyżka cynamonu

Jabłka obierz, pokrój w kostkę, wrzuć na patelnię
i praż na małym ogniu do momentu aż odparuje woda.
Pod koniec prażenia dodaj cynamon. Do miski przesiej
wszystkie mąki, dodaj mielone orzechy, słodzik, sól,
proszek do pieczenia i wymieszaj dokładnie całość.
Mielone siemię lniane zalej bardzo ciepłą lub gorącą
wodą, wymieszaj i odstaw do napęcznienia i lekkiego
przestudzenia, następnie dodaj do mąki i wlej
rozpuszczone masło. Zagnieć całość w gładką kulę
jednolitego ciasta, jeśli jest za suche, dodaj jeszcze łyżkę
wody. Foremkę o wielkości 24x24 cm wylep
przygotowanym ciastem pozostawiając około 1/3 masy
na wierzch. Dno ponakłuwaj widelcem. Pozostałą część
ciasta uformuj w kulkę i razem z foremką wstaw
do lodówki do schłodzenia. Piekarnik rozgrzej do 180
stopni, podpiecz spód ciasta przez 10-15 min. Następnie
przełóż podprażone jabłka, na wierzch pokrusz pozostałą
część ciasta. Piecz jeszcze przez 40 minut.
(RADA: przygotuj większą ilość jabłek, przydadzą
się do gofrów.)

PORCJA – 280g
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DZIEŃ
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ŚNIADANIE

KCAL 621 B 28 T 20 W 85 [G]

LECZO Z CIECIERZYCĄ
SKŁADNIKI
2 cukinie
2 cebule
4 ząbki czosnku
2 papryki
300g ugotowanej ciecierzycy
800g pomidorów w kartoniku/
puszce (2 kartony)
łyżeczka masła klarowanego
łyżka koncentratu
pomidorowego
łyżeczka papryki słodkiej
i wędzonej
pół łyżeczki suszonego imbiru
1/4 mielonego kminku
sól, pieprz do smaku
+
2 łyżki słonecznika

(DWIE PORCJE)

PRZYGOTOWANIE
W wysokim garnku rozgrzej masło, wsyp poszatkowaną
cebulę i czosnek. Smaż aż się zeszklą, a następnie dodaj
warzywa pokrojone w kostkę i smaż na małym ogniu
przez 10 minut. Po tym czasie dodaj pomidory, paprykę,
ciecierzycę i przyprawy smaż przez 10 minut, a następnie
dodaj koncentrat pomidorowy i smaż dalej aż warzywa
będą miękkieod czasu do czasu mieszając, na koniec
dodaj przyprawy.
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OBIAD

KCAL 803 B 33 T 39 W 82 [G]

ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
Z KAPUSTĄ
(DWIE PORCJE)
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

500g ziemniaków
400g białej kapusty lub kapusty
pekińskiej lub brukselki
200g leśnych grzybów
(mogą być mrożone) boczniaków
lub pieczarek
2 cebule
4 ząbków czosnku
6 jajek
150ml mleka kokosowego
łyżka masła klarowanego
pół łyżeczki kurkumy
20g suszonych ziół – majeranek,
bazylia, tymianem
sól, pieprz do smaku

Ziemniaki obierz, pokrój w cienkie plasterki.
Cebulę, czosnek i kapustę drobno poszatkuj, wraz z łyżką
masła i grzybami delikatnie obsmaż. Pozostałą częścią
masła natrzyj naczynie żaroodporne i ułóż warstwy:
ziemniaki – kapusta – ziemniaki itd. Mleko kokosowe
wymieszaj z jajkami i przyprawami, zalej warzywa i piecz
w nagrzanym do 190 stopni piekarniku przez 50 minut.

KOLACJA

KCAL 360 B 11 T 8 W 60 [G]

GOFRY CUKINIOWE
SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

(DWIE PORCJE)

szklanka startej na grubych
Brokuły podziel na różyczki, cebulę i czosnek pokrój
oczkach cukinii
w piórka, a ziemniaki w grubą kostkę, wrzuć do wysokiego
3 łyżki mąki jaglanej
garnka i delikatnie zeszklij na maśle. Zalej rosołem,
3 łyżki mąki z ciecierzycy
przykryj i gotuj do momentu aż warzywa będą miękkie,
łyżeczka mąki kokosowej
następnie dodaj koperek, przyprawy i zmiksuj
100ml mleka ryżowego
na gładko – dodaj wodę do uzyskania ulubionej
3 łyżki wody gazowanej
łyżeczka proszku do pieczenia konsystencji
+
3 łyżki prażonych jabłek
(jak do szarlotki) lub czekośliwki
gruszka
łyżeczka orzechów nerkowca
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Z AKOŃ CZ EN IE
PAMIĘTAJ!
Słuchaj swojego ciała i jeśli po jakimś produkcie czujesz się źle,
go nie jedz.
Często słyszę od moich pacjentów: „Mam biegunkę po kawie
z mlekiem, ale ją uwielbiam”. Pamiętaj, że ciało coś Ci podpowiada!
Jeśli cierpisz z powodu wzdęć po mleku, spróbuj zastąpić mleko
krowie jego roślinnym odpowiednikiem, a jeśli objawy nie mijają,
odstaw kawę.
Jeśli po strączkach masz brzuch jak balon, a jesz je jedynie dlatego,
że są zdrowe, pamiętaj, że mogą być zdrowe, ale Tobie akurat mogą
szkodzić.

NIE IGNORUJ SYGNAŁÓW Z TWOJEGO CIAŁA – ONO JEST
NAJMĄDRZEJSZE!

Pochwal się swoimi kulinarnymi efektami oznaczając mnie
w mediach społecznościowych @dieta_od_kuchni lub używając
unikatowego #dietaodkuchni
Będę obserwować Twoje postępy i mocno kibicować.

#dietaodkuchni
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BRAKUJ E CI POM Y SŁÓW N A GOTOW AN I E?
ŚWIADOME GOTOWANIE
Chcesz się zdrowo odżywiać i nie wiesz, od czego zacząć?
Potrzebujesz smacznych i prostych przepisów? Nie chcesz spędzać wielu
godzin na gotowaniu i żmudnym liczeniu kalorii? Ten e-book jest dla Ciebie!
Znajdziesz tu proste rozwiązania, przepisy na smaczne potrawy i sprytne
patenty, by zdrowo się odżywiać. Nie musisz liczyć kalorii ani wydawać
majątku na sprzęt kuchenny. Już teraz zadbaj o siebie i dołącz do tych,
którzy zmieniają swoje życie ze „Świadomym gotowaniem”.
E-book zawiera ponad 70 przepisów bez glutenu i nabiału podzielonych
na 2 grupy: 30 dań podstawowych, które są wykorzystywane w jadłospisie
głównym i stanowią bazę lub dodatki do śniadań, II śniadań, obiadów
i kolacji, a te stanowią 10 dniowy odpowiednio zbilansowany jadłospis.
CO ZYSKASZ KUPUJĄC E-BOOKA?
• poprawę zdrowia i samopoczucia,
• czas,
• pieniądze,
• pomoc w redukcji masy ciała,
• urozmaicenie smacznych potraw,
• pomysły na śniadania,
II śniadania, obiady i kolacje,
• ułatwienie planowanie zakupów,
• możliwość wykorzystania
wszystkich zakupionych produktów
– oszczędność pieniędzy i ekologia!
• wykluczenie przypadkowego
jedzenia,
• 10 dniowy odpowiednio
zbilansowany jadłospis,

• łatwe i proste wskazówki.
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M ASZ PROBLEM Z ORGAN IZ ACJ Ą W KUCHN I ?
W wieloletniej pracy obserwuję, że największą trudność przy zmianie
nawyków żywieniowych stanowi, brak racjonalnego podejścia do planowania,
rozsądnych zakupów i organizacji w kuchni. Postanowiłam odpowiedzieć
na tą potrzebę tworząc e-booka „ŚWIADOME ODŻYWIANIE”

W którym metodą małych kroków przeprowadzę Cię przez ten proces.
CO ZAWIERA E-BOOK?
• proste informacje, które przybliżą
Cię do świadomego podejścia
do jedzenia – możesz je zacząć
stosować jako element zdrowego
stylu życia i przy okazji
obserwować, jak zmiany wpływają
na Twój organizm;
• opis krok po kroku, jak dokonywać
zdrowych wyborów żywieniowych;
• wiedzę, jak komponować
i bilansować posiłki;
• gotowe rozwiązania, plan pracy
i wskazówki jak przygotowywać
potrawy;

• poprawa samopoczucia
i zdrowia dzięki
wysokoodżywczym posiłkom.
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CHCESZ ZAD BAĆ O OD PORN OŚĆ?
Czy wiesz, że nawracające bóle głowy mogą świadczyć o ukrytym stanie
zapalnym?
Czy tylko czosnek pomoże Ci uniknąć infekcji?
Czy gotowane ziemniaki podnoszą odporność?
Jak związek ma układ pokarmowy z odpornościowym?
Czy odporność buduje się w sypialni?
Czy produkty z Twojej kuchni są wrogiem, a może przyjacielem?
Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w moim e-booku.

Już teraz możesz wprowadzić zmiany, za które podziękujesz sobie
za parę lat.
SPIS TREŚCI:
I
Układ odpornościowy
II
Początek wszystkiego, czyli stan
zapalny
III
Jak działa przewód pokarmowy
IV
Wrogowie odporności
V
Czynniki wspierające odporność

VI
Przepisy antyoksydacyjne
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POTRAW Y W 5- 10 M I N UT
Czy pójście na łatwiznę w kuchni to grzech? Absolutnie nie!
Moim zdaniem lepiej mieć sposób na awaryjne działanie w momencie,
gdy mamy ograniczenia czasowe niż zjeść coś niezdrowego.
W e-booku zebrałam moje ulubione najszybsze przepisy.
Ich przygotowanie zajmuje 5-10 minut. Jest to 5 dniowy jadłospis podzielony
na 4 dania: śniadania, II śniadania, obiady i kolacje.
Produkty są łatwo dostępne (większość zakupiłam w Lidlu i warzywniaku).

Dla ułatwienia do każdej potrawy są 2 zdjęcia – jedno z głównymi
produktami, drugie z gotową propozycją podania.
E-book będzie odpowiedni dla osób:
z zaburzoną gospodarką
cukrowo-insulinową –
śniadania są białkowotłuszczowe, II śniadania i obiady
– mieszane, kolacje –
węglowodanowe;
z zaburzeniami hormonalnymi –
potrawy nie zawierają glutenu,
nabiału i cukru;
zaburzeniami jelitowymi;
z obniżoną odpornością –
produkty są bogate w
antyoksydanty o działaniu
przeciwzapalnym.
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TEM ATY CZN E E-BOOKI KULIN ARN E
15 PRZEPISÓW NA KOKTAJLE
W tym e-booku znajdziesz 15 przepisów na szybkie i smaczne koktajle.

Podzielone są na 2 kategorie – śniadaniowe – białkowo-tłuszczowe,
oraz węglowodanowe.
15 PRZEPISÓW Z DYNIĄ
Dynia – królowa jesieni.
Najczęściej robimy z niej zupę. Jednak jej uniwersalny smak nadaje się
do dań na słodko i na słono.
W tym e-booku kulinarnym znajdziesz 15 przepisów, w których głównym
komponentem jest dynia.
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E- BOOKI ŚW I ĄTECZ N E
25 dań na tradycyjne jak i bardziej wyszukane potrawy świąteczne.
Jeśli nie potrafisz wyobrazić sobie Bożego Narodzenia, Wielkanoy bez
pierogów, ciast, pierniczków, mazurków, babek i żurku, a nie chcesz
rezygnować z diety bez glutenu i nabiału masz przed sobą idealne narzędzie.
Proste i sprawdzone przepisy na słodkie i słone pyszności, które mogą
urozmaicić dotychczasowe menu i pozwoli cieszyć się chwilami z rodziną bez
niepotrzebnego stresu.
Dodatkowo w e-bookach znajdziesz wskazówki jak rozsądnie i racjonalnie
wspierać przewód pokarmowy podczas celebrowania świątecznych
zwyczajów.
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GOTOW E J AD ŁOSPI SY N A KAŻ D Ą PORĘ ROKU
Zawierają proste i szybkie dania ze składników dostępnych w danej porze
roku.
Dostępny w 3 wariantach kalorycznych: 1600, 1800, 2000 kalorii,
podzielonych na 3 lub 4 posiłki dziennie.
CO ZAWIERA JADŁOSPIS?
plan żywieniowy na 7 dni (śniadania, drugie śniadania, obiady i kolacje),
który możesz stosować nawet przez kilka tygodni – przybliżony rozkład
makroskładników: białko ok. 20%, tłuszcz ok. 40%, węglowodany ok. 40%;
różnorodne, smacznie, szybkie i proste dania w różnej formie: sałatek,
koktajli, deserów, zup, niezawierające glutenu i nabiału (jedynie masło),
możliwe do przygotowania na 2 dni, powtarzania lub zmieniania
kolejności;
praktyczne wskazówki, jak
zorganizować się w kuchni,
ułatwiające przygotowanie dań;
informacje dotyczące
komponowania menu;
10 zasad zdrowego stylu życia;
wyzwanie i karty pracy,
wspierające wdrażanie zaleceń;
listę zakupów.
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PODZIĘKOWANIA
Z całego serca dziękuję mojemu mężowi, za to, że jest,
rozumie, kocha, cierpliwie znosi moje godziny spędzone przed
komputerem i bałagan w kuchni, który zawsze mi towarzyszy
podczas robienia zdjęć. Szczególne podziękowania należą mu
się za spokój i największe wsparcie.
Moim rodzicom za to, że od dziecka kształtowali we mnie
umiejętności kulinarne.

Moim pacjentom, którzy wierzą, że zdrowie ich samopoczucie
leży w ich rękach. Za ich efekty, które dodają mi skrzydeł
i mobilizują do dalszego zdobywania wiedzy.
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