
 

 

Jak zacząć 
zdrowo się 
odżywiać? 

Czyli krótki poradnik o tym, co zrobić, aby 
poczuć się lepiej, wyglądać młodziej i zrzucić 

klika kilogramów. 
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Wstęp 
 

Moda na zdrowy styl życia nie przemija. Jest korzystnym trendem współczesnego świata. 

Propaguje włączenie aktywnej rekreacji do naszej codzienności, zwraca uwagę na 

znaczenie żywienia w drodze do dobrego samopoczucia, pięknej sylwetki i promiennej 

cery. Jednakże jest to tematyka bardzo rozległa, którą należy usystematyzować, aby nie 

pogubić się w gąszczu, często sprzecznych informacji.  

Poradnik ten powstał w celu przedstawienia podstawowych kroków, które należy wykonać 

każdego dnia, aby osiągnąć sukces w postaci długiego i zdrowego życia.  Nie jest to 

wyczerpujące źródło wiedzy na temat dietetyki i zdrowego odżywiania, pozwala jednak na 

uporządkowanie podstawowych kwestii związanych z tą tematyką. 



 

 

Rozdział 1 

Od czego zacząć? 
 
Gratulujemy pierwszy krok już za Tobą! Zapoznanie się z naszym cateringiem 

dietetycznym to znakomity początek przygody ze zdrowym odżywianiem, ale także dobra 

kontynuacja wprowadzonych do tej pory zmian. W dalszej części postaramy się pokazać co 

jeszcze warto zrobić aby nie tylko „być na diecie” przez konkretny (zazwyczaj krótki :) ) 

okres czasu ale aby zdrowe odżywianie stało się Twoim codziennym nawykiem na długie 

lata. 

Zaplanuj swój dzień 
Zacznij od uporządkowania swoich codziennych zajęć. Zastanów się jakie masz plany na 

jutrzejszy dzień i czy jest w nim miejsce na zbilansowane posiłki, czy będziesz miał czas na 

zrobienie zakupów i przygotowanie pożywnego dania, czy może masz już „zajęty” cały 

dzień i wiesz, że zjesz jeden obfity posiłek dopiero wieczorem. Zwróć uwagę na dzień 

dzisiejszy lub wczorajszy, przypomnij sobie czy zjadłeś co najmniej 3 konkretne posiłki, co 

między nimi spożywałeś, co spowodowało, że wybrałeś właśnie takie przekąski? Kilka 

takich informacji pozwoli Ci spojrzeć obiektywnie na Twój sposób żywienia i zauważyć 

ewentualne błędy. 

Teraz zastanów się co było korzystne dla Twojego zdrowia, a co można by było zmienić/ 

poprawić. Na tej podstawie postaraj się stworzyć idealny dla siebie plan działania na 

następny dzień. Wypisz wszystko co koniecznie musisz zrobić, najlepiej w przedziałach 

godzinowych. Wyznacz sobie przerwy w pracy, zaplanuj posiłki, odpoczynek, a nawet czas 

na sprzątanie, gotowanie, ćwiczenie czy oglądanie telewizji itp. Postaraj się jutro spełnić 

swój plan na tyle na ile Ci się uda. Nie przejmuj się, jeżeli coś Ci wypadnie, ale zaobserwuj, 

jak to wpłynęło na dalszą część Twojego dnia i wyciągnij wnioski. 

Powodzenia! 

Miejsce na Twoje notatki/ spostrzeżenia/ plany: 
 

 

 

 

 

 



 

Ustal odpowiednią dla siebie porcję 
Często wyliczane przez dietetyków lub wszelkiego rodzaju kalkulatory, wartości 

zapotrzebowania energetycznego są dla nas trudne do zobrazowania. Ciężko jest dla 

niewprawnego oka powiedzieć, jak wygląda 100, 200 czy 1500 kcal. Zamawiając catering 

dietetyczny każdy z naszych klientów otrzymuje odpowiednio dostosowane i zbilansowane 

posiłki.Natomiast generalnie u większości osób można przyjąć podręczny i stosunkowo 

dokładny sposób jakim jest wielkość naszej dłoni. Wygląda to mniej więcej tak:  

Warzywa  
W naszym codziennym jadłospisie warzywa powinny gościć w ilości conajmniej 5 porcji. 

Porcja w tym przypadku powinna wynosić ok 100g, jest to mniej więcej wielkość naszej 

zaciśniętej pięści. Warto więc dodać do każdego posiłku pięść surówki, sałatki lub warzywa 

w innej postaci.  

Owoce 
Dzienne zapotrzebowanie na owoce to ok 2-3 porcje. Jedna porcja to w tym przypadku ok 

80g co odpowiada jednej pełnej garści. Warto je włączyć np. do śniadania, drugiego 

śniadania i/ lub podwieczorku w postaci musu, koktajlu czy jako dodatek do jogurtu czy 

owsianki. Należy jednak pamiętać, że niektóre owoce zawierają więcej cukru niż inne np. 

winogrona czy bardzo dojrzałe banany i nie powinny one codziennie gościć na naszym 

talerzu. Owoce suszone są bardziej skoncentrowanym źródłem wielu cennych składników, 

ale przy okazji mają większą zawartość cukru co narzuca nam ograniczenie tych 

produktów do ok 30g na dobę. 

Produkt zbożowy 
Produkty zbożowe w ostatnim czasie zostały okryte złą sławą ze względu na obecny w nich 

gluten. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich zbóż a ponadto nietolerancja 

glutenu, czy celiakia dotyka niewielkiego procenta populacji. Produkty pełnoziarniste są 

bardzo cennym źródłem m.in. błonnika pokarmowego, magnezu, cynku czy witamin z gr B 

i nieodpowiednia ich podaż może prowadzić do wielu niedoborów. Powinny one być 

spożywane w ilości ok 3-4 porcji (ok. 70g każda), która również odpowiada wielkości 

naszej zaciśniętej pięści. 

Produkt białkowy 
Produkt białkowy w postaci chudego mięsa, roślin strączkowych czy ryb powinien być 

zjadany w ilości odpowiadającej środkowej części naszej dłoni (bez palców).  

Nabiał 
Do jadłospisu warto również wprowadzić produkty nabiałowe w postaci maślanki, kefiru 

czy jogurtu naturalnego w ilości jednej szklanki dziennie. Ilość jaj nie została 

jednoznacznie określona, ale 2-3 sztuki tygodniowo wydają się być optymalne. 
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Orzechy i nasiona 

Wykazano, że spożywanie jednej niepełnej garści orzechów (ok 30g) pozytywnie wpływa 

na pracę układu nerwowego oraz krwionośnego. Dostarczają one kwasów tłuszczowych z 

grupy omega-3 ale także białka, składników mineralnych takich jak magnez, selen czy np. 

witaminy E, dlatego warto dorzucić je do naszej owsianki, sałatki lub zjeść jako przekąskę 

w pracy. 

Tłuszcz 
Osoby, które chcą się zdrowo odżywiać często rezygnują z tłuszczu w pierwszej kolejności. 

Faktycznie jest on najbardziej skoncentrowanym źródłem energii jednak jest niezbędny do 

prawidłowej pracy naszego organizmu m.in poprzez wchłanianie witamin A, D, E i K oraz 

utrzymywanie stabilności naszych błon komórkowych. Najbardziej korzystne dla naszego 

zdrowia są tłuszcze roślinne spożywane na surowo np. olej lniany, rzepakowy lub oliwa z 

oliwek. Jeżeli chodzi o porcje powinna to być wielkość odpowiadająca opuszkowi naszego 

kciuka ok 5g. Dziennie możemy sobie pozwolić na 2-3 porcje dobrej jakości tłuszczu 

dodanego np. do sałatki.  

Podsumowanie 
Zastanów się czy dotychczas spożywałeś odpowiednią dla siebie ilość pokarmu. Pamiętaj, 

że są to wytyczne dla osoby zdrowej, jeżeli jesteś osobą chorującą przewlekle warto 

skonsultować się z dietetykiem, aby dostosował jadłospis indywidualnie do Ciebie.  

Miejsce na Twoje notatki/ spostrzeżenia/ plany: 
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Pomyśl o śniadaniu 
Na pewno słyszałeś, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, ale czy wiesz, 

dlaczego? Jest to spowodowane tym, że zjedzenie czegoś do godziny po wstaniu powoduje, 

że nasz metabolizm „budzi się” i zaczyna od początku odpowiednio funkcjonować. Pozwala 

to na prawidłowe wchłanianie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, 

mineralnych i witamin oraz wydalanie niestrawionych resztek bez potrzeby ich 

magazynowania i odkładania w organizmie. Ponadto w metaanalizie przeprowadzonej w 

2015 roku wykazano, że jedzenie śniadań może uchronić nas przed nadmiernymi 

kilogramami oraz cukrzycą typu 2. W dalszej części poradnika pokażę Ci jak prawidłowo 

skomponować m.in. ten posiłek, a także jak wygląda on w naszym cateringu. 

Podjadaj mądrze 
Tak dobrze czytasz! Przekąski są wskazane, jeżeli świadomie je zaplanujesz i będą się one 

mieściły w kanonie zdrowego jedzenia. Jeżeli nie masz czasu zjeść pełnego posiłku lepiej 

przekąsić coś niewielkiego niż głodzić się przez ponad 5 godzin. W badaniach wykazano, że 

większą skuteczność ma dodanie przekąski i/lub zamiana dotychczasowej przekąski na 

owoce, niż całkowite ograniczenie niezdrowych smakołyków. Zdrowe przekąski to orzechy, 

owoce, warzywa, ale także przygotowane w domu pełnoziarniste ciasteczka czy inne desery 

na bazie owoców bez dodatku cukru. Przygotowanie takich ciastek lub batoników może 

zająć Ci ok godziny a przekąskę masz gotową na 3 do 5 następnych dni. W dalszej części 

poradnika podzielimy się z Tobą przepisami na zdrowe smakołyki, które często 

wykorzystujemy w naszym cateringu. 

Nie zapomnij o kolacji 
W zdrowym odżywianiu każdy z 5 posiłków jest prawie tak samo ważny. Przyjmuje się że 

można ewentualnie zrezygnować z II śniadania lub podwieczorku. Natomiast lekka kolacja 

zjedzona ok 3 godziny przed snem pozwala na prawidłowe funkcjonowanie organizmu 

podczas snu i przewrotnie powoduje, że chętniej zjemy śniadanie odrazu, co pozwoli nam 

zdrowo zacząć następny dzień. Należy jednak pamiętać, że powinna być ona w formie 

niedużego zbilansowanego posiłku, a nie przekąsek podjadanych np. w trakcie filmu czy 

serialu. 

Podsumowanie 
Odpowiednia ilość posiłków równomiernie rozłożonych w ciągu dnia pozwala na 

utrzymanie odpowiedniego tempa metabolizmu. Ponadto wspiera maksymalne 

wykorzystanie naszych zdolności fizycznych i umysłowych, ułatwia koncentrację i chroni 

przed rozdrażnieniem. 
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Rozdział 2 

Jak prawidłowo skomponować posiłek? 
 
Śniadanie 
Tak jak już wcześniej wspominaliśmy jest to najważniejszy posiłek dnia. Oczywiście ważne 

jest to,aby w ogóle się on pojawił. Natomiast jeszcze lepiej byłoby dostosować go do 

Twojego zdrowia i sylwetki. Nawet zwykłą owsiankę można jadać na różne sposoby, a jej 

kaloryczność (w zależności od wielkości i składu) może wahać się od 250 do nawet 

800kcal.Poza tym, jeśli cierpisz na jakieś schorzenia,pewne niuanse mogą mieć znaczenie 

np. osoba chorująca na cukrzycę, z uwagi na ograniczenie cukrów prostych i kontrolę 

indeksu glikemicznego, nie powinna dodawać do owsianki suszonych owoców. Diabetyk 

powinien także zamiast zwykłego mleka krowiego, wybrać wersję bez cukru mlecznego, 

czyli laktozy lub jogurt naturalny (w którym po procesie fermentacji znacząco zmniejsza 

się ilość laktozy). 
 
Przykłady: 
 
Śniadanie dla osoby zdrowej z odpowiednią masą ciała: 
Owsianka na mleku z dodatkiem świeżych i suszonych owoców oraz orzechów. 
 
Śniadanie dla osoby zdrowej z nadmierną masą ciała: 
Owsianka na mleku z dodatkiem świeżych i suszonych owoców oraz orzechów. 
Ilości skonsultuj z dietetykiem. Gdy się odchudzasz nie możesz jeść zbyt dużo, ale także i 
nie za mało. 
 
Śniadanie dla osoby z cukrzycą: 
Owsianka na jogurcie naturalnym z dodatkiem świeżych owoców i orzechów. 
 
Śniadanie dla osób na diecie bezglutenowej: 
Owsianka z płatków owsianych bezglutenowych na mleku z dodatkiem świeżych i 
suszonych owoców oraz orzechów 
 
Śniadanie dla wegan: 
Owsianka na mleku kokosowym z dodatkiem świeżych i suszonych owoców oraz orzechów 
 
Śniadanie w różnych jednostkach chorobowych: 
Skonsultuj z dietetykiem 
 

 
 
 

 



 

 

Przekąski 
Mądre przekąski są bardzo ważne dla utrzymania zdrowego sposobu żywienia. To dzięki 

nim zachowujesz regularność posiłków, kiedy mija ok. 3 godz. od śniadania, a jest zbyt 

wcześnie na obiad. To także dzięki podwieczornej przekąsce jesteś w stanie zjeść 

przyzwoitąkolację, a nie opróżniać całą lodówkę łącznie z dokładką z szafki ze 

słodkościami.  

 

Przykłady: 

 
Przekąska dla osoby zdrowej z odpowiednią masą ciała: 

Naleśniki pełnoziarniste ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i fetą  

 

Przekąska dla osoby zdrowej z nadmierną masą ciała: 

Naleśniki pełnoziarniste ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i fetą 

Ilości skonsultuj z dietetykiem. Gdy się odchudzasz nie możesz jeść zbyt dużo, ale także i 

nie za mało. 

 

Przekąska dla osoby z cukrzycą: 

Naleśniki pełnoziarniste ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i fetą 

 

Przekąska dla osób na diecie bezglutenowej: 

Naleśniki ryżowo-gryczane ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i fetą 

 

Przekąska dla wegan: 

Naleśniki pełnoziarniste ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i tofu 

 

Przekąska w różnychjednostkachchorobowych: 

Skonsultuj z dietetykiem 

 

W naszym cateringu dietetycznym na drugie śniadanie lub podwieczorek serwujemy 

często ciasta w lekkich i zdrowych wersjach, różnego rodzaju sałatki, budynie, puddingi, 

kisiele, ciasteczka, batony, koktajle, zupy, spring rollsy, wrapy, tabbuleh, szaszłyczki i 

wiele wiele innych  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przykładowe przepisy
 

Naleśniki pełnoziarniste:

Składniki:  

-jajo 1szt 

-mleko 250g 

-olej rzepakowy 0,5 łyżki 

-mąka pszenna pełnoziarnista 5łyżek 

-mąka pszenna 5łyżek

 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Smaż na gorącej patelni teflonowej lub z 

odrobiną tłuszczu

Naleśniki gryczano-ryżowe: 

Składniki: 

-mleko ryżowe 150g 

-woda 150g 

-jajo kurze 2szt 

-mąka ryżowa 100g 

-mąka gryczana 100g 

-2 łyżki skrobi ziemniaczanej 

-pół łyżeczki ksylitolu 

-szczypta soli 

-pół łyżki oleju rzepakowego 

 

Przygotowanie:Połącz jajka z solą – ubijaj na najwyższych obrotach, dodaj wodę 

mineralną i mleko.Połącz z przesianą mąką gryczaną, ryżową i *ziemniaczaną. Na koniec 

dodaj olej i ksylitol. Smaż na patelni do naleśników bez użycia tłuszczu lub z minimalną 

ilością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brownie razowe: 

Składniki: 

80 g gorzkiej czekolady 

1,5 szklanki mąki pszennej razowej 

2 łyżki kakao 

1 łyżeczka sody 

1/4 łyżeczki soli 

60 g masła 

1/2 szklanki ksylitolu 

2 jajka 

1,5 łyżeczki ekstraktu z wanilii 

pół szklanki kwaśnej śmietany 10% 

pół szklanki wrzącej wody 

 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Do naczynia przesiać mąkę 

razową, kakao, sodę, sól, wymieszać. Odłożyć. 

 

Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej lub mikrofali, lekko przestudzić (nie powinna 

stwardnieć). 

W misie miksera utrzeć masło z ksylitolem do otrzymania jasnej i puszystej masy 

maślanej. Wbijać kolejno jajka, ucierając po każdym dodaniu do połączenia. Dodać 

ekstrakt z wanilii, wlać roztopioną czekoladę i zmiksować do połączenia. Do masy 

dodawać odłożoną wcześniej mąkę, na przemian ze śmietaną i miksować na 

najwolniejszych obrotach miksera (tylko do połączenia się składników, nie dłużej). Na sam 

koniec wlać wrzącą wodę i wymieszać szpatułką. 

Ciasto przelać (będzie bardzo rzadkie) do formy o średnicy 23 cm, uprzednio wyłożonej 

papierem do pieczenia (sam spód). Piec w temperaturze 180ºC przez około 30 - 40 minut 

lub dłużej*, sprawdzając patyczkiem. Patyczek może być lekko oblepiony i mokry, ale nie 

może być na nim śladów surowego ciasta. 

Wyjąć z piekarnika, wystudzić. Można udekorować malinami lub orzechami. 

Pokroić na ok. 12 kawałków  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Obiad 
Ten posiłek powinien znaleźć się w środku dnia i dostarczyć Ci wszystkich cennych 

makroskładników, a także porcję witamin i składników mineralnych. Często wiele osób ma 

błędne przekonanie, że „na diecie” a raczej, kiedy zdrowo się odżywiamy musimy jadać 

tylko ryż i kurczaka. Nic bardziej mylnego – zdrowe jedzenie może być nie tylko bardzo 

urozmaicone, ale także i smaczne. Poza tym wiele tradycyjnych potraw możemy zrobić w 

znacznie lżejszej wersji lub wymieniając zaledwie jeden dodatek sprawić, że potrawa 

będzie bardziej wartościowa i mniej kaloryczna np. zamiana białego ryżu na brązowy czy 

też kapusty zasmażanej na gotowaną. Rybę możemy przyrządzić w piecu zamiast smażyć ją 

w panierce. Do burgera możemy dodać pastą z awokado zamiast majonezu. Zatem jak 

widzisz małe zmiany naprawdę nie są trudne, a dzięki nim możesz zapewnić sobie lepszy 

stan zdrowia i dobre samopoczucie. 

Zwyczajowe spożywanie obiadów przez Polaków zwykle zawiera zbyt małą ilość warzyw a 

zbyt dużą porcję mięsa, warto zwrócić uwagę na proporcję pomiędzy tymi grupami 

produktów. Zdrowiej byłoby gdybyś na swoim talerzu umieścił tych pierwszych dwa razy 

tyle co mięsa. Tak, tak to zupełnie inaczej niż mówiono Ci w przedszkolu – teraz nie zjadaj 

tylko mięska  

 

 
Kolacja 
Tak jak wcześniej wspomnieliśmy kolacja powinna być lekka. Nie powinna przeradzać się 

w chrupanie kilkugodzinne przed telewizorem. Natomiast musisz pamiętać o tym, że ona 

również jest ważna i odgrywa znaczącą rolę w kontroli masy ciała. Nie spowalniaj swojego 

metabolizmu pomijaniem jej. Obowiązkowym jej składnikiem jest produkt białkowy oraz 

porcja warzyw. Dodatek węglowodanowy jest indywidualnie dostosowany do danej osoby. 

Na pewno osoba o dużej aktywności fizycznej nie powinna z nich rezygnować. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 3 

Kiedy powinienem zacząć się zdrowo 
odżywiać? 
 
Zdrowe odżywianie powinno być nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, 

począwszy od okresu niemowlęcego aż po okres późnej starości. Zapewniamy, że każdy 

moment jest dobry, aby wprowadzić w życie odpowiedni sposób żywienia. 

 

Już w okresie ciąży, matka poprzez swoje odżywianie zapewnia odpowiedni start swojego 

dziecka w prawidłowy rozwój. Następnie podczas karmienia piersią zapewnia mu 

niezbędne składniki odżywcze i mineralne oraz uczy poznawania nowych smaków. 

Poprzez wprowadzanie nowych pokarmów i spożywanie posiłków wraz z dzieckiem uczy je 

dokonywania odpowiednich wyborów żywieniowych od najmłodszych lat. W okresie 

intensywnego wzrostu i rozwoju to właśnie dieta jest jego silnym determinantem. Wtedy 

nie możemy zapomnieć przede wszystkim o podstawie tj. dostarczeniu składników 

budulcowych, czyli białka, a także odpowiedniej ilości wapnia i Wit. D3 

 

Sposób żywienia ukształtowany w dzieciństwie zmienia się wielokrotnie podczas całego 

życia. Będąc coraz bardziej świadomym człowiekiem sam decydujesz co znajdzie się na 

Twoim talerzu, przez co bezpośrednio wpływasz na swoje zdrowie i samopoczucie. 

Nadmiar lub niedobór poszczególnych składników zaburza prawidłową pracę naszego 

organizmu.  

 

Zbilansowana dieta zwykle zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Wiele czynników 

żywieniowych ma działanie profilaktyczne i minimalizujeryzyko zachorowania na 

chorobydietozależne, cywilizacyjne. Ponadto odpowiednio dostosowana terapia 

żywieniowa może wspomóc leczenie niektórych jednostek chorobowych takich jak otyłość, 

cukrzyca, nadciśnienie, dna moczanowa, celiakia i wiele wiele innych. Ich rozpoznanie 

może być wskazaniem do konsultacji dietetycznej.  

 

Jeśli zadbasz o swoją dietę wcześniej możesz zapobiec występowaniu wielu 

schorzeń, później poprzez odpowiednie odżywianie możesz jedynie złagodzić 

niektóre objawy i zapobiec powikłaniom.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 4 

Niezbilansowana dieta – zagrożenia 
 
Coraz częściej w fachowej literaturze spotykamy się z hipotezą, iż brak określonych 

składników w diecie przyczynił się do zachorowania na daną jednostkę chorobową. Tak 

np. możemy częściową winą zachorowania na niedoczynność tarczycy obarczyć dietę o 

zbyt niskiej zawartości jodu, a także Wit. D3. Chorobom takim jak np. zespół 

policystycznych jajników czy też cukrzyca, sprzyja niedobór witamin z grupy B.  

Niedostateczna podaż błonnika w diecie może natomiast niekorzystnie wpływać za stan 

układu pokarmowego. Mówimy często o tym, że 1 porcja owoców dziennie zmniejsza 

ryzyko wystąpienia nowotworu jelita grubego. Poza tym istotne jest także stałe 

dostarczanie wraz z dietą produktów przeciwutleniających, które mają właściwości 

przeciwzapalne, a także odpowiednia podaż niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych i ich stosunek względem innych tłuszczy.  

 

Zdrowa dieta to dieta odpowiednio zbilansowana, urozmaicona i zrównoważona. Zatem 

dostarczająca wszystkich niezbędnych składników w odpowiedniej ilości. O ryzyku 

zdrowotnym wynikającym z powodu ich niedostarczenia już nieco nakreśliliśmy. 

Natomiast istotne jest także ograniczanie w diecie niektórych składników takich jak: cukry 

proste, sól, tłuszcze nasycone, kofeina, alkohol. Liczne jednostki chorobowe rozwijają się z 

tytułu nadmiaru tychże składników. Np. dna moczanowa, czyli podagra występuje często u 

osób prowadzących bogatą dietę w produkty białkowo-tłuszczowe oraz związki purynowe. 

Nadmiar soli jest jednym z żywieniowych czynników nadciśnienia, a także nowotworów 

żołądka. Nadmiar tłuszczu w diecie sprzyja stłuszczeniu wątroby czy też miażdżycy.  

Tak można wymieniać jeszcze dłużej. Zatem weź sprawy w swoje ręce. Wpłyń na swoje 

ciało, samopoczucie i przede wszystkim na zdrowie! Przyjrzyj się swojej diecie już dziś i 

jeśli zauważyłeś jakieś niedociągnięcia nie zostawiaj pracy nad nimi na później. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział 5 

Czy powinienem skontaktować się z 
lekarzem i/lub dietetykiem? 
 

Warto pamiętać, że przedstawione tutaj treści wykazały skuteczność dla zdrowych osób 

dorosłych.  

Jeżeli jesteś osobą, u której zdiagnozowano alergię lub nietolerancję na którykolwiek 

składnik pamiętaj, że powinieneś wykluczyć go z diety. Najlepiej pod czujnym okiem 

specjalisty. Dietetyk nie tylko wyeliminuje dany produkt, ale zamieni go tak, aby nie 

narazić Cię na związane z eliminacją niedobory.   

Jeżeli przeczytałeś cały nasz poradnik i uważasz, że Twoja codzienna dieta nie odbiega od 

przedstawionych tutaj zaleceń, a Twoja masa ciała nie jest zadowalająca również 

powinieneś skonsultować się z lekarzem i/lub dietetykiem. Istnieje prawdopodobieństwo, 

że Twój problem leży głębiej i należy go odpowiednio zdiagnozować.  

Jeżeli lekarz zasygnalizował, że warto wprowadzić zmiany w dotychczasowym sposobie 

żywienia udaj się lub napisz do naszego dietetyka, aby sprecyzował, jak wygląda dieta w 

konkretnej jednostce chorobowej i pomógł Ci wprowadzić zalecenia w życie.  

Pamiętaj, że nadciśnienie i wysokie stężenie cholesterolu są modyfikowalnymi czynnikami 

ryzyka choroby niedokrwiennej serca, udaru czy zawału. Możesz na nie wpłynąć 

wprowadzając odpowiednią zmianę stylu życia, poprzez dietę i aktywność fizyczną.  
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