
Chińskie przysłowie mówi: 

  „ Ktokolwiek był ojcem choroby, zła dieta na pewno była jego 
matką”…a więc powinniśmy: 

1. Mieć jadłospis na tydzień lub dwa, a produkty kupować pod jadłospis. 
2. Tworzyć 5-dniowy dziennik, spożywanych produktów oraz wypitych płynów. 
3. Dbać o przechowywanie produktów spożywczych w domu: kosze, słoje, 

skrzynki, papier, ściereczki. Po przyjściu ze sklepu wyrzucać torebki foliowe, 
NIE PRZECHOWYWAĆ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W FOLII. 

4. Stosować naturalne przyprawy do zup i sosów (zioła) , unikać glutaminianu 
sodu, który zawarty jest w fabrycznych przyprawach 
 ( knorr, vegeta) 

5. Eliminować cukier, zastępować go miodem, suszonymi owocami. 
6. Pić kwaśne mleko zamiast słodkiego, szklanka na dobę- kefir, jogurt, maślanka. 
7. Zupy gotować na wywarze z warzyw, warzywa gotowane krótko w małej ilości 

wody. 
8. Smażyć krótko na oliwie z oliwek lub oleju rzepakowym   
9. Jeść ryby 2-3 razy w tygodniu: pieczone, duszone, gotowane, w galarecie. 
10. Zrezygnować z tanich wędlin takich jak: parówki, wędliny mielone- mają zbyt 

dużą zawartość tłuszczu. 
11. Mięsa piec w piekarniku 
12. Wprowadzić do menu jeden posiłek TYLKO WARZYWNY np. sok z warzyw, 

talerz surówek, warzywa gotowane z oliwą, czosnkiem, chrzanem. 
13. Jeść tylko świeże produkty. 
14. Dobrze przeżuwać jedzenie. 
15. Pić od 1- 1,5l wody dziennie, może to być w formie soczystych owoców, soków 

warzywnych, herbat ziołowych. 
16. Ograniczyć spożycie kawy i czarnej herbaty. 
17. Unikać jedzenia przypalonego, smażonego 
18. Ograniczyć spożywanie cukrów, przetworzonego jedzenia, konserwantów, 

alkoholu. 
19. Spożywać orzechy i różnego rodzaju nasiona. 
20. Dostarczać organizmowi odpowiednich ilości błonnika i wody by utrzymać 

sprawną pracę jelit. 
21. Regularnie ćwiczyć. Stwierdzono, iż w 50% na zdrowie ma wpływ ruch, a na 

drugie 50%- właściwa dieta. Nie wolno bagatelizować tego faktu. Ćwiczenia 
utrzymują stawy w dobrej kondycji, spalają tłuszcz i poprawiają 
funkcjonowanie układu krążenia. 

 

 



Produkty, które zawsze warto mieć w domu: 

- ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE! 

- Oliwa z oliwek, olej rzepakowy, ocet jabłkowy, sos sojowy 
- Czosnek, chrzan, suszone grzyby, koncentrat pomidorowy 
- Świeże jaja 
- Kasze: gryczana, jaglana, pęczak, ryż  
- Otręby, płatki owsiane i pszenne 
- Mąka razowa pszenna, mąka kukurydziana 
- Fasola sucha, groch, soczewica, cieciorka, soja 
- Pestki dyni i słonecznika 
- Miód, orzechy, migdały, len, ziarno sezamu, mak 
- Zioła suszone- majeranek, kminek, cząber, bazylia, estragon, rozmaryn, jałowiec, 

szałwia 
- Suszone owoce- śliwki, morele, figi, daktyle, gruszki, jabłka 
- Naturalne przyprawy- pieprz naturalny i ziołowy, liść laurowy, ziele angielskie, chili, 

kurkuma, papryka w proszku, imbir, cynamon, goździki, gałka muszkatołowa 
- Jogurt, kefir, maślanka, śmietana 
- Sól ziołowa 
- Suszona włoszczyzna 

 
 


