
N I E  M A S Z  C Z A S U  N A  D I E T Y ,  W Y P R Ó B U J  T Ą !

DIETA DLA
ZAPRACOWANYCH

JAK JEŚĆ SMACZNIE I ZDROWO 
KIEDY NIE MA SIĘ DUŻO CZASU NA GOTOWANIE?

 

 

www.holistic-masazidietetyka.pl

16 pomysłów na szybkie, wartościowe posiłki
wskazówki, dotyczące lepszej organizacji pracy
podpowiedzi, co wybierać jedząc poza domem
porcję motywacji

 

CO ZNAJDZIESZ W ŚRODKU?



PRZEKONAJ SIĘ,  ŻE ZDROWA DIETA NIE MUSI BYĆ PRACOCHŁONNA!

Dowiedz się jak jeść zdrowo, nie spędzając przy tym godzin w kuchni.

Chcesz zrzucić kilka kilogramów, albo chcesz jeść

zdrowo, ale przeraża Cię konieczność spędzania

długich godzin podczas przygotowania posiłków?

Uważasz, że zdrowa dieta wymaga dużego

poświęcenia i dużych nakładów czasu?

Myślisz sobie, że w napiętym rytmie dnia

kompletnie nie masz czasu by stosować

jakąkolwiek dietę?

A zatem mam dla Ciebie coś, co pomoże Ci

rozwiać te wątpliwości. Udowodnię Ci, że zdrowa

dieta może być prosta.

Umówmy się, to nie jest rozwiązanie na miarę

kateringu dietetycznego, które właściwie

całkowicie zwalnia Cię z konieczności

przygotowania sobie posiłków.

Aby mieć pewność, że to co ląduje w Twoim

żołądku i daje Ci energię do pracy, jest zdrowe i

wartościowe, musisz poświęcić trochę swojego

czasu. Ale to w moim przekonaniu najlepsza

inwestycja. Zdrowy i pełen energii organizm

umożliwi Ci efektywną pracę i da siłę do tego, by

zmierzyć się z innymi życiowymi wyzwaniami.

Uwierz mi, to nie jest tak trudne jak Ci się może

wydawać.

W tym e-booku przedstawiam Ci 16 propozycji na

zdrowe i proste posiłki. Możesz je potraktować jako

inspirację, albo wstęp do rozpoczęcia pracy na

rzecz swojej zdrowej sylwetki i dobrego

samopoczucia.

Pamiętaj jednak, że jest to tylko propozycja, która

nie uwzględnia:

- jednostek chorobowych,

- indywidualnych preferencji,

- rzeczywistego zapotrzebowanie kalorycznego,

zredukowanego o ilość kalorii bezpieczną dla

prawidłowego procesu odchudzania.

Wartość energetyczna dziennej diety wynosi ok.

1500 kalorii i jest odpowiednia dla większości

odchudzających się osób. Jeśli jednak cierpisz na

otyłość lub masz do zrzucenia tylko kilka

kilogramów, ta kaloryczność może być dla Ciebie

nieodpowiednia. Lepszym rozwiązaniem byłaby

oczywiście wcześniejsza konsultacja i ustalenie

właściwej kaloryczności diety.

 

Tymczasem traktuj ten jadłospis jako inspirację do

zdrowego stylu życia, bez konieczności spędzania

zbyt dużej ilości czasu w kuchni.
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OD CZEGO ZACZĄĆ?
JAK ZADBAĆ O ODPOWIEDNIĄ MOTYWACJĘ?

Przede wszystkim zadaj sobie pytanie: na czym Ci tak naprawdę zależy? Jakie masz priorytety?

Jeśli zdrowie i dobre samopoczucie znajduje się dość wysoko w tej hierarchii, to nie powinno być zbyt

wiele powodów, które by odwiodły Cię od realizacji swych celów, czyli zadbania o swoje zdrowe ciało.

 

Z autopsji i obserwacji dodam, że człowiek, który jest zdrowy i cieszy się dobrym samopoczuciem, ma o

wiele więcej energii do sprostania innym życiowym zagadnieniom. Ma więcej siły do pracy, chęci do

spędzania wolnego czasu z dziećmi, czy radości z dbania o siebie i o rodzinę.

 

A zatem, gdy już wiesz co jest dla Ciebie ważne, oceń swoją gotowość na zmiany!

Na ile czujesz się gotowa, by podjąć wyzwanie dbania o swoją dietę? Na ile jesteś w stanie się

zaangażować? Z czego możesz zrezygnować by łatwiej było Ci wpisać w Twój plan dnia czas na

przygotowanie sobie posiłków, a także jeśli byłaby taka możliwość, na odrobinę aktywności fizycznej.

 

Pamiętaj, że każda dieta, nawet ta najprostsza, będzie od Ciebie wymagała choćby minimalnego

nakładu pracy i chęci by to pogodzić z innymi zajęciami. Postaraj się to zaplanować, tak by nie stracić

zapału przy pierwszych trudnościach.

 

Na koniec pomyśl sobie, po co chcesz to zrobić? Po co wkładać w to zadanie swój wysiłek? Co Ci to

da? Jakie korzystne zmiany może przynieść taka praca?

Jak się będziesz czuć, gdy osiągniesz swój cel? 

 

A teraz, gdy już to wiesz, zabieraj się do pracy. Obiecuję Ci, że tym e-bookiem postaram się uprościć

realizację tego zadania, tak bardzo, jak to tylko możliwe :).
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Jeśli nie

zdążyliście zjeść

śniadania w

domu, zróbcie

sobie owsiankę

na wynos w

termicznym

kubku i zjedzcie

jak tylko to

będzie możliwe!

1) Owsianka z owocami- 390 kcal
5 łyżek płatków owsianych (50g), 150 ml mleka
2%
1 łyżeczka miodu, 1 łyżka wiórków kokosowych,
ok. 60-70 g borówek amerykańskich lub 120-150
g truskawek wiśni/ jagód lub innych drobnych
owoców sezonowych
Płatki owsiane i mleko zagotuj, przykryj i
odczekaj ok. 15 minut. Dodaj pozostałe składniki.
 
2) Owsianka malinowo- czekoladowa- 405 kcal
5 łyżek płatków owsianych (50g), 150 ml mleka
2%
50 g malin, płaska łyżeczka miodu, 1 łyżka
migdałów (15g) rozkruszonych lub płatków
migdałowych, 1 kostka czekolady gorzkiej 
Płatki owsiane i mleko zagotuj. Dodaj pozostałe
składniki i odczekaj aż czekolada się rozpuści.
 
3)  Parówki - 410 kcal
2 parówki z szynki (np. z linii „nature” z biedronki
lub pure z lidla) podgrzać w kąpieli wodnej
2 kromki chleba żytniego,
pomidor lub łyżeczka dobrej jakości ketchupu

Dostarczając sobie wraz z pierwszym posiłkiem wartościowych
składników zapewniasz swojemu organizmowi dobre paliwo do pracy.
W ten sposób niejako programujesz swój sposób żywienia i nakręcasz
metabolizm. Twój mózg, a także wszystkie komórki w ciele otrzymują
odpowiednią energię do prawidłowego funkcjonowania. 
Nie jest wielce istotne, czy to śniadanie zjesz pół czy dwie godziny po
przebudzeniu. Nie jest także ważne czy zdecydujesz się na owsiankę,
czy jajecznicę. Każdy z nas jest inny i sam wie, co jest dla niego
najlepsze na początek dnia.
O ile pierwszym wyborem nie będzie kawa, napój energetyczny czy
złapany w biegu baton, dostosuj sama ten pierwszy posiłek do swoich
możliwości i do swego rytmu dnia. Poniżej masz kilka propozycji.
 
 
 
 
 
 

ŚNIADANIA- OK. 400 KCAL
Dlaczego to najważniejszy posiłek w ciągu dnia?
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4) Jajka gotowane- 390 kcal
2 jajka średniej wielkości, najlepiej z wolnego chowu, ugotowane na miękko (gotowane 4,5 minuty od
momentu wrzucenia na wrzątek)
2 kromki chleba żytniego na zakwasie
2 łyżeczki masła (ok. 10 g)
dowolne warzywo: 1/2 papryki, pomidor, 2-3 ogórki lub rzodkiewki
 
 
 



Czy wiesz, że

pomijanie drugiego

śniadania sprzyja

wieczornemu

objadaniu się?! Może

także zwiększać

ryzyko rozwoju

cukrzycy typu 2.

Praktyka pokazuje,

że osoby które jedzą

mniej w pierwszej

połowie dnia, zjadają

zbyt obfite kolacje,

które często

wymykają się spod

kontroli.

1) Sałatka owocowa- 400 kcal
Baza: ½ banana
150g jogurtu
2 łyżki amarantusa ekspandowanego (popingu) lub wafel ryżowy
20 g orzechów włoskich
W zależności od sezonu, oprócz banana jako bazy można użyć
dwóch z wybranych owoców: 1 brzoskwinia, 80 g świeżego
ananasa, 1 kiwi, 1/2 pomarańczy, 130 g truskawek, 80 g gruszki
Owoce pokroić, wymieszać z jogurtem i amarantusem/
pokruszonym waflem. Posypać rozdrobnionymi orzechami.
 
2) Serek wiejski z owocami- 400 kcal
200g serka wiejskiego
70 g borówek lub 130 g truskawek/malin lub ok. 100 g ich
mieszanki
1 łyżka miodu
2 wafle ryżowe lub 2-3 łyżki popingu z amarantusa
Owoce mieszamy z serkiem wiejskim (truskawki pokroić w małe
kawałeczki) i miodem. Zjadamy z waflami ryżowymi.
 
 

2 ŚNIADANIE- OK. 400 KCAL
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Z kromki chleba do

sałatki możesz zrobić

wcześniej grzanki:

podpiec ją w tosterze,

piekarniku lub

pokrojone w kostkę

na suchej patelni.

3) Sałatka z mozzarellą i pomidorkami koktajlowymi + kromka
chleba pełnoziarnistego -410 kcal
50 g sałaty
½ kulki mozzarelli (60 g) (zamiennie można użyć 70 g sera feta
półtłustego)
5 czarnych oliwek
½ papryki (100g )
100 g pomidorków koktajlowych
Winegret: 1 łyżeczka soku z cytryny lub octu (balsamicznego lub
jabłkowego), 1 łyżka oliwy z oliwek, 1/2 łyżeczki miodu, sól,
opcjonalnie ulubione zioła do sałatek
W naczyniu ułożyć porwaną sałatę, pokrojone warzywa oraz małe
kawałeczki mozzarelli. W małym słoiczku połączyć składniki sosu
(wstrząsać kilka chwil). Sałatkę polać sosem przed samym
podaniem.
 
4) Wędzony na gorąco łosoś z warzywami i chlebem-380 kcal
125 g łososia wędzonego na gorąco,
1 kromka chleba (np. pytlowy/ wiejski/ żytni)- ok. 35g
100 g pomidorków koktajlowych lub pomidor lub 2 ogórki
(surowe/ kiszone/ małosolne)
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Z mrożonek

warzywnych można

przygotować bardzo

wartościowe dania.

Zimą mrożonki to

opcja bezpieczniejsza

niż importowane

warzywa, gdyż proces

ich przygotowania do

zamrożenia odbywa

się w rzeczywistym

sezonie ich wzrostu i

dojrzałości.

Indyk w warzywnym trio- 370 kcal
2 porcje
200 g mięsa z udźca indyka bez skóry 
Ok. 400 g mrożonej mieszanki warzywnej trio
(marchew, kalafior, brokuł- np. z Biedronki
lub firmy Hortex)
1 łyżka oliwy z oliwek
2 łyżki śmietany 12% (40g)
1 łyżka mąki (dowolnej, ok. 15g) 
Ok. 100 ml wody
Przyprawy: sól, pieprz, tymianek, papryka
słodka
Indyka pokroić na kawałki, osypać
przyprawami, zalać łyżką oliwy i odstawić na
chwilę. Rozgrzać patelnię i obsmażyć na niej
mięso wraz z tłuszczem. Po ok. 5-10
minutach  dołożyć mieszankę warzyw.
Przykryć patelnię pokrywą i dusić ok. 10
minut. W między czasie w miseczce rozrobić
mąkę i śmietanę dodając stopniowo wodę,
tak by nie powstały grudki. Wlać sos pod
koniec duszenia do mięsa z warzywami,
zagotować mieszając. Przyprawić solą i
pieprzem. Podawać z ulubioną kaszą lub
ryżem- ok. 33 g suchego produktu (po
ugotowaniu ok. 100g)

OBIAD- OK. 400 KCAL

Ekspresowe danie po włosku- 370 kcal
2 porcje
200 g mielonej łopatki wieprzowej
Ok. 450 g mieszanki włoskiej mrożonej (brokuł, marchew,
fasolka, itp., bez ziemniaków)
80 g makaronu penne (najlepiej pełnoziarnistego)
1 łyżeczka oliwy z oliwek
Przyprawy np.: sól, pieprz, papryka ostra i słodka, lub gotowa
mieszanka przypraw z mrożonki
Mięso obsmażyć na oliwie, po czym dodać mieszankę
warzywną. Przyprawić do smaku. Oddzielnie ugotować
makaron według przepisu na opakowaniu. Połączyć wszystko i
ewentualnie doprawić.
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Jeśli nie masz

możliwości

przygotować

samodzielnie zupy,

możesz zdecydować

się na opcje gotowe.

Wybierz te z możliwie

najlepszym składem,

np. dostępne w

marketach Lidl lub

Biedronka. 

 
 
 
 
 
 
 

2 porcje
350 g brokuła (mrożony lub świeży bez łodygi)
2 małe ziemniaki (ok. 100g)
¼  małego selera
1 większa marchewka (ok. 70g)
500 ml wywaru warzywnego (np. ekologiczne kostki z
rossmana)
70 g sera feta półtłustego
Przyprawy: sól, pieprz, czosnek.
Przygotować bulion (ok. 1-1,5h). Ugotować na nim
pokrojoną marchew i seler. Po 10 minutach dodać pokrojone
drobno ziemniaki i brokuł. Po 10-15 minutach, kiedy
wszystkie warzywa zmiękną dodać ser feta i ząbek czosnku.
Zmiksować za pomocą blendera. Przyprawić.
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3) Krem z brokuła z fetą- 1 porcja + grzanki z 2 kromek
chleba żytniego (po ok. 35g każda) posmarowane odrobiną
masła- 400 kcal 



Zamiast chleba

możesz wybrać

ulubioną kaszą (np.

jaglaną lub białą

gryczaną). Na jedną

porcję potrzebujesz

ok. 50 g suchej kaszy

(po ugotowaniu

będzie to ok. 150 g)

 

Zamiast indyka

możesz użyć ok. 80 g

chudej kiełbasy.

 
 
 
 
 
 
 

2 porcje
200 g mięsa z udźca indyczego bez skóry
300 g cukinii
1 papryka czerwona
1 cebula
200 g pomidorów (mogą być z puszki)
1 łyżka oliwy z oliwek
Dodatkowo potrzebne są przyprawy wedle gustu: sól, pieprz,
papryka słodka, wędzona, czosnek, tymianek
Na oliwie podsmażamy pokrojone w kostkę mięso. W między
czasie kroimy wszystkie warzywa (cebulę obieramy, pozostałe
dokładnie myjemy)- cebulę w drobną kostkę, paprykę w
paseczki a cukinię w grubszą kostkę.
Kiedy mięso będzie obsmażone dodajemy kolejno: cebulę,
cukinię i paprykę. Dusimy chwile pod przykryciem. Po ok. 5
minutach dodajemy pomidory i przyprawy wedle smaku.
Dokładnie mieszamy i dusimy pod przykryciem jeszcze ok. 10-
15 minut.
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4) Leczo z indykiem- 1 porcja + 2 kromki chleba żytniego (po
ok. 35g każda ) - 400 kcal



Aby usprawnić sobie

pracę, możesz

ugotować więcej

kaszy na obiad i

wykorzystać ją do

kolejnych posiłków,

np. do kaszy z

masłem orzechowym

i bananem. 

3) Koktajl owsiany z owocami- 280
kcal
200 g kefiru lub 150 g jogurtu
naturalnego
150 g owoców typu: truskawki, maliny,
wiśnie lub 100 g jagód- mogą być
mrożone
1 łyżka płatków owsianych
1 średni bardzo dojrzały banan (waga ok.
150g ze skórą)
Wszystkie składniki zmiksować w
blenderze kielichowym.
 
4) Kasza jaglana z masłem
orzechowym i bananem- 330 kcal
35 g kaszy jaglanej (waga suchej kaszy)
1 bardzo dojrzały banan (waga ze  skórą
ok. 200 g)
1 łyżeczka masła orzechowego
Kaszę jaglaną przelać wrzątkiem, zalać
gorącą wodą w proporcji 2 miarki wody
na 1 miarkę kaszy. Gotować ok 10 minut,
po czym odstawić pod przykryciem, aż
woda całkowicie wsiąknie w kaszę.
Kaszę lekko przestudzić, po czym dodać
masło orzechowe i pokrojonego w kostkę
banana.
 
 

KOLACJA- OK. 300 KCAL

1) Serek czekoladowo- bananowy- 285 kcal
100g chudego twarogu
1 bardzo dojrzały banan (waga ze skórą- 200g)
1 łyżka kakao
2 łyżki ekspandowanego ziarna amarantusa
Banana rozgnieść widelcem, dodać kakao i ser. Dokładnie
wymieszać. Posypać amarantusem i zjeść.
 
2) Serek z miodem i waflem ryżowym- 250 kcal
2 wafle ryżowe (po 10g każdy)
50 g sera twarogowego chudego
1 łyżka jogurtu
1 łyżka miodu
Twaróg wymieszać z miodem i jogurtem. Smarować nim wafle
ryżowe.
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Co jeść poza domem (w restauracji lub u znajomych)?
Jeśli jesteś na diecie redukcyjnej, nie musisz rezygnować z posiłków poza domem. Ważną zasadą jest
zachowanie regularności posiłków i spożywanie ich zgodnie z planem. W przypadku posiłku poza
domem, powinien on zostać uwzględniony jako element planu żywieniowego. Nie należy opuszczać
pozostałych posiłków ujętych w planie żywieniowym w ciągu danego dnia celem zaoszczędzenia
kalorii. Można je jedynie wówczas odrobinę odchudzić, rezygnując z części tłuszczu lub dodatków.
 
Warto zastosować się do poniższych wskazówek:

W trakcie takiego posiłku nie wskazany jest alkohol, który sprawi, że zjemy więcej. Przed posiłkiem
można zamiast alkoholu sączyć wodę z cytryną, która częściowo wypełni nasz żołądek.
Rezygnujemy także ze słodzonych napojów, w tym z kompotu. 
Wybieramy tylko jedno danie ( drugie lub zupę z dodatkiem węglowodanowym- grzanką/makaronem
lub surówką).
Najlepszym wyborem na główne danie jest: chude mięso (schab, indyk, kurczak)/ ryba (pieczone,
duszone, grillowane, jeśli smażone to bez panierki) + warzywa (grillowane, z wody, na parze lub
surówka). Ograniczamy do minimum dodatki węglowodanowe typu ziemniaki (zwłaszcza te
opiekane lub frytki), makaron, ryż, placuszki, kluseczki, itp.
Posiłek warto zacząć od warzyw, w ten sposób jest szansa, że osiągniemy stan sytości wcześniej i
nie spożyjemy całej ilości mięsa/ ryby.
Można także wybrać sałatkę: warzywa + dodatek białkowy: mięso, ryba lub ser, z tym że warto
poprosić o dressing w oddzielnym pojemniczku i samodzielnie polać sałatkę sosem- 1-2 łyżki.
Ciekawym, bo dość lekkim rozwiązaniem jest sushi- dozwolonych jest maksymalnie 8 kawałeczków.
Rezygnujemy z deseru.
Ograniczamy spożycie pieczywa. 
Nie spożywamy tłustych sosów podanych do dania.
Staramy się nie siedzieć zbyt długo przy stole zastawionym jedzeniem, albo przynajmniej siadać
daleko od kuszących przysmaków. Warto się wybrać dodatkowo na spacer lub aktywnie spędzić
czas.
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Jeśli potrzebujesz

spersonalizowanej diety, wsparcia i motywacji w odchudzaniu 
lub masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zdrowego stylu życia, 

skontaktuj się ze mną :)
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Dietetyk
Magdalena Mickiewicz- Kulesza
Białystok, ul. Zwycięstwa 16/11

tel: 66 44 92 123 


