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Naucz  się  jak  stworzyć  posiłek

który  da  Ci  korzyści  na  cały
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SPIS TREŚCI

Dlaczego pierwszy posiłek powinien być
dobrze zbilansowany.
Instrukcja jak przygotować prawidłowo
śniadanie. 
Tradycyjne śniadania w zbilansowanej
wersji.
Jajecznica.
Omlet wytrawny.
Omlet na słodko.
Zbilansowana owsianka.
Twarożek.
Ultra szybkie - koktajl.
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Dlaczego pierwszy posiłek powinien być dobrze

zbilansowany?

Będziesz syty przez kolejne 3-4 h.

Poziom glukozy (cukru) we krwi będzie na
odpowiednim poziomie, otrzymasz od rana energię,
która nie spadnie po chwili tylko utrzyma swój pułap do
kolejnego posiłku.

Będziesz mógł się skupić w spokoju na pracy, szkole,
obowiązkach domowych bez burczenia w brzuchu.

Zminimalizujesz sytuacje w której organizm "woła o
słodkie".

Bilansując śniadanie w taki sposób stwarzasz
witaminom najlepsze warunki do wchłonięcia się -
wiele witamin A,D,E,K jest rozpuszczalnych w
tłuszczach.

Zjadając takie śniadanie, jest dużo większa szansa, że
w ciągu reszty dnia dokonasz zdrowych wyborów
żywieniowych.

 
Jeśli postarasz się aby Twój pierwszy posiłek był dobrze
przygotowany z odpowiednich zdrowych produktów,
połączony w taki sposób aby zawierał białko,
węglowodany złożone, zdrowy tłuszcz , warzywa i/lub
owoce to osiągniesz szereg korzyści:
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Instrukcja jak przygotować prawidłowo śniadanie. 
 

ŹRÓDŁA BIAŁKA
Zwierzęce

drób, wieprzowina, wołowina, ryby, owoce morza, jaja,
produkty mleczne (jogurt naturalny, kefir, maślanka,
twaróg, mozzarella, mleko, ser kozi, ser owczy itd.). 

Roślinne
warzywa strączkowe - soczewica, ciecierzyca, fasola,
groch, soja, tofu.
 

ŹRÓDŁA WĘGLOWODANÓW
Złożone

Pieczywo: żytnie, orkiszowe, pszenne najlepiej
pełnoziarniste; gryczane, jaglane. 
Płatki: owsiane, gryczane, żytnie, jaglane ryżowe
najlepiej pełnoziarniste
Kasze: gryczana, orkiszowa, jęczmienna, owsiana,
jaglana.
Ryż: basmati, jaśminowy, dziki, czerwony, brązowy; 
Makarony: pszenny pełnoziarnisty, żytni, sojowy,
gryczany, z soczewicy, ciecierzycy, czarnej fasoli, ryżowy.
 

Proste (zazwyczaj to co ma słodki smak)
 

miód, syrop klonowy, syrop z agawy, owoce.
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JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ ŚNIADANIE

 
ŹRÓDŁA ZDROWEGO TŁUSZCZU

Na zimno
 olej lniany, oliwa z oliwek, olej z wiesiołka, ogórecznika,
awokado, oleje ze wszystkich pestek, orzechów i nasion; pestki
dyni, słonecznika, czarnuszka, siemię lniane, nasiona chia,
orzechy włoskie, laskowe, nerkowca itd.

Do obróbki termicznej 
oliwa z oliwek, olej ryżowy, masło klarowane, smalec, olej
kokosowy (te trzy ostatnie to tłuszcze nasycone - powinny
stanowić tylko niewielki dodatek do diety)

 
WARZYWA

możesz wybrać dowolne warzywa: świeże, mrożone, kiszonki itd.

 
 

ŚNIADANIE POWINNO ZAWIERAĆ
BIAŁKO

WĘGLOWODANY (głównie złożone, proste
powinny stanowić  dodatek)

ZDROWY TŁUSZCZ
WARZYWA 

 
 
 
 

WWW.HOLISTICDIET.PL



WWW.HOLISTICDIET.PL

Tradycyjne śniadania w zbilansowanej wersji.

 
Poniżej zostały przedstawione zwyczajne śniadania, które każdy
z nas zazwyczaj jada. Została zwrócona uwaga jak dopracować
takie śniadanie aby było w pełni zbilansowane. Zostały podane
przykładowe przepisy, które są oczywiście tylko przykładem,
możesz je dowolnie zmodyfikować np.: warzywa i owoce
zamieniać dowolnie, źródła tłuszczu, węglowodanów  i białka
wymieniać między sobą. Powyżej masz dokładnie rozpisane
gdzie znajdziesz główne źródła: białka, węglowodanów i tłuszczu.
Tak naprawdę warto aby każdy posiłek w ciągu dnia był w ten
sposób skonstruowany, dlatego zachęcam Cię do samodzielnej
nauki.
 
Jeśli zechcesz to zrób to zadanie na kartce/ w wordzie i
wyślij mi do sprawdzenia na info.holisticdiet@gmail.com.
Zobaczę czy posiłki są prawidłowo ułożone i umieszczę
swoje uwagi. 
 
ZADANIE.
Wymyśl 5 przykładów zbilanoswanych śniadań. 
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2 jaja, BIAŁKO
oliwa z oliwek lub masło klarowane 1 łyżeczka, TŁUSZCZ
2 kromki pełnoziarnistego pieczywa, WĘGLOWODANY
ZŁOŻONE
dowolne warzywa, np. pokrojone i położone obok na talerzu: 
jeden pomidor, szczypiorek, garść roszponki. BŁONNIK,
WITAMINY ITD.

JAJECZNICA
 

Tradycyjne śniadanie większości z nas. Jak sprawić, aby
jajecznica była w pełni zbilansowanym posiłkiem? Należy ja
usmażyć na dobrym tłuszczu, dodać np. pieczywo pełnoziarniste
(węglowodany) oraz dużo warzyw.
 
PRZYKŁADOWY PRZEPIS:

 
Oliwę/masło klarowane rozgrzać na patelni, wlać jajka zrobić
jajecznicę, wyłożyć na talerz, podać z pieczywem i warzywami.
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2 jaja, BIAŁKO
oliwa z oliwek lub masło klarowane 1 łyżeczka, TŁUSZCZ
kromka pieczywa pełnoziarnistego, WĘGLOWODANY
ZŁOŻONE
dowolne warzywa, np. cebula, szpinak, pomidorki
koktajlowe.BŁONNIK, WITAMINY 

OMLET WYTRAWNY
 

Kolejna propozycja z wykorzystaniem jaj.
 
PRZYKŁADOWY PRZEPIS:

 
Oliwę/masło klarowane rozgrzać na patelni, posiekać cebulkę,
pomidorki przekroić na pół. Dodać pokrojone warzywa i szpinak
na rozgrzaną patelnię. W międzyczasie wbić do miseczki 2 jajka,
doprawić odrobiną soli, pieprzu oraz wrzucić do jajek
podsmażone warzywa z patelni - dokładnie wymieszać całość
widelcem i wlać masę na patelnię. Smażyć pod przykryciem po
około 2 minuty z każdej strony. Podawać z pieczywem. Możesz
ewentualnie kromkę chleba zastąpić 3 łyżkami płatów owsianych
dodanych do masy omleta przed usmażeniem.
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2 jaja, BIAŁKO
oliwa z oliwek 1 łyżeczka, TŁUSZCZ
3 łyżki płatków owsianych, WĘGLOWODANY ZŁOŻONE
banan 1 sztuka, maliny- garść, WĘGLOWODANY PROSTE,
BŁONNIK, WITAMINY
migdały w płatkach 1 łyżka. TŁUSZCZ

OMLET NA SŁODKO
 

Tradycyjnie jajka, tym razem w wersji na słodko.
 

PRZYKŁADOWY PRZEPIS:

 
Oliwę rozgrzać na patelni. W międzyczasie wbić do miseczki 2
jajka,  dodać płatki owsiane- dokładnie wymieszać całość
widelcem i wlać na patelnię. Smażyć pod przykryciem po około 2
minuty z każdej strony. Wyłożyć na talerz, dodać na wierzch
pokrojonego banana, posypać malinami i płatkami migdałów.
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4 łyżki płatków owsianych górskich,  WĘGLOWODANY
ZŁOŻONE
1 szklanka mleka 2 % tłuszczu, BIAŁKO
jabłko,WĘGLOWODANY POSTE, BŁONNIK, WITAMINY
1 łyżka masła orzechowego, TŁUSZCZ
1 łyżeczka miodu, WĘGLOWODANY POSTE
cynamon - szczypta do smaku.

ZBILANSOWANA OWSIANKA
 

Bardzo często gości w naszych domach na śniadanie, jednak
często jest źle zbilansowana zawiera głównie węglowodany, za

mało białka i zdrowego tłuszczu.
W owsiankach możesz użyć dowolnych owoców, jeśli chodzi o

dodanie smaku słodkiego sprawdzi się np. miód, syrop klonowy -
tylko nie przesadzaj z ilością są to węglowodany proste i mają
być tylko dodatkiem. Pamiętaj o zdrowym tłuszczu: świetnie

sprawdzi się dodatek siemienia lnianego/ pestek dyni,
słonecznika lub dowolnych orzechów.

 
PRZYKŁADOWY PRZEPIS:

 
Płatki ugotuj na mleku, pod koniec dodaj masło orzechowe oraz
cynamon, wymieszaj na wierzch dodaj pokrojone lub starte na
tarce jabłko oraz łyżeczkę miodu*. 
*Miód dodaj gdy owsianka nieco ostygnie
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serek wiejski około 200 g lub twaróg półtłusty wymieszany 

odrobina soli, pieprzu, dowolnych ziół,
kromka pieczywa pełnoziarnistego, WĘGLOWODANY
ZŁOŻONE
garść dowolnych kiełków, 1/2 papryki, ogórek kiszony,
BŁONNIK, WITAMINY
łyżka mielonego siemienia lnianego/ lub np. łyżka pestek dyni.
TŁUSZCZ

TWAROŻEK
 

Twarożek z jogurtem, serek wiejski to dobre źródła białka, które
często goszczą u nas na stołach. Jednak samo zjedzenie na

szybko kubeczka serka wiejskiego nie jest dobrym pomysłem.
 

PRZYKŁADOWY PRZEPIS:

z jogurtem naturalnym, BIAŁKO

 
Warzywa możesz pokroić i wrzucić do twarożku lub dać do
miseczki i zjeść osobno, twarożek/serek wymieszać z
przyprawami i mielonym siemieniem lnianym. Całość zjeść z
chlebem.
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banan 1 sztuka, WĘGLOWODANY PROSTE, BŁONNIK,
WITAMINY
1 szklanka mrożonych truskawek,WĘGLOWODANY
PROSTE, BŁONNIK, WITAMINY
szpinak 3 garście, BŁONNIK, WITAMINY
płatki owsiane 4 łyżki,WĘGLOWODANY ZŁOŻONE
kefir/mleko/jogurt/maślanka/jogurt naturalny około 250 ml,
BIAŁKO
olej lniany 1 łyżka. TŁUSZCZ

ULTRA SZYBKIE - KOKTAJL
 

Zaletą koktajlu na śniadanie jest to, że możemy go szybko zrobić,
szybko wypić, dobrze sprawdzi się u osób, które nie lubią jeść 

z rana - płynna forma może być lepiej tolerowana.
Jednak często koktajle są głównie owocowe, po chwili znów po

nich odczuwamy głód, więc jeśli koktajl na śniadanie to tylko
dobrze zbilansowany.

 
PRZYKŁADOWY PRZEPIS:

 
Całość zblendować. 
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Mam nadzieję, że ten poradnik Ci
pomógł, po więcej ciekawych

informacji dotyczących zdrowia
 i odżywiania zapraszam na

www.holisticdiet.pl
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