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Szybkie
odchudzanie?

Wiele os�b, zaczynając
odchudzanie, liczy na szybkie

efekty. 
Tymczasem dieta nie powinna
polega� na szybkim sposobie
utraty zbędnych kilogram�w,

lecz powinna wiąza� się z
długotrwałą zmianą stylu życia

oraz sposobu odżywiania,
dzięki temu efekt jojo nie

będzie miał miejsca. 

Zmiana sposobu żywienia pozwala na odniesienie
sukces�w w perspektywie długofalowej. 

Tylko nasza chę�, determinacja i cierpliwo��
pomogą w wytrwaniu i utrzymaniu efekt�w.

Wprowadzone zmiany i nawyki powinny sta� się
stałym elementem naszego życia. Dzięki temu

będziemy zdrowsi, szczuplejsi, energiczni.

Odchudzanie nie jest proste. Powinno by�
�wiadomą decyzją i chęcią dokonania zmiany, a

nie spontaniczną impulsem, czy namową bliskiej
osoby.

Aby w og�le zaczą� proces odchudzania należy
sobie u�wiadomi� pojęcia: 
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Gł�d, apetyt,
pragnienie

Często te pojęcia
są mylone. Aby

poprawnie
odr�żnia� te
stany, należy

zapozna� się z ich
definicją. 

Gł�d- to uczucie pierwotne, fizjologiczne. Gdy
zaczyna brakowa� w organizmie składnik�w

odżywczych, o�rodek głodu wysyła nam sygnał,
aby uzupełni� braki.

Apetyt- to nagła chę� zjedzenia jakiego�
produktu, tzw. zachcianka. To apetyt sprawia, że
sięgamy po jedzenie, wtedy gdy tak naprawdę nie
jeste�my głodni, czyli nie dostarczamy „paliwa”. 

Pragnienie- wzrasta, gdy ilo�� płyn�w w
organizmie maleje.
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W jakim tempie
chudną�?

Zalecana,
zdrowa utrata
masy ciała to
od 0,5 do 1 kg
tygodniowo. 

Jednak można założy� sobie plan miesięczny i
stara� się zgubi� w ciągu 30 dni od 2 do 4

kilogram�w. Taki miesięczny cel lepiej sprawdza
się u kobiet, gdyż w drugiej fazie cyklu

menstruacyjnego nasza waga może pokazywa�
nawet 3 kg więcej, co może negatywnie wpłyną�

na dalszą motywację, jednak jest to sytuacja
normalna. 

Istotne jest także mierzenie obwod�w, czasem
waga może „sta� w miejscu”, a obw�d pasa czy

bioder wskazuje kilka centymetr�w mniej. 
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Co pomaga
schudną�?

realne cele- odchudzanie to ciężka praca

deficty kaloryczny dostosowany do swojego
zapotrzebowania

odpowiednie nastawienie, wytrwało��,
cierpliwo��

dostosowanie wymaga� do swoich możliwo�ci

odpowiednie nawodnienie

odpowiednia ilo�� snu (mało snu- wzrost
kortyzolu)

aktywno�� fizyczna

odpowiednio zbilansowana dieta
dostarczająca niezbędnych składnik�w
odżywczych
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Co utrudnia
odchudzanie?

nadwyżka kaloryczna

spożywanie alkoholu

życie w biegu

zbyt drastyczne cięcia kalorii (powodują
ubytki masy kostnej, mię�niowej, zanik
miesiączki)

podjadanie między posiłkami

nadmiar przetworzonej żywno�ci w diecie

nieregularne posiłki, np. unikanie �niada�,
spożywanie dużych porcji w godzinach
wieczornych

wprowadzanie na raz zbyt ilo�ci zmian
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Na co zwr�ci�
uwagę z

żywieniowego
punktu widzenia?

Istnieją składniki diety, bez kt�rych nie ma mowy
o zdrowym racjonalnym odchudzaniu

Warzywa i owoce są mało kaloryczne, są �r�dłem
błonnika pokarmowego, witamin, minerał�w,
przeciwutleniaczy. Warto wybiera� te sezonowe.
Sprawdzają się zar�wno �wieże jak i mrożone.
Najlepiej, aby miały r�żne kolory. Owoce
najlepiej wybiera� te z niskim indeksem
glikemicznym: jeżyny, maliny, porzeczki,
truskawki, bor�wki, agrest, cytrusy (grejpfrut,
pomara�cza), jabłka, brzoskwinie, morele i inne. 

Produkty zbożowe- są �r�dłem witamin i
błonnika pokarmowego. Pieczywo razowe, płatki
owsiane, ryż dziki i brązowy, makaron razowy,
kasze gruboziarniste (jęczmienna, gryczana).
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Mięso- najlepiej chude, gotowane, pieczone,
duszone lub grillowane bez tłuszczu: indyk i
kurczak bez sk�ry, cielęcina, chuda wołowina,
dziczyzna, kr�lik.

Ryby i owoce morza- duszone, pieczone,
gotowane, bez sk�ry: mintaj, oko�, pstrąg,
szczupak, amur, dorsz, tu�czyk, krewetki. 

Tłuszcze- w ograniczonych ilo�ciach, np. do
doprawienia sałatek: oliwa z oliwek, olej
rzepakowy, olej lniany, masło, orzechy, nasiona. 
 Zalecana jest przewaga tłuszcz�w zawierających
Wielonienasycone Kwasy Tłuszczowe nad
tłuszczami tras, kt�re należy mocno ograniczy�.

Nabiał- najlepiej chudy, jogurt naturalny, kefir,
chude białe sery. Dodatkowo napoje
fermentowane takie jak kefir i jogurt naturalny
są �r�dłem bakterii probiotycznych, mających
istotny wpływ na florę jelitową. 

Napoje- woda, herbata zielona, napary owocowe i
ziołowe, soki warzywne, wskazana jest r�wnież
kawa naturalna, (o ile nie ma przeciwskaza�). 

�wietnym dodatkiem do przygotowywanych
potraw będą r�żne zioła i przyprawy. Opr�cz
walor�w smakowych są dobrym �r�dłem
przeciwutleniaczy, witamin i mikroelement�w,
ponadto mają wła�ciwo�ci lecznicze.
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Zatrzymajmy się dłużej przy błonniku
pokarmowym.

przyspiesz perystaltykę jelit,
absorbuje wodę, dzięki czemu spożyty
pokarm pęcznieje w żołądku dając uczucie
syto�ci na dłużej,
spowalnia opr�żnianie żołądka, co r�wnież
ma wpływ na uczucie syto�ci, tym samym
zmniejsza ryzyko podjadania,
ma wpływ na regulację wypr�żnie�,
wpływa korzystnie na mikroflorę jelitową,
obniża poziom glukozy oraz cholesterolu
we krwi,
może chroni� przed chorobami
nowotworowymi.

Błonnik pokarmowy to inaczej wł�kno
ro�linne, nietrawione w przewodzie
pokarmowym człowieka,  mające istotne
znaczenie względem zdrowia, wykazujące
prozdrowotne wła�ciwo�ci.

Co daje spożywanie błonnika pokarmowego:

W czym znajdziemy błonnik pokarmowy?

Jak już wspomniałam wyżej, gł�wnym �r�dłem
błonnika pokarmowego są produkty
pełnoziarniste, warzywa, owoce, kasze,
dodatkowo błonnik znajdziemy w nasionach,
orzechach, suszonych owocach. 
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Zalecana dzienna porcja błonnika pokarmowego
to od 25 do 40 g na dobę w zależno�ci od
indywidualnego zapotrzebowania. 
Spożywając produkty bogate w błonnik, należy
pamięta� o odpowiednim nawodnieniu. 
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Składniki:

25 g Daktyle, suszone

200 ml Mleko 2% OSM

15 g Orzechy nerkowca

10 g Otręby owsiane

40 g Płatki owsiane

10 g Rodzynki, suszone

Spos�b przygotowania:
Suszone daktyle posieka�. Mleko podgrza� w
garnuszku. Następnie doda� płatki, otręby i
suszone owoce. Zagotowa� i odstawi� na 5-10
minut, aż owsianka zgęstnieje. Gotową owsiankę
wymiesza� z nerkowcami.

Owsianka z bakaliami 5,45 g błonnika

Przykładowe posiłki bogate w
błonnik pokarmowy:
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Składniki:

10 g Szczypiorek

50 g Kasza gryczana

120 g Kurczak brojler, pier� bez sk�ry surowa

200 g Marchew z groszkiem, mrożona

10 ml Oliwa z oliwek

35 g Por

1 g Pieprz czarny

1 g Tymianek, suszony

125 ml Bulion rosołowy

Kaszotto z kurczakiem 12,77g błonnika

Spos�b przygotowania:
Na patelni na oliwie podsmaży� pokrojonego
pora. Doda� pokrojone w kosteczkę mięso.
Doprawi� tymiankiem i pieprzem. Smaży� co
chwilę mieszając przez ok. 4-5 minuty. Doda�
surową kaszę gryczaną i co chwilę mieszając
smaży� przez ok. 3 minuty. Doda� marchewkę z
groszkiem, wymiesza� i smaży� przez 1 - 2
minuty. Następnie wla� gorący bulion, przykry� i
gotowa� przez ok. 10 minut. Zdją� pokrywę i co
chwilę mieszając gotowa� jeszcze przez 5 minut.
Posypa� szczypiorkiem.
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Przykłady zalecanych przypraw:
Kurkuma- zawarta w niej kurkumina wspiera
układ trawienny, łagodzi stany zapalne,
wpływa na niedrożno�� wątroby

Czosnek- zwiększa wydzielanie soku
żołądkowego, chroniąc r�wnocze�nie przed
zgagą, działa ż�łciopędnie i
przeciwskurczowo, reguluje florę bakteryjną,
obniża ci�nienie krwi

Cynamon- należy do grupy termogenik�w,
czyli substancji przyspieszających przemianę
materii i spalanie tłuszczu

Koper ogrodowy- wpływa korzystnie na
proces trawienia i delikatnie obniża ci�nienie
krwi

Tymianek- łagodzi dolegliwo�ci związane z
nieżytami przewodu pokarmowego,
wzdęciami i biegunką, pobudza apetyt

Melisa- poprawia apetyt i trawienie,
wskazana w chorobach żołądka, działa
rozkurczowo

Pietruszka zwyczajna- pobudzaja w
niewielkim stopniu wydzielanie �liny i soku
żołądkowego, co ułatwia trawienie i
przyswajanie pokarm�w 
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Ważne!
Osoby przyjmujące jakiekolwiek leki, powinny
skonsultowa� się z lekarzem. Połączenie zi�ł z

niekt�rymi lekami może wpłyną� negatywnie na
ich efekt terapeutyczny. 

„Skoro chcę schudną� to może zastosuję jaki�
detoks?”

DETOKS TO ŚCIEMA!

Nasze nerki i wątroba pracują nieustannie, aby
usuną� szkodliwe substancje. 
Popularne diety detoksykacyjne, oparte na
sokach, zamiast odżywi� organizm, powodują
jego niedożywienie. 
Ponadto, diety te są ubogie w podstawowe
składniki odżywcze, np. białko, kwasy omega,
witaminę B12.

Zdrowe odżywianie oparte na warzywach,
owocach, produktach pełnoziarnistych,
zdrowych tłuszczach, aktywno�� fizyczna,
utrzymanie prawidłowej masy ciała- zmniejsza
ryzyko wystąpienie wielu chor�b, wpływa
istotnie na jako�� oraz długo�� naszego życia.

Imbir- Łagodzi b�le żołądkowe i zęb�w,
wzmaga apetyt
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Mam nadzieję, że tre��, kt�rą zawarłam w tym
mini e-booku, była ciekawa i pomogła Ci

zrozumie� mechanizmy odchudzania. 

Jestem zdania, że edukacja oraz zmiana nawyk�w
żywieniowych przynosi długotrwałe i
zadowalające efekty w odchudzaniu.  

Iwona Szemik

Facebook-u: Iwona Szemik dietetyk kliniczny

Mojej stronie: https://iwonaszemik.pl/

Znajdziesz mnie na:

      

Pamiętaj- tyjemy od nadwyżki kalorycznej!!


