
Dieta przeciwzapalna

bez mięsa

krótki poradnik + pomysły na wege posiłki

www.kobiecastronadietetyki.pl



Kochani!
 

Oddaję w Wasze ręce krótki poradnik na temat
bezmięsnej diety przeciwzapalnej. Mam nadzieję, że

znajdziecie w nim odpowiedzi na nurtujące Was pytania
oraz pomysły na posiłki, które okażą się smaczne.

Jako dietetyk kliniczny, absolwentka Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w

Poznaniu, a także doktorantka na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu na co dzień pracuję online z

pacjentami, którzy zmagają się z chorobami, u których
podłoża leży stan zapalny (m.in. endometrioza,

Hashimoto). Tego typu dietę wykorzystuję również w
pracy z parami, które starają się o dziecko, ponieważ
przewlekły stan zapalny obniża efektywność starań.

Jeśli szukacie pomocy dietetyka klinicznego i chcecie
żebym przygotowała dla Was indywidualnie opracowane

zalecenia i/lub jadłospis, zapraszam do kontaktu:
 

kobiecastronadietetyki@gmail.com
 

Więcej o mnie i mojej ofercie: kobiecastronadietetyki.pl



witamina B3 i B6,
prowitamina-A (beta-karoten),
witamina C,
witamina E,
witamina D,
cynk,
magnez,
błonnik pokarmowy,
polifenole
wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3,
czosnek,
imbir, kurkuma, tymianek, oregano.

Składniki i produkty o najsilniejszych właściwościach przeciwzapalnych:
 

Dietary Inflammatory Index to wskaźnik, który pozwala zaklasyfikować
składniki żywności bądź całe produkty jako prozapalne lub przeciwzapalne.
Posiada podstawy naukowe, ponieważ został opracowany po
przeanalizowaniu wyników kilku tysięcy badań, dotyczących wpływu
składników żywności/produktów na poziom czynników prozapalnych (m.in. IL-
6, CRP) oraz przeciwzapalnych (m.in. IL-10).

Bilansując dietę przeciwzapalną bez mięsa należy zwrócić szczególną uwagę
na te składniki i produkty, które zgodnie z Dietary Inflammatory Index
posiadają najsilniejsze właściwości przeciwzapalne.

Składniki i produkty o 
właściwościach przeciwzapalnych



Bezmięsne źródła
przeciwzapalnych witamin i składników mineralnych

pestki dyni

nasiona słonecznika

nasiona chia

nasiona sezamu

orzechy arachidowe, laskowe, włoskie

migdały

owoce i warzywa 

kasza gryczana, jaglana

nasiona roślin strączkowych

mleko i produkty mleczne, napoje roślinne wzbogacone w witaminę D

jajka

 

 

 

 

 

 

(dzika róża, porzeczki, truskawki, owoce cytrusowe, aronia, rokitnik, morele,
brzoskwinie, melon, papryka, brokuły, jarmuż, szpinak, sałata, pomidory,
marchew, dynia, bataty)
 

 

 

 

Witaminy
i składniki mineralne



Witamina D
 
Głównym źródłem witaminy D jest synteza skórna zachodząca pod
wpływem promieniowania słonecznego. Dlatego w okresie jesienno-
zimowym (a biorąc pod uwagę naszą strefę klimatyczną nawet przez
cały rok) zaleca się suplementację witaminy D (po wcześniejszym
zbadaniu jej poziomu we krwi – nadmiar może być również szkodliwy).
 
 
Uzupełnieniem syntezy skórnej i suplementacji jest witamina D
pochodząca z produktów roślinnych wzbogaconych w witaminę D (np.
napoje roślinne). Witamina D znajduje się również w tranie i tłustych
rybach morskich, jednak jeśli obok mięsa eliminujecie również ryby to
źródło automatycznie odpada.

Witamina D i B12 - rozwaz ̇suplementację

Witamina B12
 
Suplementację witaminy B12 należy rozważyć jeśli stosujecie dietę
wegańską (chyba, że wybieracie produkty roślinne wzbogacone w tę
witaminę). Jednak w przypadku, gdy nie eliminujecie produktów, takich
jak jajka czy mleko i produkty mleczne nie musicie zazwyczaj
przyjmować jej w syntetycznej formie. 



usprawnia pasaż jelitowy przez co chroni przed zaparciami;
sprawia, że przez dłuższy czas nie czujemy głodu, a przez to nie
podjadamy i łatwiej nam schudnąć;
korzystnie wpływa na gospodarkę lipidową (obniża poziom "złego"
cholesterolu LDL);
chroni przed nagłym wzrostem stężenia glukozy we krwi (ważne
szczególnie dla osób z insulinoopornością i cukrzycą);
zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, nowotworów oraz
cukrzycy typu II;

Błonnik pokarmowy nie tylko działa przeciwzapalnie, ale posiada wiele
innych ważnych funkcji, m.in.: 
 

Błonnik pokarmowy

jedz warzywa i owoce na surowo jeśli to możliwe; 
warzywa, których nie możesz zjeść na surowo gotuj na parze lub krótko
w wodzie (al dente);
zamień "biały" chleb na pieczywo pełnoziarniste (najlepiej na zakwasie,
ponieważ żelazo jest z niego lepiej przyswajalne);
zamień "białe" makarony i ryż na makarony pełnoziarniste, ryż brązowy
i dziki, komosę ryżową, amarantus, kaszę gryczaną, kaszę bulgur, kaszę
jęczmienną pęczak;
wprowadź do jadłospisu pestki i nasiona, a także rośliny strączkowe;

Praktyczne sposoby na zwiększenie ilości błonnika w diecie:
 



Do kwasów omega-3 zalicza się kwas alfa-linolenowy (ALA), eikozapentaenowy
(EPA) oraz dokozaheksaenowy (DHA).
 
 
 
 
ALA jest niezbędnym nienasyconym kwasem tłuszczowym (NNKT), ponieważ
nasz organizm nie jest w stanie sam go wyprodukować. Dlatego musimy
dostarczyć go z dietą.
 
 
 
 
Z kolei EPA i DHA mogą powstawać na drodze przemian ALA lecz niestety nie
jest to proces o dużej efektywności. Dlatego błędem jest myślenie, że
dostarczając właściwych ilości ALA, zapewniamy sobie również wystarczającą
ilość EPA i DHA. Żeby pokryć zapotrzebowanie na te dwa bardzo ważne
kwasy, należy zwiększyć spożycie ALA ze źródeł roślinnych oraz rozważyć
wprowadzenie suplementacji. Chyba, że jesteście na diecie
pescowegetariańskiej i pomimo eliminacji mięsa spożywacie tłuste ryby
morskie (łososia, sardynki, makrelę, tuńczyka, śledzia).
 

Kwasy omega-3



Kwasy omega-3

 Źródłem ALA są produkty takie jak, m.in. nasiona chia, siemię lniane,
orzechy włoskie, oleje roślinne (olej lniany, oliwa z oliwek, olej rzepakowy,
olej z orzechów włoskich - pamiętajcie, żeby wybierać oleje nierafinowane).

Shizochytrium sp. 
Crypthecodinium cohnii

 Z kolei źródłem DHA i EPA, dla osób które oprócz mięsa eliminują również
ryby są suplementy diety. Powinny one być zrobione na bazie oleju z
mikroalg:
 

 
 



Pomysły na posiłki

Zielona sałatka z pikantnym tofu
Klikam i przechodzę do przepisu

Truskawkowy przekładaniec
Klikam i przechodzę do przepisu

Sałatka z azjatycką nutą
Klikam i przechodzę do przepisu

Pietruszkowa pasta z ciecierzycy
Klikam i przechodzę do przepisu

https://kobiecastronadietetyki.pl/2019/10/05/zielona-salatka-pikantne-tofu-kielki/
https://kobiecastronadietetyki.pl/2019/06/03/truskawkowy-przekladaniec-owsiany/
https://kobiecastronadietetyki.pl/2019/05/02/salatka-azjatycka-nuta/
https://kobiecastronadietetyki.pl/2019/04/15/pietruszkowa-pasta-ciecierzyca/


Pomysły na posiłki

Sałatka orzechowo-owocowa
Klikam i przechodzę do przepisu

Żółte smoothie
Klikam i przechodzę do przepisu

Egzotyczny koktajl ze szpinakiem
Klikam i przechodzę do przepisu

https://kobiecastronadietetyki.pl/2018/11/02/salatka-owocowo-orzechowa/
https://kobiecastronadietetyki.pl/2019/02/08/zolte-smoothie-banan-mango-mandarynka/
https://kobiecastronadietetyki.pl/2019/01/22/egzotyczny-koktajl-ze-szpinakiem/


Mam nadzieję, że z moim krótkim poradnikiem,
 zbilansowanie Waszych bezmięsnych posiłków 

stanie się jeszcze prostsze!

Jeśli potrzebujecie pomocy dietetyka w zbilansowaniu
bezmięsnej diety przeciwzapalnej, która dostosowana jest

do Waszego stanu zdrowia, preferencji kulinarnych
 i trybu życia, zapraszam do kontaktu.

 
 

KONTAKT W SPRAWIE OPRACOWANIA
INDYWIDUALNYCH ZALECEŃ I/LUB JADŁOSPISU

 
kobiecastronadietetyki@gmail.com

 
 
 

SZCZEGÓŁY OFERTY ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI O MNIE
MOŻECIE ZNALEŹĆ NA STRONIE:

 
www.koniecastronadietetyki.pl


