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Opracowane

przez
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klinicznego

Przepisy przeciwzapalne 

NA SŁODKO
bez cukru

www.kobiecastronadietetyki.pl

darmowy

mini e-book



Na co dzień pracuję jako dietetyk kliniczny z osobami, które zmagają się
z endometriozą, Hashimoto, insulinoopornością oraz starają się

 o dziecko. Pracuję również z kobietami w ciąży.
 

Przygotowując spersonalizowane jadłospisy bardzo często słyszę
prośbę, pt. „bardzo proszę o to, aby posiłki były łatwe

 w przygotowaniu”. Takie słowa mnie nie dziwią, bo ja również jestem
zwolenniczką dań, przy których nie musimy spędzać 

całego dnia w kuchni. 
Dlatego pierwsze założenie przy przygotowaniu e-booka brzmiało - 

„MA BYĆ PROSTO I SZYBKO”. 
 
 

Drugie założenie powstało na podstawie obserwacji, że część osób
zmieniając nawyki żywieniowe nie może pozbyć się od razu swojego
umiłowania do smaku słodkiego. Poza tym nawet osoby, które jedzą

bardzo zdrowo raz na jakiś czas mają ochotę na
 „coś słodkiego”. Dlatego poprzez moje przepisy chciałam pokazać, że

słodko nie oznacza od razu niezdrowo.  
Stąd drugie założenie - „BĘDZIE SŁODKO”.

 
 

Mini e-book zawiera 5 pomysłów na proste w wykonaniu dania
 w wersji na słodko.Nie znajdziesz w nich dodatku cukru –

 cała słodycz pochodzi z owoców lub z niewielkiego dodatku
miodu! Znajdziesz w nich za to składniki o właściwościach

przeciwzapalnych, takie jak kwasy omega-3, witamina C, cynk, 
witaminy z grupy B ipolifenole.

WWW.KOBIECASTRONADIETETYKI.PL

http://dietetyknawalizkach.pl/
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Czekoladowo-owsiany mus
z czerwonymi
porzeczkami

Składniki
(1 porcja)

 
    banan 
(1 sztuka)

    truskawki
 (garść)

    porzeczki czerwone
(garść)

    płatki zbożowe
 (3 łyżki)
    karob

 (1 łyżeczka)
    orzechy włoskie

 (1 łyżka)

Zblenduj banana
 i wyszypułkowane

 truskawki z płatkami
 i karobem. 

Dodaj porzeczki 
oraz orzechy.

 

Sposób wykonania
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Mocno truskawkowy 

przekładaniec

truskawki 
(3 garście)

karob 
(1 łyżka)

płatki zbożowe
(4 łyżki)

nasiona chia 
(1 łyżeczka)

otręby 
 (1 łyżeczka)

Truskawki (2 garście) zblenduj
z karobem. Po zblendowaniu
polecam wymieszać całość

łyżką, bo trochę karobu może
zostać na dnie naczynia. 

Wybierz odpowiednie naczynie
i nakładaj kolejno: mus

truskawkowy przygotowany
wg powyższych wskazówek,

płatki, mus truskawkowy,
płatki. mus truskawkowy.

Całość posyp nasionami chia,
otrębami i pozostałą 
częścią truskawek.

Składniki
(1 porcja)

Sposób wykonania
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kaszy jaglana
100 g
 banan

1 sztuka
 masło orzechowe

1 łyżka
karob

1 łyżka
śliwki

2 sztuki
nasion chia

1 łyżka

Kaszę jaglaną ugotuj wg
instrukcji na opakowaniu.
Ugotowaną kaszę zblenduj

 z bananami i karobem
 (jeśli chcesz otrzymać rzadszą

konsystencję możesz dolać
odrobinę wody).

Dodaj pokrojone śliwki
 i nasiona chia.

Czekoladowo-orzechowy 
pudding jaglany

 z owocami i orzechami

Składniki
(2 porcje)

Sposób wykonania
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maliny
 (2 garście)

kasza jaglana
 (100 g)

masło orzechowe
 (2 łyżki)

karob
 (1 łyżka)

miód 
(1 łyżka)
otręby 

(1 łyżka)

Kaszę jaglaną ugotuj wg
instrukcji na opakowaniu.
Ugotowaną kaszę zblenduj
 z karobem, miodem oraz

masłem orzechowym.
Całość posyp malinami 

i otrębami.

Orzechowo-czekoladowa
jaglanka z malinami

Składniki
(2 porcje)

Sposób wykonania
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banan
 (1 sztuka)

mango
 (1/2 sztuki)
pomarańcza
 (1 sztuka)

 

Zmiksuj wszystkie składniki. 
Jeśli smoothie będzie dla
Ciebie zbyt gęste możesz

dodać niegazowaną
 wodę mineralną.

Żółte smoothie 
z banana, mango

 i pomarańc

Składniki
(2 porcje)

Sposób wykonania



Mam nadzieję, że po spróbowaniu moich
przeciwzapalnych przepisów 

na słodko Twoje kubki smakowe są usatysfakcjonowane :)
 
 

Na koniec chciałabym Cię zaprosić do pozostania ze mną 
w kontakcie! Na stronie mojej poradni znajdziesz również inne
przepisy (i na słodko i na „słono”), a także artykuły dotyczące

żywienia w endometriozie, Hashimoto, PCOS i insulinooporności 
oraz wspierania żywieniowego płodności i odżywiania w ciąży.

 
 
 

 

dla kobiet w ciąży:

dla kobiet z endometriozą:

Strona poradni:
www.kobiecastronadietetyki.pl

Facebook:
 Fanpage Poradni:

Grupy:

dla osób starających się o dziecko:

https://www.facebook.com/poradniadietetyknawalizkach/
https://www.facebook.com/poradniadietetyknawalizkach/
https://www.facebook.com/groups/203773060176535/
http://dietetyknawalizkach.pl/
http://dietetyknawalizkach.pl/
https://www.facebook.com/groups/366166360528220/
https://www.facebook.com/groups/276958339952624/
http://dietetyknawalizkach.pl/
http://dietetyknawalizkach.pl/
http://dietetyknawalizkach.pl/
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