
S A B A T O N  K I T C H E N
Przeciwzapalny

 jadłospis wiosenny
stworzony przez dietetyka klinicznego

+produkty w gramach i miarach domowych

+zamienniki i uwagi dietetyka

www.kobiecastronadietetyki.pl



Nazywam się Paulina Górska i jestem dietetykiem klinicznym
specjalizującym się w żywieniu wspierającym płodność, żywieniu

kobiet w ciąży oraz dietoterapii endometriozy, PCOS,
insulinooporności i choroby Hashimoto.

 
Obecnie poszerzam swoją wiedzę realizując

 pracę doktorską
 na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

 
W pracy z pacjentem łączę wiedzę opartą na badaniach naukowych

(EBM - Evidence-based medicine) z praktycznym
i indywidualnym podejściem.

 
Staram się, aby proces zmiany nawyków żywieniowych był jak

najbardziej zindywidualizowany i prosty. Dlatego stawiam przede
wszystkim na posiłki szybkie i łatwe w przygotowaniu. 

 
 

Mam nadzieję, że moje propozycje zainspirują Cię do prostej
 i pysznej zmiany nawyków żywieniowych! :)

 

Jeśli masz pytania lub chcesz skorzystać 
z mojej pomocy, napisz:

O autorce

kobiecastronadietetyki@gmail.com



Jadłospis
zawiera:

1800 kcal 15%
białka

35%
tłuszczu

50%
węglowodanów

a oprócz tego:

odpowiedni stosunek
 kwasów omega-6 

do omega-3

sezonowe
produkty wiosenne

dużą ilość składników
o działaniu

przeciwzapalnym

www.kobiecastronadietetyki.pl

ilość błonnika, która 
wspomaga pracę jelit

 i pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej masy ciała



Dzień 1.



Ogórek: rzodkiewka / pomidor / ogórek małosolny lub kiszony
Chleb żytni na zakwasie: kromka chleba żytniego na zakwasie (30g)
dostarcza około 66 kcal, 1.5g białka, 0.5g tłuszczu, 12.2g
węglowodanów oraz 1.6g błonnika. Znając te wartości możesz
wymienić je na inne pieczywo - najlepiej z niskim indeksem
glikemicznym, tj. z mąki pełnoziarnistej (typ 1850 lub wyżej), gryczanej,
orkiszowej, jęczmiennej.

Śniadanie

Zamienniki
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Maliny: truskawki / borówki  

Do przygotowania smoothie użyj mniej dojrzałego banana.
Sprawdź czy napój migdałowy, który kupujesz nie zawiera dodatku
cukru. 

Drugie śniadanie

Zamienniki
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Uwagi



Sok warzywno-owocowy: jeśli nie posiadasz sokowirówki, zamień
sok na surówkę z tartej marchewki i jabłka. Zamiast nasion chia dodaj
olej lniany. 
Ryż brązowy:  kasza gryczana palona / kasza orkiszowa / 

                                 kasza jaglana

Obiad

Zamienniki
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Rukola: roszponka / sałata masłowa / sałata karbowana lub inna
ulubiona
Pomidor: papryka zielona / ogórek 
Kasza jaglana: ryż brązowy

Kolacja

Zamienniki
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Dzień 2.



Chleb żytni na zakwasie: kromka chleba żytniego na zakwasie (30g)
dostarcza około 66 kcal, 1.5g białka, 0.5g tłuszczu, 12.2g
węglowodanów oraz 1.6g błonnika. Znając te wartości możesz
wymienić je na inne pieczywo - najlepiej z niskim indeksem
glikemicznym, tj. mąki pełnoziarnistej (typu 1850 lub wyżej), gryczanej,
orkiszowej, jęczmiennej.
Pomidor: papryka zielona / ogórek 
Maliny: truskawki/borówki

Śniadanie

Zamienniki
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Uwagi
Wybierz miód o ciemniejszej barwie jeśli masz taką możliwość.
Ciemne miody mają wyższą zawartość przeciwzapalnych polifenoli.
Sprawdź czy napój migdałowy, który kupujesz nie zawiera dodatku
cukru.



Drugie śniadanie

Zamienniki
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Płatki owsiane: płatki jaglane / płatki żytnie
Borówki: maliny / truskawki

Uwagi
Wybierz płatki owsiane zwyczajne lub górskie (chyba, że jesteś na
diecie lekkostrawnej - w tym przypadku lepszym wyborem będą płatki
owsiane błyskawiczne).
Jeśli stosujesz dietę bezglutenową, zwróć uwagę czy na opakowaniu
płatków owsianych znajduje się symbol przekreślonego kłosa.
Świadczy on o tym, że produkt, który kupujesz jest bezglutenowy.



Łosoś: makrela 
Ryż brązowy: kasza orkiszowa / kasza jaglana
Rzodkiewka: ogórek / pomidor
Oliwa z oliwek: olej lniany tłoczony na zimno

Obiad

Zamienniki
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Ogórek: rzodkiewka / pomidor
Kasza gryczana niepalona: kasza orkiszowa

Kolacja

Zamienniki
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Dzień 3.



Chleb żytni na zakwasie: kromka chleba żytniego na zakwasie (30g)
dostarcza około 66 kcal, 1.5g białka, 0.5g tłuszczu, 12.2g
węglowodanów oraz 1.6g błonnika. Znając te wartości możesz
wymienić je na inne pieczywo - najlepiej z niskim indeksem
glikemicznym, tj. mąki pełnoziarnistej (typu 1850 lub wyżej), gryczanej,
orkiszowej, jęczmiennej.
Banan: śliwki suszone (5 sztuk dobrej jakości śliwek suszonych, bez
dodatku cukru)

Śniadanie

Uwagi
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Sprawdź czy napój migdałowy, który kupujesz nie zawiera dodatku
cukru. 

Drugie śniadanie

Zamienniki
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Borówki: maliny / truskawki

Uwagi



Pestki dyni: nasiona słonecznika
Soczewica czerwona: soczewica zielona / czarna
Kasza gryczana niepalona: kasza orkiszowa
Papryka czerwona: papryka żółta / zielona
Cukinia: bakłażan / brokuły / marchew / kalafior / fasolka szparagowa

Obiad

Zamienniki
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Pestki dyni: nasiona słonecznika
Ryż brązowy: kasza jaglana / kasza orkiszowa

Kolacja

Zamienniki
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Na koniec chciałabym zaprosić Cię 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, insulinooporności 

oraz wspierania żywieniowego płodności i odżywiania w ciąży.
 

Zapraszam Cię również do prowadzonych przeze mnie grup na
Facebooku, które zrzeszają osoby o podobnych

 potrzebach i problemach.
 
 
 

Strona poradni:
www.kobiecastronadietetyki.pl

Facebook

Grupa dla osób starających się o dziecko

Grupa dla kobiet w ciąży

Grupa dla kobiet z endometriozą

https://www.facebook.com/poradniadietetyknawalizkach/
http://kobiecastronadietetyki.pl/
https://www.facebook.com/poradniadietetyknawalizkach
https://www.facebook.com/groups/203773060176535
https://www.facebook.com/groups/366166360528220?modal=false&should_open_composer=false&hoisted_section_header_type=notifications&show_migration_preparation_dialog=false&show_migration_onboarding_dialog=false
https://www.facebook.com/groups/276958339952624?modal=false&should_open_composer=false&hoisted_section_header_type=notifications&show_migration_preparation_dialog=false&show_migration_onboarding_dialog=false

