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Plan żywieniowy
CHARAKTERYSTYKA

Energetyczność
 ilość kalorii w ciągu dnia

01

1869 kcal

02

81 g
78 g

218 g

Białko,Tłuszcze i Węglowodany
 ilość makroskładników w ciągu dnia

Błonnik pokarmowy
Średnia ilość błonnika w ciągu

dnia

03

32 g

04

05

06

Proporcje omega6/omega3
 proporcja dzienna kwasów

tłuszczowych

Ładunek glikemiczny
Średni ładunek

glikemiczny dzienny

Sód
 ilość sodu w ciągu dnia

1.5 do 1.0

57 pkt.

1307 mg

Ułożony przez dietetyków Poradni Zdrowepasje



TYGODNIOWY PLANER POSIŁKÓW

P O N I E D Z I A Ł E K
Nocna owsianka z jagodami i bananem
Sałatka z pieczonym łososiem
Warzywny gulasz z ciecierzycą i kaszą gryczaną
Pasto z awokado i jajek z pieczywem

W T O R E K

Ś R O D A

C Z W A R T E K

P I Ą T E K

S O B O T A

Dieta DASH

NIEDZIELA
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Nie zapominaj o wodzie mineralnej!
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Lista zakupów Na 1 dzień

Produkty zbożowe
Chleb żytni razowy 70g
Kasza gryczana 70g
Płatki owsiane 30g

Warzywa
Cebula czerwona 25g
Brokuły 100g
Ciecierzyca gotowana 80 g
Papryka czerwona 120g
Kiełki brokułu 16
Pomidor 170g
Sałata rzymska 60g
Czosnek 5g
Szczypiorek 5g

Owoce
Awokado 70g
Banan 120g
Jagody 65g

Orzechy, pestki 
i nasiona

 

Mleko
 i produkty mleczne
Mleko 2% 250ml
Ser mozzarella light 60g

Mięso 
i jaja

Jaja 50g

 

Oleje i tłuszcze
Oliwa z oliwek 15ml
Olej rzepakowy 5ml

Ryby
 i owoce morza

Łosoś świeży 100g

Inne produkty
Miód 12g
Majonez 12g
Sok z cytryny 2ml

Przyprawy
Kolendra liście świeże
Papryka chili płatki
Tymianek suszony
Papryka słodka w proszku
Oregano suszone 
Pieprz czarny 
Zioła prowansalskie 1g
Sól 1g
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Przepisy  
poniedziałek



Energia
 

429 kcal

Przygotowanie:

Nocna owsianka z jagodami i bananem

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Jagody są bogate w kemferol czyli roślinny
polifenol który działa przeciwnowotworowo.

Banan - 120g (1 sztuka)
Jagody - 65g (1/2 garści) mogą być
mrożone
Miód pszczeli - 12g (1/2 łyżki)

Banana obrać i pokroić w kostkę. 
Do słoika wlać mleko, wsypać płatki owsiane,
dodać melon, jagody oraz miód, wymieszać,
zamknąć szczelnie i wstawić do lodówki na
minimum 12 godzin, najlepiej 24 godziny. 
Przed podaniem delikatnie zagrzać.

1.
2.

3.

Śniadanie

Białko
 

13,8 gramów

Tłuszcze
 

7,9 gramów

Węglowodany
 

78,7 gramów

Błonnik
pokarmowy
6,19 gramów

Mleko 2% - 250ml (1 szklanka)
Płatki owsiane - 30g (3 łyżki)
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Energia
 

447 kcal

Przygotowanie:

Sałatka z pieczonym łososiem

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Kwas DHA który znajduje się w  tłustych rybach
morskich hamuje rozwój komórek
nowotworowych 

Kiełki z brokułu - 16g (2 łyżki)
Cebula czerwona - 25g (1/4 sztuki)
Łosoś świeży - 100g
Pomidor - 170g (1 sztuka)

Filet z łososia umyć, osuszyć, doprawić
szczyptą pieprzu czarnego i tymianku
suszonego. Grillować lub usmażyć na patelni
z obydwu stron, odstawić na bok. 
Cebulę obrać, pokroić w półplasterki. Ser
mozzarella pokroić w kostkę. 
Sałatę umyć, osuszyć i porwać na mniejsze
kawałki, przełożyć do miski, dodać
pokrojonego w kostkę pomidora.
 Do miski dodać kiełki brokułów, cebulę i ser
mozzarella. Na górę położyć kawałek łososia.
Sałatkę przed podaniem polać oliwą z oliwek.

1.

2.

3.

4.

5.

Lunch

Białko
 

34,7 gramów

Tłuszcze
 

29,3 gramów

Węglowodany
 

12,5 gramów

Błonnik
pokarmowy
5,0 gramów

Sałata rzymska - 70g (7 liści)
Ser mozzarella light - 60g (1/2 sztuki
Tymianek suszony - szczypta
Pieprz czarny - szczypta 
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Energia
 

494 kcal

Przygotowanie:

Warzywny gulasz z ciecierzycy 
z kaszą gryczaną

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Ciecierzyca zawiera duże ilości witamin z grupy B.
Wpływają one m.in. na poprawne funkcjonowanie
układu nerwowego.

Brokuły - 100g (1 szklanka)
Ciecierzyca gotowana - 80g (1/2
szklanki)
Kasza gryczana - 50g (5 łyżek)
Olej rzepakowy - 10ml (1 łyżka)
Czosnek - 5g (1 ząbek)
Papryka czerwona - 120g (1/2 sztuki)

Kaszę gryczaną ugotować według przepisu na
opakowaniu. Paprykę pokroić w dużą kostkę.
Czosnek przecisnąć przez praskę. Brokuł
podzielić na różyczki. 
Dodać czosnek, chwilę podsmażać. Dodać
paprykę i brokuły, podsmażać 2-3 minuty.
Dodać ciecierzycę i przecier pomidorowy,
gotować na małym ogniu 10-15 minut. 
Na koniec danie doprawić do smaku. 
Podawać z ugotowaną kaszą gryczaną.

1.

2.

3.

4.
5.

Obiad

Białko
 

20,7 gramów

Tłuszcze
 

10,2 gramów

Węglowodany
 

85,2 gramów

Błonnik
pokarmowy
14,4 gramów

Papryka czerwona - 120g (1/2 sztuki)
Liście kolendry świeże - garść
Tymianek suszony - szczypta
Oregano suszone - szczypta
Pieprz czarny - szczypta 
Papryka słodka - szczypta
Sól - szczypta 
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Energia
 

479 kcal

Przygotowanie:

Pasta z awokado i jajek z pieczywem

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Awokado zawiera luteinę i zeaksantynę, które są
silnymi antyoksydantami chroniącymi oczy przez
m.in. zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej

Chleb żytni razowy - 70g (2 kromki)
Awokado - 70g (1/2 sztuki)
Jaja kurze - 50g (1 sztuka)
Majonez - 12g (1/2 łyżki)

 Awokado przekroić na pół, wyjąć pestkę oraz
wydrążyć miąższ, przełożyć do miski, dodać
sok z cytryny, ugnieść widelcem. Jajka
ugotować na twardo, zalać zimną wodą,
odstawić do ostygnięcia, obrać ze skorupki,
przełożyć do awokado. 
 Do miski dodać majonez, oliwę z oliwek,
szczyptę pieprzu czarnego, zblendować do
uzyskania jednolitej kremowej struktury.
Pieczywo posmarować pastą.

1.

2.

Kolacja

Białko
 

11,9gramów

Tłuszcze
 

31,1 gramów

Węglowodany
 

41,5gramów

Błonnik
pokarmowy
6,1 gramów

Oliwa z oliwek - 10ml (1 łyżka)
Sok z cytryny - 2ml (1 łyżeczka)
Pieprz czarny - szczypta 
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Dzienne podsumowanie  
wartości odżywczych 

Poniedziałek 

Witaminy
Witamina A: 1609ug
Witamina D: 13,9ug
Witamina E: 17,4mg
Tiamina (B1): 1,5mg 
Ryboflawina (B2): 1,7mg
Niacyna (B3): 17mg
Witamina B6: 3,6mg
Foliany: 694ug
Witamina B12: 6,8ug
Witamina C: 332mg

Składniki mineralne
Sód: 1307mg
Potas: 4055mg
Magnez: 747mg
Żelazo: 14mg
Wapń: 1556mg
Cynk: 13mg
Mangan: 7,6mg
Fosfor: 1942mg
Miedź: 1,6mg

Makroskładniki
Wartość energetyczna: 1869 kcal
Białko: 81,5g
Tłuszcze: 78,5g
Węglowodany przyswajalne: 164,4g
Błonnik pokarmowy: 32,6g

Składniki specjalne
Kwasy omega3: 8,1g
Kwasy omega6: 5,5g
Proporcja omega6/3: 1.5/1.0
Ładunek glikemiczny: 57pkt.



Punkt

4

Zalecenia dietetyczne

Punkt

3

Punkt

2

Punkt

1

Postaraj się ograniczyć produkty
wysoko przetworzone. Wybieraj
produkty nisko przetworzone.

Pokochaj jakość jedzenia

Produkty wysoko
przetworzone

Przynajmniej 1,5 l dziennie. Oprócz
nawodnienie woda mineralne dostarcza

składników mineralnych

Pij wodę mineralną
średniozmineralizowaną

Nie waż warzyw w diecie. Jedz ich ile chcesz. Wpływają
pozytywnie na Twój organizm

Warzywa w jadłospisie

Postaraj się wprowadzić zalecenia dietetyczne aby
jeszcze lepiej wykorzystać plan żywieniowy

Nadmiar soli powoduje
nadciśnienie tętnicze

Ograniczyć sól

Bądź aktywny fizycznie

Postaraj się spacerować codziennie,
 a swoje mięśnie trenuj przynajmniej 2 razy w

tygodniu 
 

 stworzone przez zespół dietetyków Poradni dietetycznej Zdrowepasje

Rękodzieło dietetyczne
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Punkt

4

Kuchenne wskazówki

Punkt

3

Punkt

2

Punkt

1

zespół dietetyków Poradni dietetycznej Zdrowepasje

Plan żywieniowy sprawdził

Postaraj się spożywać i podgrzewać
produkty które znajdują się w szklanych
pojemnikach. Plastik wpływa negatywnie

na Twoje ciało i planetę.

Unikaj plastiku

Postaraj się spożywać różnorodne produkty
spożywcze. Im więcej rodzajów ich zjesz tym

Twoje ciało będzie lepiej odżywione

Różnorodność produktów

Jeżeli zostają końcówki produktów spożywczych w
trakcie stosowania planu żywieniowego dodaj je do

potraw. Dbajmy o planetę! 

Produkty które zostają

Praktyczne wskazówki które ułatwią przygotowanie
posiłków z planu żywieniowego

Przyprawy oprócz smaku
dostarczają posiłków wielu

cennych substancji działających
prozdrowotnie

Eksperymentuj z
przyprawami

Produkty zbożowe

Postaraj się produkty zbożowe m.in. ryż, makaron i
płatki gotować metodą al dente, czyli krócej niż

instrukcja na opakowaniu. Są zdrowsze! 
 

str. 13



str. 14

Rękodzieło dietetyczne  
stworzone przez zespół dietetyków 

Opole 2022


