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SMUKŁA SYLWETKA 
– nie tylko na lato

Wiosna to czas, kiedy zaczynamy myśleć 
o sezonie letnim. Przyroda rozbudza się 
do życia, a my nabieramy energii do dzia-
łania. To najlepszy moment, żeby porzucić 
dotychczasowe złe nawyki. Dlatego w tym 
numerze, przedstawiamy podstawowe za-
sady zdrowego stylu życia. Jeżeli je zasto-
sujesz, będziesz cieszyć się nie tylko zdro-
wiem, ale i smukłą sylwetką. Zapraszamy 
do lektury!

ODŻYWIAJ SIĘ REGULARNIE
Posiłki należy spożywać w stałych, regular-
nych odstępach czasu, co około 3 godziny. 
Regularność nie oznacza tej samej pory 
każdego dnia, lecz równe odstępy czaso-
we. Śniadanie zjedz najpóźniej do dwóch 
godzin od przebudzenia. Nie rezygnuj 
z niego! Organizm po okresie nocnego 

postu potrzebuje porządnej dawki ener-
gii, by sprawnie funkcjonować cały dzień. 
Co ważne, jemy wtedy, kiedy jesteśmy 
aktywni. Zazwyczaj oznacza to jedzenie 
5 posiłków dziennie. Jednak jeżeli uczysz 
się w nocy lub pracujesz nad projektem 
w pracy do późna, nie rezygnuj z kolejne-
go posiłku. Istotne jest również, aby kolację 
zjeść na około 3 godziny przed snem. Zje-
dzona zbyt późno, nie da nam wypocząć, 
a organizm, zamiast się regenerować, sku-
pi się na trawieniu. Z kolei jeżeli przerwa 
będzie zbyt długa, nieznośne burczenie 
w brzuchu nie da nam zasnąć. Zapomnij 
o kolacji o 18! To znany mit dotyczący ży-
wienia. Każdy z nas prowadzi inny tryb 
życia, pracuje w innych porach, ma inny 
chronotyp czyli tzw. rytm określający pre-
ferowane godziny aktywności. Dlatego nie 

sugeruj się innymi osobami, ustal własne, 
indywidualnie dopasowane zasady, opie-
rając się na powyższych zaleceniach.

JEDZ RÓŻNORODNIE
Każdy z nas ma swoje ulubione potrawy, 
które mógłby jeść bez przerwy. Nie rezyg-
nuj z nich, ale pamiętaj, żeby urozmaicać 
dietę. RÓŻNORODNOŚĆ POSIŁKÓW ZA-
PEWNI WŁAŚCIWĄ PODAŻ SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH. Monotonna dieta będzie 
stanowić źródło niedoborów, co odbije się 
na Twoim zdrowiu, wyglądzie i samopo-
czuciu.

NIE REZYGNUJ Z TŁUSZCZÓW!
Wiele osób pragnących schudnąć 
w pierwszej kolejności wyklucza ze swojej 
diety niemal każdy rodzaj tłuszczu. Tym-
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czasem zastosowanie tak restrykcyjnej 
diety często ma zgubne skutki. U odchu-
dzających się w ten sposób kobiet najczęś-
ciej dochodzi do zaniku miesiączki. Należy 
pamiętać, że tkanka tłuszczowa w określo-
nej ilości jest nam niezbędna, produkuje 
między innymi estrogeny regulujące cykl 
menstruacyjny. W tłuszczach rozpuszcza 
się też pewna część witamin. Dlatego 
w żadnym wypadku NIE ELIMINUJ CAŁ-
KOWICIE TŁUSZCZÓW ZE SWOJEJ DIE-
TY, wybieraj je jednak uważnie. Ogranicz 
spożycie tłuszczów nasyconych, których 
źródłem są tłuste mięsa, smalec czy śmie-
tana. Postaw na nienasycone tłuszcze. 
Znajdziesz je w tłustych rybach morskich 
takich jak łosoś czy makrela. Koniecznie 
włącz do swojego jadłospisu również 
awokado. Każdego dnia w Twoim menu 
powinny znaleźć się orzechy, migdały, 
pestki dyni czy słonecznika.

JEDZ MINIMUM 5 PORCJI 
WARZYW I OWOCÓW 
DZIENNIE
Każdy nasz posiłek powinien być tak skom-
ponowany, by zawierał porcję warzyw lub 
owoców. Na pierwszy rzut oka może się to 
wydawać niewykonalne, ale wbrew pozo-
rom nie jest to takie trudne. Co tak napraw-
dę oznacza porcja? Szklanka świeżo wyciś-
niętego soku pomarańczowego, średnie 
jabłko, szklanka truskawek, pół brokuła, 
dwie średnie marchewki. To tylko niektóre 
z wariantów. Za właściwą ilość uważa się 
około 100 gramów lub pełną garść. Prze-
wagę powinny stanowić warzywa. Jeżeli 
trudno Ci w ciągu dnia zjeść wspomniane 
5 porcji w surowej postaci, na przekąskę 
między głównymi posiłkami przygotuj 
koktajl owocowy lub warzywny, stanowią-
cy odrębny posiłek. To prawdziwa bomba 
witaminowa! O to przede wszystkim nam 
chodzi – o dostarczenie witamin, antyok-
sydantów, błonnika i innych składników 
odżywczych przy jednocześnie niskiej 
wartości kalorycznej. W pierwszej kolej-
ności wybieraj świeże owoce i warzywa, 
najlepiej sezonowe, spożywane na suro-
wo. Rzadziej sięgaj po produkty mrożone, 
a konserwowe ogranicz do minimum.
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ZREZYGNUJ 
Z PRZETWORZONEGO 
JEDZENIA
Coraz mniejsza ilość wolnego czasu, spra-
wiła, że szukamy sposobów na ułatwienie 
sobie codzienności. Sięgamy po gotowe 
produkty, tzw. instant, których przyrządze-
nie trwa kilka minut. Dodatkowo najlepiej, 
jeżeli można je kupić na zapas i użyć w kry-
zysowej sytuacji. Producenci chętnie wy-
korzystują tę tendencję, czego skutkiem 
jest zalanie rynku spożywczego masą 
gotowej żywności z długim terminem 
przydatności do spożycia. Żurek, sos bo-
lognesse, placki ziemniaczane? Wszystkie 
dostaniemy w formie proszku, wystarczy 
zalać wodą i „obiad” gotowy. Biała mąka, 
cukier czy płatki śniadaniowe to produk-
ty tak przetworzone, że czasem bardzo 
trudno się domyślić, jaka była pierwotna 
forma żywności, z której zostały zrobione. 
By mogły długo leżeć na sklepowej pół-
ce, nim trafią do twojego koszyka, zostały 
okraszone dodatkami w postaci konser-
wantów i stabilizatorów. Zamień je na 
produkty najbliższe naturze. Czytaj etykie-
ty – zazwyczaj im krótszy skład, tym lepiej. 
Poszczególne składniki umieszczane są 
przez producentów na liście według za-
wartości. Im wyżej znajduje się w składzie 
dany składnik, tym więcej jest go w danym 
produkcie. Znajdź zdrowe zamienniki skle-
powych gotowców. Zrezygnuj ze wszyst-
kich błyskawicznych dań. Słodkie kakao 

rozpuszczalne zamień na naturalne gorz-
kie, zamiast gotowego jogurtu owocowe-
go wybierz ten naturalny i dodaj świeże 
owoce lub domowy dżem, a kostki roso-
łowe zastąp ziołami. Takie zmiany korzyst-
nie wpłyną nie tylko na twoje zdrowie, ale 
i sylwetkę. 

WYBIERZ ZDROWE 
ZAMIENNIKI CUKRU
Biały cukier to produkt, który powinniśmy 
bezwzględnie wykluczyć z codziennej 
diety. Zarówno ten w czystej formie, jak 
i ukryty w kupowanej, gotowej żywności. 
Równie niezdrowy jak biały jest też cukier 
brązowy oraz trzcinowy. Nie daj się nabrać 
na zapewnienia producentów o ich mniej-
szej szkodliwości. Oba wspomniane cukry 
nie są jedynie pozbawione melasy, czemu 
zawdzięczają złoty kolor. Zawiera ona nie-
wielkie ilości minerałów, co jednak nie czy-
ni z brązowego cukru zdrowego produktu. 
Jak ognia unikaj też syropu glukozowo-
fruktozowego, który jest dodawany niemal 
do wszystkiego: od jogurtów owocowych 
dla dzieci przez napoje, gotowe wyroby 
cukiernicze, aż po wędliny. Używa się go 
masowo, ponieważ jest tańszy od cukru. 
Kupując gotowe dania, NIEŚWIADOMIE 
SPOŻYWASZ OGROMNE ILOŚCI CUKRU 
w różnej postaci, dlatego przede wszyst-
kim odzwyczaj się od słodkiego smaku 
i wybieraj zdrowe zamienniki. Obecnie 
na rynku mamy sporo tego rodzaju pro-

duktów. Dostaniemy je niemal w każdym 
większym markecie. Są to między innymi 
ksylitol, czyli cukier pozyskiwany z brzozy, 
stewia czy syrop daktylowy. Bez obaw się-
gaj także po miód ze sprawdzonej pasieki.

PIJ WODĘ!
Za absolutne minimum uważa się  
1,5 l wody dziennie. Najlepiej jeżeli jest to 
czysta woda niegazowana. Na co dzień 
wybieraj wody nisko i średnio zminera-
lizowane bądź źródlane. Wodę wysoko 
zmineralizowaną poleca się sportowcom, 
dlatego możesz po nią sięgać w dni tre-
ningowe, by uzupełnić utracone wraz 
z potem składniki mineralne. Taka woda, 
pita przy małej aktywności fizycznej, może 
przyczyniać się m.in. do powstawania ka-
mieni nerkowych. Codziennie pij też zioła 
oraz susze owocowe. Nie tylko nawodnią 
organizm, ale też dostarczą cennych wi-
tamin i minerałów. Jeżeli masz problemy 
z wypijaniem dużych ilości wody, jedz 
więcej warzyw i owoców. Większość z nich 
w znacznej części składa się z wody. Przy-
kładowo cukinia zawiera 93%, truskawki 
90%, a banan 75% wody! Dodatkowo jest 
to woda strukturalna czyli łatwo przyswa-
jalna dla naszych komórek. Pij wodę stop-
niowo przez cały dzień. Duża ilość wypita 
naraz i tak zostanie wydalona. Postaw bu-
telkę w zasięgu wzroku i wyrób sobie na-
wyk sięgania po nią. Pamiętaj, pragnienie 
to już sygnał ostrzegawczy odwodnienia! 
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Jest nim także ból głowy. Dlatego jeżeli 
twoim podstawowym napojem jest kawa 
lub słodzony napój, zamiast sięgać po 
tabletkę przeciwbólową, napij się wody. 
Woda jest nam niezbędna do życia, przy 
jej udziale zachodzą wszelkie procesy me-
taboliczne, pomaga pozbyć się toksyn, zre-
dukować cellulit i nawilżyć skórę.

ZASMAKUJ W KISZONKACH
Mówi się, że jelita to nasz drugi mózg. 
Dlatego bardzo ważne jest dbanie o ich 
prawidłową florę bakteryjną. Nasz układ 
pokarmowy zamieszkuje nawet 1,5 kg 
bakterii! Naszym zadaniem jest zadbać, 
aby były to te właściwe, tzw. „dobre bak-
terie”, będące naszymi sprzymierzeńcami. 
Jak to zrobić? Przede wszystkim zdrową 
dietą, zawierającą produkty fermentowa-
ne. Kiszonki są niskokaloryczne, są przy 
tym bogactwem witamin i składników 
mineralnych, a dodatkowo wzmacniają 

naszą odporność. Kiszona kapusta, kiszone 
ogórki, zakwas buraczany czy kefir. Wybór 
jest naprawdę spory. Najlepiej przygo-
tować je samemu, a sklepowe spraw-
dzać, czy nie zostały zakwaszone octem, 
a nie przy pomocy naturalnej fermentacji. 
W okresach obniżonej odporności można 
się również wspomóc probiotykami do-
stępnymi w aptece.

RUSZAJ SIĘ!
Choć w walce o szczupłą sylwetkę 70% 
sukcesu stanowi dieta, to pozostałe 30%, 
czyli ruch, jest równie ważne. ĆWICZ MI-
NIMUM 3 RAZY W TYGODNIU, wybieraj 
różne aktywności. Może to być siłownia, 
basen, rower lub chociaż szybki spacer. 
Nie rzucaj się na głęboką wodę, nie for-
suj, szczególnie, jeżeli dopiero zaczynasz.  
Organizm potrzebuje również regeneracji. 
Niech ćwiczenia będą dla ciebie przyjem-
nym nawykiem, a nie przymusem.

POZWÓL SOBIE 
NA ODSTĘPSTWO
Narzucenie sobie zbyt wielu zasad jed-
nocześnie, może cię zniechęcić na tyle, 
że szybko porzucisz restrykcyjną dietę. 
Zmiany wprowadzaj stopniowo, ale kon-
sekwentnie. Trzymaj się planu, ale czasami 
pozwól sobie na tzw. „cheat meal”. Jest to 
coś, na co aktualnie masz ochotę, nieko-
niecznie zgodnego z ustalonym jadłospi-
sem. Taki posiłek czy przekąska poprawi 
Ci nastrój, da komfort psychiczny i nie 
dopuści do frustracji spowodowanej trzy-
maniem się sztywnych reguł. Wystarczy, że 
w 80% realizujesz swoje założenia – efekty 
twoich wysiłków się pojawią. 
DLATEGO JEDZ I CIESZ SIĘ JEDZENIEM!  

VeRoNiKa ulaNecKa
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