
SKORZYSTAJ Z POMOCY
Jeżeli wielokrotnie podejmowane przez 
Ciebie próby odchudzania nie przyniosły 
dotąd spodziewanego efektu, to prawdo-
podobnie zastosowanie po raz kolejny 
tej samej strategii także nie zakończy się 
sukcesem. Być może popełniasz błędy, 

których uświadomienie i wyeliminowa-
nie jest konieczne, aby Twoje wysiłki nie 
poszły na marne. Nie zawsze powszech-
ne rady typu: jeść mniej i więcej się ruszać, 
będą wystarczające, aby osiągnąć cel. Ze 
względu, na fakt, że w dietetyce panuje 
ogromny chaos informacyjny, a w me-

diach pojawia się wiele nierzetelnych ar-
tykułów, mających przyciągnąć czytelnika 
chwytliwym tytułem, najrozsądniejszym 
wyborem będzie skorzystanie z pomocy 
specjalisty - dietetyka. Dzięki takiej współ-
pracy możesz liczyć na indywidualne po-
dejście oparte na rzetelnej wiedzy, co jest 
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bardzo przydatne zwłaszcza na początku 
odchudzania. Wiele przekonań społeczeń-
stwa na temat diety i odchudzania nie ma 
odzwierciedlenia w rzeczywistości i nijak 
ma się do wiedzy akademickiej i wyników 
badań naukowych, dlatego nie kieruj się 
radami koleżanki czy znanej osobowości 
z telewizji. Zdrowe odchudzanie, zwłaszcza 
jeżeli należy uwzględnić także towarzyszą-
ce jednostki chorobowe, wymaga rozle-
głej wiedzy na temat anatomii, biochemii, 
żywienia, a często także psychodietetyki. 
Sami często posiadamy zbyt mało informa-
cji, tkwimy w mylnych przekonaniach, co 
skutecznie utrudnia redukcję masy ciała. Na 
co dzień korzystamy z usług specjalistów: 
lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów, architek-
tów i mechaników. Czerpiemy z ich wiedzy 
i doświadczenia, a zatem warto tak samo 
postępować w przypadku dietetyki. Samo-
dzielne odchudzanie także jest możliwe, 
wymaga jednak większego zaangażowania 
oraz zdobycia podstawowej wiedzy na 
temat żywienia i funkcjonowania ludzkiego 
organizmu.

ZMIEŃ NASTAWIENIE
Wiele osób podejmując się odchudzania 
wyznacza sobie krótkoterminowy cel: wa-
kacje, ślub, ważna impreza firmowa itp. 
Dajemy sobie miesiąc lub dwa na zrzuce-
nie kilkunastu kilogramów i wyrzeźbienie 
sylwetki. Przechodzimy na restrykcyjną 
dietę, którą trudno utrzymać. Tymczasem 
zanim podjęliśmy decyzję o wprowadze-
niu zmian, ignorowaliśmy sygnały naszego 

organizmu przez czas znacznie dłuższy niż 
ten, który wyznaczyliśmy sobie na odchu-
dzanie. Redukcja masy ciała, a w gruncie 
rzeczy redukcja tkanki tłuszczowej, bo to 
o nią najbardziej chodzi, to proces dłu-
gotrwały. Codzienne sprawdzanie wagi 
nie ma sensu, a często też jest źródłem 
frustracji, gdy mimo usilnych starań, waga 
nie dość, że nie spada to wręcz wzrasta. 
Znasz to? W wielu przypadkach w takiej 
sytuacji uznajemy, że ponieśliśmy porażkę 
i porzucamy dietę. Dlatego tak istotna jest 
zmiana myślenia, zrzucenie z siebie presji 
wymuszonej krótkim czasem na pozbycie 
się kilogramów i stopniowe dążenie do 
celu, bez pośpiechu. 

NIE SKUPIAJ SIĘ NA SZCZEGÓ-
ŁACH
W mediach można znaleźć tysiące sposo-
bów mających rzekomo pomóc w utracie 
wagi, toczą się spory dotyczące wyższości 
śniadań białkowo-tłuszczowych nad tymi 
złożonymi głównie z węglowodanów, zie-
lonej herbaty nad czarną, pory posiłków, 
żywności bezglutenowej czy skuteczności 
rozmaitych suplementów. Nie są to jednak 
elementy, które powinny mieć kluczowe 
znaczenie dla osoby z nadmierną masą 
ciała, która dąży do jej redukcji. To szcze-
góły mające znaczenie u zawodowych 
sportowców czy osób z towarzyszącymi 
schorzeniami. Na początku odchudzania 
należy się skupić na priorytetach, a takim 
jest przede wszystkim deficyt kaloryczny. 
Wszystkie pozostałe kwestie, ta-

Początek roku to moment, w którym wiele osób podejmuje wyzwanie zrzuce-
nia nadprogramowych kilogramów. Często jednak motywacji do stosowania 
założeń diety i zwiększonej aktywności fizycznej nie wystarcza nam na długo. 
Wraz z nadejściem wiosny i słoneczną pogodą ponownie przypominamy sobie 
o niespełnionych noworocznych postanowieniach, nieuchronnie zbliżającym się 
urlopie i dalekiej od ideału formie. Znowu. Siłownie na nowo przeżywają ob-
lężenie, a my stosujemy koleją dietę: im mniej czasu sobie daliśmy, tym bar-
dziej drastyczną. W końcu zmęczeni restrykcjami odpuszczamy, a kilogramy 
wracają z nawiązką. Jeżeli powyższy opis brzmi znajomo, może czas zmienić 
strategię? Jak z głową zabrać się za odchudzanie? Jakich efektów spodziewać się 
w jakim czasie? I dlaczego nie chudniesz na diecie? 
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kie jak ilość i godziny posiłków, ich rodzaj 
czy rozkład makroskładników są istotne, 
ale mają drugorzędne znaczenie. Jeżeli 
nie wygenerujemy deficytu kaloryczne-
go, masa ciała nie będzie spadać, nawet 
jeżeli zrealizujemy inne założenia nasze-
go nowego planu żywieniowego. Jeżeli 
dostarczamy więcej niż wynosi nasze 
zapotrzebowanie i zdolności organizmu 
do wykorzystania energii, nadmiar groma-
dzony jest w postaci tkanki tłuszczowej, 
a masa ciała wzrasta. Jeżeli dostarczamy 
mniej, masa ciała spada. Jeżeli nie chud-
niesz, należy przyjąć, że wbrew temu, co 
myślisz, nie występuje u Ciebie deficyt 
kaloryczny. To kolejny powód, aby odchu-
dzanie rozpocząć od wizyty u dietetyka, 
który po przeprowadzeniu wywiadu oraz 
dokonaniu pomiarów obliczy zapotrzebo-
wanie i ustali kaloryczność, która pozwoli 

na bezpieczną utratę masy ciała. Obli-
czeń możemy też dokonać samodzielnie 
w internetowym kalkulatorze, jednak nie 
zawsze potrafimy zrobić to prawidłowo. 
Błędy w szacunkach są częstą przyczyną 
braku efektów w odchudzaniu, bowiem 
laikowi trudno ocenić chociażby poziom 
aktywności fizycznej, która jest jedną ze 
składowych naszego całkowitego zapo-
trzebowanie energetycznego. Dodatkowo 
w trakcie odchudzania, po utracie kilku 
kilogramów należy dokonać ponownych 
przeliczeń i wprowadzić modyfikację do 
dotychczasowych ustaleń. Warto też pa-
miętać, że jeżeli deklarujemy, np. 4 treningi 
tygodniowo i na tej podstawie ustalamy 
swoje zapotrzebowanie, a w rzeczywi-
stości zrealizujemy tylko połowę z nich, 
to może się okazać, że zamiast ujemnego 
bilansu mamy zerowy i waga uparcie stoi 

w miejscu. Dlatego warto od początku 
szczerze określić swoje możliwości, biorąc 
pod uwagę aktualny tryb życia. 

LICZ!
Niezbędna w trakcie odchudzania staje się 
także waga kuchenna i dokładne odmie-
rzanie produktów, zwłaszcza na początku. 
Nie opieraj się na miarach domowych 
typu szklanka czy łyżka, ponieważ mogą 
mieć zaskakująco różne pojemności. Sza-
cowanie gramatury „na oko” może być 
bardzo mylące i w efekcie, zamiast defi-
cytu, możemy mieć nadwyżkę kaloryczną, 
a waga zamiast spadać będzie wzrastać. 

JAKA DIETA JEST 
NAJSKUTECZNIEJSZA?

Jak już zostało wspo-
mniane: taka, którą jeste-
śmy w stanie utrzymać. 
Żadna dieta - Dukana, 
dr Dąbrowskiej, bezglu-
tenowa, paleo, o niskim 
indeksie glikemicznym, 
ketogeniczna czy jaka-
kolwiek inna, nie zagwa-
rantuje nam utraty wagi. 
W każdej z nich nadal 
nadrzędnym elementem 
będzie deficyt kaloryczny. 
Większość popularnych 
diet to diety eliminacyj-
ne. U wielu osób wyklu-
czenie określonej grupy 
produktów z diety przy-
czynia się do ogranicze-
nia spożywanych kalorii 
i tym samym utraty wagi. 
Nie musimy zatem szu-
kać cudownych rozwią-
zań, nadal możemy jeść 
ulubione potrawy, odpo-
wiednio je modyfikując 
i mając z tyłu głowy pod-
stawowe zasady rządzące 
dietą redukcyjną. 
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W przypadku niektórych produktów 
różnice w kaloryczności, w zależności 
od ilości, mogą być naprawdę znaczące, 
dlatego w czasie odchudzania ważna jest 
nie tylko jakość produktów i stosowanie 
zdrowej diety, ale przede wszystkim wy-
generowanie wspomnianego już defi-
cytu kalorycznego. Przykładowo: 1 łyżka 
migdałów (15 g) to około 90 kilokalorii, 
zatem niekontrolowane podjadanie ich 
przy filmie może skończyć się przyjęciem 
sporej ilości dodatkowych kalorii. Z kolei 
100 g mleczka kokosowego to nawet 200 
kilokalorii, a dolane sowicie, np. do curry 
znacznie podniesie jego kaloryczność. 
Zaledwie jedna łyżka oliwy (10 g) to około 
90 kilokalorii, a dodana prosto z butelki 
do klasycznego pesto będzie mieć ich 
znacznie więcej. Nie zapominaj też o wli-
czaniu kalorii pochodzących z napojów. 
Często o nich zapominamy, tymczasem 
250 ml świeżego soku pomarańczowego 
to ponad 100 kilokalorii, a kawa z mlekiem 
i cukrem może mieć nawet ponad 200 
kilokalorii. 

CO ZE SŁODYCZAMI?
Czy odchudzanie to zatem wyłącznie re-
strykcje? Oczywiście, że nie! Kalorie liczą 
się tak samo z awokado, jak i z czekolady. 
Mając tę świadomość, możemy z powo-
dzeniem zaplanować dietę redukcyjną, 
która od czasu do czasu uwzględni także 
ulubione przekąski. Niezwykle trudno jest 
zmienić z dnia na dzień nawyki żywienio-
we, a co więcej utrzymać dietę, która nakła-
da bardzo dużo ograniczeń przez dłuższy 
czas. Najlepsza dieta to ta, którą jesteśmy 
w stanie realizować w dłuższej perspek-
tywie, a nie tylko przez miesiąc, niezwy-
kle się przy tym męcząc. Jeżeli korzystasz 
z pomocy dietetyka, poproś o wpisanie 
do planu żywieniowego ulubionych pro-
duktów, a jeżeli samodzielnie planujesz 
jadłospis, warto skorzystać z aplikacji do 
liczenia kalorii i skrupulatnie zapisywać 
wszystkie posiłki, napoje i przekąski.

JAK WYGENEROWAĆ DEFICYT?
Można to zrobić na dwa sposoby: poprzez 
odpowiednio niską podaż kilokalorii oraz 

aktywność fizyczną, która zwiększy zapo-
trzebowanie energetyczne organizmu. 
Zaleca się, aby po obliczeniu swojego 
zapotrzebowania wliczając w nie swoją 
aktywność fizyczną, odjąć od tego wyniku 
10-15%. Dodatkowo warto zadbać o tzw. 
NEAT, czyli spontaniczną, pozatreningową 
aktywność fizyczną. Przy współczesnym 
stylu życia powinniśmy o tym wszyscy pa-
miętać, natomiast w czasie redukcji masy 
ciała jest to szczególnie ważne. Dłuższy 
spacer z psem, schody zamiast windy, 
intensywne sprzątanie, aktywne zaba-
wy z dziećmi, możliwości jest naprawdę 
wiele. Po prostu - ruszaj się jak najczęściej!

WSZYSTKO ALBO NIC
Wiele osób podchodzi do odchudzania 
bardzo restrykcyjnie: od poniedziałku zero 
słodyczy, alkoholu, wyjść na miasto. Przez 
pewien czas udaje się stosować do wyśru-
bowanych, zero-jedynkowych założeń, aż 
pewnego dnia następuje kryzys. Lądu-
jemy na kanapie z batonikiem i winem 
w ręku. I w tym momencie porzucamy 
dietę, bo skoro się złamaliśmy, nie do-
trzymaliśmy słowa, to dieta nie ma sensu. 
Tymczasem ten jeden gorszy wieczór być 
może przyczyni się do zatrzymania wagi 
na dwa, trzy dni, a później uda nam się 
realizować cel dalej, czyli chudnąć. Nie 
da się uniknąć pewnych sytuacji towarzy-
skich, rodzinnych czy po prostu cięższych 
dni. Dlatego wszystkie restrykcyjnie diety 
działają – zazwyczaj na krótko. Jak już zo-
stało wspomniane, odchudzanie to cel 
długoterminowy, w którym jest miejsce 
i na zdrowe niskokaloryczne produkty, jak 
i tzw. produkty rekreacyjne o wysokiej 
smakowitości, spożywane okazjonalnie.

DLACZEGO WAGA NIE SPADA?
Czasami problem z zatrzymaniem wagi 
jest prozaiczny: błędnie obliczone zapo-
trzebowanie kaloryczne, złe oszacowanie 
gramatury pokarmów czy niewliczanie 
wszystkich spożytych produktów do bi-
lansu. Kolejna kwestia, którą należy po-
ruszyć, to fakt, że redukcja masy ciała nie 
przebiega liniowo. Jeżeli by prześledzić 
wagę osoby na diecie odchudzającej, to 

okazuje się, że wahania wagi na przestrze-
ni nawet dwóch dni mogą być znaczące, 
szczególnie w przypadku kobiet. Z czego 
to wynika? W pierwszych dniach redukcji 
waga zazwyczaj spada dość szybko: zmie-
niamy nawyki żywieniowe, zwiększamy 
ilość błonnika w diecie itd., dzięki czemu 
tracimy spore ilości nagromadzonej wody. 
Szybko jednak okazuje się, że spadek wagi 
nie jest tak duży, jak wskazywałyby na to 
obliczenia, co powoduje spadek motywa-
cji i chęć porzucenia diety. Nie oznacza 
to, że dieta nie działa. Istnieje wiele czyn-
ników, które czasowo mogą maskować 
ubytek tkanki tłuszczowej i powodować 
wzrost wagi (nie samej tkanki tłuszczowej!). 
Do najczęstszych przyczyn należą m. in.: 
zaleganie treści pokarmowej w jelitach 
– w czasie stosowania diety zazwyczaj 
zwiększamy spożycie produktów pełno-
ziarnistych, owoców i warzyw, a tym sa-
mym błonnika, co powoduje zwiększenie 
objętości treści pokarmowych i chwilowy 
wzrost wagi. Może także dochodzić do 
retencji wody na skutek zmian hormo-
nalnych w trakcie cyklu miesięcznego 
u kobiet: po miesiączce waga zazwyczaj 
jest niższa, dlatego najlepiej ważyć się 
mniej więcej w tym samym dniu cyklu. Do 
zatrzymywania wody może też dochodzić 
z powodu nadmiernego stresu i zwięk-
szenia poziomu kortyzolu czy też większej 
niż zwykle ilości węglowodanów w jadło-
spisie oraz po treningach. Warto jeszcze 
wspomnieć o tzw. efekcie Whoosh. Otóż 
komórki tłuszczowe, które w trakcie od-
chudzania zmniejszają swoja objętość, 
początkowo wypełniają się wodą. W koń-
cu jednak zostaje ona z nich uwolniona, 
diureza się nasila, a waga zmniejsza się. 
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, 
niezwykle ważna jest wytrwałość i cier-
pliwość, a także wiedza, która pomoże 
zrozumieć zmiany zachodzące w naszym 
organizmie w trakcie redukcji tkanki tłusz-
czowej lub wsparcie specjalisty dietetyka 
w tym procesie.

VERONIKA ULANECKA
Dietetyk
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