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1. WSTĘP

Zdrowie jest największą wartością, jaką posiadamy. Dbanie o zdrowie swoje i najbliższych nam 
ludzi to jedno z podstawowych zadań wszystkich żyjących w danej społeczności. 

Zdrowa dieta stanowi podstawę zachowania zdrowia i urody. Nie musi zawsze służyć odchu-
dzaniu, ale utrzymaniu ciała i umysłu w dobrej kondycji i zachowania ładnej sylwetki. Właściwie 
dobrana dieta chroni także przed ryzykiem wystąpienia wielu chorób i pomaga w leczeniu już 
istniejących, między innymi cukrzycy, choroby wieńcowej czy nadciśnienia tętniczego.

Zdrowo jeść to podstawa!

DIETA JEDYNA W SWOIM RODZAJU 
Jedząc 5 razy dziennie owoce lub warzywa, dostarczasz swojemu organizmowi dużo ener-

gii, żyjesz zdrowiej i lepiej. Dieta zawiera mało tłuszczu, ale za to dużo witamin. Dzięki niej 
szybko stracisz zbędne kilogramy i nabierzesz ochoty do życia. Wystarczy, że 5 razy dziennie 
zjesz porcję owoców lub warzyw, a zobaczysz, że przybędzie ci sił i staniesz się spokojniejsza.
Lekarze i dietetycy potwierdzają, że dieta zawierająca 5 porcji (500-600 g) warzyw i owoców 
dziennie znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka.

Chrupiące warzywa i soczyste owoce wzmacniają serce i naczynia krwionośne, zmniej-
szając ryzyko zachorowania na nadciśnienie, cukrzycę i inne choroby. Zawierają dużą ilość 
witamin i minerałów oraz niezliczoną ilość substancji aktywnych biologicznie. Jedząc 5 razy 
dziennie owoce i warzywa, przekonasz się, że  tłuste i zbyt słodkie potrawy coraz rzadziej będą 
się pojawiać w twoim jadłospisie, co znakomicie wpłynie na twoją sylwetkę. Mniej tłuszczu, 
więcej witamin i substancji mineralnych sprawi, że będziesz szczupła i pełna energii. Zwiększo-
na ilość ruchu spowoduje rozwój mięśni i rozkład tkanki tłuszczowej. 

Stosując tę dietę, nie musisz się głodzić, rygorystycznie stosować się do dziennego jadłospi-
su, gotować ściśle według określonych reguł. Nie grozi ci również efekt „jojo”.

JAK NALEŻY STOSOWAĆ DIETĘ „5 razy dziennie”?
Wystarczy każdego dnia zjeść pięć porcji owoców lub warzyw (około 600 g). Nie ma potrzeby 

dokładnego ich ważenia. Można z grubsza przyjąć, że każdego dnia należy zejść 5 razy po jednej 
pełnej garści owoców i warzyw.

Każdego dnia należy zejść jedną porcję:

n świeżych owoców (około 125 g), na przykład na śniadanie (müsli), lub między posiłkami;
n gotowanych lub świeżych owoców (około 125 g), na deser po obiedzie;
n surowych warzyw (około 100 g) w postaci sałatek, jako przystawki do obiadu, między głów-
nymi posiłkami lub na kolację;
n gotowanych warzyw (około 200 g) w południe i wieczorem;
n surowych warzyw (około 100 g) jako przybranie kanapek, na przekąskę lub w postaci sałatki 
na drugie śniadanie lub na podwieczorek;
n soków warzywnych lub owocowych (200 ml) zamiast normalnych porcji warzyw i owoców. 
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SIEDEM GŁÓWNYCH ZASAD DIETY „5 RAZY DZIENNIE”
1. Jedz owoce i warzywa do każdego posiłku

Przygotowując prawidłowe posiłki i przekąski, bez trudu zmieścisz w dziennym jadłospisie 
5 porcji warzyw i owoców. Możesz zacząć dzień od zjedzenia müsli, albo wypicia soku owoco-
wego. Na drugie śniadanie możesz zjeść kilka pomidorków koktajlowych, a w południe znajdź 
czas na sałatkę lub na zupę warzywną. W porze podwieczorku przygotuj twarożek z owocami, 
a na kolację zjedz trochę plasterków ogórka, pomidorów i cukinii. Wieczorem możesz zjeść 
banana, połówkę melona lub kilka kawałków kalarepy.  

PRZEKĄSKA WAŻNE SKŁADNIKI

1 jabłko pektyna

1 pomarańcza witamina C

3 pomidory likopen

100 g ciemnych winogron kwas foliowy

1 mały melon beta-karoten

100 g truskawek olej kamforowy

1 owoc kiwi witamina C

1 papryka flawonoidy

5 rzodkiewek kwas salicylowy

1 banan magnez

Taką przekąskę możesz zjeść zamiast zaproponowanego w diecie deseru, drugiego śniadania lub 
podwieczorku

2. Rozkoszuj się każdym posiłkiem

3. Alternatywy zamiast zakazów

Oczywiście dieta „5 razy dziennie” nie składa się wyłącznie z owoców i warzyw. Taki sposób 
odżywiania byłby niewłaściwy i niewystarczający. Dieta zawiera również wiele rodzajów chleba, 
makaron i ryż, a także mięso, ryby, tłuszcz, oleje, mleko i ser. Ale uwaga, ta ostatnia grupa pro-
duktów zawiera wiele substancji tuczących. Oczywiście, nie oznacza to, że nie wolno ci nigdy 
zjeść kawałka salami albo tortu. Ale pamiętaj o tym, że musisz zrównoważyć „tłuste” dania, 
ograniczając ilość tłuszczu w innych potrawach.

4. Pij codziennie przynajmniej 1,5 l napojów przyrządzonych z soków owocowych i wa-
rzywnych oraz wody mineralnej

Wielu ludziom sprawia kłopot wypicie 1,5 litra płynów każdego dnia. Jeśli nie przepadasz 
za wodą mineralną i herbatkami owocowymi, spróbuj pić soki owocowe i warzywne. Bardzo 
smaczne są owocowe napoje, przygotowane z soku i wody mineralnej w proporcji 1:3 (1,5 litra 
dziennie). Możesz też połączyć sok z herbatką owocową lub ziołową. 
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 5. Jedz tylko zdrowy tłuszcz

30 g tłuszczu dziennie gwarantuje sukces w odchudzaniu. Ale nasz organizm potrzebuje kon-
kretnych rodzajów tłuszczu. Stosując dietę ubogą w tłuszcz, musisz używać mniej masła i śmie-
tany, a w zamian za to więcej olejów sałatkowych. Tłuszcze roślinne dostarczają organizmowi 
kwasów tłuszczowych, potrzebnych do wytwarzania hormonów, substancji regulujących i budo-
wania ścianek komórek. Najlepszy do sałatki jest olej z orzechów włoskich, oliwa z oliwek (extra 
virgin) albo wyciskany na zimno olej z kiełków zbożowych.

6. Jedz pełnowartościowe produkty

Dieta jest pełnowartościowa jeśli zawiera wiele różnorodnych produktów. Stosując dietę  
„5 razy dziennie” możesz jeść również ziemniaki i produkty zbożowe. Każdego dnia powinny 
się znaleźć na twoim stole: ryż, płatki owsiane, makaron i chleb. Oprócz tego należy codzien-
nie pić mleko lub kefir, albo jeść żółty ser i twarożek. Przynajmniej raz w tygodniu jedz ryby. 
Możesz też jeść mięso i wędliny, ale z umiarem.

7. Codziennie 20 minut ćwiczeń

Uprawiając sport, szybciej spalasz tkankę tłuszczową i sylwetka staje się smuklejsza. Kiedy 
od twojej aktywności fizycznej upłyneło już trochę czasu i stawy są trochę sztywne, a mięśnie 
nie są w najlepszej formie, musisz uważać, aby się nie przeforsować. Dlatego zaczynaj powoli.

Jakie rodzaje sportu można uprawiać przy nadwadze?

ZALECANE ZALECANE POD 
PEWNYMI WARUNKAMI

jazda na rolkach koszykówka

gimnastyka siłownia

jazda na rowerze narciarstwo alpejskie (dla 
zaawansowanych)

pływanie wędrówki

Stosując się do przedstawionych siedmiu zasad, stracisz zbędne kilogramy i odzyskasz radość życia!
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DRUGIE ŚNIADANIE: OGÓRKI Z POLĘDWICĄ

Składniki na 4 porcje: ½ pęczka szczypiorku, 8 małych korniszonów, 8 plastrów wędzonej po-
lędwicy, 600 ml soku warzywnego.

Przygotowanie:

n Umyć i osuszyć szczypiorek. Pokroić ogórki wzdłuż na cztery części. Każde cztery części ogór-
ka zawinąć w jeden plaster polędwicy i związać łodygami szczypiorku.
n Podawać ze szklanką soku warzywnego.

OBIAD: WARZYWNE GOŁĄBKI

Składniki na 4 porcje: 75 g ryżu, sól jodowana, 1 główka białej kapusty, 3 cebule, 1 ząbek czo-
snku, 1 duży bakłażan (500 g), 2 cukinie, 1 żółta i 1 czerwona papryka, 3 łyżki oliwy z oliwek, 
pieprz, suszony tymianek i oregano, 50 g parmezanu, 50 ml bulionu warzywnego. Oprócz tego: 
wykałaczki, olej do wysmarowania formy.

Przygotowanie: 

n Wrzucić ryż do 200 ml wrzącej, osolonej wody i pozostawić około 20 minut pod przykryciem 
na małym ogniu.
n Zdjąć 8 wierzchnich liści kapusty i blanszować je we wrzącej wodzie. Obrać i drobno pokroić 
cebulę oraz czosnek.
n Umyć i oczyścić bakłażana i cukinię, pokroić w kostkę. Paprykę umyć, usunąć pestki i białe 
błonki. Miąższ pokroić w kostkę.
n Udusić cebulę i czosnek na gorącej oliwie, dodać pokrojone warzywa i dusić jeszcze przez 10 
minut. Rozgrzać piekarnik do temperatury 200  ̊C.
n Dodać ugotowany ryż, przyprawić do smaku solą, pieprzem, tymiankiem i oregano. Dodać 
starty na tarce parmezan i wymieszać. Nakładać farsz na liście kapusty, zawijać je w ruloniki i spi-
nać wykałaczkami. Gotowe gołąbki włożyć do posmarowanej tłuszczem formy, zalać je bulionem 
i wstawić do piekarnika na około 20 minut (piekarnik z termoobiegiem: 180  ̊C).

Przykładowy jadłospis dnia

ŚNIADANIE: POŻYWNE KANAPKI

Składniki na 4 porcje: 200 g ziarnistego twarożku, 2 łyżki miodu, 12 kromek chrupkiego chle-
ba, 4 brzoskwinie, 1 łyżka orzeszków pistacjowych.

Przygotowanie:

n Wymieszać twarożek z miodem i posmarować nim chleb.
n Umyć i wytrzeć brzoskwinie, rozdzielić na połówki i usunąć pestki. Miąższ pokroić w cząstki  
i ułożyć na kanapkach. Posypać kanapki orzeszkami pistacjowymi.

Rada: Zamiast brzoskwiń można wziąć 4 nektarynki albo 8 do 10 moreli.
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DESER: BANANY Z JOGURTEM KOKOSOWYM

Składniki na 4 porcje: 2 łyżki cukru, 4 łyżki ziarnistych płatków owsianych, sok jabłkowy, 200 g 
mleczka kokosowego, 400 g chudego jogurtu, 4 banany.

Przygotowanie: 

n Roztopić cukier na mocno rozgrzanej patelni, dodać płatki owsiane, karmelizować. Jeśli płatki 
zaczną się sklejać, dodać trochę soku jabłkowego.
n Wymieszać wszystko na jednolitą masę z mleczkiem kokosowym i jogurtem. Obrać banany, 
pokroić w grube plastry i polać przygotowanym sosem.

Rada: Ten deser można łatwo zamienić w smaczny napój. W tym celu należy wziąć zamiast 
zwykłych płatków, płatki instant i zmiksować wszystkie składniki, rozcieńczając je sokiem jabłko-
wym. Przed wypiciem dobrze go zamieszaj. 

PODWIECZOREK: WINOGRONA (100 g na osobę)

KOLACJA: KOLOROWA SAŁATKA

Składniki na 4 porcje: 1 mała sałata głowiasta, 1 sałata rzymska, 2 strąki czerwonej papryki,  
3 pomidory, 8 zielonych oliwek bez pestek, 1 pęczek natki pietruszki, 1 cytryna, 2 łyżki oliwy  
z oliwek, 2 łyżki octu jabłkowego, 4 łyżki bulionu warzywnego, sól jodowana, pieprz.

Przygotowanie: 

n Umyć i oczyścić sałatę, pokroić na niewielkie kawałki.
n Umyć paprykę, przekroić na połówki, usunąć pestki i białe błonki. Miąższ pokroić w słupki.
n Umyć i oczyścić pomidory, pokroić w ósemki, wymieszać z oliwą, liśćmi sałaty i pokrojoną 
papryką.
n Umyć i osuszyć natkę, drobno posiekać. Wycisnąć sok z cytryny. Wymieszać: posiekaną pie-
truszkę z sokiem z cytryny, oliwą, oliwkami, octem i bulionem warzywnym. Przygotowanym so-
sem polać sałatkę. Przyprawić do smaku solą i pieprzem.

Rada: Sałatka będzie pożywniejsza, jeśli dodasz do niej cztery średniej wielkości ugotowane i po-
krojone w małą kostkę ziemniaki.

SMACZNEGO I POWODZENIA!
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