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Gratuluje ! 
 Pobranie tego jadłospisu to pierwszy krok w 

kierunku zdrowego stylu życia. 
Za pomocą przykładowej diety pokaże Ci jak 
łatwo i przyjemnie można realizować zdrowe 

odżywianie każdego dnia. 
Poznasz zbilansowane posiłki, które 

dostarczają wszystkie potrzebne składniki 
odżywcze i energetyczne. 

Zdrowe odżywianie polega na utrwaleniu 
zdrowych nawyków żyieniowych, nie tylko 

chwilową modyfikację niezdrowego odżywiania.



Jeśli zaczniesz od razu, zobaczysz, że już za
chwilę będziesz oglądać efekty

wprowadzonych wskazówek. Zaczynamy? 
 

Poniższy jadłospis wskaże Ci świadomy wybór
produktów oraz komponowanie zdrowych

posiłków. 
 

Pamiętaj! 
1800 kcal odpowiada  kaloryczności

redukcyjnej dla kobiety o średnim wzroście, 
masie ciała ok.80kg i średniej aktywności

fizycznej 
 

*Przykłądowa dieta przeznaczona jest tylko dla
osób zdrowych. 

 
Trzymam za Ciebie kciuki!  Po realizacji tego
jadłospisu podziel się ze mną swoją opinią. 

Zacznij już dziś !
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Śniadanie Płatki z owocami i orzechami: Płatki ugotować na mleku,
dodać pokrojony owoc i orzechy  
produkt lub potrawa waga [g] 
płatki owsiane 80 
mleko spożywcze, 2% tłuszczu 250 
jabłko 100 
orzechy włoskie 10 
 
II śniadanie Kanapka z polędwicą i ogórkiem.  
produkt lub potrawa waga [g] 
chleb żytni razowy 70 
masło ekstra 5 
polędwica z indyka 50 
ogórek kiszony 100 
 
Przekąska Jaglane pralinki Rafaello: Kaszę ugotować, zblendować z
bananem i esencją waniliową. Ostudzić, formować pralinki, obtaczać w
wiórkach kokosowych  
produkt lub potrawa waga [g] 
kasza jaglana 40 
banan 120 
wiórki kokosowe 5 
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obiad Pieczony kurczak z ziemniakami i sałatką: mięso oraz pokrojone w
paski ziemniaki wymieszać z przyprawami, ziołami i olejem. Upiec na
blaszce w piekarniku (ok. 30 minut) w 180st.. Podać z sałatą, rzodkiewką i
sosem jogurtowo-czosnkowym  
produkt lub potrawa waga [g] 
mięso z ud kurczaka, bez skóry 150 
ziemniaki 300 
olej rzepakowy uniwersalny 5 
sałata 30 
rzodkiewka 100 
jogurt naturalny, 2% tłuszczu 100 
czosnek 5 
 
kolacja Lekka sałatka z orzechami: sałatę rozdrobnić, wymieszać z
pokrojonymi ogórkami i pomidorami, wymieszać z sosem z soku z
cytryny, oleju i przypraw, posypać posiekanymi orzechami. Podać z
pieczywem.  
produkt lub potrawa waga [g] 
sałata 30 
ogórek 100 
pomidory, czerwone 150 
olej rzepakowy uniwersalny 5 
sok z cytryny 10 
orzechy włoskie 10 
mozzarella 60 
chleb żytni razowy 35 
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śniadanie Jaglanka gruszkowa: Płatki opłukaj i ugotuj w wodzie. Dodaj
jogurt, startą gruszkę i posiekane orzechy. (Gotową jaglankę można
doprawić cynamonem, lub kruszonymi goździkami).  
produkt lub potrawa waga [g] 
płatki jaglane 70 
jogurt naturalny, 2% tłuszczu 200 
orzechy włoskie 10 
gruszka 200 
 
II śniadanie Kanapka z polędwicą i pomidorem.  
produkt lub potrawa waga [g] 
chleb żytni razowy 70 
masło ekstra 5 
polędwica z indyka 50 
pomidory, czerwone 100 
sałata 10 
 
przekąska Koktajl owocowy: Zmiksować wszystkie składniki na gładką
masę. Można dodać szczyptę cynamonu lub kakao.  
produkt lub potrawa waga [g] 
jogurt naturalny, 2% tłuszczu 150 
banan 120 
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obiad Zupa pomidorowa z mozarellą i oregano: Makaron ugotować.
Bulion zagotować z suszu warzynego ( 1łyżka suszu warzywnego na 1
szklankę wody).Pomidor sparzyć, zdją skórkę i zmiksować z
koncentratem, oregano, olejem. Wlać do bulionu, zagotować. Dodać
makaron, pokrojoną mozarellę.  
produkt lub potrawa waga [g] 
pomidory, czerwone 200 
koncentrat pomidorowy, 30% 5 
olej rzepakowy uniwersalny 5 
oregano suszone 1 
mozzarella 120 
makaron pszenny pełnoziarnisty 80 
 
kolacja Klasyczna sałatka grecka: Warzywa umyj, podziel na kawałki.
Wszystkie składniki wymieszaj, skrop olejem i octem, dopraw odrobiną
soli i pieprzem. Na wierzchu rozłóż oliwki i kawałki sera.  
produkt lub potrawa waga [g] 
pomidory, czerwone 100 
ogórek 50 
Papryka czerwona 50 
cebula 10 
Oliwki czarne, marynowane 5 
ser typu "feta" 100 
olej rzepakowy uniwersalny 5 
ocet winny, czerwony 5 
oregano suszone 1 
chleb żytni razowy 35 
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Śniadanie Jajecznica na szynce z papryką: Paprykę przekroić, osuszyć,
pokroić w kostkę, a szynkę w paseczki. Jajka roztrzepać, przyprawić.
Podsmażyć pokrojone paprykę i szynkę, dodać jaja i podgrzewać, lekko
mieszjąc, aż do ścięcia się jajecznicy.  
produkt lub potrawa waga [g] 
Papryka czerwona 300 
polędwica z indyka 50 
jaja kurze całe 120 
olej rzepakowy uniwersalny 10 
chleb żytni razowy 100 
 
II śniadanie Jogurt z płatkami i owocem:: Wymieszaj wszystkie składniki
ze sobą.  
produkt lub potrawa waga [g] 
jogurt naturalny, 2% tłuszczu 150 
musli z rodzynkami i orzechami 30 
winogron 100 
 
przekąska Bakalie, sok: Składniki zjeść razem lub osobno.  
produkt lub potrawa waga [g] 
Migdały 20 
Żurawina suszona 30 
sok pomarańczowy 250 
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Obiad Dorsz grillowany z warzywami: rybę skropić cytryną i przyprawić.
Warzywa pokroić w plastry, przyprawić solą, pieprzem i ziołami,
wymieszać z olejem. Na ruszcie w piekarniku wyłożyć papier do
pieczenia, ułożyć warzywa, podpiec przez ok. 10 minut, po tym czasie na
papierze umieścić również rybę, piec przez 20 minut.  
produkt lub potrawa waga [g] 
dorsz, świeży, filety bez skóry 200 
sok z cytryny 10 
sól 1 
pieprz czarny 1 
pieprz ziołowy 1 
czosnek w proszku 1 
ziemniaki 300 
cukinia 100 
marchew 50 
olej rzepakowy uniwersalny 10 
 
Kolacja Tosty z szynką i pomidorem, warzywa  
produkt lub potrawa waga [g] 
chleb żytni razowy 70 
polędwica z indyka 20 
pomidory, czerwone 200 
mozzarella 30 
rzodkiewka 100 
marchew 100 
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bakalie, orzechy, ziarna 
Migdały 20 [g] orzechy włoskie 70 [g] 
wiórki kokosowe 5 [g] Żurawina suszona 30 [g] 
dodatki do dań 
koncentrat pomidorowy, 30% 5 [g]  
mięso i przetwory 
mięso z ud kurczaka, bez skóry 150 [g] polędwica z indyka 200 [g] 
nabiał i jaja 
jaja kurze całe 150 [g] jogurt naturalny, 2% tłuszczu 600 [g] 
mleko spożywcze, 2% tłuszczu 250 [g] mozzarella 250 [g] 
ser typu "feta" 100 [g]  
owoce i przetwory 
banan 400 [g] gruszka 300 [g] 
jabłko 150 [g] winogron 150 [g] 
przyprawy i zioła 
czosnek w proszku 1 [g] ocet winny, czerwony 5 [g] 
oregano suszone 2 [g] pieprz czarny 3 [g] 
pieprz ziołowy 2 [g] sok z cytryny 20 [g] 
sól 3 [g]  
ryby i owoce morza 
dorsz, świeży, filety bez skóry 200 [g]  
Soki, napoje, woda 
sok pomarańczowy 250 [g]  
tłuszcze 
masło ekstra 10 [g] olej rzepakowy uniwersalny 40 [g] 
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LISTA ZAKUPÓW 2/2
warzywa i przetwory 
Oliwki czarne, marynowane 5 [g] Papryka czerwona 450 [g] 
cebula 15 [g] cukinia 150 [g] 
czosnek 10 [g] marchew 250 [g] 
ogórek 250 [g] ogórek kiszony 100 [g] 
pomidory, czerwone 800 [g] rzodkiewka 350 [g] 
sałata 100 [g] ziemniaki 800 [g] 
zbożowe 
chleb żytni razowy 400 [g] kasza jaglana 40 [g] 
makaron pszenny pełnoziarnisty 80 [g] musli z rodzynkami i orzechami
30 [g] 
płatki jaglane 70 [g] płatki owsiane 80 [g] 
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 Jeśli chcesz otrzymać wskazówki i wsparcie w zdrowm odżywianiu –
poprowadzę Cię przez cały proces zmiany ze złych przyzwyczajeń
żywieniowych aż do czasu, gdy osiągniemy Twój wymarzony efekt.  Na
koniec wskażę Ci jak utrzymać wprowadzone zmiany oraz jak
modyfikować wprowadzone wskazówki, wtedy gdy zmieni się Twój
styl życia. 
 
Przygotuję jadłospis dopasowany do Twoich potrzeb. Wskażę Ci jak z
niego korzystać, aby zwiększyć Twoją świadomość przy wyborze
żywności.   
 
Od 2013 roku zajmuję się układaniem indywidualnych jadłospisów
dostosowanych do potrzeb Pacjentów z bardzo dobrymi efektami.
Zobacz metamorfozy oraz opinie moich podopiecznych na stronie
www.znanydietetyk.com.pl lub na stronie znanylekarz.pl 
 
Ponadto na mojej stronie możesz korzystać z przepisów oraz
artykułów na temat zdrowego żywienia. 
 

Moje porady żywieniowe
WIDZA ,  DOŚWIADCZN IE ,  PRACA

ZNANY DIETETYK

www.znanydietetyk.com.pl

Zapraszam Cię do współpracy



Świetnie! Mam nadzieję, że skorzystasz z wszystkich przedstawionych 
informacji oraz przepisów. 
 
Zapraszam Cię też do mojej grupy na Facebook, gdzie każdego dnia w
gronie wspaniałych osób dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
 
Dietę przygotowała Karmena Łasicka Znany Dietetyk 
,www.znanydietetyk.com.pl 
 
Niniejszy program żywieniowy jest przygotowany 
demonstracyjnie. 
  
Kopiowanie, powielanie i udostępnianie  
przedsawionych informacji oraz diety 
 narusza powszechnie  obowiązujące  
przepisy prawa. 
 

Podobał Ci się ten jadłospis? 
SUPER  !
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Nazywam się Karmena Łasicka. Jestem dietetykiem od 2013 roku,
wspieram osoby chętne do zmiany nawyków żywieniowych na zdrowe
oraz pomagam w walce z niechcianymi kilogramami. 
W tym czasie poznałam wiele osób. Z różnymi oczekiwaniami, celami i
wymaganiami.  
Przetestowałam wiele rozwiązań, jak każdy właściciel firmy miałam
swoje dobre i złe chwile. 
Te doświadczenia przyczyniły się do tego, że dziś ogromnie ważne są
dla mnie efekty moje jak i moich klientów, dlatego też nieustannie
szukam nowych sposobów mobilizacji  ich do działania.  
Stąd też pomysł na pomoc on-line, w ten sposób mogę pomagać
dodatkowo w realizacji konkretnych celów, zmniejszeniu masy ciała i
sukcesywnej pomocy w chwilach słabości i zwątpienia. 
Dzięki mojemu wsparciu układają własny plan działania, korzystają z
moich jadłospisów, rozwijają swoją wiedzę na temat żywienia i czują
się pewnie w wyborze produktów spożywczych. 
 

Poznaj mnie  
K I LKA  SŁÓW  O  MNIE
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Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji stanowią 
własność Karmeny Łasickiej i są utworem w rozumieniu ustawy 

z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej części nie może być 
rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 

(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody 
autorki.



Gdzie mnie szukać? 
ZNAJDZ IESZ  MNIE  ON -L INE
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ŻYCZĘ CI 
SATYSFAKCJONUJĄCYCH

EFEKTÓW!

Sukcesów!

Zapraszam CIę również na moje grupy na 
facebook: 

- znany dietetyk-motywacja 
- mama znany dietetyk

https://web.facebook.com/lasicka.karmena/

https://www.instagram.com/znany_dietetyk/

https://www.znanylekarz.pl/karmenalasicka/
dietetyk/lidzbark

https://twitter.com/karmena_lasicka


