
 
Zalecenia dla osób odchudzających się 

 
1. Jedz 4-5 posiłków dziennie w regularnych odstępach czasowych (najlepiej co 3 godziny). 
2. Dzień rozpoczynaj od I śniadania, które najlepiej spożyć do godziny po przebudzeniu. Ostatni posiłek 

spożywaj około 3h przed snem. Na kolację staraj się zjadać produkty białkowe plus warzywa. Unikaj 
węglowodanów (np. chleba, makaronu). 

3. Spożywane posiłki powinny być urozmaicone, czyli zawierać produkty ze wszystkich grup produktów 
żywnościowych ( w odpowiednich ilościach i proporcjach). 

4. Pij wodę oraz inne napoje–łącznie min. 2l/ dziennie. Przy zwiększonej ilości błonnika w diecie, należy 
dużo pić (przeciwdziała to zaparciom). 

5. Ogranicz spożywanie tłuszczu zwierzęcego (smalec, boczek, masło). Widoczny tłuszcz w mięsie czy 
wędlinach, należy odkroić. Zastąp tłuszcz zwierzęcy, tłuszczem pochodzenia roślinnego, np. różne 
oleje roślinne czy oliwa z oliwek – najlepiej spożywana na zimno, jako dodatek do sałatek, zup, 
twarożku. 

6. Sery żółte, pleśniowe, topione, tłuste twarogi, mleko powyżej 2% czy śmietanki powyżej 18% nie 
powinny znaleźć się w codziennej diecie. Są tłuste oraz kaloryczne. 

7. Staraj się jeść ryby (pstrąg, makrela, sardynki, łosoś), gdyż zawierają cenne kwasy omega-3 , które 
obniżają stężenie cholesterolu całkowitego w surowicy krwi oraz obniża poziom "złego" cholesterol – 
LDL; pozytywnie wpływają na układ nerwowy i odpornościowy. Ale należy zwracać na ilości! 

8. Spożywaj warzywa do każdego posiłku – razem około 500g dziennie(5 porcji), owoce powinny 
stanowić od 200 do 300g (2-3 porcje). Nie należy ich spożywać w godzinach wieczornych – najlepiej 
do 16:00. 

9. W razie odczuwania głodu, można jeść różnego rodzaju – warzywa od gotowanych po surówki (bez 
majonezu!). 

10. Wybieraj produkty z pełnego przemiału, np. pieczywo wieloziarniste, mąki razowe, płatki owsiane, 
otręby, kasze, makaron razowy, warzywa czy owoce, gdyż zawierają błonnik pokarmowy, który 
wspomaga pracę jelit oraz daje uczucie sytości. Te produkty powinny być spożywane w największych 
ilościach. 

11. W diecie staraj się nie spożywać potraw mącznych typu kluski lane, leniwe, pierogi, kopytka; zastąp je 
potrawami z mąki z pełnego przemiału lub kaszą czy brązowym ryżem. 

12. Z diety wyeliminuj z cukry proste (cukier, słodycze, dżemy, ciasta), gdyż powodują odkładanie się 
zbędnej tkanki tłuszczowej. 

13. Najlepszą formą przygotowywania posiłków jest gotowanie (najlepiej krótkie - zwłaszcza warzywa), 
pieczenie (np. w rękawach), gotowanie na parze, grillowanie. Zrezygnuj ze smażenia potraw dużej 
ilości tłuszczu oraz mięsa w panierkach. 

14. Potrawy najlepiej przygotuj w domu, wtedy dokładnie wiesz, w jaki sposób zostały przygotowane oraz 
jakich użyto składników. 

15. Kupując produkty spożywcze, pamiętaj, aby czytać etykiety. Wybieraj produkty, które zawierają 
najmniej składników i zbędnych dodatków (konserwanty, barwniki), gdyż nie jest dokładnie zbadane 
jak wpływają na nasze zdrowie. 

16. Ogranicz spożywanie soli (do ok. 5g – 1 płaska łyżeczka). Sól zmniejsza wydalanie wody z 
organizmu i podnosi ciśnienie tętnicze. Pamiętaj, że soli jest dużo w produktach gotowych (np. zupy w 
proszku, konserwy, wędliny, sery, chleb). Wyeliminuj gotowe mieszkanki przyprawowe (np. Vegeta), 
gdyż zawierają sam tłuszcz, sól i konserwanty. Używaj więcej ziół tj. bazylia, majeranek, oregano, 
tymianek. 

17. Zacznij się ruszać! Na początek rozpocznij od spacerów, później basen raz w tygodniu, nordic 
walking, rower czy zajęcia fitness. Zajęcia te poprawiają naszą przemianę materii, ale również 
samopoczucie. Wybierz najlepszą dla Ciebie formę aktywności. Zmiany należy wprowadzać 
stopniowo. 



 
18. Unikaj jedzenia przed telewizorem, komputerem, ponieważ wówczas nie kontrolujesz ile jesz. Posiłki 

najlepiej spożywać w spokoju, siedząc przy stole. 
19. Pozytywne nastawienie, może zdziałać cuda! Dlatego pozytywnie podchodźmy do zmiany naszego 

stylu życia, spowoduje to jeszcze lepsze efekty :D 
                                                                                            

opracowanie: mgr dietetyki Izabela Nowak 


