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Jak stosować jadłospis? 

 

Plan żywieniowy zawiera 7 całodniowych propozycji posiłków. Posiłki można stosować 
bezpiecznie przez 1 miesiąc. Możesz ściśle trzymać się planu i przygotowywać nowe posiłki na 
każdy dzień, po siedmiu dniach powtarzając wszystko od początku. Możesz też przygotowywać 
posiłki na dwa dni, po dwóch tygodniach powtarzając wszystko od początku. Z uwagi na 
sezonowość produktów i konieczność jego urozmaicenia nowe jadłospisy będą pojawiać się co 
miesiąc. Urozmaicenie jadłospisu to podstawa! 

Proponuję 5 posiłków każdego dnia: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, przekąska, kolacja. 
Każdy posiłek został dokładnie opisany – wyszczególniłam w nim składniki potrzebne do 
przygotowania potrawy oraz sposób jej przygotowania. Ilości składników podaję w gramach oraz 
miarach domowych, np. olej rzepakowy 5 g = 1 łyżeczka.  

Istnieją produkty, których porcję trudno jest określić miarą domową, np. mięso, pieczywo. 
Proponuję zakupić najprostszą wagę kuchenną, by móc zważyć takie produkty i aby mieć 
orientację, jakiej wielkości kromkę chleba mam na myśli pisząc, np. chleb żytni razowy 35 g = 1 
cienka kromka. Mięso polecam kupić w większej ilości, podzielić na porcje i już wyporcjowane 
zamrozić. Znacznie usprawni to przygotowanie potraw. 

Posiłki jedz co ok 3 godziny. Pierwszy do 1 godziny po wstaniu z łóżka. Zachowaj też odstęp 
pomiędzy kolacją a pójściem spać – ok 2-3 godziny. Dopasuj plan do swojego trybu dnia, jeśli to 
konieczne zamień kolejność posiłków lub zmniejsz ich ilość do czterech, łącząc dwa mniejsze 
posiłki w jeden. Staraj się rozłożyć posiłki w miarę równomiernie, nie robiąc pomiędzy nimi 
przerw dłuższych niż 4 godziny. Kolejność posiłków możesz delikatnie zmieniać, aby dopasować 
je do swojego trybu dnia.  

Przykład tego, jak może wyglądać Twój dzień: 

5 posiłków dziennie 5 posiłków dziennie 4 posiłki dziennie 

7:00 śniadanie 
10:00 drugie śniadanie 
13:00 obiad 
16:00 przekąska 
19:00 kolacja 

7:00 śniadanie 
10:30 drugie śniadanie 
13:30 przekąska 
17:00 obiad 
20:00 kolacja 

7:00 śniadanie 
11:00 drugie śniadanie   
połączone z przekąską 
15:00 obiad 
19:00 kolacja 
 

 



 

Najczęściej zadawane pytania 

 

1. Czy muszę dokładnie trzymać się planu? 

Tak, jeśli chcesz aby kaloryczność była zgodna z założeniami i aby dostarczyć sobie odpowiedniej 
ilości makro- i mikroskładników odżywczych. Jeśli będziesz zjadać większe lub mniejsze porcje 
najprawdopodobniej zmienisz kaloryczność jadłospisu. Warto przynajmniej w początkowym 
okresie, np. przez pierwsze 2 tygodnie przestrzegać ściśle planu żywieniowego, aby móc ocenić, 
czy jest on odpowiednio dopasowany. Ubytek masy ciała powinien wynosić ok 0,5-1 kg 
tygodniowo i to powinno być główne kryterium decydujące o zwiększeniu lub zmniejszeniu 
kaloryczności Twojego jadłospisu. 

Jeśli chcesz, możesz wprowadzać urozmaicenie do jadłospisu korzystając z załączonej listy 
zamienników produktów.  

2. Czy mogę zamieniać kolejność posiłków? 

Tak, kolejność posiłków jest orientacyjna. Dopasuj jadłospis do swojego rozkładu dnia. Jeśli nie 
masz możliwości zjedzenia lub odgrzania obiadu w ciągu dnia, zjedz w domu śniadanie a na 
wynos zapakuj drugie śniadanie i przekąskę. Obiad zjedz od razu po powrocie do domu. Ważne, 
żeby nie pomijać posiłków i nie robić przerw pomiędzy nimi dłuższych niż 4 godziny. 

3. Co zrobić, jeśli nie mogę zjeść pięciu posiłków? 

To nie jest duży problem. Dopasuj jadłospis do swojego rozkładu dnia. Zjedz wszystkie posiłki z 
jadłospisu, ale podziel go na 4 posiłki, łącząc np. drugie śniadanie z przekąską. 

4. Czy muszę wszystko ważyć? 

Może się wydawać, że jeden plasterek sera, łyżeczka oleju lub kilka dodatkowych orzeszków nie 
zrobią wielkiej różnicy. Okazuje się, że kiedy się odchudzamy takie często nieświadomie 
popełniane błędy mogą być przyczyną naszego niepowodzenia. 

Plan ma ułatwić Ci wypracowanie Trwałych, zdrowych nawyków żywieniowych. Aby tak było, 
musisz nauczyć się też odpowiednich porcji posiłków. Czy wiesz, jaki kawałek piersi indyka 
będzie ważył 150 g? Zakładam, że nie. Warto na początku zważyć pewne produkty korzystając z 
prostej wagi kuchennej, aby wiedzieć, że np. mała, cienka kromka żytniego chleba waży ok 35 g. 
W przypadku produktów, których ilości można określić miarą domową nie musisz używać wagi – 
wystarczy że będziesz sugerować się opisaną przez mnie ilością, np. 2 łyżeczki, mała garstka, itd. 
Z czasem ważenie okaże się niepotrzebne, bo będziesz już znać odpowiednie dla Ciebie porcje.  



5. Moja waga zatrzymała się? Czy to normalne? 

Redukcja masy ciała to DŁUGOTRWAŁY PROCES w trakcie którego niejednokrotnie Twój spadek 
masy ciała może się zatrzymać. To normalne.  

W pierwszym etapie odchudzania (1) dochodzi do szybkiego ubytku masy ciała. Tracimy jednak 
przede wszystkim wodę, co jest związane z wykorzystaniem glikogenu zmagazynowanego w 
naszym organizmie jako źródła energii.  

Kiedy waga stanie w miejscu (2) to znak, że organizm ponownie ulega nawodnieniu. Nie trzeba 
się tym przejmować, bowiem konsekwencją jest rozpoczęcie stopniowego procesu spalania 
tkanki tłuszczowej (3). 

Nasz organizm jest tak skonstruowany, że ulega przystosowaniu do zmieniających się warunków 
w celu utrzymania równowagi. Tak też dzieje się w przypadku stosowania diety niskokalorycznej. 
Należy liczyć się z tym, że organizm przystosuje się również do zmniejszonej podaży energii i 
waga stanie w miejscu. Innymi słowy, nasz metabolizm ulegnie spowolnieniu (4).  Nie należy 
się tym zrażać, tylko ściśle przestrzegać zaleceń, by zmobilizować organizm do kontynuowania 
spalania zapasów tłuszczu (5). Etap ostatni przed upragnionym sukcesem to stabilizacja masy 
ciała, kiedy należy stopniowo zwiększać wartość energetyczną diety (6). 

 

 

 


