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Drażliwość, zmęczenie, łamliwe paznokcie, matowe włosy i większa podatność
na infekcje to stany, które na pewno dotknęły każdego z nas. Są jednak na tyle
niespecyficzne, że z reguły je ignorujemy, czasem wiążemy z sezonem
grypowym, stresem w pracy czy zaniedbaniem kosmetycznym. Niestety,
najczęściej podejmowane środki zaradcze w postaci zmiany szamponu i
suplementacji witamin mogą nie przynieść oczekiwanego efektu – problem leży
bowiem w innym miejscu, a konkretnie… na talerzu!

Wszystkie wyżej wymienione objawy, jak również bóle stawowe, problemy z
koncentracją, dyskomfort trawienny czy przybieranie na wadze bez wyraźnego
powodu mogą wskazywać na zakwaszenie organizmu. Taka sytuacja ma
miejsce, gdy poprzez nieodpowiednią dietę zmuszamy go do metabolizowania i
wydalania zbyt dużej ilości związków działających kwasotwórczo: głównie tych
o wysokim stężeniu fosforu, siarki i chloru.

Jak możemy sobie pomóc? Przede wszystkim stosując dietę alkaliczną, ale
również stawiając na zdrowe nawyki lifestylowe: wysypianie się, rezygnację z
papierosów i regularną aktywność fizyczną, najlepiej na świeżym powietrzu. Tu
jednak rodzi się kolejne pytanie: na czym konkretnie polega dieta alkaliczna?

Przeczytaj więcej >>

ZAKWASZENIE ORGANIZMU

http://kuchniabeztabu.pl/zakwaszony-organizm-jak-go-rozpoznac-lista-niewskazanych-produktow/


pogodny test
osobowości
na trudne

czasy

Wybierz drzewko z którym najbardziej
się utożsamiasz.

Napisz na kartce trzy cechy z opisu Twojego wyboru, które mówią o
tym jak dobrym człowiekiem jesteś. 

Podziel się ze swoimi bliskimi oraz ze mną - swoim wkładem dla
świata - żeby żyło się na nim dobrze i przyjaźnie. :)  

 
 
 
 

Mój wybór i komentarz:
6. Wrażliwa, kochać i być kochanym

W W W . K U C H N I A B E Z T A B U . P L
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pogodny test
osobowości
na trudne

czasy

 
 

 Poniżej opis tego co Twój wybór mówi o Tobie:
 

1. Jesteś osobą hojną i moralną (nie mylić z moralizatorem).  Zawsze pracujesz nad samodoskonaleniem.  Jesteś
bardzo ambitny i masz wysokie standardy.  Ludzie mogą pomyśleć, że komunikowanie się z tobą jest trudne, ale

dla ciebie też nie jest łatwo być tym, kim jesteś.  Pracujesz bardzo ciężko, ponieważ chcesz ulepszać świat.  Masz
wielką zdolność kochania ludzi, dopóki cię nie skrzywdzą, ale nawet wtedy, gdy to zrobią, nadal kochasz.  Niewiele

osób może docenić wszystko, co robisz, na tyle, na ile na to zasługujesz.
 

 2. Jesteś zabawną, uczciwą osobą.  Jesteś bardzo odpowiedzialny i lubisz opiekować się innymi.  Wierzysz w
wartość jaką niesie uczciwa pracą i akceptujesz wiele obowiązków związanych z nią. Masz bardzo dobrą

osobowość i ludzie łatwo ci ufają.  Jesteś bystry, dowcipny i szybko myślący.  Zawsze masz ciekawą historię do
opowiedzenia.

 
 3. Jesteś mądrą i rozważną osobą.  Jesteś wielkim myślicielem.  Twoje myśli i pomysły są bardzo ważne dla

świata.  Lubisz myśleć samodzielnie o swoich teoriach i poglądach.  Jesteś introwertykiem.  Dogadujesz się z tymi,
którzy lubią myśleć i uczyć się.  Spędzasz dużo czasu, myśląc o moralności.  Próbujesz postępować słusznie,

nawet jeśli większość społeczeństwa się z tobą nie zgadza.
 

 4. Jesteś osobą spostrzegawczą i filozoficzną.  Jesteś wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju duszą.  Jesteś
intuicyjny i trochę dziwaczny.  Często jesteś niezrozumiany i to cię boli.  Potrzebujesz przestrzeni osobistej.  Twoja
kreatywność musi być rozwijana, wymaga szacunku dla innych oraz od innych.  Jesteś osobą, która wyraźnie widzi

jasne i ciemne strony życia.  Jesteś bardzo emocjonalna.
 

 5. Masz pewność siebie i masz władzę.  Jesteś bardzo niezależny.  Twoja życiowa zasada brzmi: „Zrobię to po
swojemu”.  Jesteś bardzo samodzielny i wiesz, jak pozostać silnym dla siebie i ludzi, których kochasz.  Wiesz

dokładnie czego chcesz i nie boisz się realizować swoich marzeń.  Jedyne, czego wymagasz od ludzi, to
uczciwość.  Jesteś wystarczająco silny, aby zaakceptować prawdę.

 
 6. Jesteś miły i wrażliwy.  Ludzie bardzo dobrze się do ciebie odnoszą.  Masz wielu przyjaciół i uwielbiasz im

pomagać.  Masz ciepłą i jasną aurę, która sprawia, że   ludzie czują się dobrze, gdy są wokół ciebie.  Codziennie
myślisz o tym, co możesz zrobić, aby się poprawić.  Chcesz być interesujący, wnikliwy i wyjątkowy.  Bardziej niż

cokolwiek innego na świecie musisz kochać.  Jesteś nawet gotowy, by kochać tych, którzy cię nie kochają.
 

 7. Jesteś szczęśliwy i niewzruszony.  Jesteś bardzo wrażliwą i wyrozumiałą osobą.  Jesteś świetnym słuchaczem,
który wie, jak nie oceniać.  Wierzysz, że każdy ma swoją życiową podróż.  Jesteś otwarty na nowe osoby i

wydarzenia.  Jesteś bardzo odporny na stres i rzadko się martwisz.  Zwykle jesteś bardzo zrelaksowany.  Zawsze
udaje ci się dobrze bawić i nigdy się nie zgubić.

 
 8. Jesteś czarujący i energiczny.  Jesteś zabawną osobą, która wie, jak rozśmieszać ludzi.  Żyjesz w stanie

harmonii ze wszechświatem.  Jesteś spontaniczny i entuzjastyczny.  Nigdy nie odmawiasz przygody.  Często w
końcu zaskakujesz, a nawet szokujesz ludzi, ale taki właśnie jesteś.  Zawsze pozostajesz sobie wierny.  Masz wiele
zainteresowań i jeśli coś cię zainteresuje, nie spoczniesz, dopóki nie zdobędziesz dogłębnej wiedzy w tej dziedzinie.

 
 9. Jesteś optymistą i masz szczęście.  Wierzysz, że życie jest darem i starasz się osiągnąć jak najwięcej i

wykorzystać ten dar jak najlepiej.  Jesteś bardzo dumny ze swoich osiągnięć.  Jesteś gotowy, aby trzymać się ludzi,
na których Ci zależy, na dobre i na złe.  Masz bardzo zdrowe podejście do życia.  Szklanka jest dla Ciebie zawsze

choćby w połowie pełna.  Wykorzystujesz każdą okazję, aby wybaczyć, uczyć się i wzrastać, ponieważ wierzysz, że
życie jest zbyt krótkie, aby robić inaczej.
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Źródło: Matryca Życia
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Adnotacja dotycząca całego jadłospisu: 
Szpinak w zielonej sałatce możesz wymienić na mix: rukola z roszponką albo sałatę. Co kto lubi,
ważne żeby było zielono! :)

Przepisy na blogu zazwyczaj są dla 2 osób (lub więcej - staram się to za każdym razem
zaznaczać) więc zapotrzebowanie na produkty dla 1 osoby należy zmniejszyć  mniej więcej
połowę - WAŻNE! Trzymaj się ZDROWEGO TALERZA i nie żałuj sobie warzyw! :) 

W zależności od płci, wzrostu (również waga i aktywność fizyczna ma znaczenie ale przyjmijmy
na razie mniej więcej) należy dostosowywać ilość składników. 
Na przykładzie: 
Kobieta (174 cm wzrostu) - Do śniadania dodaję 2 łyżki suchej kaszy jaglanej/płatki. 
Do obiadu dodaję 3 łyżki ugotowanego ryżu/kaszy albo 1 i ½ szklanki suchego makaronu.
(1 szklanka=250ml). Na kolację/śniadanie 2 kromki chleba na zakwasie. 
Mężczyna (186 cm wzrostu) - Do śniadania dodaję 3-4 łyżki suchej kaszy jaglanej/płatków
jaglanych. Do obiadu dodaję 5 łyżek ugotowanego ryżu/kaszy albo 2 szklanki suchego makaronu.
Na kolację/śniadanie 3 kromki chleba na zakwasie. 
Każda osoba dostosowuje ilość (więcej/mniej niż opisałam powyżej) pod siebie. Dodatkowo
jeżeli poczujesz, że nie najadasz się po posiłku (zaczekaj ok. 20 min) to sygnał do zwiększenia
ilości pokarmu - przede wszystkim warzyw a następnie białka roślinnego, na końcu
węglowodanów.  

Oznaczenia: 
blender - sok/smoothie wykonaj w blenderze. 
sokowirówka/wyciskarka - sok/smoothie wykonaj w sokowirówce/wyciskarce.

Jeżeli nie tolerujesz (albo nie lubisz) bądź jesteś uczulony na jakikolwiek składnik należy go
wymienić.  

Adnotacja:
Prezentacja ma wyłącznie charakter informacyjny.

Niniejsze treści objęte są poufnością oraz są chronione prawem
autorskim. Udostępniane są wyłącznie w celu zainteresowania

Państwa zawartością bloga Kuchnia Bez Tabu. Nie mogą one zastąpić
porady specjalisty. Wszelkie prawa autorskie do prezentacji przynależą

do jej twórcy. Jeżeli cytujesz fragmenty pamiętaj aby wskazać autora.
Copyright © Katarzyna Miśkowiec 2021



Na dzień dobry - Ciepła woda z sokiem z cytryny (oraz np.miodem manuka - dla zwiększenia odporności) 

Śniadanie 
Zielona sałata z burratą(1/2szt), pomidorami(2szt.) i prażonymi nasionami(1 łyżka) z 2 kromkami 
chleba na zakwasie i pasta jajeczna (z 2 jajek) PRZEPIS NA PASTĘ >>

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (blender): 2 pomarańcze, 2 szt. świeżej kurkumy, 5cm kawałek imbiru
Smoothie (blender): 1 szklanka napoju roślinnego, 6-7 szt.mrożonej truskawki, 1 łyżka chia/siemienia
lnianego, 2-3 suszone daktyle (wymoczone w ciepłej wodzie min.15min.)

Obiad 
Wegańska tikka masala z quinoa PRZEPIS >> 

Kolacja - zjedz min.2 h przed snem 
Zupa z selerem naciowym i sorgo/ryż brązowy/quinoa PRZEPIS>>

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >> 
UPIECZ BURAKI NA KOTLETY JAGLANE >>

  

 

Na dzień dobry - Ciepła woda z sokiem z cytryny (oraz np.miodem manuka - dla zwiększenia odporności

Śniadanie 
Jaglanka z owocami (wybierz dwa rodzaje) PRZEPIS >>

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka): 4 łodygi selera naciowego, 2 jabłka (ligol), 2 duże liście jarmużu
albo 5 garści ciętego  - świeży sok możesz zrobić również po obiedzie!  
Smoothie (blender): 1 szklanka napój roślinny, 1 łyżka kakao, 1 banan, 1/2 awokado, 1 łyżka masła
orzechowego (migdałowe lub z nerkowców).

Obiad 
Kotlety jaglane z buraka, z zieloną sałatką ze szpinaka(3 garście) skropiona 1 łyżką oleju tłoczonego na
zimno oraz sokiem z cytryny PRZEPIS>>

Kolacja - zjedz min. 2 h przed snem
Zupa z selerem naciowym i sorgo/ryż brązowy/quinoa 

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

D z i e ń  1

D z i e ń  2  

http://kuchniabeztabu.pl/pasta-jajeczna-gfsf/
http://kuchniabeztabu.pl/weganski-sos-tikka-masala/
http://kuchniabeztabu.pl/weganski-sos-tikka-masala/
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https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
http://kuchniabeztabu.pl/kotlety-jaglane-z-burakiem/
http://kuchniabeztabu.pl/zlocista-jaglanka/
http://kuchniabeztabu.pl/kotlety-jaglane-z-burakiem/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


Na dzień dobry - Ciepła woda z sokiem z cytryny (oraz np.miodem manuka - dla zwiększenia odporności

Śniadanie 
Szakszuka z z zieloną sałatką ze szpinaka(3 garście) skropiona 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno oraz
sokiem z cytryny z dodatkiem 2 kromek chleba na zakwasie PRZEPIS NA SZAKSZUKĘ >> 

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 5-8 marchewek   
Smoothie (blender): 3 plastry świeżego ananasa, 1 garść szpinaku, 1 szklanka wody. 
Świeży sok możesz zrobić również po obiedzie!

Obiad 
Warzywny bowl z quinoa/ryżem brązowym PRZEPIS>> 

Kolacja - zjedz na min. 2 h przed snem
Burger z kotletami jaglanymi PRZEPIS >>

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>
Jeżeli chcesz to zrób dziś KONFITURA Z CZERWONEJ CEBULII do kotletów z bakłażana >>  

  

 

Na dzień dobry - Ciepła woda z sokiem z cytryny (oraz np.miodem manuka - dla zwiększenia odporności)

Śniadanie 
Smoothie bowl z mrożonymi porzeczkami PRZEPIS>> albo czekoladowy PRZEPIS >>

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka)  5-7 jabłek (ligol)
Smoothie (blender): 2 łodygi selera naciowego, 2 słodkie jabłka, 1 szklanka wody, sok z 1/2 cytryny,
ewentualnie 1/2 łyżeczki miodu  

Obiad 
Pieczone kotlety z bakłażana z zieloną sałata ze szpinaku skropiona cytryną i 1 łyżką oleju tłoczonego na
zimno oraz 1/2 awokado  PRZEPIS NA KOTLETY >>
Jeżeli nie robisz konfitury z czerwonej cebuli to możesz zrobić domowy sos czosnkowy (z tego przepisu>>)

Kolacja - zjedz na min. 2 h przed snem
Kasza jaglana na słono: marchew(1szt. średniej wielkości) i tofu PRZEPIS >>

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

D z i e ń  3  

D z i e ń  4  

http://kuchniabeztabu.pl/najlepsza-szakszuka/
http://kuchniabeztabu.pl/najlepsza-szakszuka/
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https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
https://kuchniabeztabu.pl/konfitura-z-czerwonej-cebuli/
https://kuchniabeztabu.pl/konfitura-z-czerwonej-cebuli/
http://kuchniabeztabu.pl/acai-bowl-z-karmelizowanymi-orzechami/
http://kuchniabeztabu.pl/smoothie-bowl-czekoladowy/
http://kuchniabeztabu.pl/recipe/pieczone-kotlety-z-baklazana-vgflf/
http://kuchniabeztabu.pl/pieczone-warzywa-z-domowym-sosem/
https://kuchniabeztabu.pl/kasza-jaglana-z-tofu-i-awokado/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


Na dzień dobry - Ciepła woda z sokiem z cytryny (oraz np.miodem manuka - dla zwiększenia odporności

Śniadanie 
Kanapki (2szt) z kiszonym burakiem, z zieloną sałatką (3 garście) ze szpinaku skropiona 1 łyżką oleju
tłoczonego na zimno oraz sokiem z cytryny, z dodatkiem pomidorów (2 szt albo 2 garście koktajlowych)
oraz mozzarellą albo burattą (1/2szt)  PRZEPIS NA KANAPKĘ >>
Jeżeli nie masz kiszonego buraka to wykorzystaj inną kiszonkę!

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 4 łodygi selera naciowego, 2 jabłka (ligol), 2 duże liście jarmużu
albo 5 garści ciętego, 1 natka pietruszki   
Smoothie (blender): 1 szklanka wody, 2 płaskie łyżeczki miodu, 2 garści liści jarmużu, 3szt. kiwi, 2cm 
 kawałek imbiru 
Świeży sok możesz zrobić również po obiedzie, przed kolacją!

Obiad 
Puree z kalafiora PRZEPIS >> z kotletem z tofu PRZEPIS >>

Kolacja - zjedz min.2 h przed snem
Duszony ryż brązowy z brokułami(6-7 różyczek) i mrożonym groszkiem (1 szklanka)

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

  

 

Na dzień dobry - Ciepła woda z sokiem z cytryny (oraz np.miodem manuka - dla zwiększenia odporności 

Śniadanie 
Smoothie bowl szpinak    PRZEPIS>>

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka)  3 szt. selera naciowego, 5szt. marchewek 
Smoothie (blender): 2 łyżeczki suszonej spiruliny, sok z 1/2 cytryny, 1 pomarańcza, 100ml jogurtu
naturalnego, 1 łyżeczka miodu
Świeży sok możesz zrobić również po obiedzie!

Obiad 
Warzywna zapiekanka z makaronem podana z zieloną sałatką (3 garście) ze szpinaku skropiona 1 łyżką
oleju tłoczonego na zimno oraz sokiem z cytryny PRZEPIS NA ZAPIEKANKĘ>>

Kolacja - zjedz min. 2 h przed snem
Pieczone warzywa (wybierz dwa rodzaje - to co zostało z poprzednich dni) z domowym sosem
PRZEPIS na warzywa >>

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

D z i e ń  6  

D z i e ń  5  

http://kuchniabeztabu.pl/kanapka-z-kiszonym-burakiem/
http://kuchniabeztabu.pl/puree-z-kalafiora/
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https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


Na dzień dobry - Ciepła woda z sokiem z cytryny (oraz np.miodem manuka - dla zwiększenia odporności 

Śniadanie 
Bezglutenowe albo kasztanowe naleśniki z owocami        PRZEPIS >>

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 4 pomarańcze 
Smoothie (blender): 3 plasterki ananasa, sok z 1/2 limonki albo cytryny, 1/2 awokado, garść natki
pietruszki, 1-1 i 1/2 szklanki wody niegazowanej

Obiad 
Ryba po grecku z pieczonymi batatami w formie frytek PRZEPIS >> 

Kolacja - zjedz na min. 2 h przed snem
Carpaccio z kiszonego albo pieczonego buraka i kozim serem/fetą  PRZEPIS >>  podane z zieloną sałatką
(3 garście) ze szpinaku, 1 łyżka prażonych nasion,  całość skropiona 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno
oraz sokiem z cytryny. 
Jeżeli pieczesz buraka to zrób to według tego przepisu >>  

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

  

 

D z i e ń  7  

https://kuchniabeztabu.pl/nalesniki-kasztanowe/
https://kuchniabeztabu.pl/aromatyczna-ryba-po-grecku/
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Jeżeli czujesz potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego
ZRÓB deser w domu z mojego przepisu!

Przykładowo:
 

Brownie z cukinii >>  
Ciasto czekoladowe z gruszką >>

 

http://kuchniabeztabu.pl/najpyszniejsze-brownie-z-cukinii-jablek-i-daktyli/
http://kuchniabeztabu.pl/najpyszniejsze-brownie-z-cukinii-jablek-i-daktyli/
https://kuchniabeztabu.pl/ciasto-czekoladowe-z-daktylami-i-karmelizowanymi-gruszkami-vgflf/


W kolejnym tygodniu skupimy się na naszej
świadomości i przyciąganiu wyłącznie dobra. 

Na zadanie... napisz na kartce:  
 

po co? dlaczego? przeczytaj poniżej...  
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NIE ZAWSZE TAK BĘDZIE

przyklej w widocznym miejscu w które
patrzysz najczęściej w ciągu dnia.

http://kuchniabeztabu.pl/


NIC NIE MOŻE WIECZNIE TRWAĆ
Pewien zdesperowany człowiek przyszedł do mnicha z zapytaniem:- Powiedz mi

co mam czynić? Jestem załamany. Straciłem pracę, syn mi się rozchorował i
żona chce mnie opuścić.Mnich po chwili zastanowienia odpowiedział: - Gdy

wrócisz do domu, napisz na kartce słowa: NIE ZAWSZE TAK BĘDZIE i połóż ją w
widocznym miejscu - tak, abyś codziennie na nią spoglądał.Człowiek zdziwił się
tą radą, ale zrobił tak jak mu mnich poradził. Po miesiącu wrócił uradowany. -

Miałeś rację - powiedział do mnicha - wszystko mi się ułożyło. Znalazłem dobrze
płatną pracę, syn wyzdrowiał i z żoną zaczęło mi się układać. Mogę już zdjąć tę
kartkę.- Nie zdejmuj jej - odpowiedział mnich.- Dlaczego, przecież wszystko się

polepszyło?- Ponieważ" NIE ZAWSZE TAK BĘDZIE.
 
 
 

ZGODA NA ŻYCIE 
Jeśli coś istnieje to znaczy, że jest żywe. Tym, co przynależy do życia, jest ruch.

Ruch oznacza zmianę. Wszystko, co istnieje ulega zmianom. Trzeba nam się z
tym pogodzić, że nic nie trwa wiecznie. Przyszliśmy tu doświadczać, a

doświadczanie ma swoją trajektorię zdarzeń. Jest jakiś początek, są sytuacje
pomiędzy, ludzie, emocje, rozwój, lekcja i koniec lekcji. Dla tych, którzy byli
przeciwko, którzy nie mieli zgody na to, co się w tym doświadczaniu, w tym

ruchu zawiera, przychodzą powtórki z lekcji. Niestety, powtórki potrafią być za
każdym razem coraz bardziej dotkliwe. Po co? Ano żeby upaść na tzw. podłogę.

Skontaktować się z ziemią i z tym, co realne. Z życiem i z wszystkimi jego
aspektami. By móc przyjrzeć się życiu, przeżyć to, co w danej chwili jest do

przeżycia i uznać, że ten ruch jest nam po coś potrzebny.Jeśli jesteśmy
przeciwko zmianom, ruchowi prowadzącemu nas ku czemuś, co jest wpisane w

nasz los, jesteśmy przeciwko istnieniu czy życiu. Co może pozytywnego z
doświadczeń wyciągnąć człowiek, który jest przeciwko istocie istnienia? Co
może los ofiarować osobie będącej w stanie ciągłego braku zgody? Jedynie

więcej doświadczeń, na które ten człowiek nie ma w sobie zgody. Aż upadnie na
ziemie i dojrzy to co jest dla niego bolesne. Rozwinie to doświadczenie w sobie.

Uwolni emocje i pójdzie dalej. Jeśli pójdzie ze zgodą, to wszystkie
doświadczenia, które nabył po drodze, będą mu służyły na jego ścieżce.

źródło tekstu: Matryca życia
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Życzę Ci dużo słońca w każdy dzień. 
Uśmiechaj się, doświadczaj i doceniaj.  

Myśl pozytywnie a przyciągniesz dobro i porządane zmiany.  

Z miłością 
K .

Oprócz ciała zatroszcz się w przyszłym
tygodniu o swoją energię oraz ducha. 


