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Dzięki badaniom klinicznym dowiedziono, że istnieje połączenie między
mózgiem a jelitami i nazwano je osią mózgowo-jelitową. Okazało się, że ścieżką
sygnałową między tymi dwiema częściami ludzkiego organizmu jest nerw
błędny. To najdłuższy nerw z nerwów czaszkowych i łączy on mózg z układem
pokarmowym. 90% sygnałów jest nadawanych w jednym kierunku – od jelit do
mózgu. Oznacza to, że nasze jelita pełnią ważną rolę i mają coś bardzo
ważnego do przekazania naszemu mózgowi. 

Bakterie jelitowe mają wpływ na Twój mózg, ale to nie jedyna ich funkcja.
Regulują one także Twój sen. Naukowcy twierdzą, że mikrobiom jelitowy
prawdopodobnie zmienia nasze rytmy dobowe, cykl snu i czuwania oraz wpływa
na hormony, które regulują sen i czuwanie. Jeśli cierpisz na bezsenność lub
budzisz się w nocy i Twój sen jest kiepskiej jakości postaraj się zastosować
MOJE TRIKI które wysłałam w pierwszym pliku do Ciebie oraz dietę, która opiera
się na prebiotykach, czyli związkach karmiących nasze mikroby. Ich źródłem w
naszej diecie są niestrawione składniki żywności, takie jak: błonnik, skrobia czy
inulina (wypróbuj codziennie na noc BINULINĘ... przepis znajdziesz poniżej)
które docierają do jelit i stanowią pożywkę dla dobrych bakterii.  Kiszonki to
również naturalne probiotyki, pamiętaj aby je włączyć do swojej diety! Można
sięgnąć także po probiotyki z apteki, jednak należy to skonsultować ze
specjalistą, aby dokonać właściwego wyboru preparatu.

Cierpisz na zaparcia albo wzdęcia? Masz częste uczucie, że Twój brzuch jest
pełny i ciężki? Towarzyszy Ci problem z wypróżnianiem? Temat jest często
pomijany – wiadomo, niekomfortowo jest mówić o… kupie. Natomiast dla mnie
szczęśliwe jelita to numer 1! Połączenie dwóch składników: babki płesznika i
inuliny daje nam zdrową miksturę (binulina) która wpływa pozytywnie na
zdrowie, samopoczucie i wygląd. Wypróbuj!

Więcej znajdziesz w artykule "Jelita naszym drugim mózgiem" >> 
A może chcesz się dowiedzieć CO może przyczynić się do ciągłej

ochoty na słodycze? >>

https://kuchniabeztabu.pl/jelita-naszym-drugim-mozgiem/
https://kuchniabeztabu.pl/jelita-naszym-drugim-mozgiem/
https://kuchniabeztabu.pl/kto-moze-przyczynic-sie-do-ciaglej-ochoty-na-slodycze-mikroorganizmow-ciag-dalszy/
https://kuchniabeztabu.pl/kto-moze-przyczynic-sie-do-ciaglej-ochoty-na-slodycze-mikroorganizmow-ciag-dalszy/


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



Challenge
dla osób

jedzących
mięso 

W tym tygodniu spróbuj ograniczyć ilość
spożywanego mięsa do 0 (zrezygnuj

również z wędlin). Jeżeli czujesz potrzebę
wymień rybę na mięso z indyka, oba

produkty wyłącznie z ekologicznego źródła.  



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 (blender): 1 pęczek świeżej natki pietruszki, sok z ½ cytryny albo 1 pomarańcza, 
1 szklanka wody.
Smoothie (blender): 1 szklanka napoju roślinnego, 1 banan, 1 łyżka nasion chia.

Obiad 
Wegański strogonow z pieczarkami i tofu oraz ryżem brązowym     PRZEPIS >>

Kolacja - zjedz min.2 h przed snem (sałatka)
 2-3 garście szpinaku, 2 garście pomidorów koktajlowych, 
½ burraty albo mozzarelli, ½ awokado, 3-4 łyżki suchej quinoa (do ugotowania), 1 łyżka ulubionego oleju
tłoczonego na zimno albo oliwy z oliwek - cała sałatka skropiona sokiem z cytryny.

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >> 

  

 

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

Śniadanie 
2 jajka gotowane na miękko, podane z zieloną sałatką ze szpinaku (2-3 garście), pomidorkami
koktajlowymi (2 garście) polane 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno, posypana 1 łyżką prażonych nasion
(mix albo nasiona z dyni/słonecznika), skropiona sokiem z cytryny, podana z 2 kromkami chleba na
zakwasie.

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 łyżka masła orzechowego
(migdałowe lub z nerkowców).

Obiad 
Makaron pełnoziarnisty (1 szklanka bezglutenowego bio) z sosem pomidorowym (1 puszka krojonych
pomidorów) i z pieczonego bakłażana (mały 1szt.) oraz serem feta
Dodatkowo potrzebne: 1 cebula średniej wielkości, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 
1 łyżka cukru trzcinowego, przyprawy: suszona papryka słodka i ostra, kawałek sera feta.

Kolacja - zjedz min. 2 h przed snem
Kasza jaglana gotowana na słono z pietruszką albo marchewką, tofu i awokado            PRZEPIS >>

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

D z i e ń  1

D z i e ń  2  

http://kuchniabeztabu.pl/smoothie-bowl-szpinak/
http://kuchniabeztabu.pl/weganski-strogonow-z-tofu-i-pieczarkami/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
http://kuchniabeztabu.pl/kasza-jaglana-z-tofu-i-awokado/
http://kuchniabeztabu.pl/kasza-jaglana-z-tofu-i-awokado/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


D z i e ń  3  
Na dzień dobry - Ciepła woda z sokiem z cytryny (oraz np.miodem manuka - dla zwiększenia odporności

Śniadanie 
Tofucznica z mrożonym groszkiem (3 łyżki) podana ze świeżą sałatką z pomidorów
malinowych/czekoladowych (4szt.), możesz dorzucić do sałatki kawałek fety 
jeżeli został z poprzedniego  dnia :) 
Całość polana 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno               PRZEPIS >>

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 4-5 gruszek   
Smoothie (blender): 3 plastry świeżego ananasa, 1 garść szpinaku, 1 szklanka wody. 
Świeży sok/smoothie możesz zrobić również po obiedzie!

Obiad 
Pieczony dorsz w sosie z suszonych pomidorów z ryżem brązowym          PRZEPIS >>

Kolacja - zjedz na min. 2 h przed snem
Sałatka ze świeżego szpinaku (4 garście) skropiona cytryną, z serem halloumi (3 plastry/1 porcja), 1 łyżka
oleju tłoczonego na zimno/oliwy, 1 garść pomidorków koktajlowych, 5 łyżek suchej quinoa (do ugotowania)

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>
UPIECZ PASZTET NA JUTRO >> 

  

 

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

Śniadanie 
Omlet z kozim serem, gruszką i miodem       PRZEPIS >>

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka)  2 średnie buraki, 3 duże jabłka (ligol), 5cm kawałek imbiru, 1 szt.
małej świeżej kurkumy   
Smoothie (blender): 1/2 awokado, 1 szklanka napoju roślinnego, 1 łyżeczka sproszkowanej spiruliny, 4
suszone daktyle (wymoczone w ciepłej wodzie min. 15min).
Świeży sok możesz zrobić również po obiedzie!

Obiad 
Stek z kalafiora z musem kalafiorowym z 4 łyżkami cieciorki albo pieczonym kotletem tofu   
                                          PRZEPIS stek >>      PRZEPIS tofu >> 

Kolacja - zjedz na min. 2 h przed snem
Warzywny pasztet (2 plastry) ze świeżą zieloną sałatką (2-3 garście) z pomidorami czekoladowymi (2 szt.),
 3-4 ogórki kiszone  PRZEPIS na pasztet >>  

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

D z i e ń  4  

https://kuchniabeztabu.pl/tofucznica-ze-szparagami/
https://kuchniabeztabu.pl/danie-z-kremowym-sosem-z-suszonych-pomidorow-gflf/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
http://kuchniabeztabu.pl/warzywny-pasztet-z-suszona-sliwka-vgflf/
http://kuchniabeztabu.pl/warzywny-pasztet-z-suszona-sliwka-vgflf/
https://kuchniabeztabu.pl/omlet-z-kozim-serem-figa-i-rukola-gf/
https://kuchniabeztabu.pl/stek-z-kalafiora-z-delikatnym-musem-kalafiorowym-vgflf/
http://kuchniabeztabu.pl/najszybszy-kotlet-z-tofu-vgflf/
http://kuchniabeztabu.pl/najszybszy-kotlet-z-tofu-vgflf/
http://kuchniabeztabu.pl/warzywny-pasztet-z-suszona-sliwka-vgflf/
http://kuchniabeztabu.pl/warzywny-pasztet-z-suszona-sliwka-vgflf/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


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

Śniadanie 
Zielona sałatka (3 garście), 2 kromki chleba na zakwasie z guacamole, z 2 plastrami warzywnego pasztetu,
3 ogórki kiszone.
Guacamole: 1/2 awokado rozgnieść widelcem, dodać posiekane na kawałki pomidory (3-4 koktajlowe albo
1 szt. średniej wielkości pomidor) + sól i pieprz do smaku   

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 5-8 marchewek   
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.) 
Świeży sok możesz zrobić również po obiedzie, przed kolacją!

Obiad 
Rissotto z mrożonym groszkiem (1/2 szklanki) i mrożoną fasolką szparagową (1 szklanka) PRZEPIS >> 

Kolacja - zjedz min.2 h przed snem
Zupa z batata (oraz dyni) i soczewicą          PRZEPIS >> 

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

  

 

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

Śniadanie 
Smoothie bowl mango        PRZEPIS >> 

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 4 łodygi selera naciowego, 2 jabłka, 2 duże liście jarmużu albo 
 5 garści ciętego, 1 pęczek natki pietruszki    
Smoothie (blender): 3 plastry świeżego ananasa, 1 garść szpinaku, 1 szklanka wody. 
Świeży sok/smoothie możesz zrobić również po obiedzie!

Obiad 
Pęczotto z pomidorami i mozzarrelą  podane z zieloną sałatką ze szpinaka skropiona 1 łyżką oleju
tłoczonego na zimno oraz sokiem z cytryny    PRZEPIS na pęczotto >> 

Kolacja - zjedz min. 2 h przed snem
Zupa z batata (oraz dyni) oraz soczewicą

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

D z i e ń  6  

D z i e ń  5  

http://kuchniabeztabu.pl/risotto-z-groszkiem-vgf/
http://kuchniabeztabu.pl/zupa-z-dynia-batatem-i-soczewica-vgflf/
http://kuchniabeztabu.pl/zupa-z-dynia-batatem-i-soczewica-vgflf/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
http://kuchniabeztabu.pl/smoothie-bowl-mango/
http://kuchniabeztabu.pl/smoothie-bowl-mango/
https://kuchniabeztabu.pl/peczotto-z-pomidorami-i-mozzarella/
https://kuchniabeztabu.pl/peczotto-z-pomidorami-i-mozzarella/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


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

Śniadanie 
Bezglutenowe racuchy z owocami        PRZEPIS >>

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 3 grejpfruty
Smoothie (blender): 1/2-1 szklanki napoju roślinnego, 1 szklanka mrożonych malin, 1 łyżka masła
kokosowego, 2-3 suszone daktyle (wymoczone w ciepłej wodzie min.15min.) 

Obiad 
Kotlet z tofu, puree z ziemniaka, marchewka z groszkiem na ciepło   PRZEPIS na tofu >> 

Kolacja - zjedz na min. 2 h przed snem
Pieczone warzywa (wybierz dwa rodzaje) z domowym sosem, zielona sałata ze szpinaku skropiona cytryną
i 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno.    PRZEPIS na warzywa >> 

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

  

 

D z i e ń  7  

http://kuchniabeztabu.pl/najlepsze-domowe-racuchy/
https://kuchniabeztabu.pl/najszybszy-kotlet-z-tofu-vgflf/
https://kuchniabeztabu.pl/pieczone-warzywa-z-domowym-sosem/
https://kuchniabeztabu.pl/pieczone-warzywa-z-domowym-sosem/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


Jeżeli czujesz potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego
ZRÓB deser w domu z mojego przepisu!

Przykładowo: 
 

Ciasteczka z gorzką czekoladą >> 
Wegański snickers >> 

Bezglutenowy chlebek bananowy >>

https://kuchniabeztabu.pl/zdrowe-ciasteczka-z-gorzka-czekolada-gf/
https://kuchniabeztabu.pl/zdrowe-ciasteczka-z-gorzka-czekolada-gf/
https://kuchniabeztabu.pl/weganski-snickers/
https://kuchniabeztabu.pl/weganski-snickers/
https://kuchniabeztabu.pl/bezglutenowy-chlebek-bananowy/


Zadanie na ten tydzień, zrób:

KISZONE BURAKI    PRZEPIS >>
KONFITURĘ Z FIG    PRZEPIS>>
 

Kiszonkę najlepiej zrób na początku tygodnia tak aby się zakisiła. 
Przyda się nam w kolejnym jadłospisie :) 

Dowolna ilość 

https://kuchniabeztabu.pl/kiszony-burak/
http://kuchniabeztabu.pl/konfitura-z-fig/

