
GO
HEALTHY 
OR GO HOME

W W W . K U C H N I A B E Z T A B U . P L

# G o t u j Z d r o w o

http://kuchniabeztabu.pl/


WITAJ!
CIESZĘ SIĘ, ŻE TU
JESTEŚ!

ZACZYNAMY! 
MAM NADZIEJĘ, ŻE JESTEŚCIE GOTOWI.

GWARANTUJĘ, ŻE NIE POŻAŁUJESZ A TWOJĄ NAGRODĄ
BĘDZIE ZDROWY I PEŁEN WITALNOŚCI ORGANIZM.

WWW.KUCHNIABEZTABU.PL

Adnotacja:
Prezentacja ma wyłącznie charakter informacyjny.

Niniejsze treści objęte są poufnością i prawem autorskim oraz 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. Jeśli chcesz zacytować fragmenty należy wskazać autora.
Copyright © Katarzyna Miśkowiec 2021
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ZDROWE ODŻYWIANIE TO DROGA DO
SUKCESU JAKIM JEST ZDROWY ORGANIZM 

 A JEDNOCZEŚNIE ZADBANA SYLWETKA.

OD DZISIAJ SPRÓBUJ PODJĄĆ KILKA
KROKÓW W STRONĘ "ZDROWSZEGO JA".

PRZYPOMNIJ SOBIE MOJE ZASADY I SPRÓBUJ
JE STOPNIOWO WPROWADZAĆ W SWOJE

ŻYCIE. NAWET NIE ZAUWAŻYSZ JAK STANĄ
SIĘ NIEKONTROLOWANYM NAWYKIEM. 
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Zasady BEZ TABU 
zdrowego ciała

Jedz min. 3 posiłki dziennie o stałej porze.  
Stanowczo nie pij podczas posiłków! Jeden mały łyk wody to nie grzech.
Ogranicz spożywanie sztucznych cukrów. Wybieraj zamienniki i zdrowe słodycze.
Ogranicz spożywanie surowych ryb oraz mięsa. 
Przynajmniej raz dziennie zjedz dużą porcję świeżych, zielonych warzyw. 
Zawsze czytaj skład produktów. Unikaj siarczanów, fosforanów, oleju palmowego, soli,
sztucznych barwników, cukru/syropu glukozowego lub glukozowo-fruktozowego.
Wybieraj produkty kukurydziane, sojowe oraz z glutenem wyłącznie z ekologicznego
źródła, oznaczone zielonym symbolem:

Wypij w ciągu dnia przynajmniej 5 pełnych szklanek wody niegazowanej.
Od godz. 8:00-15:00 jedz owoce, pij soki owocowe. 
Od godz. 15:00-22:00 wybieraj warzywa i soki warzywne (zamiast owoców). 
Mieszaj ze sobą najlepiej dwa owoce albo dwa/trzy warzywa. Mocz je w sodzie (+occie)
przed spożyciem. 
Jedz lekkostrawną kolację przynajmniej 2-3h przed snem. 
Unikaj dużych ilości soli (szczypta do smaku). Zamiast tego użyj świeże 
bądź suszone zioła. 
Jedz jedną garść ulubionych orzechów dziennie. 
Nie zapominaj o nabiale dobrej jakości (najlepiej 1 porcja dziennie). Unikaj mleka oraz
śmietanki w proszku. Jeżeli nie jesz nabiału pamiętaj o suplementacji.  
Aktywny tryb życia to podstawa. Znajdź swój ulubiony sport. Spacer to też wyzwanie! 
Alkohol pij sporadycznie albo wcale. Przecież można się świetnie bawić bez niego! ;)
Odrobaczaj się wraz ze wszystkimi członkami rodziny (zwięrzęta również) 2 razy w roku
(w odstępach co 6 miesięcy). Rekomenduję naturalne i nieinwazyjne odrobaczanie.
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¾ TALERZA TO WARZYWA (PAMIĘTAJ O ZIELONYCH
WARZYWACH TAKICH JAK NP. ŚWIEŻY SZPINAK.

CHLOROFIL ZAWARTY W TYCH WARZYWACH JEST
BARDZO WAŻNY DO PRAWIDŁOWEGO

FUNKCJONOWANIA NASZEGO ORGANIZMU )

PORCJA RYBY, EWENTUALNIE MIĘSA (WYŁĄCZNIE Z
DOBREGO ŹRÓDŁA) O WIELKOŚCI TWOJEJ DŁONI. 

SPOŻYWAMY JAK NAJMNIEJ PEŁNOZIARNISTYCH
WĘGLOWODANÓW LUB ZIEMNIAKÓW 

A TERAZ KOLEJNE  3 ZASADY... 
TYM RAZEM DOTYCZĄCE TWOJEGO ZDROWEGO TALERZA
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coś dla ciała 
i coś dla ducha
OPRÓCZ PRZYGOTOWAŃ DOTYCZĄCYCH TWOJEGO ODŻYWIANIA
SPRÓBUJ ZREGENEROWAĆ WŁASNE CIAŁO. REGENERACJA TO SEN.
ZADBAJ O JEGO NAJWYŻSZY KOMFORT (PONIŻEJ MOJE PROPOZYCJE).  
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TRIKI 
na regeneracyjny sen 

OSTATNI POSIŁEK min. 3h  

REGULARNOŚĆ to podstawa

TEMPERATURA w pomieszczeniu

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

chodź spać o regularnej porze 
nawet w weekendy. 

przed snem - wybieraj
lekkostrawne posiłki 

na poziomie 18-20C

intensywny trening fizyczny późnym
wieczorem  mocno zakłóca

nocną regenerację

NIE KORZYSTAJ Z ELEKTRONIKI
na min. 3h przed snem. Jeżeli nie

możesz z tego zrezygnować to
korzystaj z okularów ochronnych. 
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Wbrew pozorom dźwięk budzika ma
ogromne znaczenie dla naszego organizmu.
Im mocniejsze dźwięki tym  gwałtowniejsze

nasze przebudzenie. Ten etap powinien
przebiegać delikatnie! Zatem polecam

ustawić dźwięk szumiącego lasu, oceanu,
delikatną i relaksacyjną piosenkę. Ja

osobiście uwielbiam szum oceanu i właśnie
taki dźwięk mnie budzi :) Zapewniam, że

dzień będzie piękniejszy!

TRIKI 
na regeneracyjny sen 

MEDYTACJA 
Włącz relaksacyjną, ulubioną

muzykę, usiądź w spokojnym
pomieszczeniu i odpręż się.
Pomyśl za co jesteś dzisiaj

wdzięczny/a. Oddychaj głeboko
przez nos, starając się to robić

coraz wolniej. Poświęć medytacji
ok.10-15min. przed snem. 

DODATKOWO 

DŹWIĘK BUDZIKA

ROZRUCH na dzień dobry 

Zacznij od lekkiego roziągania mięśni. Następnie
usiądź, oddychaj przez nos wolno i delikatnie

przyspieszaj (oddychanie ok. 3min). Pomyśl co dzisiaj
chciałbyś osiągnąć. Czas trwania ok. 10 min. Z pełną

energią i uśmiechem na twarzy zacznij piękny dzień!

czyli jak zacząć piękny dzień!
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TWOJE ZADANIE NA TEN TYDZIEŃ
04.01.2021-10.01.2021

01

Zamień smażenie na PIECZENIE w piekarniku04

05
Spróbuj ograniczyć poniższe produkty
Są one kwasotwórcze czyli  zakwaszają organizm 

- Fruktoza      - Płatki owsiane        - Płatki kukurydziane       
- Biały ryż        - Mąka pszenna      - Krewetki        - Sardynki      
- Kakao i czekolada      - Orzeszki ziemne       - Majonez
- Orzechy włoskie    - Piwo  - Chleb żytni  - Ketchup 
- Mięso i przetwory mięsne       - Sery       - Jajka   - Gryka 
-Kawa   -Czarna herbata  -Cukier i przetwory zawierające
cukier (oraz sztuczne słodziki)  - Sól  -Orzeszki ziemne

Wprowadź powyższe 3 zasady Zdrowego Talerza  

Rozpoczynaj dzień od szklanki ciepłej wody 
z sokiem z ½ cytryny   02

Oraz zapisz ZASADY BEZ TABU i spróbuj je wprowadzać
w swoje życie. W tym tygodniu szczególnie postaraj się
przestrzegać tych zasad: 

- Wypij w ciągu dnia przynajmniej 5 pełnych szklanek  wody
niegazowanej.
- Stanowczo nie pij podczas posiłków! Jeden mały łyk wody
to nie grzech.
- Od godz. 8:00-15:00 jedz owoce, pij soki owocowe.
- Od godz. 15:00-22:00 wybieraj warzywa i soki warzywne
(zamiast owoców).
- Jedz lekkostrawną kolację przynajmniej 2-3h przed snem.
- Unikaj dużych ilości soli (szczypta do smaku). Zamiast tego
użyj świeże bądź suszone zioła.
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Kup ulubiony olej zimnotłoczony (np. z wiesiołka,
lniany, z orzechów włoskich itp.) 03
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do dzieła! 
PAMIĘTAJ! TO BĘDZIE TWÓJ OSOBISTY SUKCES!
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JEŻELI CHCESZ POCZYTAĆ WIĘCEJ O 
ZDROWYM  ODŻYWIANIU - KLIKNIJ TUTAJ >>
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