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Przypomnijcie sobie reklamę dowolnego środka ułatwiającego trawienie: kamera
powoli sunie po ogromnym stole, który ugina się pod ciężarem potraw.
Dokładnie widzimy wazę z zupą, najczęściej flaczkami, 4 rodzaje zasmażanego
mięsa, grzyby w occie, obowiązkowe ciężkie, czerwone wino, paterę wypełnioną
ciastem obowiązkowy tort z bitą śmietaną. Ciekawym jest to, że o ile reklamy
rzadko pokazują prawdę, tak co do jednego nie ma żadnych wątpliwości: po
połączeniu tego wszystkiego każdego z nas czeka mniejsza lub większa
niestrawność. 

Jak więc jeść, żeby czuć się dobrze? 
Wystarczy stosować się do kilku prostych reguł.
1.Jedzenie słone przed słodkim i kwaśnym
Jest to zasada, do której nasze mamy i babcie instynktownie stosują się od lat,
podając jako pierwsze danie zupę – zawsze obficie soloną, z dodatkiem Vegety,
czasem na kostce rosołowej i odrobiną maggi. I choć nie polecam korzystania z
takich wzmacniaczy smaku w swojej kuchni, to udowodnione jest, że słone
produkty wzmagają wydzielanie enzymów w żołądku, które będą niezbędne do
strawienia reszty posiłku.

2.Pokarmy bogate w białko należy jeść w pierwszej kolejności
Tutaj znowu kłania się tradycja – nie wierzę, że jest ktoś kto nigdy nie usłyszał
od mamy: Zjedz mięso, zostaw ziemniaki. Proteiny zawarte między innymi w
roślinach strączkowych, orzechach, nasionach lub produktach odzwierzęcych
wymagają relatywnie dużej ilości enzymów trawiennych – spożywanie ich na
końcu posiłku może powodować poczucie ciężkości i zalegania treści
żołądkowej.

3.Owoce i słodycze najlepiej jeść osobno lub na koniec posiłku
Ma to związek z wysoką zawartością cukrów prostych, które są trawione jako
pierwsze, monopolizując niejako wszystkie procesy trawienne. Oznacza to, że
inne pokarmy niejako „czekają na swoją kolej” lub ulegają przemianom ze
znacznym opóźnieniem. Taka sytuacja może inicjować rozkład pożywienia na
drodze fermentacji alkoholowej, a stąd prosta droga do poczucia dyskomfortu
trawiennego. Więcej o węglowodanach przeczytacie tutaj>>.

SPOŻYWCZE ZWIĄZKI, CZYLI ŁĄCZENIE PRODUKTÓW 
DLA LEPSZEGO TRAWIENIA

https://kuchniabeztabu.pl/weglowodany-prosto-i-na-temat/


Brzmi prosto, prawda? Bo rzeczywiście takie jest – dodatkowym ułatwieniem
jest fakt, że wspomniane wyżej zasady nie odbiegają znacząco od tradycji
żywieniowej, w której zostaliśmy wychowani. 

Ale jak zawsze, tak i tutaj jest parę wyjątków, które warto znać ...

 

Przeczytaj więcej >>

SPOŻYWCZE ZWIĄZKI, CZYLI ŁĄCZENIE PRODUKTÓW 
DLA LEPSZEGO TRAWIENIA

https://kuchniabeztabu.pl/spozywcze-zwiazki-czyli-laczenie-produktow-dla-lepszego-trawienia/


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
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D a n i a  z  j a d ł o s p i s

i  smacznie!



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

Śniadanie 
Tofucznica z mrożonym groszkiem (albo mrożoną fasolką szparagową) PRZEPIS >> 
Sposób przygotowania: 
Mrożony groszek zalewamy gorącą woda na 5min. Odcedzamy. Dodajemy do tofucznicy na samym końcu.  

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (blender): 5 marchewek, 3 łodygi selera naciowego
Smoothie (blender): 1 szklanka napoju roślinnego, 1 banan, 1/2 awokado, 1 łyżka kakao, 1 łyżka chia

Obiad 
Wegański ramen z pieczonym batatem PRZEPIS >>

Kolacja - zjedz min.2 h przed snem 
Zielona sałatka ze szpinaku (2 garści), pomidorami(2szt.) i prażonymi nasionami(1 łyżka) skropiona
cytryną i 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno, 3 plastry pieczonego sera halloumi oraz 3 łyżki suchej quinoa
(do ugotowania)

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >> 

  

 

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

Śniadanie 
Bajgiel z ulubionym dodatkiem WYBIERZ >>  
z dodatkiem zielonej sałatki ze szpinaku (2 garści), pomidorami(2szt.) i prażonymi nasionami(1 łyżka)
skropiona cytryną i 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno

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  - świeży sok możesz zrobić również po obiedzie!  
Smoothie (blender): 1 szklanka napój roślinny, 1 szklanka mrożonych malin albo czarnej porzeczki, 1 łyżka
masła orzechowego (migdałowe lub z nerkowców),2 suszone daktyle (namoczone przez min.15min) 

Obiad 
Makaron z sosem wegelońskim PRZEPIS >>

Kolacja - zjedz min. 2 h przed snem
 Zupa z boczniakami PRZEPIS >>

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

D z i e ń  1

D z i e ń  2  

https://kuchniabeztabu.pl/recipe/weganski-ramen-z-mielonym-dynia-oraz-pak-choi/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
https://kuchniabeztabu.pl/bajgle-jak-je-ugryzc-5-sposobow-o/
https://kuchniabeztabu.pl/bajgle-jak-je-ugryzc-5-sposobow-o/
https://kuchniabeztabu.pl/spaghetti-z-sosem-wegelonskim-gf/
https://kuchniabeztabu.pl/zupa-z-boczniakami/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


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

Śniadanie 
Tosty francuksie na słodko z ulubionym owocem PRZEPIS >>

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 8 kiwi
Smoothie (blender): 1 szklanka mrożonego mango, 1 kubek jogurtu naturalnego, 150ml szklanki napoju
roślinnego, 1 łyżka siemię lnianego  
Świeży sok możesz zrobić również po obiedzie, przed kolacją!

Obiad 
Tarta z gruszką, gorgonzolą i tofu  (1 porcja to 1/4 całości)  podana z dodatkiem zielonej sałatki ze
szpinaku (2 garści) skropiona cytryną i 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno 
PRZEPIS >>

Kolacja - zjedz na min. 2 h przed snem
Zupa z boczniakami PRZEPIS >>

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

  

 

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

Śniadanie
Smoothie BOWL - wybierz swój ulubiony >>  

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 3-4 pomarańcze 
Smoothie (blender): 3 plastry świeżego ananasa, 1 garść szpinaku, 1 szklanka wody.

Obiad 
Pieczona biała ryba z pieczonymi warzywami PRZEPIS >> 

Kolacja - zjedz na min. 2 h przed snem
Tarta z gruszką, gorgonzolą i tofu  (1 porcja to 1/4 całości)  podana z dodatkiem zielonej sałatki ze szpinaku
(2 garści),  skropiona cytryną i 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

D z i e ń  3  

D z i e ń  4  

https://kuchniabeztabu.pl/tosty-francuskie-z-twarozkiem-na-slodko/
https://kuchniabeztabu.pl/recipe/tarta-z-gruszka-i-gorgonzola-gf/
https://kuchniabeztabu.pl/zupa-z-boczniakami/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
https://kuchniabeztabu.pl/?s=smoothie+bowl
https://kuchniabeztabu.pl/?s=smoothie+bowl
https://kuchniabeztabu.pl/pieczone-warzywa-z-domowym-sosem/
https://kuchniabeztabu.pl/pieczone-warzywa-z-domowym-sosem/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


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

Śniadanie 
Budyń jaglany z domową konfiturą PRZEPIS >>

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): 2 pomarańcze, 
Świeży sok możesz zrobić również po obiedzie, przed kolacją!

Obiad 
Ryż brązowy poddusozny na maśle klarowanym (2 łyżki) z brukselką (3 garści) oraz marchewką (1 mała szt.)
Sposób przygotowania: ryż ugotować według instrukcji. Na parze bądź w piekarniku podpiec delikatnie
brukselkę tak aby można było wbić widelec. Rozgrzać patelnie, wrzucić masło a następnie pokrojoną w paski
marchewkę. Poddusić 3 min. Wrzucić brukselkę. Poddusić kolejne 3 min. Dodać ugotowany ryż. Wymieszać,
doprawić do smaku. 

Kolacja - zjedz min.2 h przed snem
TOST z awokado z zieloną sałatka ze szpinaku (2 garści),  skropiona cytryną i 1 łyżką oleju tłoczonego na
zimno wraz z 3 garściami pomidorków koktajlowych. PRZEPIS NA TOST>>

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

  

 

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

Śniadanie 
Jaglanka (3 łyżki suchej kaszy) z masłem orzechowym(1 łyżeczka) i bananem (1szt.) posypane mrożonymi
malinami.  
Sposób przygotowania: jaglankę wypłukać do uzyskania klarownej wody.Zalewamy napojem roślinnym tak
aby było ok.1cm powyżej kaszy jaglanej. W międzyczasie obieramy banana, zgniatamy widelcem. Po
ugotowaniu kaszy dodajemy masło orzechowe i puree z banana. Mieszamy. Na wierzch możesz posypać
mrożonymi borówkami albo malinami.  

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka)  5-8 szt. gruszek
Smoothie (blender): 1 mały kubek jogurtu naturalnego albo kokosowego, 1 szklanka mrożonych truskawek,
100ml napoju roślinnego, 4-5szt. suszonych daktyli (namoczonych przez min.15min. w gorącej wodzie)
Świeży sok możesz zrobić również po obiedzie!

Obiad 
Tofu z sosem z suszonych pomidorów podane z quinoa PRZEPIS >>

Kolacja - zjedz min. 2 h przed snem
Kanapka z kiszonym burakiem (albo inną kiszonką) z dodatkiem podana z dodatkiem zielonej sałatki ze
szpinaku (2 garści),  skropiona cytryną i 1 łyżką oleju tłoczonego na zimno PRZEPIS KANAPKA>> 

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

D z i e ń  6  

D z i e ń  5  

https://kuchniabeztabu.pl/budyn-jaglany-z-domowa-konfitura/
http://kuchniabeztabu.pl/recipe/tost-z-mozzarella-domowym-pesto-i-guacamole-v/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/
https://kuchniabeztabu.pl/danie-z-kremowym-sosem-z-suszonych-pomidorow-gflf/
http://kuchniabeztabu.pl/kanapka-z-kiszonym-burakiem/
http://kuchniabeztabu.pl/kanapka-z-kiszonym-burakiem/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


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

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

II śniadanie 
Do wyboru:
Świeży sok (sokowirówka/wyciskarka) 5 jabłek (ligol)
Smoothie (blender): 2 łyżeczki suszonej spiruliny, sok z 1/2 cytryny, 1 pomarańcza, 100ml jogurtu
naturalnego, 1 łyżeczka miodu

Obiad 
Kotlet tofu  PRZEPIS >> podany z domowymi frytkami (z ziemniaka albo batata) 
podana z dodatkiem zielonej sałatki ze szpinaku (2 garści),  skropiona cytryną i 1 łyżką oleju tłoczonego
na zimno

ALBO 

DOMOWA BEZGLUTENOWA PIZZA z burattą (raz na jakis czas warto zrobić sobie tzw. cheat meal :))
PRZEPIS >>

Kolacja - zjedz na min. 2 h przed snem
Kalafior w "serowym" sosie PRZEPIS >> 

PAMIĘTAJ! Jeżeli na obiad jesz pizzę to do kolacji koniecznie zrób zieloną sałatkę :) 

Na dobranoc: BINULINA   PRZEPIS >>

  

 

D z i e ń  7  

https://kuchniabeztabu.pl/omlet-z-kozim-serem-figa-i-rukola-gf/
https://kuchniabeztabu.pl/omlet-z-kozim-serem-figa-i-rukola-gf/
https://kuchniabeztabu.pl/recipe/najszybszy-kotlet-z-tofu-vgflf/
https://kuchniabeztabu.pl/recipe/pizza-z-serem-burrata-i-rukola-gf/
https://kuchniabeztabu.pl/recipe/kalafior-w-serowym-sosie-vgflf/
https://kuchniabeztabu.pl/szczesliwe-jelita-binulina/


Jeżeli czujesz potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego
ZRÓB deser w domu!

 
Mój najnowszy przepis na przepyszne: 

 
Bezglutenowe i pieczone FAWORKI >>

 
 
 

https://kuchniabeztabu.pl/recipe/pieczone-bezglutenowe-faworki/


Trwa Karnawał zatem zapraszam Was 
do skosztowania zdrowej alternatywy 

WEGAŃSKIE
BEZGLUTENOWE 

PIECZONE 
 

PĄCZKI Z DELIKATNYM 
LUKREM POMARAŃCZOWYM 

 
 

WEGAŃSKIE
BEZGLUTENOWE 

PIECZONE 
 

CZEKOLADOWE PĄCZKI Z 
DAKTYLAMI

 
 

PRZEPIS >>

PRZEPIS >>

https://kuchniabeztabu.pl/pieczone-paczki-z-lukrem-pomaranczowym-vgflf/
https://kuchniabeztabu.pl/pieczone-paczki-czekoladowe-vgflf/

