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Wiesz już jakie produkty powinny stanowić podstawę Twojego jadłospisu. Przyjrzyjmy się 

teraz, jak możesz wykorzystać je w praktyce, aby stworzyć zdrowe posiłki wzmacniające 

odporność całej rodziny.

Poniższy jadłospis traktuj jako punkt wyjścia, stosując różnorodne owoce, warzywa, 

orzechy, kasze każdego dnia przygotujesz inne posiłki, a Twoja dieta będzie zróżnicowana.

Przepisy na poszczególne posiłki znajdziesz w pliku “Przepisy”..

Śniadanie:

Owsianka, kasza jaglana lub brązowy ryż z owocami, orzechami, siemieniem lnianym.

W miesiącach zimowych na ciepło, w miesiącach letnich możesz przygotować śniadanie 

bez gotowania.

II Śniadanie:

Zielony koktajl (zielone liście, owoce jagodowe, banan, mleko, siemię lniane).

Obiad

Zupa warzywna ze strączkami

II danie: surówka, kasza, ryż, kotlety ze strączków, lub makaron z sosem warzywnym z 

dodatkiem strączków

Podwieczorek

Owoce, domowe wypieki z mąki pełnoziarnistej lub domowe desery (np. budyń z kaszy 

jaglanej, czekoladowy krem z awokado)

Kolacja

Duża miska sałatki warzywnej (zielone liście, pomidor, papryka, kiszony ogórek, oliwki, 

pestki dyni, orzechy włoskie), do tego w razie potrzeby kanapka.
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Od jesieni aż do wiosny ilość świeżych warzyw jest ograniczona. Produkty dostępne w 

supermarketach wyglądają staro lub są zupełnie bez smaku. To okres kiedy w naturze 

wszystko usypia, a rośliny przestają rosnąć. Ale można naturę trochę oszukać i zacząć 

hodować kiełki w domu :).

Dlaczego warto hodować kiełki w domu?

Kiełki to prawdziwe bomby witaminowe. Suche ziarno ma w sobie uśpioną moc i siłę dla 

całej dużej rośliny. W procesie kiełkowania ziarno otwiera się i ta siła staje się dla nas 

dostępna. Składniki mineralne, które w dorosłej roślinie są rozproszone w dużej objętości, 

tutaj są gęsto upakowane. Kiełki można dosypywać do sałatek, surówek, posypywać nimi 

kanapki lub zupy. Twoje potrawy staną się zdrowsze i będą także ładniej wyglądać.

Hodowanie kiełków nie zajmuje więcej niż 2-3 minuty dziennie. Jedyne co musisz robić to 

pamiętać o ich przelewaniu wodą. Naprawdę warto poświęcić ten czas na uzyskanie 

świeżej porcji witamin :)

Jakie kiełki wybrać?

W sklepach możemy nabyć różne rodzaje nasion do kiełkowania: rzodkiewki, brokuła, 

lucerny, kozieradki, rzeżuchy. Możesz także skiełkować soczewicę, ciecierzycę czy fasolę 

mung. Spróbuj różne rodzaje i znajdź swoje ulubione. Kiełki rzodkiewki mogą być lekko 

ostre i przez to nieodpowiednie dla małych dzieci. 

Ja najczęściej kiełkuję fasolę mung, z tym że kupuję fasolę nie na kiełki, tylko do 

gotowania. Jest sporo tańsza niż te przeznaczone specjalnie na kiełki, a wyrastają mi 

wszystkie ziarenka. Fasolę mung kupuję w Piotrze i Pawle, jest oznaczona jako BIO.

Aby codzienna dieta była jak najbardziej urozmaicona, sięgaj po różne rodzaje kiełków. 

Jednymi z najbardziej wartościowych są kiełki brokuła.

Jedna szklanka kiełków brokuła dostarcza tyle składników odżywczych ile 

zawarte jest w 27 szklankach surowego brokuła.



Wzmocnij Odporność

BONUS - jak wyhodować kiełki w domu

Maria Pabich    jakzdrowozyc.pl

Jak kiełkować?

Do kiełkowania możesz użyć piętrowej kiełkownicy (kosztuje 20-40 zł). Na początek 

nasiona zalewa się wodą (w słoiku lub misce) na około 12 godzin. Wody musi być ponad 

dwa razy więcej niż nasion, ponieważ bardzo zwiększają one swoją objętość. Dla różnych 

nasion ten czas może być inny, wskazówki znajdziesz na opakowaniach. Po odcedzeniu 

nasiona rozkładam równomiernie na kiełkownicy, tak aby każde miało swoje miejsce (nie 

może ich być za dużo). Co najmniej dwa razy dziennie należy je przelewać wodą, 

uważając aby jej nadmiar spłynął na dół. Nasiona nie mogą leżeć w wodzie bo spleśnieją. 

Pierwsze kiełki fasoli mung pojawiają się już po około dwóch dniach, na kiełki brokuła 

trzeba poczekać do 5 dni.

Gdy wszystkie nasiona wykiełkują, chowam je do słoika i przechowuję przez kilka dni w 

lodówce. Lepiej robić częściej mniejszą ilość kiełków, niż trzymać ich za dużo w lodówce. 

Kiełkownicę należy dokładnie umyć, szczególnie jeżeli jakaś partia kiełków spleśniała. 

Kiedy jedne kiełki rosną na kiełkownicy, kolejne możesz już moczyć w słoiku.

Jeżeli nie masz kiełkownicy, możesz robić kiełki w słoiku. Namoczone przez kilka 

godzin nasiona przełóż do wyparzonego słoika i przykryj czymś przepuszczającym 

powietrze. Może to być gaza, serwetka z dziurami lub specjalnie w tym celu podziurawiona 

pokrywka. Nie wkładaj więcej nasion niż do wysokości 1/4 słoika, kiełki będą potrzebowały 

miejsca aby wyrosnąć. Nasiona w słoiku co najmniej dwa razy dziennie przelewaj wodą, 

dokładnie ją odcedzając aby nie leżały w wodzie. W gorące dni uważaj żeby nie wyschły. 

Słoik trzymaj w takim miejscu aby nasiona miały dostęp do powietrza i światła.

Z mojego doświadczenia wynika, że lepiej korzystać z kiełkownicy (wyrasta więcej nasion 

niż w słoiku) i warto w nią zainwestować.

Gotowej kiełki zjadajcie jak najczęściej i jak najwięcej, ale uważaj na gotowe kiełki, które 

możesz kupić w sklepie, często są nieświeże i potrafią spleśnieć w jeden dzień. Koniecznie 

pamiętaj, aby je umyć.
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W miarę możliwości stosuj się do poniższych zasad, ale nie rezygnuj ze spożywania 

warzyw, nawet jeśli nie masz innego źródła niż supermarket. Korzyści z jedzenia warzyw 

i owoców zdecydowanie przewyższają ryzyko związane w pestycydami, czy innymi 

chemicznymi dodatkami.

Jak i gdzie kupować warzywa i owoce?

Na rynku, a nie w markecie – owoce i warzywa w markecie pochodzą z masowych 

upraw, gdzie środki chemiczne są powszechnie stosowane, a rośliny wyrosły na 

sztucznych nawozach, aby było szybciej i taniej. Na rynku masz większą szansę kupić 

warzywa od lokalnego rolnika.

Od małych sprzedawców – babcia z wiaderkiem śliwek prawdopodobnie nie używała 

chemicznych oprysków, warto spytać gdzie taka babcia ma działkę (czy aby przypadkiem 

nie przy autostradzie). Można poszukać zaufanego rolnika na wsi i kupować produkty 

bezpośrednio od niego.

Nieregularne – jeżeli wszystkie marchewki wyglądają identycznie, powinno nas to 

zastanowić. Nienaturalnie duże truskawki, super okrągłe jabłka, to wszystko powinno nam 

się wydać podejrzane. Odmiany najmniej zmodyfikowane będą najmniejsze, najmniej 

regularne, przeważnie mniej słodkie, ale zawierają więcej substancji odżywczych.

Małe i ciemne - nawet kupując owoce czy warzywa tego samego gatunku, wybieraj te 

małe i najciemniejsze. Małe sztuki zawierają więcej witamin i minerałów, również ciemny 

kolor świadczy o większej ilości fitoskładników.
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Brudne – do czyszczenia warzyw mogą być używane silne środki chemiczne (dotyczy to 

głównie marchwi i ziemniaków).

Krajowe – aby owoce dotarły do nas z dalekiego kraju, muszą być dodatkowo 

zakonserwowane. Ale nie znaczy to, że masz całkowicie zrezygnować z owoców 

cytrusowych. To cenne zróżnicowanie diety w miesiącach zimowych. Chodzi o to, aby nie 

kupować truskawek z Hiszpanii w marcu czy kwietniu. Lepiej skorzystaj z mrożonki i 

poczekaj na świeże owoce. Produkty krajowe traktuj jako podstawę, a resztę jako 

dodatek.

Sezonowe – truskawki w kwietniu, kiedy jeszcze leży śnieg, na pewno nie wyrosły 

naturalnie. To samo dotyczy pierwszych rzodkiewek i innych nowalijek. Owoce kupowane 

w chwili, kiedy jest na nie sezon, są dodatkowo smaczniejsze i tańsze. Czyli w czerwcu 

jemy owsiankę z truskawkami, a we wrześniu ze śliwkami. 

Sezonowe owoce można na zimę zamrozić (ja mrożę głównie truskawki i maliny). Zimą 

wybierajmy warzywa kiszone (kapusta/ogórki), owoce suszone, mrożone lub ich przetwory 

(kompoty/dżemy) najlepiej własnoręcznie przygotowane (z małą ilością cukru). Podczas 

mrożenia utrata witaminy C wynosi tylko 30%, przy suszeniu czy gotowaniu owoców 

tracimy aż 70-80% tej witaminy.

Świeże - zadbaj o to, aby kupowane przez Ciebie warzywa i owoce były świeże (twarde i 

ciężkie). Suche i pomarszczone marchewki, czy zaczynające żółknąć brokuły, mają już 

zdecydowanie mniej wartości niż warzywa jedzone zaraz po zerwaniu.

Gdy uda nam się już kupić najlepsze warzywa, warto wiedzieć jak je zjeść, aby uzyskać

 z nich najwięcej wartości odżywczych.
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Jak jeść warzywa i owoce?

Umyć – wszystkie owoce i warzywa należy koniecznie dokładnie umyć, a jeszcze lepsze 

efekty uzyskamy mocząc je przez kilka minut w wodzie lub roztworze sody.

Świeże – gotowanie, pieczenie, grillowanie itd. powoduje częściową utratę cennych 

witamin i minerałów, jeżeli już gotujemy warzywa, to najlepiej w małej ilości wody (którą 

później można wykorzystać np. do zupy) lub na parze. Brokuł, kalafior które przeważnie 

jemy gotowane, idealnie sprawdzą się też w surówkach, a pokrojone surowe brukselki 

(które po ugotowaniu mają swój specyficzny smak) smakują zupełnie jak kapusta.

Czy całkowicie zrezygnować z gotowania? Absolutnie nie, po pierwsze w naszym chłodnym 

klimacie potrzebujemy ciepłych posiłków. Po drugie część wartości odżywczych jest dla 

nas lepiej dostępna właśnie po ugotowaniu. Dotyczy to np. likopenu w pomidorach,  

beta-karotenu w marchewce, czy wapnia w szpinaku.

Pamiętaj, że zawsze należy ugotować lub podsmażyć grzyby. Surowe grzyby są 

ciężkostrawne.

Bezpośrednio po przygotowaniu – surówki powinno się zjadać bezpośrednio po 

przygotowaniu, kontakt z powietrzem powoduje, iż antyoksydanty zawarte w warzywach 

tracą swoje właściwości do neutralizowania wolnych rodników. Przygotowane surówki 

dobrze jest polać oliwą, która zatrzymuje proces utleniania. Do pracy/szkoły lepiej zabrać 

całą marchewkę niż tartą. Koktajle, soki marchewkowe i inne powinny być przechowywane 

w ciemnych butelkach lub pomieszczeniach, ponieważ światło słoneczne również powoduje 

proces utleniania.
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Cały rok

czosnek, kapusta biała i czerwona, burak, por, cebula, jabłka, ziemniaki, fasola, gruszki, 

pietruszka, marchewka, seler

Styczeń

jarmuż, topinambur, pasternak, brukselka

Luty

jarmuż, topinambur, pasternak, brukselka

Marzec

jarmuż, topinambór

Kwiecień

rzodkiewka, szpinak

Maj

rzodkiewka, szpinak, cebula dymka, sałata, szparagi, rabarbar, koper

Czerwiec

rzodkiewka, szpinak, cebula dymka, kapusta pekińska, truskawki, kalafior, kalarepa, 

sałata, szparagi, rabarbar, koper, czarna porzeczka, brzoskwinie, groszek zielony, 

poziomka, czereśnie

Lipiec

rzodkiewka, szpinak, cebula dymka, kapusta pekińska, pomidor, fasolka szparagowa, 

truskawki, agrest, kalafior, brokuł, kalarepa, ogórek, sałata, bób, malina, borówka 

amerykańska, wiśnie, karczoch, kabaczek, bakłażan, patison, kukurydza, śliwki, cukinia, 

cykoria, rabarbar, koper, czarna porzeczka, brzoskwinia, groszek zielony, poziomka, 

czereśnie
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Sierpień

rzodkiewka, cebula dymka, kapusta pekińska, seler naciowy, pomidor, fasolka 

szparagowa, agres, kalafior, brokuł, kalarepa, ogórek, sałata, groszek zielony, bób, 

morela, malina, poziomka, brzoskwinia, koper, karczoch, kabaczek, bakłażan, patison, 

kukurydza, śliwki, mirabelki, jeżyny, aronia, borówka, cykoria, cukinia

Wrzesień

rzodkiewki, kapusta pekińska, seler naciowy, pomidor, kalafior, brokuł, kalarepa, ogórek, 

sałata, morela, malina, poziomka, brzoskwinia, koper, karczoch, kabaczek, bakłażan, 

patison, kukurydza, śliwki, mirabelki, jeżyny, aronia, borówka, cykoria, cukinia, pigwa, 

dynia, winogrona

Październik

jarmuż, topinambur, rzodkiewka, kapusta pekińska, rzodkiewka, kapusta pekińska, seler 

naciowy, pomidor, kalafior, brokuł, kalarepa, sałata, szpinak, malina, koper, karczoch, 

kabaczek, pigwa, śliwki, cukinia, dynia, winogrona, żurawina, brukselka

Listopad

jarmuż, topinambur, seler naciowy, rzodkiewka, kapusta pekińska, por, brokuł, szpinak, 

żurawina, brukselka, cykoria

Grudzień

jarmuż, topinambur, por, pasternak, brukselka
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Eliminując z diety nabiał nie musisz rezygnować z potraw do których potrzebne jest mleko 

- naleśników, placków, koktajli czy kakao.

Różne rodzaje mleka roślinnego można już kupić w prawie każdym supermarkecie. Do 

wyboru są sojowe, ryżowe, owsiane, migdałowe oraz kokosowe. Gotowe mleka roślinne 

mają tę przewagę, że są dodatkowo fortyfikowane w wapń (jedna szklanka takiego napoju 

zawiera tyle samo wapnia, co szklanka mleka krowiego), a często mają dodawaną również 

witaminę B12. Zawsze sprawdź na opakowaniu czy mleko zostało wzbogacone o wapń 

oraz jak dużo zawiera cukru. Mleka smakowe (czekoladowe czy waniliowe), chociaż 

roślinne, nie są zdrowym rozwiązaniem.

Mleko sojowe można podawać dziecku po 12 miesiącu życia.

Jednak najlepiej smakuje mleko zrobione samodzielnie w domu, niestety ilość wapnia 

w takim mleku jest zdecydowanie mniejsza niż w mleku krowim czy roślinnym 

fortyfikowanym. Dlatego ja stosuję zamiennie mleko sojowe i roślinne domowe.

Przygotowanie domowego mleka wygląda zawsze tak samo, należy zmiksować 

w blenderze składnik podstawowy z wodą i ewentualnie czymś do smaku (wanilia, daktyle, 

miód, cynamon). Składnikiem podstawowym mogą tu być migdały, ziarenka słonecznika, 

orzechy nerkowca, ryż, wiórki kokosowe, a nawet płatki owsiane.

Wykonanie:

1. Namocz 1 szklankę składnika na kilka godzin lub na noc w zimnej wodzie.

2. Odcedź, zalej 4 szklankami wody.

3. Dodaj kilka suszonych daktyli i zmiksuj.

4. Odcedź przez gazę, porządnie wyciskając.
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Mając mocny blender możesz przygotować mleko bez wcześniejszego namoczenia 

składników, szczególnie orzechy nerkowca łatwo się miksują. Ja najczęściej robię mleko z 

orzechów nerkowca lub migdałów, słodzone kilkoma daktylami. Mleko z nerkowców 

wychodzi najbardziej gładkie i kremowe.

Oczywiście im lepszy blender, tym gładsze będzie mleko i szybciej je przygotujesz. W 

mocnych blenderach warto dodać kilka kostek lodu, aby zapobiec podgrzewaniu płynu 

podczas miksowania.

Mleko z nerkowców jest tak gładkie, że nie wymaga odcedzania, w innych rodzajach 

możesz wyczuwać małe kawałki i mleko nie będzie tak gładkie jak krowie. Ja nie 

odcedzam mleka roślinnego do naleśników, placków czy koktajli (w gotowym produkcie 

i tak nie poczujesz różnicy). Odcedzone mleko używam tylko do kawy, ale wszystko jest 

kwestią smaku i przyzwyczajenia.

Nie polecam mleka ryżowego, ponieważ jest mało wartościowe (ubogie w białka 

i tłuszcze). Mleko z ziaren słonecznika, ma brzydki szary kolor, ale możesz mieszać ziarna 

słonecznika z orzechami i przygotować mleko z takiej mieszanki.

Domowe mleko roślinne przechowuj w lodówce i zużyj w ciągu 2 dni.
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Zacznę nietypowo, bo od pytań do Ciebie :) Zastanów się przez chwilę i odpowiedz na dwa 

pytania: 1. jak często jesz rośliny strączkowe? 2. jak dużo różnych roślin strączkowych 

jesz na co dzień?

Jeśli do głowy przychodzi Ci tylko fasolka po bretońsku i grochówka, to znak, że czas coś 

zmienić :)

Najnowsze zalecenia i badania naukowe mówią o tym, że rośliny strączkowe nie tylko 

warto jeść codziennie, ale nawet w każdym posiłku. Są dobrym źródłem białka, 

węglowodanów, błonnika, kwasu foliowego, potasu i żelaza. Dzięki dużej zawartości 

wartości odżywczych chronią nas przed chorobami nowotworowymi i nadciśnieniem. A do 

tego są pyszne, więc łączmy przyjemne z pożytecznym :)

Różnorodność i wygoda

Być może strączki kojarzą Ci się z długim moczeniem, a potem równie długim 

gotowaniem? Zawsze jest za mało czasu, aby je przygotować? Wbrew pozorom 

wykorzystanie strączków w kuchni jest bardzo łatwe i często upraszcza przygotowanie 

posiłków, trzeba tylko się tego nauczyć :)

Zobacz jak dużo jest różnych możliwości:

– soczewica (zielona, brązowa, czerwona, żółta, czarna),

– fasola biała,

– fasola adzuki,

– fasola mung,

– fasola czerwona,

– fasola czarna,

– fasola pinto,

– ciecierzyca,

– groch suszony oraz zielony groszek,

– bób,

– soja i produkty z niej wykonane (tofu, tempeh, mleko sojowe).
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Lista już robi wrażenie, a wypisałam tylko produkty, z których sama korzystam, na pewno 

są jeszcze takie których nie znam.

Nie musisz kupować wszystkiego od razu, dobry pomysł na początek to testowanie jednej 

nowej nowej rośliny w każdym tygodniu. Może w tym tygodniu zjesz choć raz soczewicę?

Najszybsze rozwiązania

Najwygodniejsze w użyciu są produkty już lekko przetworzone. Są one tylko odrobinę 

mniej wartościowe niż takie gotowane czy przygotowywane samodzielnie w domu. Nie bój 

się ich i śmiało wykorzystuj w swoich posiłkach.

Na początek możesz zacząć od:

– fasoli lub ciecierzycy z puszki – warto opłukać je na sitku z nadmiaru soli,

– tofu i mleka sojowego – nawet jeżeli nie wykluczasz tradycyjnego nabiału, te produkty 

mogą być ciekawym urozmaiceniem diety i warto po nie sięgnąć. Mleko sojowe ma 

specyficzny smak, do którego trzeba się przekonać, ale jeśli wykorzystasz je w wypiekach, 

naleśnikach czy plackach śniadaniowych różnica smaku jest niewyczuwalna,

– tempehu – mało znany i mało dostępny, ale bardzo zdrowy produkt przygotowany z 

fermentowanej soi. Możesz pokroić go na plasterki na kanapkę lub w kostkę i podsmażyć 

do obiadu.

W domu najszybciej jest ugotować soczewicę, ponieważ nie wymaga ona wcześniejszego 

moczenia. Możesz ugotować ją samą i wykorzystać do sałatki lub przerobić na pastę, ale 

możesz również ugotować ją od razu w zupie lub wsypać do wrzątku razem z kaszą lub 

ryżem. Moczenia nie wymaga również świeży bób, w sezonie objadamy się nim i nawet 

mrozimy większe ilości na zimę i wiosnę.

Większe ziarna, takie jak fasola czy ciecierzyca, wymagają nocnego moczenia i dłuższego 

czasu gotowania. Aby nie robić tego codziennie, możesz ugotować większą ilość raz w 

tygodniu i przechowywać w lodówce lub zamrozić już ugotowane ziarna.



Wzmocnij Odporność

BONUS - jak jeść strączki?

Maria Pabich    jakzdrowozyc.pl

Jak wprowadzać strączki, aby uniknąć wzdęć i gazów?

Jeżeli nie jesz regularnie strączków, to przy pierwszych posiłkach z ich udziałem mogą 

pojawić się wzdęcia i nadmiar gazów. Jest to zupełnie normalny objaw i nie należy się nim 

martwić ani zrażać. Przy regularnym jedzeniu strączków objawy ustępują po około 3 – 4 

tygodniach. Organizm przyzwyczaja się do zwiększonej ilości błonnika, zmienia się również 

skład mikroflory bakteryjnej zamieszkującej nasze jelita, co pozytywnie wpływa na nasze 

zdrowie. W dłuższym okresie czasu strączki działają wyszczuplająco (dzięki zawartości 

błonnika), dlatego nie poddawaj się po pierwszych wzdęciach.

Jeżeli jednak nieprzyjemne objawy są dla Ciebie zbyt uciążliwe, skorzystaj z poniższych 

wskazówek:

1. Zacznij od niewielkich ilości – podobnie jak z bieganiem, czy innymi treningami, zbyt 

szybki start może spowodować, że równie szybko się zniechęcisz. Pozwól organizmowi 

przyzwyczaić się do nowych pokarmów.

2. Wybieraj drobne ziarna – soczewica czy zielony groszek są łatwiejsze do strawienia niż 

większe fasola czy ciecierzyca.

3. Ugotuj do miękkości i rozdrobnij – ugotowane strączki powinny być tak miękkie, aby 

dało się je rozgnieść językiem, bez używania zębów. Dodatkowe rozdrobnienie w 

blenderze również ułatwia trawienie, bo część pracy którą musiałby wykonać nasz 

organizm jest już zrobiona. Jeśli decydujesz się na większe ziarna jedzone w całości, jedz 

powoli i dokładnie gryź.

4. Większe nasiona namocz na noc i ugotuj w nowej wodzie z dodatkiem ziół. Dobrze 

działają tu goździki, cynamon i czosnek, oraz kurkuma i imbir.

5. Po tradycyjne falafele, przygotowane z surowej ciecierzycy sięgaj na końcu, kiedy Twój 

organizm już przyzwyczai się do strączków.


