
Przykładowy jadłospis 



Cieszę się, że udało Ci się pobrać mój przykładowy jadłospis ! Jeśli się jeszcze nie znamy to chętnie przekażę Ci parę
ważnych faktów.

Jestem absolwentką Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplomowanym Dietetykiem Klinicznym. Członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz certyfikowanym Dietetykiem „Przyjazny Insulinoopornym”. Dzięki temu
masz pewność, że Twoja dieta będzie przygotowana zgodnie z aktualnymi zaleceniami Polskich Towarzystw
Naukowych.

W pracy kieruję się racjonalnym podejściem do żywienia oraz spersonalizowanym układaniem planów żywieniowym.  
Dlatego zaczynając ze mną współpracę nie musisz żegnać się z czekoladą czy ukochanymi naleśnikami w niedzielny
poranek ! Ty decydujesz, co chcesz aby znalazło się w Twoim jadłospisie :) 

Najważniejsze dla mnie są trwałe zmiany nawyków żywieniowych, a co za tym idzie trwały spadek masy ciała bez
wyrzeczeń. Uświadamiam swoich pacjentów, że aby schudnąć trzeba jeść, dlatego powinniśmy
ograniczać puste kalorie, a nie jedzenie. Nie musisz chodzić głodny !

Współpracuję z osobami zmagającymi się z nadwagą, Otyłością, Cukrzycą, Insulinoopornością, Hashimoto oraz
innymi chorobami dietozależnymi. Jeśli nie wiesz jak odżywiać się w tych jednostkach chorobowych, to ja chętnie Ci
w tym pomogę ! 

Oprócz pracy w gabinecie z indywidualnymi pacjentami, prowadzę również szkolenia, wykłady dla szkół, firm oraz
grup zorganizowanych.

Cześć ! 



Dla mnie zdrowe odżywianie to nie bezpowrotne wykluczanie z diety przyjemności w postaci słodyczy czy
wysokokalorycznych przekąsek. Dlatego nie musisz się obawiać pasma wyrzeczeń. Zdrowe odżywianie to
umiejętne łączenie produktów, tak aby dostarczać wszystkich niezbędnych witamin oraz składników mineralnych w
zależności od aktualnego zapotrzebowania i stanu zdrowia. 

Zdrowe odżywianie powinno być przede wszystkim przyjemnością, która zapewnia dobre samopoczucie fizyczne i
psychiczne !

Obawiasz się, że nie masz czasu na gotowanie ? Nie martw się ja też nie mam go za wiele, dlatego bazuję
głównie na prostych produktach i szybkich posiłkach. 

 Staram się aby każdy jadłospis:

Czym się kieruje przy układaniu planów żywieniowych?

opierał się na produktach sezonowych
był ekonomiczny
nie powodował marnowania produktów i wykorzystywał całe opakowania
opierał się na produktach, które dana osoba
nie zawierał nielubianych składników
był szybki i smaczny !

indywidualnie przygotowany jadłospis 
zalecenia dostosowane do aktualnego stanu
zdrowia
listę zakupów 
skrót posiłków na lodówkę 
2 tabele wymienników 

Co zawiera pełny Plan Żywieniowy ? 



 Przykładowy Jadłospis

 Składniki:

Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90g)
Pomidor - 1/2 sztuki (90g)
Ser żółty gouda Tesco - 2 plastry (30g)
Masło ekstra - 1/2 plastra (5g)

 Sposób przygotowania:

Pieczywo posmarować masłem, położyć plastry sera. Na wierzchu
ułożyć pokrojone warzywa.

 Składniki:

Gruszka - 1 sztuka (140g)
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 10 łyżek (200g)
Migdały - 1 łyżka (15g)

 Sposób przygotowania:

Owoce pokroić, wymieszać z jogurtem i pozostałymi zaplanowanymi
dodatkami.

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Cytryna - 2 łyżki (30g)
Dorsz, świeży - 2 sztuki (200g)
Jabłko - 1/2 sztuki (90g)
Kapusta kwaszona - 1 szklanka (110g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżeczka (5ml)
Ziemniaki, późne - 2 i 3/4 sztuki (250g)

 Sposób przygotowania:

Rybę umyć, osuszyć, skropić sokiem z cytryny i natrzeć przyprawą do
ryb lub ulubionymi ziołami. Zawinąć w folię aluminiową i piec w
piekarniku nagrzanym do 170 stopni około 20 minut. Ziemniaki obrać
pokroić w cienkie paski i piec razem z rybą. Kapustę odsączyć z
nadmiaru płynu wymieszać z oliwą, pokrojoną cebulą i starym
jabłkiem.

Jadłospis

 Poniedziałek

 08:00 Śniadanie (E: 412kcal, B o.: 13.19g, T: 14.37g, W o.: 62.78g)

 12:00 Drugie śniadanie (E: 292kcal, B o.: 12.44g, T: 12.08g, W o.: 35.64g)

 16:00 Obiad (E: 493kcal, B o.: 40.26g, T: 6.7g, W o.: 72.19g)

 20:00 Kolacja (E: 398kcal, B o.: 18.37g, T: 19.14g, W o.: 36.87g)

Jabłko (E: 85kcal, B o.: 0.68g, T: 0.68g, W o.: 20.57g) 1 sztuka (170g)

Kanapki z serem żółtym (E: 327kcal, B o.: 12.51g, T: 13.69g, W o.: 42.21g) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapki z serem żółtym - 1 porcja

Jogurt z gruszką i dodatkami (E: 292kcal, B o.: 12.44g, T: 12.08g, W o.: 35.64g) 1 porcja

PRZEPIS: Jogurt z gruszką i dodatkami - 1 porcja

Dorsz pieczony, frytki, kapusta kiszona (E: 493kcal, B o.: 40.26g, T: 6.7g, W o.: 72.19g) 1 porcja

PRZEPIS: Dorsz pieczony, frytki, kapusta kiszona - 1 porcja

Pizza na spodzie z tortilli (E: 398kcal, B o.: 18.37g, T: 19.14g, W o.: 36.87g) 1 porcja
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 Przykładowy Jadłospis

 Składniki:

Oliwa z oliwek - 1 łyżeczka (5ml)
Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya - 10 sztuk (30g)
Pomidor - 1/2 sztuki (90g)
Przecier pomidorowy Mutti - 2 łyżki (30g)
Oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1g)
Rukola - 1 garść (20g)
Ser mozzarella light 8,5% Zoma - 1/2 sztuki (60g)
Tortilla pszenna - 1 sztuka (60g)

 Sposób przygotowania:

Pomidora pokroić na mniejsze kawałki. Placek tortilli posmarować
przecierem pomidorowym. Ułożyć na nim pokrojonego wcześniej
pomidora, oliwki i plastry sera. Piec od 5 do 10 minut w piekarniku
nagrzanym do 200 stopni. Na gotową pizzę położyć świeżą rukolę i
całość skropić oliwą.

Jadłospis

PRZEPIS: Pizza na spodzie z tortilli - 1 porcja
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 Przykładowy Jadłospis

 Składniki:

Czekolada gorzka - 1 kostka (10g)
Migdały - 2/3 łyżki (10g)
Mleko spożywcze, 2% tłuszczu - 2/3 szklanki (150ml)
Płatki owsiane - 3 łyżki (30g)
Pomarańcza - 1 sztuka (230g)

 Sposób przygotowania:

Mleko podgrzać, zalać płatki i odstawić na 10 min. Po tym czasie
dodać pokrojone owoce i inne zaplanowane dodatki. Całość posypać
startą czekoladą.

 Składniki:

Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90g)
Pomidor - 1/2 sztuki (90g)
Szynka, z indyka - 2 plastry (30g)
Masło - 1/2 plastra (5g)

 Sposób przygotowania:

Pieczywo posmarować masłem, położyć plastry szynki. Na wierzchu
ułożyć pokrojone warzywa.

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Koncentrat pomidorowy, 30% - 2 łyżeczki (30g)
Makaron razowy świderki Symbio - 2/3 szklanki (60g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżeczka (5ml)
Pomidory w puszce - 1/2 szklanki (120g)
Bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1g)
Oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1g)
Wieprzowina, schab surowy bez kości - 1 i 1/4 porcji (120g)

 Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według wskazówek na opakowaniu. Na rozgrzaną
patelnię wrzucić pokrojoną cebulę, dodać zmielone mięso i chwilę
podsmażyć. W razie potrzeby dolać trochę wody i dusić pod
przykryciem. Następnie dodać pomidory, koncentrat, przyprawić
bazylią i oregano. Gotować kolejne 3 minuty. Połączyć makaron z
sosem, opcjonalnie przyozdobić świeżą bazylią.

Jadłospis

 Wtorek

 08:00 Śniadanie (E: 414kcal, B o.: 13.41g, T: 14.25g, W o.: 61.84g)

 12:00 Drugie śniadanie (E: 305kcal, B o.: 11.4g, T: 6.4g, W o.: 55.08g)

 16:00 Obiad (E: 498kcal, B o.: 38.93g, T: 12.47g, W o.: 60.75g)

 20:00 Kolacja (E: 395kcal, B o.: 18.1g, T: 22.24g, W o.: 33.78g)

Owsianka czekoladowa z pomarańczą na mleku (E: 414kcal, B o.: 13.41g, T: 14.25g, W o.: 61.84g) 1 porcja

PRZEPIS: Owsianka czekoladowa z pomarańczą na mleku - 1 porcja

Kanapki z szynką drobiową (E: 251kcal, B o.: 10.74g, T: 6.07g, W o.: 42.21g) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapki z szynką drobiową - 1 porcja

Śliwki (E: 54kcal, B o.: 0.66g, T: 0.33g, W o.: 12.87g) 2 sztuki (110g)

Spaghetti bolognese (E: 498kcal, B o.: 38.93g, T: 12.47g, W o.: 60.75g) 1 porcja

PRZEPIS: Spaghetti bolognese - 1 porcja

Sałatka grecka (E: 316kcal, B o.: 16.03g, T: 21.64g, W o.: 15.86g) 1 porcja
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 Przykładowy Jadłospis

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżeczka (5ml)
Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya - 10 sztuk (30g)
Pomidor - 1 sztuka (170g)
Oregano, suszone - 1 łyżeczka (3g)
Ser typu "Feta" - 1/3 kostki (75g)

 Sposób przygotowania:

Pomidory i ogórki pokroić mniejsze kawałki. Cebulę cienko
poszatkować. Wszystkie składniki umieścić w jednej większej
salaterce. Doprawić świeżo zmielonym pieprzem.Na wierzchu
położyć plasterki sera feta. Posypać suszonym oregano i polać oliwą.

Jadłospis

PRZEPIS: Sałatka grecka - 1 porcja

Chleb żytni razowy (E: 79kcal, B o.: 2.07g, T: 0.6g, W o.: 17.92g) 1 kromka (35g)
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 Przykładowy Jadłospis

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100g)
Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżeczka (5ml)
Pieczarka uprawna, świeża - 5 sztuk (100g)
Pomidor koktajlowy - 5 sztuk (100g)
Rukola - 1 garść (20g)

 Sposób przygotowania:

Cebulę, paprykę i pieczarki pokroić w plastry. Podsmażyć na
rozgrzanej oliwie. Na końcu dodać jajka i doprawić ulubionymi
przyprawami. Gotową jajecznicę posypać posiekaną rukolą. Zjeść z
pieczywem i pomidorkami.

 Składniki:

Maślanka spożywcza, 0.5 % tłuszczu - 1 szklanka (250ml)
Nasiona słonecznika, suszone - 1 i 1/2 łyżki (15g)
Kiwi - 1 sztuka (75g)
Truskawki - 1 i 1/3 szklanki (200g)

 Sposób przygotowania:

Owoce umyć, pokroić na mniejsze kawałki, włożyć wszystkie
składniki do wysokiego naczynia i zmiksować na gładką masę. Poza
sezonem można użyć mrożonych owoców.

 Składniki:

Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa - 3/4 sztuki (150g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżeczka (5ml)
Ryż brązowy - 3 i 1/3 łyżki (50g)
Warzywa na patelnię Hortex - 1/3 opakowania (200g)

 Sposób przygotowania:

Ryż ugotować w wodzie według wskazówek na opakowaniu. Mięso
pokroić na mniejsze kawałki. Doprawić solą, pieprzem i przyprawami.
Podsmażyć na oliwie. Następnie do kurczaka dołożyć warzywa i
kontynuować smażenie na małym ogniu do odmrożenia. Przyprawić
do smaku ulubionymi przyprawami i dodać ugotowany ryż.

Jadłospis

 Środa

 08:00 Śniadanie (E: 434kcal, B o.: 20.94g, T: 16.72g, W o.: 54.4g)

 12:00 Drugie śniadanie (E: 292kcal, B o.: 13.7g, T: 10.15g, W o.: 40.38g)

 16:00 Obiad (E: 489kcal, B o.: 38.43g, T: 13.23g, W o.: 56.01g)

 20:00 Kolacja (E: 378kcal, B o.: 17.43g, T: 13.94g, W o.: 50.05g)

Jajecznica z pieczarkami i cebulką, owoc (E: 405kcal, B o.: 20.55g, T: 16.59g, W o.: 47.12g) 1 porcja

PRZEPIS: Jajecznica z pieczarkami i cebulką, owoc - 1 porcja

Mandarynki (E: 29kcal, B o.: 0.39g, T: 0.13g, W o.: 7.28g) 1 sztuka (65g)

Koktajl truskawka- kiwi (E: 292kcal, B o.: 13.7g, T: 10.15g, W o.: 40.38g) 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl truskawka- kiwi - 1 porcja

Kurczak z warzywami i ryżem (E: 489kcal, B o.: 38.43g, T: 13.23g, W o.: 56.01g) 1 porcja

PRZEPIS: Kurczak z warzywami i ryżem - 1 porcja

Zupa krem z soczewicy (E: 378kcal, B o.: 17.43g, T: 13.94g, W o.: 50.05g) 1 porcja
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 Przykładowy Jadłospis

 Składniki:

Soczewica czerwona, nasiona suche - 1/5 szklanki (40g)
Dynia, pestki, łuskane - 1 garść (15g)
Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Koncentrat pomidorowy, 30% - 1 łyżeczka (15g)
Marchew - 1/3 sztuki (20g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżeczka (5ml)
Kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1g)
Liść laurowy, suszony - 1 sztuka (2g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Ziemniaki, późne - 2/3 sztuki (60g)

 Sposób przygotowania:

W garnku na oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę, po chwili
dodać pokrojone w kosteczkę ząbki czosnku. Smażyć na
umiarkowanym ogniu przez około 2 minuty, co chwilę mieszając.
Dodać obraną i startą na tarce marchewkę, obrane i pokrojone w
małą kosteczkę ziemniaki oraz wsypać suchą soczewicę. Doprawić
solą, pieprzem, dodać kurkumę, paprykę w proszku, listek i ziele
angielskie. Wymieszać, zalać wodą, przykryć i gotować przez ok. 15
minut aż składniki będą bardzo miękkie. Na koniec dodać koncentrat
pomidorowy. Zmiksować. Podawać z dodatkiem pestek dyni.

Jadłospis

PRZEPIS: Zupa krem z soczewicy - 1 porcja
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 Przykładowy Jadłospis

Lista zakupów: 2021-01-11 - 2021-01-13

 Produkty zbożowe

 Warzywa

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

Chleb żytni razowy 245g (7 kromek)

Makaron razowy świderki Symbio 60g (2/3 szklanki)

Płatki owsiane 30g (3 łyżki)

Ryż brązowy 50g (3 i 1/3 łyżki)

Tortilla pszenna 60g (1 sztuka)

Cebula 250g (2 i 1/3 sztuki)

Czosnek 5g (1 ząbek)

Kapusta kwaszona 110g (1 szklanka)

Marchew 20g (1/3 sztuki)

Ogórek 270g (1 i 1/2 sztuki)

Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya 60g (20 sztuk)

Pieczarka uprawna, świeża 100g (5 sztuk)

Pomidor 440g (2 i 2/3 sztuki)

Pomidor koktajlowy 100g (5 sztuk)

Pomidory w puszce 120g (1/2 szklanki)

Rukola 40g (2 garście)

Soczewica czerwona, nasiona suche 40g (1/5 szklanki)

Ziemniaki, późne 310g (3 i 1/3 sztuki)

Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 200g (10 łyżek)

Maślanka spożywcza, 0.5 % tłuszczu 250ml (1 szklanka)

Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 150ml (2/3 szklanki)

Ser mozzarella light 8,5% Zoma 60g (1/2 sztuki)

Ser typu "Feta" 75g (1/3 kostki)

Ser żółty gouda Tesco 30g (2 plastry)

Jaja kurze całe 100g (2 sztuki)

Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa 150g (3/4 sztuki)

Szynka z indyka 30g (2 plastry)

Wieprzowina, schab surowy bez kości 120g (1 i 1/4 porcji)
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 Przykładowy Jadłospis

Lista zakupów: 2021-01-11 - 2021-01-13

 Oleje i tłuszcze

 Cukier i słodycze

 Ryby i owoce morza

 Owoce, orzechy i nasiona

 Przyprawy

 Dania gotowe

Masło ekstra 10g (1 plaster)

Oliwa z oliwek 35ml (7 łyżeczek)

Czekolada gorzka 10g (1 kostka)

Dorsz, świeży 200g (2 sztuki)

Cytryna 30g (2 łyżki)

Dynia, pestki, łuskane 15g (1 garść)

Gruszka 140g (1 sztuka)

Jabłko 260g (1 i 1/3 sztuki)

Kiwi 75g (1 sztuka)

Mandarynki 65g (1 sztuka)

Migdały 25g (1 i 2/3 łyżki)

Nasiona słonecznika, suszone 15g (1 i 1/2 łyżki)

Pomarańcza 230g (1 sztuka)

Śliwki 110g (2 sztuki)

Truskawki 200g (1 i 1/3 szklanki)

Bazylia, suszona 1g (1 łyżeczka)

Koncentrat pomidorowy, 30% 45g (3 łyżeczki)

Kurkuma, mielona 1g (1/4 łyżeczki)

Liść laurowy, suszony 2g (1 sztuka)

Oregano, suszone 5g (1 i 2/3 łyżeczki)

Papryka, w proszku 1g (1/3 łyżeczki)

Przecier pomidorowy Mutti 30g (2 łyżki)

Warzywa na patelnię Hortex 200g (1/3 opakowania)
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Poniedziałek Wtorek Środa

08:00 Śniadanie

Jabłko
Kanapki z serem żółtym

08:00 Śniadanie

Owsianka czekoladowa z pomarańczą na mleku

08:00 Śniadanie

Jajecznica z pieczarkami i cebulką, owoc
Mandarynki

12:00 Drugie śniadanie

Jogurt z gruszką i dodatkami

12:00 Drugie śniadanie

Kanapki z szynką drobiową 
Śliwki

12:00 Drugie śniadanie

Koktajl truskawka- kiwi

16:00 Obiad

Dorsz pieczony, frytki, kapusta kiszona

16:00 Obiad

Spaghetti bolognese

16:00 Obiad

Kurczak z warzywami i ryżem

20:00 Kolacja

Pizza na spodzie z tortilli

20:00 Kolacja

Sałatka grecka
Chleb żytni razowy

20:00 Kolacja

Zupa krem z soczewicy

11



W razie pytań proszę o kontakt
tel. 881 445 715 
dietetykewelinaozimek@gmail.com

Znajdziesz mnie na : 

ewelina.ozimek

Dietetyk Kliniczny Ewelina Ozimek

KONTAKT 

www.dietetykewelinaozimek.pl


