
 
Jak przetrwać święta, będąc na diecie ?

 

 E-BOOK



Cześć ! 
Nazywam się Ewelina Ozimek, jestem dyplomowanym dietetykiem klinicznym.
Pomagam ludziom zadbać o swoje zdrowie, dzięki prawidłowo zbilansowanej
diecie. Udowadniam, że aby schudnąć trzeba ograniczyć puste kalorie, a nie
jedzenie ! 

Tego e-booka stworzyłam myślą o wszystkich osobach, które aktualnie walczą o
upragnioną masę ciała i boją się o swoje rezultaty z powodu zbliżających się świąt.

W tym poradniku, chcę Ci pokazać moje złote zasady jak przetrwać święta i nie
zwariować, będąc na diecie. 

Powodzenia ! 

Wstęp



Zrelaksujcie  się ! 

To jedna z ważniejszych zasad. Święta to magiczny, rodzinny czas,
w którym przede wszystkim powinniśmy skupić się na odpoczynku i
nabrać energii do działania w nowym roku ! 

Po pierwsze



To tylko 3 dni !

Pamiętajcie, że okres Bożego Narodzenia to zaledwie 3 dni.
Tradycyjne dania, które goszczą wtedy na naszych stołach to
potrawy z kapusty i grzybów. 

Grzyby i kapusta to produkty niskokaloryczne. Nie musimy ich się aż
tak obawiać-najważniejsza jest ilość, ale o tym za chwilę. 

Największymi kusicielami w tym czasie są słodycze ! Łakocie, ciasta,
ciasteczka, to one zawierają najwięcej ukrytych kalorii w postaci
cukru czy tłuszczu. Zaraz Wam to udowodnię !

Po drugie



Ile musicie zjeść aby przytyć 
1 kg w czasie świąt ?

Wracając do wcześniej wspomnianej ilości. Aby spalić 1 kg tkanki tłuszczowej w
tydzień musielibyście zużyć z zapasów waszego organizmu ponad 7 tysięcy kalorii,
maksymalnie 1 tysiąc kalorii dziennie. 

Przekładając to na święta …

Aby przytyć zaledwie 1 kg w ciągu 3 dni, musielibyście zjeść nadprogramowo
łącznie 7500 kcal czyli ok. 2500 kcal więcej każdego dnia !

Jeśli aktualnie jesteście na diecie redukcyjnej, to znaczy, że jecie w ciągu dnia 80%
tego, co powinniście. To, co dostarczacie z dietą jest w 100% wykorzystywane na
podstawowe funkcje organizmu oraz całodobowy wysiłek fizyczny. Chwilowo jecie
mniej niż powinniście jeśli Waszym celem jest spadek masy ciała. 

Teraz doliczycie sobie te 20%, które zabrał Wam Wasz dietetyk abyście schudli i
dodajcie jeszcze te dodatkowe 2500 kcal abyście przytyli! Moim zdaniem, to sporo.
Ja często słyszę od pacjentów, że to jest nieprawdopodobne, że jedzą dużo, nie są
głodni, a chudną !



Ile to będzie jedzenia ?

Przeliczając to na ilość jedzenia. 

Aby przytyć zaledwie 1 kg przez trzy dni świąt musicie nadprogramowo zjeść w
tym czasie : 

2 kg barszczu z uszkami 
2 kg pierogów z kapustą i grzybami 
2 kg dorsza po grecku 

Lub 

2 kg pierniczków 

Ach te słodycze ! Mówiłam Wam, że to najwięksi zdrajcy ! 



Obniżcie kaloryczność posiłków
świątecznych !

Lepiej piec. W tym roku może zamiast smażyć karpia w panierce, upieczcie go w
piekarniku z ulubionymi przyprawami. 

Pierogi, słodycze, ciasta i ciasteczka najlepiej wykonać z mąki pełnoziarnistej.

Dodajcie mniej cukru niż to, co sugeruje przepis. Wiele z nich ma go więcej niż w
rzeczywistości potrzebuje. 

Do sałatek zamiast majonezu użyjcie jogurtu naturalnego. Jeśli jednak sałatka z
majonezem to złota tradycja, wymieszajcie go z jogurtem. Nie poczujecie dużej
różnicy, a to już jakaś oszczędność kalorii ! 

Ograniczajcie słodkie napoje. Lepiej sięgnąć po kompot z suszonych owoców niż
napoje, w których nie kontrolujecie ilości wypitego cukru. Jeśli jednak chcecie w te
święta wypić coś, co nie jest wodą, sięgnijcie bo napoje light. Cola 0 ma słodki
smak, ale nie ma kcal ! 

Pamiętajcie, że alkohol to też kalorie ! 1 g alkoholu dostarcza aż 7 kcal, to więcej
niż 1 g węglowodanów, który dostarcza średnio połowę mniej bo 4 kcal !
Wybierajcie jednak te alkohole, których wypijecie mniej. Bez sensu jest
porównywać 1 kieliszek wódki do 1 drinka, jeśli w czasie świętowania wypijecie 1
drinka lub 10 kieliszków wódki :)
 
 

 

Po trzecie



Zanim zaczniecie planować
zróbcie porządną listę zakupów!

Planując potrawy na święta sprawdźcie w przepisach jaka jest przewidziana ilość
porcji. Wykonajcie to zanim przyjdzie Wam do głowy myśl, że „może zabraknie
jedzenia?” Często bywa tak, że kupujemy więcej niż trzeba, robimy więcej niż
trzeba i ostatecznie jemy więcej niż trzeba -  „bo przecież nie może się
zmarnować”. Zastanówcie się.

 Czy kiedykolwiek zabrakło Wam jedzenia na stole?

 
 
 

Po czwarte



Znacie tę sytuacje, kiedy jesteście już pełni, ale babcia nadal
twierdzi, że zjedliście za mało ? Dlatego sięgacie po kolejną

dokładkę sałatki jarzynowej aby nie robić jej przykrości ?
 

Zastanówcie się komu tak naprawdę robicie krzywdę, sobie
dostarczając znowu dodatkowych kcal czy Babci odmawiając

jedzenia? 
 

Spożywanie posiłków nie powinno być traktowane jako sposób
okazywania uczuć. Jemy po aby żyć, a nie żyjemy po aby jeść. 

Jeśli Wasza rodzina nie rozumie, że okazujecie uczucia względem
niej uczestnicząc w rodzinnym spotkaniu to ich problem.

Pamiętajcie macie wolną wolę i Wy decydujecie czy kolejna
porcja sałatki jarzynowej Was uszczęśliwi ! :) 

 
 

Nauczcie się odmawiać

Po piąte



Zróbcie święta także swojemu TV!

Spędźcie aktywnie ten czas! Przez święta jemy więcej niż w pozostałe dni roku,
dlatego też więcej się ruszajmy ! Wiem że „Kevin sam w domu” to też tradycja.
Jednak zaraz po obejrzeniu kultowego świątecznego filmu, wyjdźcie na spacer,
łyżwy, pójdźcie na narty lub po prostu w rodzinnym gronie śpiewajcie kolędy ! 

 
 
 

Po szóste

Po szóste

Nie zapominajcie o dobrych
nawykach !

 nie zapominajcie o odstępach czasowych między posiłkami 



1.Przygotujcie się do świąt
2.Jeśli macie na to ochotę przygotujcie zdrowsze wersje
tradycyjnych potraw !
3. Jedzcie z umiarem w miarę regularnych odstępach czasowych. 
4. Pamiętajcie o aktywności fizycznej
5. Sięgajcie po wodę
6. Zrelaksujcie się i bawcie się dobrze, to tylko 3 dni ! 

Nawet jeśli przytyje Wam się ten 1 kg, to przecież skoro już kiedyś
pozbyliście się jakiś zbędnych kg, tym razem też się uda ! :)

Podsumowując



Przepisy 
Świąteczne

Po pierwsze



Piernik 
Świąteczny
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Piernik 
ŚwiątecznySkładniki:

Woda 2 łyżki- 30 g
Daktyle suszone- 200 g
Banan- 2 duże sztuki
Kakao 2 łyżki- 30 g
Jajka- 4 sztuki – 200 g
Olej rzepakowy tłoczony na zimno -5 łyżek- 75 g
Miód pszczeli -2 łyżki- 50 g
Proszek do pieczenia 2 łyżeczki- ok. 10 g
Przyprawa do piernika – 1,5 łyżki 25 g
Gorzka czekolada – 1 tabliczka ok. 100g
Powidła śliwkowe 2 łyżki- 50 g
Fasola czerwona konserwowa 2 puszki- 480 g

Wykonanie

Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Fasolę odsączyć z zalewy. Daktyle zalać gorąca 
wodą i odstawić na 10 minut, aż zmiękną. Banany obrać i pokroić na kawałki. Formę 
wyłożyć papierem, ranty posmarować olejem. Do blendera wrzucić odsączoną 
wcześniej fasolę, wodę, olej, banany, daktyle, kakao, przyprawę do piernika, proszek
do pieczenia, jajka, miód i wszystko zmiksować na gładką masę. Gotowe ciasto 
przelać do formy i piec przez ok. 45 minut. Wystudzić i przekroić ciasto na dwie 
części. Każdą z części posmarować powidłami ze śliwek, wierzch udekorować 
roztopioną gorzką czekoladą.



Ciasteczka 
korzenne
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Ciasteczka
korzenne

Składniki

200 g suszonych daktyli (bez pestek)
100 g płatków owsianych górskich zmiksowanych na mąkę
100 g pasty sezamowej tahini lub sypkiego sezamu
4 łyżki miodu
100 g wiórków kokosowych
2 łyżki przyprawy korzennej
60 g mąki mąki pełnoziarnistej pszennej
80 g masła orzechowego lub orzechów ziemnych nie solonych

Wykonanie

Daktyle zalać gorącą wodą i odstawić na 15 minut, aż zmiękną. W tym czasie 
zmiksować blenderem płatki owsiane na mąkę. Mąkę owsianą oraz mąkę pszenną 
połączyć z wiórkami i przyprawą korzenna. Daktyle, orzechy i sezam zmiksować na 
gładką masę. Następnie połączyć suche składniki z mokrymi i jeszcze raz dokładnie 
zmiksować. Gotowe ciasto rozwałkowywać partiami i wykrawywać dowolne kształty. 
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez ok. 10-13 minut. 



Kutia
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Kutia
Składniki:

3 łyżki orzechów włoskich ok. 45 g
3 łyżki migdałów ok. 45 g
4 łyżki rodzynek 45 g
100 g maku ( zmielonego)
100 ml mleka
łyżeczka cynamonu ok. 4 g
2 łyżki miodu ok. 50 g
50g kaszy pęczak

Wykonanie

Orzechy oraz bakalie zalać wodą i odstawić na cała noc. Następnego dnia kaszę 
ugotować według wskazówek na opakowaniu. Mak zmielić w młynku lub zblendować. 
Do małego rondelka wrzucić namoczone wcześniej bakalie, orzechy, wodę w której 
się moczyły, dodać mleko i zagotować. Gotować do momentu odparowania nadmiaru 
wody. Na koniec dosłodzić miodem, dodać cynamon oraz ugotowany wcześniej 
pęczak.



Dietetyczny 
Serniczek
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Dietetyczny 
SerniczekSkładniki na 1 porcję

Ser twarogowy chudy 100 g
1 jajko 50 g
1 łyżeczka miodu 10 g
Garść rodzynek 30
Świeże owoce do dekoracji

Wykonanie
Twaróg, miód oraz jajko zmiksować na gładką masę. Masę wymieszać z rodzynkami i 
przelać do kokilki. Piec w temperaturze 180 stopni przez ok 20 minut.



Dorsz 
po grecku
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Dorsz
po greckuSkładniki 

1 filet z dorsza  150 g 
1 marchew 45 g 
1 pietruszka korzeń 40 g 
Seler kawałek 50 g 
Cebula 1/2 sztuki 50 g 
2 łyżeczki oliwy z oliwek 10 g 
1 łyżka koncentratu pomidorowego 25 g 
Przyprawy : ziele angielskie, majeranek, liście laurowe

Wykonanie
Rybę doprawić solą, pieprzem zawinąć w folie i piec w piekarniku w temp. 170 stopni 
przez ok. 20 minut. W tym czasie cebulę pokroić w kostkę, warzywa obrać i zetrzeć 
na tarce. Na rozgrzaną oliwę wrzucić cebulę oraz przyprawy lekko podsmażyć, dodać 
starte warzywa, podlać wodą i dusić do miękkości. Pod koniec duszenia dodać 
koncentrat. Podawać z upieczoną rybą. 



Pełnoziarniste 
pierniczki 
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Pełnoziarniste
pierniczki

Składniki 

2 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej ok. 325 g  
3 łyżki miodu 50 g  
1/2 szklanki cukru 75 g ( jeśli przygotowujesz pierniczki z lukrem możesz dodać mniej
cukru )
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżki masła ok. 20 g
1 duże jajko 60 g 
ok.5 łyżek mleka ok. 60/70 ml 
Przyprawa do piernika 25 g
1 łyżeczka cynamonu 4g 

Wykonanie
Mąkę przesiać przez sitko na stolnicę i dodać gorący miód, wymieszać nożem krojąc
ciasto. Ciągle miesząc dodać po kolei suche składniki:cukier, przyprawy, sodę, a
następnie jajko i masło. Aby połączyć składniki, należy dolewać stopniowo ciepłe
mleko i zagniatać ciasto, aż będzie miękkie. Na stolnicy rozwałkować ciasto i
wykrawywać dowolne kształty. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez ok.
10 minut, w zależności od grubości.



Wesołych
Świąt ! 

Jeśli podobają Ci się przepisy i chcesz być na bieżąco z 
dietetycznymi nowinki, polub mnie na fb i obserwuj na instagramie !

dietetykewelinaozimek

www.dietetykewelinaozimek.pl

dietetykewelinaozimek@gmail.com

tel. 881 445 715

ewelina.ozimek.dietetyk


