
Dieta roślinna czyli 
jak jeść dobrze? 
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Jakie napoje wybierać?
Jak zdrowo przygotowywać posiłki?
Jak nie marnować jedzenia?
Jakie produkty można mrozić?
Jak wybierać pieczywo?
Jak przygotowywać strączki?
Zamienniki produktów

Wegańskie śniadania
Wegańskie obiady
Wegańskie kolacje

Wspólnie z zaprzyjaźnionym dietetykiem przygotowałam dla Ciebie kilka ważnych
wskazówek, które ułatwią Ci roślinne żywienie.

Z tego e-booka dowiesz się:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jeśli masz pytaia, pisz do mnie śmiało! vegeszamanka@gmail.com

Polecam Ci sprawdzić dobre i zdrowe przepisy:

Ogólne zalecenia

 

Cześć!

https://vegeszamanka.pl/category/przepisy/na-sniadanie/
https://vegeszamanka.pl/category/przepisy/na-obiad/
https://vegeszamanka.pl/category/przepisy/na-kolacje/


Pamiętaj o nawodnieniu - ma ogromne znaczenie
dla organizmu - poprawia przemianę materii,
bierze udział w transporcie wszystkich składników
do komórek, stąd bardzo często mylimy
odwodnienie ze zmęczeniem i sięgamy po kolejną
kawę zamiast wody.  

Pij około 6-8 szklanek wody dziennie. Wybieraj
wodę mineralną lub średnio zmineralizowaną. 

Możesz wypijać kawę i herbatę, jednak bez
dosładzania i bez dużej ilości napoju roślinnego
do kawy (są to dodatkowe kcal w diecie!). 

Kawę oraz herbaty czarne/ zielone, które
dostarczają kofeiny lepiej jest wypijać w pierwszej
połowie dnia, gdyż wypijane w późniejszych
godzinach mogą negatywnie wpływać na jakość
snu.

Czym słodzić? Wybieraj erytrytol - do słodzenia
napojów, koktajli, omletów lub wypieków,
erytrytol ma 0 kcal podczas gdy ksylitol ma w 100
g 240 kcal - dla porównania 100 g cukru to 400
kcal. 
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Napoje



Unikaj rozgotowywania makaronów, kasz, ryżu
itd. - rozgotowane mają wyższy indeks
glikemiczny, tj. po takim produkcie wyrzut
glukozy we krwi będzie szybszy niż po
ugotowanych al'dente

Jeśli używasz warzyw lub strączków w
puszkach i nie zużyjesz wszystkich do posiłku
koniecznie przełóż je do innego pojemniczka.
Nie można przechowywać produktów w
otwartych puszkach, gdyż metal z puszki w
kontakcie z tlenem negatywnie wpływa na te
produkty. 

Unikaj rozgotowywania makaronów, kasz, ryżu
itd.

Przyprawy stosuj pod koniec gotowania = dają
dużo lepszy efekt.

Pamiętaj, że tłuszcz ma kalorie - możesz
wykorzystać do smażenia tylko tyle oleju, ile
jest podane w przepisie - 1 łyżka oleju to ok.
90 kcal, nieuważne odmierzanie oleju może
zwiększyć kaloryczność diety - warto dodać
liczbę, bo ludzie nie zdają sobie z tego sprawy
a to zawsze robi wrażenie
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Przygotowywanie posiłków



 

Polecamy przygotowywać posiłki w większej ilości (zwłaszcza obiady) na 2
dni.
Zupę najlepiej przygotować na 4 porcje: dwie porcje zjedz pierwszego i
drugiego dnia, pozostałą część możesz zamrozić i wykorzystać w przyszłym
tygodniu. 

mleczko kokosowe, tofu
warzywa: kalafior, szpinak, fasolkę szparagową, pieczarki, groszek,
kukurydze konserwową, brokuły, marchewkę, pietruszkę, cukinię i inne
owoce: maliny, jagody, borówki, truskawki, banany, jabłka, mango, śliwki,
rabarbar, itd. - jeśli np. do koktajlu używasz pół jabłka - resztę możesz
zamrozić
zioła: szczypiorek, natkę pietruszki, koperek
całe dania: pancakes, sos do makaronu (później gotujesz tylko makaron),
zupy, łazanki, pasztety, pasty do chleba
pieczywo: możesz mrozić bułki i chleb
strączki: te ugotowane i te z puszki. Jeśli mrozisz strączki z puszki: wypłucz
je wcześniej i przełóż do szklanego albo plastikowego pojemniczka
bulion na zupę: jeśli robisz zupę na warzywnym bulionie, zrób więcej =
nadmiar możesz przełożyć do słoika i zamrozić
koncentrat pomidorowy, passatę

Jak mrozić? Co mrozić?
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Jak nie marnować jedzenia?



 

 

Nie obawiaj się stosowania warzyw i owoców mrożonych - są one zbierane
w sezonie, kiedy mają najwięcej wartości odżywczych.
Mrożenie nie powoduje dużych strat witamin i składników mineralnych.
Mrożonki pozwalają zaoszczędzić dużo czasu na krojenie i obieranie
warzyw i owoców.
Zawsze trzymaj w zamrażarce mrożonki na “czarną godzinę”: warto mieć
np. fasolkę szapragową, brokuły, szpinak, kalafior, mieszankę z groszkiem i
marchewką, jagody, maliny.
Jeśli masz dostęp do świeżych warzyw i owoców, oczywiście je stosuj :)

Ogólne zalecenia

Mrożonki



 

Wykorzystuj to, co masz w lodówce:

Warzywa liściaste typu szpinak/ rukola/ sałaty można dowolnie wymieniać,
według dostępności w lodówce. Mają one najmniej kcal, nie zmienią zatem
kaloryczności posiłków, a pomogą zwiększyć ich sytość.

Planuj: 

Jeśli robisz makaron z sosem szpinakowym na obiad, to na podwieczorek tego
samego dnia lub następnego wybierz koktajl szpinakowo-pomarańczowy.

Regularnie rób przegląd lodówki i zamrażarki. W pierwszej kolejności jedz
produkty, które masz zamrożone.

Staraj się codziennie sprawdzać pieczywo: jeśli wiesz, że masz go za dużo na 3
dni - resztę włóż do zamrażalnika.
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Jak nie marnować jedzenia?



 

 

Im krótszy skład tym lepiej, do produkcji chleba wystarczy raptem kilka
składników.

Z jak najwyższym % udziałem mąki pełnoziarnistej (oznaczone na
opakowaniu jako typ mąki - mąka typu 500 jest bardziej przetworzona i
pozbawiona błonnika i witamin, wybieraj pieczywo z mąką typu 1850 lub
2000).

Pieczywo z powodzeniem można mrozić, pod warunkiem, że nie jest to
pieczywo głęboko mrożone, dostępne np. w marketach. Nie powinno się
ponownie mrozić produktów, które były wcześniej rozmrożone, dlatego
lepiej jest kupić pieczywo w większej ilości w lokalnej piekarni i zamrozić.

Ogólne zalecenia

Jak wybierać pieczywo?



 

 

przed ugotowaniem należy moczyć suche ziarna w wodzie: fasola, groch i
ciecierzyca wymaga moczenia przez kilka godzin, soczewica wystarczy, że
będzie to 30-60 minut;

wodę po moczeniu ziaren wylać, zalać nową i gotować do wrzenia;

gotować bez przykrycia;

sól dodać dopiero na samym końcu, inaczej ziarna będą zbyt twarde;

warto dodawać zioła (bazylia, kolendra, koper, szałwia, tymianek) w celu
poprawy strawności.

Duża ilość strączków może mieć niestety negatywny wpływ na pracę układu
pokarmowego. Jak gotować strączki, aby polepszyć ich strawność i usunąć
substancje antyodżywcze?
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Jak przygotowywać strączki?



 

 

Ryż/ kasze/ komosa - ziemniaki - 50 g ryżu = 220g ziemniaków = 200 g
batatów
15 g masła orzechowego 100% = 15 g orzechów
nerkowca/włoskich/laskowych migdałów = 15g słonecznika/ pestek dyni /
siemienia/ sezamu = 18 g wiórków kokosowych
150 g jabłka (1szt.) = 130 g gruszki (1szt.) = 150 g kiwi (2szt.) = 80g banana
(1/2 dużej szt.) = 200 g truskawek (3 garści) = 180 g malin (3 garści) = 125 g
borówek (2,5 garści) = 100 g mango = 200 g arbuza = 140 g ananasa = 150
g pomarańczy
90 g ogórka świeżego/ kiszonego/ = 100 g pomidorków koktajlowych
(garść) = 75 g rzodkiewek (5 szt.) = 50 g papryki (⅕ szt.) = 45 g marchewki
(1 szt.) = 45 g selera naciowego (1 szt.) 
120 g cukinii (⅕ szt.) = 90 g bakłażana (⅓ szt.) = 50 g buraka (½ szt.) = 70 g
papryki (⅓ szt.) = 80 g fasolki szparagowej = 80 g brokuła (⅕ szt.) = 90 g
kalafiora  
20 g (1 łyżka suchych nasion) fasoli = 60 g (3 łyżki) fasoli z puszki 
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Zamienniki produktów


