


Hej Czytelniku!

 
Ogromnie dziękuję Ci za pobranie tego jadłospisu. 

Nazywam się Olga Lewandowska. Z zawodu oraz

wykształcenia jestem dietetykiem klinicznym pysznie gotującym!

#skromniś. Moja misja zawodowa? Zarażać ludzi zajawką na

zdrowie, uczyć ich,  jak to zdrowie utrzymać i odzyskać przy

pomocy sprytnego gotowania i wybornego jedzenia, a wszystko

bez grama frustracji, męczarni i wyrzeczeń!

 

Ten jadłospis to mała próbka tego, jak wyglądają moje "diety

bez diety", czyli recepty na zdrowie, dobre samopoczucie i

fajną sylwetkę. Smaczne, proste, szybkie i różnorodne - tymi

zasadami kieruję się zawsze, bez wyjątku! Cały proces redukcji

wagi, czy zmiany nawyków żywieniowych, sam w sobie jest już

na tyle trudny, że nie mam zamiaru ci tego dodatkowo

utrudniać - wręcz przeciwnie!

 

Jeżeli przepisy przypadną ci do gustu, zapraszam na mój blog

www.olgalewandowskadietetyk.pl oraz Instagram

@olgalewandowska_dietetyk po więcej. No i oczywiście zerknij

na mój sklep www.sklep.olgalewandowskadietetyk.pl - czekają

tam na Ciebie pyszne jadłospisy (również takie dedykowane

jednostkom chorobowym) oraz eBooki. Mój flagowy produkt to

FIT Foczki - wyzwanie, które organizuję 3 razy w roku, podczas

którego przez 7 tygodni wysyłam uczestniczkom na zamkniętej

grupie na FB przepyszne jadłospisy redukcyjne i mega dużą

dawkę wiedzy, umiejętności i motywacji! A dla wymagających -

zapraszam do współpracy indywidualnej, po jadłospis szyty na

miarę!

http://www.olgalewandowskadietetyk.pl/
http://www.olgalewandowskadietetyk.pl/
https://www.instagram.com/olgalewandowska_dietetyk/
http://www.sklep.olgalewandowskadietetyk.pl/
http://www.sklep.olgalewandowskadietetyk.pl/
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Chcesz więcej? Już teraz zapraszam Cię na kolejną, wyjątkową edycję wyzwania Fit
Foczki! Skupimy się w niej na edukacji żywieniowej dla osób z

insulinoopornością (IO). Przez okrągłe 7 tygodni będziemy skupiać się nie tylko na
redukcji wagi, ale również dietoterapii i nauce codziennego gotowania w

trosce o równowagę gospodarki glukozowo-insulinowej, czyli z niskim ładunkiem
glikemicznym! Choć może brzmieć to skomplikowanie, wcale tak nie jest.

 
Znajomość takich zasad gotowania przyda się nie tylko osobom z

insulinoopornością. Bazą jadłospisu o niskim indeksie są zalecenia żywieniowe dla
zdrowych osób. Prawda jest taka, że w moich dietach zwykle kieruję się takim

sposobem kompozycji posiłków. Jednak w kolejnych Fit Foczkach pod tym kątem
dopracuję każdy posiłek, abyś nie miała żadnych wątpliwości. Po 7 tygodniach

takiego gotowania naprawdę sporo się nauczysz i zdobędziesz mnóstwo
ultrasmacznych i jednocześnie prostych receptur, które (gwarantuję) na długo

zostaną w Twojej kuchni ;)
 

Co da Ci jadłospis ukierunkowany na kontrolę poziomu cukru i insuliny? 
 

1.Nauczysz się komponować sycące posiłki
Posiłki z niskim ładunkiem glikemicznym składają się ze wszystkich

makroskładników, dostarczając odpowiedniej ilości węglowodanów, błonnika, białka
i tłuszczu. Dodatkowo mają niski stopień przetworzenia i rozdrobienia - to wszystko

wpływa na lepszą kontrolę odczuwanego głodu i sytości.
 

2. Ułatwisz sobie odchudzanie
A skoro będziesz dłużej syta, unikniesz spożywania nadmiernej ilości jedzenia, co

mogłoby się przyczynić do problemów z masą ciała. 
 

3. Poprawisz swoje wyniki
U osób ze stwierdzoną IO stosowanie takiego jadłospisu przyczyni się zredukowania

objawów, obniżenia wartości wskaźnika HOMA-IR i stężenia insuliny na czczo!
 
 



redukcyjny basic,  
wegetariański, 
dla insulinoopornych,  
przeciwzapalny (idealny przy chorobach autoimmunologicznych,
PCOS, endometriozie),   
dedykowany anemii i niskiej ferrytynie,  
na wyrzeźbienie i rozbudowę masy mięśniowej kobiet

Przetestuj 4-dniowy jadłospis i wróć po więcej! :P Już w lipcu premiera
nowej serii, a w niej jadłospisy: 

 

 
Koniecznie bądź z moimi treściami na bieżąco - w tym sezonie czeka na

Ciebie również sporo treści całkowicie bezpłatnych (jak ten jadłospis), a więc  
naprawdę warto!

 
A jeśli nie chcesz czekać do lipca, polecam Ci moje dwa cudowne produkty, z

którymi wyposażysz się łącznie 95 zbilansowanych przepisów na
najważniejsze posiłki w ciągu dnia, czyli śniadania i obiady! Kliknij w

wybraną okładkę, by przejść do sklepu!

Pamiętaj też proszę, że dosłownie podarujesz mi uśmiech i dodatkową
motywację, udostępniając moje przepisy na swoim Instagramie z

oznaczeniem @olgalewandowska_dietetyk, wysyłając mi zdjęcie dania czy
po prostu szepcząc dobre słówko na temat mojej pracy swoim Bliskim. 

https://sklep.olgalewandowskadietetyk.pl/produkt/sniadaniobook/
https://sklep.olgalewandowskadietetyk.pl/produkt/obiadobook-vol-2/

