


Przed Tobą pomocnik zakupowy, czyli dokument, który pomoże Ci

Przed Tobą pomocnik zakupowy, czyli dokument, który pomoże Ci

zrobić dobrą listę zakupową i świadome zdrowe zakupy! Pokażę Ci

zrobić dobrą listę zakupową i świadome zdrowe zakupy! Pokażę Ci

wiele polecanych przeze mnie produktów konkretnych marek - ze

wiele polecanych przeze mnie produktów konkretnych marek - ze

zdjęciami i wymienionymi sklepami, w których da się je kupić. Wszystko

zdjęciami i wymienionymi sklepami, w których da się je kupić. Wszystko

po to, żeby łatwiej było Ci je odnaleźć, a wdrożenie zmian

po to, żeby łatwiej było Ci je odnaleźć, a wdrożenie zmian

żywieniowo-kuchennych było jak najłatwiejsze! Z taką listą będziesz

żywieniowo-kuchennych było jak najłatwiejsze! Z taką listą będziesz

gotowa na wspólne gotowanie z moich ebooków, bo wiele z tych

gotowa na wspólne gotowanie z moich ebooków, bo wiele z tych

produktów w nich wykorzystuję.

produktów w nich wykorzystuję.

 

 

Polecane produkty podzieliłam na kilka sekcji: 

Polecane produkty podzieliłam na kilka sekcji: 

nabiał, wegańskie

nabiał, wegańskie

zamienniki, przetwory mięsne, produkty zbożowe, inne produkty,

zamienniki, przetwory mięsne, produkty zbożowe, inne produkty,

zdrowe słodycze

zdrowe słodycze

. Oczywiście na liście nie powinno zabraknąć również

. Oczywiście na liście nie powinno zabraknąć również

owoców i warzyw. Możesz śmiało korzystać też z mrożonek i

owoców i warzyw. Możesz śmiało korzystać też z mrożonek i

przetworów o dobrym składzie.

przetworów o dobrym składzie.

 

 

Kupowanie produktów z dobrym składem przysłuży się Twojemu

Kupowanie produktów z dobrym składem przysłuży się Twojemu

zdrowiu; takich, z niższą kalorycznością - Twojej sylwetce (pomoże

zdrowiu; takich, z niższą kalorycznością - Twojej sylwetce (pomoże

wygenerować deficyt nawet bez liczenia kalorii!); a kupowanie

wygenerować deficyt nawet bez liczenia kalorii!); a kupowanie

smacznych rzeczy p prostu sprawi, że będziesz jadł nie tylko zdrowo,

smacznych rzeczy p prostu sprawi, że będziesz jadł nie tylko zdrowo,

ale i smacznie!

ale i smacznie!

 

 

A jak jesteśmy już przy składzie, to na końcu pomocnika poznasz

A jak jesteśmy już przy składzie, to na końcu pomocnika poznasz

podstawowe informacje, które powiedzą Ci, czym kierować się

podstawowe informacje, które powiedzą Ci, czym kierować się

podczas wybierania produktów spożywczych do swojego koszyka.

podczas wybierania produktów spożywczych do swojego koszyka.

 

 

Znajdziesz też porównanie na konkretnym przykładzie, który moim

Znajdziesz też porównanie na konkretnym przykładzie, który moim

zdaniem bardzo dobrze pokazuje, jak można zrobić prosty, naturalny i

zdaniem bardzo dobrze pokazuje, jak można zrobić prosty, naturalny i

odżywczy produkt albo jak bardzo można go zepsuć ;)

odżywczy produkt albo jak bardzo można go zepsuć ;)

 

 

Do robienia listy zakupów polecam Ci aplikację 

Do robienia listy zakupów polecam Ci aplikację 

Listonic

Listonic

. Pozostaje

. Pozostaje

zapoznać się z pomocnikiem i wyruszyć na pierwsze świadome zakupy!

zapoznać się z pomocnikiem i wyruszyć na pierwsze świadome zakupy!

 

 

IG: @olgalewandowska_dietetyk

IG: @olgalewandowska_dietetyk

mail: poczta@olgalewandowskadietetyk.pl

mail: poczta@olgalewandowskadietetyk.pl

www.olgalewandowskadietetyk.pl

www.olgalewandowskadietetyk.pl

 

 

Hej!Hej!



























Szukaj prostych skladów!Szukaj prostych skladów!
Wybierając produkty spożywcze, zwróć uwagę na etykietę na opakowaniu.

Wybierając produkty spożywcze, zwróć uwagę na etykietę na opakowaniu.

Warto porównywać produkty między sobą.

Warto porównywać produkty między sobą.

  

  

Nie chce ci się tracić czasu na

Nie chce ci się tracić czasu na

etykiety? Wystarczy, że zrobisz to raz, znajdziesz produkt z dobrym składem, a

etykiety? Wystarczy, że zrobisz to raz, znajdziesz produkt z dobrym składem, a

następnym razem będziesz już wiedział/a z automatu co wybrać!

następnym razem będziesz już wiedział/a z automatu co wybrać!

 

 

Polecam Ci wybierać przede wszystkim jak najmniej przetworzoną żywność o

Polecam Ci wybierać przede wszystkim jak najmniej przetworzoną żywność o

prostym składzie.

prostym składzie.

 

 

Składniki podane na etykiecie są podane w kolejności

Składniki podane na etykiecie są podane w kolejności

malejącej, czyli jeśli cukier 

malejącej, czyli jeśli cukier 

jest na pierwszym miejscu, to jest go w danym

jest na pierwszym miejscu, to jest go w danym

produkcie najwięcej. Powinno Cię zmartwić, jeżeli w liście składu niektóre

produkcie najwięcej. Powinno Cię zmartwić, jeżeli w liście składu niektóre

składniki będą za daleko, np. jeśli w wędlinie mięso nie będzie pierwsze.

składniki będą za daleko, np. jeśli w wędlinie mięso nie będzie pierwsze.

Wydłużająca się lista składu produktu nie będzie na plus. Wędlina złej jakości

Wydłużająca się lista składu produktu nie będzie na plus. Wędlina złej jakości

będzie potrzebować mnóstwa dodatków, natomiast wyprodukowana z wysokiej

będzie potrzebować mnóstwa dodatków, natomiast wyprodukowana z wysokiej

jakości mięsa żadnych wzmacniaczy nie potrzebuje.

jakości mięsa żadnych wzmacniaczy nie potrzebuje.

 

 

 

 

Warto spojrzeć jeszcze na 

Warto spojrzeć jeszcze na 

tabelę wartości odżywczych,

tabelę wartości odżywczych,

 zwłaszcza jeśli

 zwłaszcza jeśli

produkty mają podobny skład. 

produkty mają podobny skład. 

To może pomóc Ci wybrać zwycięzcę

To może pomóc Ci wybrać zwycięzcę

! Możesz

! Możesz

spojrzeć na zawartość soli i cukru i wybrać ten produkt, który będzie zawierał

spojrzeć na zawartość soli i cukru i wybrać ten produkt, który będzie zawierał

ich mniej. Zobacz dalej, dlaczego warto zerknąć na skład...

ich mniej. Zobacz dalej, dlaczego warto zerknąć na skład...

 

 



Przykładowe porównanie:Przykładowe porównanie:


