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O mnie
Witaj,
nazywam się Noemi Lipnicka-Krzciuk. Jestem magistrem
biotechnologii medycznej i dietetyki, oba kierunki
skończyłam na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Specjalizuję się w cukrzycy i chorobach powiązanych.
Prowadzę stronę "Edukator cukrzycowy" na Facebooku
poświęconą tematowi cukrzycy oraz diety w cukrzycy.
Zajmuję się:
konsultacjami dietetycznymi,
edukacją cukrzycową,
indywidualnymi jadłospisami,
warsztatami dietetycznymi.
Zapraszam do polubienia strony Edukator cukrzycowy
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Plan
jadłospisu
Kaloryczność - 1600 kcal
Śniadanie
25% - 400 kcal

II śniadanie
10% - 160 kcal

Obiad
Podwieczorek
35% - 560 kcal 10% - 160 kcal

Rozkład
makroskładników
Tłuszcze
- 35%
35%

Węglowodany
- 45%
45%

20%
Białka
- 20%

Kolacja
20% - 320 kcal

O jakiej porze jeść
posiłki?
Śniadanie należy zjeść w ciągu godziny
od przebudzenia. Z kolei kolację na 2
godziny przed pójściem spać.
II śniadanie, obiad i podwieczorek
trzeba ułożyć w 3-4 godzinnych
odstępach od siebie.
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Plan
posiłków
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Śniadanie
Kanapka z żółtym serem
i warzywami

Śniadanie
Kanapka z pieczonym
kurczakiem

Śniadanie
Kanapka z twarogiem
i rzodkiewką

II Śniadanie
Owsianka na wodzie
z jabłkiem

II Śniadanie
Kanapka z jajkiem i papryką

II Śniadanie
Kanapka
z wędliną drobiową

Obiad
Kurczak pieczony z fasolką
szparagową
Kasza jęczmienna, pęczak

Obiad
Prosta ciecierzyca
w pomidorach
Ryż brązowy

Obiad
Proste sadzone jajka
Surówka z kapusty
pekińskiej i marchwi

Podwieczorek
Orzechy włoskie
Jabłko

Podwieczorek
Gruszka
Twaróg półtłusty

Podwieczorek
Jogurt naturalny
Płatki owsiane górskie

Kolacja
Kanapka z jakiem
i warzywami

Kolacja
Kanapka z twarogiem
i warzywami

Kolacja
Szprotki w pomidorach
z pieczywem
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Wskaz wki
Napoje
Pij minimum 1,5 - 2 litry płynów
dziennie
Pij rano szklankę wody chwilę po
obudzeniu się
Nie dosładzaj kaw i herbat
Pij maksymalnie do 3 kaw dziennie
1-2 zielone herbaty dziennie
Unikaj soków i nektarów
owocowych - zawierają duże ilości
cukru

Jedzenie
Zamiast cukru możesz używać z
umiarem: erytrytol, stewię, ksylitol
Wybieraj chleb z mąki
pełnoziarnistej, z dużą zawartością
błonnika
Staraj się używać często natki
pietruszki - jest bogata w witaminę C
Postaraj się nie podjadać między
posiłkami
Unikaj jedzenia przy telewizji - gryź i
przeżuwaj dokładnie

Sen i aktywność fizyczna
spaceruj codziennie lub ćwicz w domu
śpij odpowiednią ilość czasu
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Dzień 1
Śniadanie

Kanapka z żółtym serem i warzywami
(E: 365kcal, B o.: 12.99g, T: 18.23g, W o.: 38.12g)

Składniki:
Chleb żytni pełnoziarnisty - 2 kromki
(80g)
Kapusta pekińska - 1/8 sztuki (50g)
Pomidor - 2/3 sztuki (100g)
Ser żółty gouda - 2 plastry (30g)
Masło ekstra - 1 plaster (10g)

II śniadanie

Sposób przygotowania:
Posmaruj pieczywo masłem, ułóż na
pieczywie plasterki sera oraz
warzywa.

Owsianka na wodzie z jabłkiem
(E: 158kcal, B o.: 4.29g, T: 4.22g, W o.: 27.06g)

Składniki:
Jabłko - 1/3 sztuki (80g)
Płatki owsiane górskie - 1/4 szklanki
(25g)
Siemię lniane - 1/2 łyżki (5g)

Sposób przygotowania:
Namocz dzień wcześniej płatki
owsiane i siemię lniane.
Następnego dnia dodaj pokrojone
w kostkę jabłko i cynamon.
Wymieszaj i gotowe.
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Dzień 1
Obiad

Kurczak pieczony z fasolką szparagową
z kaszą jęczmienną pęczak
(E: 547kcal, B o.: 52.76g, T: 14.07g, W o.: 56.47g)

Składniki:
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry - 1 sztuka (200g)
Cytryna - 1/4 sztuki (20g)
Fasola szparagowa - 2 i 1/2 garści (225g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Kasza jęczmienna, pęczak- 50g
Sposób przygotowania:
Umyj i osusz piersi z kurczaka, przekrój je w pół, wmasuj w nie przyprawy. Ułóż na
blaszce do pieczenia. Fasolkę szparagową zblanszuj (gotuj we wrzątku przez 2-3 minuty
i schłodź w zimnej wodzie). Dołóż fasolki szparagowej (może być mrożonka nie cięta,
wcześniej zblanszowana). Pokrój w plasterki cytrynę i ułóż na mięsie. Skrop oliwą.
Przyprawy: czosnek granulowany, bazylia, pieprz, sól.
Piecz w 180 stopniach Celsjusza przez 35-40 minut
Uwaga
Upiecz porcję kurczaka większą o 40g - wykorzystasz go następnego dnia do kanapki
na śniadanie.
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Dzień 1
Podwieczorek

Orzechy włoskie i jabłko

(E: 173kcal, B o.: 3.52g, T: 12.38g, W o.: 13.28g)
Składniki:
orzechy włoskie - 2/3 garści (20g)
jabłko - 1/3 sztuki - 80g

Kolacja

Kanapka z jajkiem i warzywami
(E: 313kcal, B o.: 11.59g, T: 12.67g, W o.: 38.44g)

Składniki:
Chleb żytni pełnoziarnisty - 2 kromki
(80g)
Kapusta pekińska - 1/8 sztuki (30g)
Pomidor - 2/3 sztuki (100g)
Masło ekstra - 2/3 plastra (7g)
Jajko gotowane na twardo - 1 sztuka
(50g)
Ogórki kiszone (20g)

Sposób przygotowania:
Posmaruj pieczywo masłem, ułóż
liść kapusty pekińskiej i plasterki
gotowanego jajka. Dodaj resztę
warzyw. Przypraw pieprzem i solą.
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Dzień 2
Śniadanie

Kanapka z pieczonym kurczakiem
(E: 390kcal, B o.: 13.16g, T: 16.58g, W o.: 49g)

Składniki:
Cebula - 1/3 sztuki (40g)
Chleb żytni pełnoziarnisty - 2 kromki
(80g)
Kapusta pekińska - 1/4 sztuki (200g)
Masło ekstra - 1 plaster (10g)
Pierś z kurczaka pieczona - (40g)
Ogórki małosolne (60g)

II śniadanie

Sposób przygotowania:
Posmaruj pieczywo masłem, ułóż
pieczonego kurczaka, dodaj
warzywa.

Kanapka z jajkiem i papryką
(E: 149kcal, B o.: 8.57g, T: 6.13g, W o.: 15.24g)

Składniki:
Chleb żytni pełnoziarnisty - 1/2 kromki
(20g)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (100g)
Jajko gotowane na twardo - 1 sztuka
(50g)

Sposób przygotowania:
Na pieczywie ułóż pokrojone na pół
jajko. Dodaj paprykę i przypraw
pieprzem i solą.
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Dzień 2
Obiad

Prosta ciecierzyca w pomidorach
z brązowym ryżem
(E: 595kcal, B o.: 15.98g, T: 24.6g, W o.: 83.92g)

Składniki:
Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20ml)
Pomidory w puszce - 3/4 szklanki (200g)
Ciecierzyca odsączona, puszka - 6 łyżek (120g)
Brązowy ryż - 50g
Sposób przygotowania:
Opłucz ciecierzycę z puszki pod zimną wodą lub ugotuj namoczoną wcześniej
ciecierzycę. Na patelni usmaż na oliwie cebulę na złoto. Dodaj pomidory z puszki bez
skórki. Podsmaż aż pomidory się rozpadną i dodaj ciecierzycę. Przypraw ziołami
prowansalskimi, granulowanym czosnkiem, pieprzem i solą. Podawaj z kaszą lub
brązowym ryżem.

9

Dzień 2
Podwieczorek

Twaróg półtłusty z gruszką

(E: 174kcal, B o.: 19.12g, T: 4.84g, W o.: 13.78g)
Składniki:
Twaróg półtłusty - 100 g
Gruszka - 1/2 szt. (70g)

Kolacja

Kanapka z twarogiem i warzywami
(E: 285kcal, B o.: 22.54g, T: 10.11g, W o.: 27.43g)

Składniki:
Chleb żytni pełnoziarnisty - 3/4 kromki
(35g)
Kapusta pekińska - 1/8 sztuki (40g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115g)
Twaróg półtłusty - 3 i 1/3 plastra (100g)
Masło ekstra - 1/2 plastra (5g)
Ogórki kiszone (30g)

Sposób przygotowania:
Pieczywo posmaruj masłem, ułóż
twaróg. Połóż na kanapce pokrojone
warzywa, resztę ułóż obok do
chrupania.
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Dzień 3
Śniadanie

Kanapka z twarogiem i rzodkiewką
(E: 386kcal, B o.: 24.81g, T: 10.65g, W o.: 48.99g)

Składniki:
Chleb żytni pełnoziarnisty - 2 i 1/2
kromki (100g)
Rzodkiewka - 6 sztuk (90g)
Sałata lodowa - 1/8 sztuki (30g)
Twaróg półtłusty - 3 i 1/3 plastra (100g)
Masło ekstra - 1/2 plastra (5g)

Sposób przygotowania:
Posmaruj pieczywo masłem, ułóż na
nim twaróg i pokrojone warzywa.
Przypraw pieprzem i solą.

II śniadanie Kanapka z wędliną drobiową
(E: 159kcal, B o.: 8.62g, T: 5.49g, W o.: 18.97g)
Składniki:
Chleb żytni pełnoziarnisty - 1 i 1/4
kromki (45g)
Wędlina z kurczaka - 3 plastry (30g)
Masło ekstra - 1/2 plastra (5g)
Ogórki kiszone (20g)

Sposób przygotowania:
Posmaruj masłem pieczywo, ułóż
wędlinę i pokrojonego ogórka
kiszonego.
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Obiad

Dzień 3
Proste sadzone jajka z surówka
z kapusty pekińskiej i marchwi
(E: 559kcal, B o.: 18.66g, T: 35.03g, W o.: 43.73g)

Proste sadzone jajka
Składniki:
Cebula - 1/4 sztuki (30g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20ml)
Jaja surowe - 2 sztuki (100g)
Ziemniaki - 2 i 1/4 sztuki (200g)

Sposób przygotowania:
Umyj ziemniaki pod bieżącą wodą
szczotką. Ugotuj je w mundurkach.
Pokrój w drobną kostkę cebulę
i podsmaż na złoto na oliwie. Wbij na
nią jajka i usmaż sadzone na cebulce

Surówka z kapusty pekińskiej i marchwi
Składniki:
Cebula czerwona - 1/8 sztuki (12g)
Kapusta pekińska - 1/7 sztuki (100g)
Marchew - 1/2 sztuki (22g)
Olej rzepakowy - 1/2 łyżki (5ml)

Sposób przygotowania:
Umyj warzywa, obierz marchew i cebulę.
Kapustę pekińską drobno posiekaj,
marchewkę zetrzyj na średnich oczkach
tarki. Cebulę posiekaj w cienkie pióra.
Wymieszaj warzywa, skrop olejem,
przypraw pieprzem i solą, dokładnie
wymieszaj.
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Dzień 3
Podwieczorek Jogurt naturalny z płatkami owsianymi
(E: 154kcal, B o.: 6.58g, T: 4.8g, W o.: 22.53g)
Składniki:
Jogurt naturalny - 100 g
Płatki owsiane górskie - 1 i 1/2 łyżki
(25 g)

Kolacja

Sposób przygotowania:
Wymieszaj jogurt z płatkami
owsianymi.

Szprotki w pomidorach z pieczywem
(E: 318kcal, B o.: 23.9g, T: 8.45g, W o.: 37.72g)

Składniki:
Chleb żytni pełnoziarnisty - 1 i 1/2
kromki (60g)
Rzodkiewka - 6 sztuk (90g)
Szprot w pomidorach z puszki 1 opakowanie (170g)

Sposób przygotowania:
Otwórz puszkę szprotek w
pomidorach, wyłóż je na talerz
podaj z pieczywem i rzodkiewkami.
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Lista zakup w
Produkty zbożowe:
Chleb żytni pełnoziarnisty - 500 g
Kasza jęczmienna, pęczak 50g (1/2 woreczka)
Płatki owsiane górskie 50g (1/2 szklanki)
Ryż brązowy 50g (1/4 szklanki)
Warzywa:
Cebula 120g (1 i 1/4 sztuki)
Cebula czerwona 13g (1/8 sztuki)
Ciecierzyca odsączona, puszka 120g (6 łyżek)
Fasola szparagowa 225g (2 i 1/2 garści)
Kapusta pekińska 420g (2/3 sztuki)
Marchew 23g (1/2 sztuki)
Ogórki kiszone 70g
Ogórki kiszone, mniej sodu 60g
Papryka czerwona 215g (1 sztuka)
Pomidor 200g (1 i 1/4 sztuki)
Pomidory w puszce 200g (3/4 szklanki)
Rzodkiewka 180g (12 sztuk)
Sałata lodowa 30g (1/8 sztuki)
Ziemniaki 200g (2 i 1/4 sztuki)
Mleko i produkty mleczne:
Jogurt naturalny 100g (2/3 opakowania)
Ser żółty gouda 30g (2 plastry)
Twaróg półtłusty 300g (10 plastrów)
Mięso i jaja:
Jaja surowe 100g (2 sztuki)
Jajko gotowane na twardo 100g (2 sztuki)
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 200g (1 sztuka)
Pierś z kurczaka, pieczona 40g
Wędlina z kurczaka 30g (3 plastry)
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Lista zakup w
Oleje i tłuszcze:
Masło ekstra 42g (4 i 1/4 plastra)
Olej rzepakowy 5ml (1/2 łyżki)
Oliwa z oliwek 50ml (5 łyżek)
Ryby i owoce morza:
Szprot w pomidorach w puszce 170g (1 sztuka)
Owoce, orzechy i nasiona:
Cytryna 20g (1/4 sztuki)
Gruszka 70g (1/2 sztuki)
Jabłko 160g (3/4 sztuki)
Orzechy włoskie 20g (2/3 garści)
Siemię lniane 5g (1/2 łyżki)
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Dodatek
Pakiet na start
Konsultacja przez internet
trwa 60 minut
wideorozmowa przez messengera

ZNIŻKA

50 zł

2 x 7 dniowe jadłospisy

na podstawie kwestionariusza żywieniowego i rozmowy

Cena 200 zł 150 zł
Aby skorzystać ze zniżki
1. zapisz się do grupy "Dieta Cukrzyka" na Facebooku
2. napisz do mnie na stronie FB - Edukator cukrzycowy dietetyk Noemi
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Polub stronę Edukatora
cukrzycowego i bądź na bieżąco

Dołącz do grupy

noemi cukrzyca.net
@

str. 11

