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Jeśli nie chcesz aby aby niedopięte spodnie, 

przyciasna bluzeczka , po prostu dodatkowe 

kilogramy i fałdki stały się Twoim poświątecznym 

koszmarem zapraszam Cię do przejrzenia zbioru 

dietetycznych porad. 

 

Pamiętaj, że  w naszej mentalności funkcjonuje mit, że 

w święta inaczej się nie da, że święta są raz w roku 

więc trzeba jeść.   

 

Warto jednak zrezygnować z kolejnej porcji żurku, 

czy mazurka, warto się nie przejadać. Bo przez święta 

naprawdę można przejść bez dodatkowych 

kilogramów :) 

 

Trzymam za Ciebie kciuki 

dietetyk Aleksandra Porębska



Wielkanoc to rzeczywiście nie najlepszy czas dla Twojej  figury. 

 Z drugiej strony do lata zostało niewiele czasu. 

Żurek z białą kiełbaską, pasztet, jajka z majonezem, a na deser 

babki, mazurki i serniki… I jak tu oprzeć się pokusie? 

Są sposoby, by bez większych wyrzeczeń przetrwać Święta i nie 

przytyć. Poniżej znajdziesz kilka rad które pomogą Ci wytrwać. 

Na końcu poradnika znajdziesz przykładowy plan który ułatwi 

Ci ten nie łatwy dla linii czas oraz kilka  inspirujących 

przepisów. 

Odchudź wielkanocne potrawy 

Najprostszy sposób to zastąpienie majonezu jogurtem greckim, kiełbasy 
szynką, a tłustego sera w serniku jego chudą wersją. Specjalnie dla 
Ciebie mam przepis na majonez light. Od tej pory żadna sałatka nie 

będzie Ci straszna.

Majonez light Składniki: 
• Serek wiejski - kubek 200g 

• Jajo ugotowane na twardo (gorące) - sztuka 
• Musztarda - 2 łyżeczki 

• Ocet - 2 łyżeczki 
• Sól, pieprz 

Sposób przygotowania: 
• Do misy blendera wrzuć wszystkie składniki oprócz jaja. Jeśli serek 

wiejski ma dużo śmietanki nie przelewaj jej całej, aby majonez nie 
wyszedł za rzadki. 

• Ugotowane jajo od razu obierz ze skorupki i jeszcze ciepłe pokrój na 
mniejsze kawałki - dodaj do pozostałych składników i zmiksuj na 

gładką i gęstą masę (2 - 3 minuty do uzyskania kremowej 
konsystencji). 



Unikaj alkoholu i słodzonych napoi
To puste kalorie, które dodatkowo obciążają wątrobę i potęgują odkładanie 

tkanki tłuszczowej.

Pij dużo wody!
Najlepiej na pół godziny przed posiłkami dzięki temu wypełnisz żołądek i 

zjesz mniej.

Zrezygnuj z pieczywa
Jesz je codziennie, a w święta jest tyle pyszności, że nie ma co zapychać 

się chlebem. I tak zgrzeszysz innymi smakołykami.

Nakładaj sobie na mały talerz
Wypełniając go po brzegi będziesz mieć wrażenie, że zjadasz więcej.

Nie spiesz się
Dokładnie przeżuwaj każdy kęs, odkładaj sztućce, rozmawiaj. Pamiętaj, 

że potrzebujesz ok. 20 minut, by poczuć sytość.

Nie przesadzaj ze słodkościami
Wybierz sobie jedno ulubione ciasto i zjedz jeden kawałek,– zapewniam 

cię, że każdy następny kęs smakuje identycznie jak poprzedni więc 
wystarczy że skosztujesz swojego ulubieńca raz.

Idź na spacer, spędź czas z rodziną na 
świeżym powietrzu. 

Nie wstydź się mówić NIE 
Nie daj się, gdy babcia, ciocia, mama, czy nawet teściowa (obecna, a 

nawet ta jeszcze niedoszła) będą wciskać ci kolejny kawałeczek 
pasztetu. O tym ile zjedz decydujesz TY!



PLAN DIETETYCZNY WIELKA NIEDZIELA
Śniadanie DOWOLNE ŚNIADANIE WIELKANOCNE

 II Śniadanie
Koktajl zielony melon z bazylią: garść świeżego 
szpinaku, 4 melona, 6- 7 listków świeżej bazylii, 
woda- składniki zmiksować rozcieńczyć wodą.

Obiad DOWOLNY OBIAD ŚWIĄTECZNY

Podwieczorek Małe co nie co . Kawałek ciasta 120 g owoc 100 g

Kolacja Lekka sałatka warzywna 

PLAN DIETETYCZNY WIELKI PONIEDZIAŁEK

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Lekka sałatka warzywna Kolacja

 II Śniadanie

DOWOLNE ŚNIADANIE WIELKANOCNE

DOWOLNY OBIAD ŚWIĄTECZNY

Selerowy koktajl na trawienie:1 łodyga selera 
naciowego, pół łyżeczki octu jabłkowego, ½ łyżeczki 

cynamonu, szczypta kuminu, szklanka soku 
marchwiowego- składniki zmiksować

Małe co nie co . Kawałek ciasta 120 g owoc 100 g



.

Zielone roladki z indyka   
S K Ł A D N I K I: 
6 plastrów mięsa z piersi indyka 6 łyżek pasty z natki pietruszki, oliwy i 
czosnku 6 gałązek świeżego rozmarynu sól morska i pieprz czarny papryka 
słodka

WYKONANIE : Plastry mięsa z indyka przyprawić solą i pieprzem. Na tak 
przygotowanym filecie rozsmarować łyżkę pasty z pietruszki oliwy i czosnku 
oraz położyć gałązkę świeżego rozmarynu. Boki fileta zawinąć do środka, a 
następnie zrolować i spiąć wykałaczkami. W ten sam sposób przygotować 
każdy następny kawałek mięsa. Przygotowane rolady oprószyć słodką 
papryką, lekko skropić oliwą, włożyć do rękawa foliowego lub naczynia 
żaroodpornego i zapiekać przez ok. 45 min. w temp. 160 st.

Sałatka warstwowa z rzeżuchą   

S K Ł A D N I K I: 
2-3 liście sałaty lodowej 2 ogórki gruntowe lub połowa ogórka wężowego 1 
opakowanie pomidorków koktajlowych 4 jajka ugotowane na twardo 200 g 
sera feta light spora garść rzeżuchy 1 łyżka majonezu dietetycznego (przepis 
kilka stron wcześniej) sól i pieprz

WYKONANIE : Wszystkie warzywa umyć i osuszyć, sałatę porwać na 
mniejsze kawałki i ułożyć na dnie salaterki, pomidorki przekroić na pół i 
ułożyć na sałacie, następnie dodać rozkruszony ser feta. Ogórka obrać i 
pokroić w dość gruba kostkę, ułożyć jako kolejną warstwę sałatki. 
Ugotowane jaja pokroić na ósemki i ułożyć na warstwie ogórków. Całą 
sałatkę polać przygotowanym wcześniej dietetycznym majonezem i obficie 
posypać rzeżuchą.

PRZEPISY
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Jajka nadziewane na zielono  
S K Ł A D N I K I: 
4 żółtka ugotowane na twardo garść liści młodego szpinaku 3 łyżki 
posiekanej świeżej rzeżuchy 1 czubata łyżka posiekanego drobnego 
szczypiorku 1 dojrzałe awokado kilka kropel soku z cytryny sól i pieprz do 
smaku  
WYKONANIE :Miąższ awokado , żółtka jajek ugotowanych na twardo oraz 
szpinak dokładnie zmiksować. Następnie wymieszać z sokiem z cytryny i 
przyprawami. Farszem nadziewać białka jaj tworząc niewielką górkę. 
Podawać na zimno posypane świeżą rzeżuchą z sosem na bazie jogurtu lub 
twarożku

Jajka nadziewane na żółto   

S K Ł A D N I K I: 
6 żółtek ugotowanych na twardo 2 łyżki posiekanego szczypiorku 2 łyżki 
posiekanego koperku 2 łyżki dietetycznego majonezu (przepis kilka stron 
wcześniej) 1 łyżeczka chrzanu sól, pieprz  

WYKONANIE : Żółtka rozetrzeć z ziołami, majonezem i chrzanem, doprawić 
do smaku solą i pieprzem, a następnie napełnić białka jaj

Jajka nadziewane na czerwono   

S K Ł A D N I K I: 
4 ugotowane żółtka 3 łyżki twarożku naturalnego 1,5 łyżeczki przecieru 
pomidorowego łyżeczka sosu tabasco 2-3 suszone pomidory sól i pieprz do 
smaku szczypiorek do dekoracji  

WYKONANIE : Wszystkie składniki umieszczamy w głębokim naczyniu i 
blendujemy. Za pomocą szprycy nadziewamy białka jaj i dekorujemy 
szczypiorkiem.
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Sernik w wersji light 
S K Ł A D N I K I: 
600 g mielonego twarogu śmietankowego 95 g (8 łyżek) cukru (4 łyżki cukru 
+ 4 łyżki słodziku ) 3 duże jajka 3 żółtka 1 ½ łyżeczki ekstraktu waniliowego 
lub ziarenek wanilii kilka ciastek owsianych (dowolny smak) Składniki 
polewy: 200g jogurtu naturalnego 2 łyżki cukru ½ łyżeczki ekstraktu 
waniliowego  

WYKONANIE :Delikatnie ucieramy ser za pomocą miksera, następnie 
dodajemy cukier i słodzik, jajka oraz żółtka. Na końcu dodajemy ekstrakt 
waniliowy. Gotową masę przelewamy do tortownicy wyłożonej ciastkami 
owsianymi. Pieczemy 50 minut w 180 stopniach. Po 50 minutach sernik 
powinien być ścięty, ale nie za mocno. Łączymy składniki polewy, rozlewamy 
na gorący sernik i wstawiamy na kolejne 10 minut do piekarnika. Następnie 
sernik należy ochłodzić. Kiedy ostygnie należy wstawić go do lodówki. Sernik 
najlepiej wyjąć z lodówki 20 min przed podaniem

Szpinakowa rolada z hummusem i łososiem 

S K Ł A D N I K I: 
2 jajka kurze, kilka pomidorów koktajlowych, humus klasyczny 8 łyżeczek, 
szpinak garść, około 40 g łososia wędzonego w plastrach, mąką gryczana 
lub owsiana, czosnek, szczypiorek, oliwa. 

WYKONANIE :Szpinak zblenduj lub posiekaj bardzo dokładnie. Rozgrzej 
patelnię, dodaj szpinak oraz przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. 
Dopraw solą i pieprzem.Szpinak przełóż do kubka lub blendera. Dodaj dwa 
jajka i łyżkę mąki gryczanej. Zblenduj całość na gładką masę. Rozgrzej 
patelnię do naleśników i usmaż masę szpinakową z dwóch stron. Przełóż 
naleśnik na talerz, posmaruj hummusem, a na środku ułóż w linii równiej 
łososia. Zawiń ciasno i pokrój na 1 cm plasterki lub przekrój rolkę na pół. 
Posyp szczypiorkiem. Dodaj pomidorki koktajlowe
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Wesołych Świąt! 
 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

chciałabym życzyć Wam, 
aby ten świąteczny czas 
wniósł do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 
pogodę ducha, spokój, ciepło 

i nadzieję. 
 Aleksandra Porębska  

 


