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Ile jadam posiãków
w ciĈgu dnia?
-HĪHOLMHGHQOXEGZDRGFKX
G]DQLHQLJG\QLH]DNRĔF]\VLĊVXN
FHVHP3U]\PDáHMF]ĊVWRWOLZRĞFL
RGĪ\ZLDQLDRUJDQL]PVSRZDOQLD
WHPSRSU]HPLDQ\PDWHULLUHGX
NXMHWNDQNĊPLĊĞQLRZąL]ZLĊNV]D
]DVRE\WáXV]F]X
3267$12:,(1,(&RG]LHQ
QLHEĊGĊVWDUDüVLĊVSRĪ\ZDü
SRVLáNLDMHĪHOLPRMDDNW\ZQRĞü¿]\F]QD
]ZLĊNV]\VLĊPLQLPXP
Czy jem Ĥniadanie?
-HĪHOLQLHRUJDQL]PEĊG]LHSUDFR
ZDáQD]ZROQLRQ\FKREURWDFK:HIHNFLH
SURFHVRGFKXG]DQLDEĊG]LHEDUG]RXWUXG
QLRQ\
3267$12:,(1,(1LJG\QLHZ\M
GĊ]GRPXEH]ĞQLDGDQLD2GWHMSRU\
EĊG]LHWRPyMQDMZDĪQLHMV]\SRVLáHN
ZFLąJXGQLD
Czy mičdzy posiãkami
coĤ podjadam?
-HĪHOLWDNWRRUJDQL]PQDELHĪąFR
RWU]\PXMHNDORULHLQLHPXVLQDUXV]Dü
SRNáDGyZWNDQNLWáXV]F]RZHM:LĊNV]RĞü
SU]HNąVHNWRVNRQGHQVRZDQHERPE\
FXNURZRWáXV]F]RZHNWyUHZMHGQHMFKZLOL

SU]HVWDZLDMąRUJDQL]PQDPDJD]\QRZD
QLHWáXV]F]XLXWUXGQLDMąMHJRVSDODQLH
3267$12:,(1,(%ĊGĊXQLNDü
ZV]HONLFKSU]HNąVHN0LĊG]\SRVLáNDPL
PRJĊVSRĪ\ZDüMHG\QLHZRGĊPLQHUDOQą
QLHVáRG]RQąKHUEDWĊOXENDZĊZ]JOĊG
QLHZDU]\ZD
Czy sičgam po jedzenie z innej
przyczyny niİ odczucie gãodu,
np. nuda, stres?
-HĪHOLWDNRUJDQL]PRWU]\PXMHSR
QDGQRUPDW\ZQHNDORULHNWyUHFKĊWQLH
RV]F]ĊG]DQDWUXGQLHMV]HF]DV\
3267$12:,(1,(3U]\SRMDZLD
QLXVLĊQLHX]DVDGQLRQHJRDSHW\WXEĊGĊ
NRQWURORZDüVZRMH]DFKRZDQLHLVWDUDü
VLĊRGZUDFDüXZDJĊRGMHG]HQLDQS
Z\FKRG]ąFQDVSDFHU%ĊGĊXSU]ąWDü
SRĪ\ZLHQLH]PLHMVFJG]LHQLHSRZLQQR
VLĊRQR]QDMGRZDüLXPLHV]F]DüMHSR]D
]DVLĊJLHPZ]URNX
Czy czčsto jadam sãodycze?
3U]\F]ĊVW\PSRGMDGDQLXáDNRFLRG
FKXG]DQLHMHVWQLHPDOQLHPRĪOLZH&XNLHU
V]F]HJyOQLHZSRáąF]HQLX]WáXV]F]HP
VLOQLHDNW\ZXMHUR]URVWNRPyUHNWáXV]F]R
Z\FKLRJUDQLF]DLFKUHGXNFMĊ
3267$12:,(1,(:GLHFLHEĊGĊ
RJUDQLF]DüVáRGNLHSU]\VPDNL/HSLHM
UD]ZW\JRGQLX]URELüÄVáRGNLG]LHĔ´QLĪ
FRG]LHQQLHNRQVXPRZDüPQLHMV]ąLORĞFL
VáRG\F]\-HĪHOLQDMG]LHPQLHRFKRWDQD
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Jolanta Sufryd
rencistka

Dla zdrowia stosujċ dietċ, polegajĆcĆ na gotowaniu wszystkiego na
parze. Zrezygnowaâam równieī z picia
kawy, by odkwasiý swój organizm. Jem
duīo warzyw i owoców. Natomiast, by
zachowaý odpowiednie nawodnienie,
pijċ duīe iloğci wody niegazowanej. Co
wiċcej, by wspomóc dietċ, duīo siċ
ruszam, chodzċ i jeīdīċ na rowerze.
Uwaīam, īe niestety w dzisiejszych
czasach wegetarianizm, weganizm czy
dieta bez glutenu to przede wszystkim moda, choý oczywiğcie nie w kaīdym przypadku.
Polecam wszystkim ksiĆīki dr Górnickiej, która pisze w nich o wspomagajĆcym i zdrowotnym dziaâaniu
róīnych przypraw. W tej chwili czytam
o kurkumie.
Myğlċ, īe przechodzĆc na dietċ,
powinniğmy najpierw skonsultowaý
siċ z lekarzem i dietetykiem, poniewaī kaīdy organizm jest inny. Czasem
przez zây dobór moīemy sobie bardziej
zaszkodziý niī pomóc.
By po zakoĕczonej diecie nie wróciý do poprzedniej wagi, powinniğmy
nadal ograniczaý jedzenie i odīywiaý
siċ po prostu zdrowo.

FRĞVáRGNLHJROHSLHM]MHĞüFLDVWNRSR
SRVLáNXQLĪQDSXVW\ĪRáąGHN
Czy wolno jem posiãki?
=E\WV]\ENLHMHG]HQLHXWUXGQLDWUD
ZLHQLHRUD]SRJDUV]DZFKáDQLDQLHLZ\NR
U]\VWDQLHZLHOXVNáDGQLNyZSRNDUPRZ\FK
FRPRĪHSRJDUV]DüMDNRĞüRGĪ\ZF]ą
GLHW\LXWUXGQLDüRGFKXG]DQLH
3267$12:,(1,(3RGF]DVVSRĪ\
ZDQLDSRVLáNyZEĊGĊNRQFHQWURZDüVLĊ
W\ONRLZ\áąF]QLHQDMHG]HQLX QLHF]\WDü
QLHRJOąGDüWHOHZL]ML %ĊGĊSU]\JRWRZ\
ZDüW\ONRLZ\áąF]QLHMHGQąSRUFMĊSRVLáNX
.DĪG\NĊVSRNDUPXSU]HGSRáNQLĊFLHP
PXV]ĊGRNáDGQLHSU]HĪXüRGNáDGDMąF
ZW\PF]DVLHV]WXüFH:F]DVLHSRVLáNX
EĊGĊVWDUDüVLĊURELüSU]HUZĊDSRMHJR
]DNRĔF]HQLXQDW\FKPLDVWRGFKRG]LüRG
VWRáX'RMHG]HQLDEĊGĊXĪ\ZDüPQLHM
V]\FKWDOHU]\LV]WXüFyZ
Czy czčsto jem
potrawy smaİone?
:SURZDG]DMąRQHGRRUJDQL]PX
GRGDWNRZHGXĪHLORĞFLNDORULL.DZDáHN
FKXGHJRPLĊVDGáXJRVPDĪRQ\QDSDWHOQL
MHVWZVWDQLHZVLHELHZFKáRQąüSUDZLH
W\OHWáXV]F]XLOHVDPZDĪ\LGRVWDUF]\ü
XZDJDSU]HV]áRNDORULLZLĊFHM
3267$12:,(1,(%ĊGĊVSRĪ\
ZDüSRWUDZ\JRWRZDQHSLHF]RQHZIROLL
OXENUyWNRVPDĪRQHQDQLHZLHONLHMLORĞFL
WáXV]F]X3RWUDZDVPDĪRQDQLHF]ĊĞFLHM
QLĪGZDUD]\ZW\JRGQLX
Czy nie jadam za duİo
potraw mĈcznych?
1LHVWHW\RGQDGPLDUXZĊJORZRGD
QyZQDMEDUG]LHMVLĊW\MH&XNU\UyZQLHĪWH
ZIRUPLH]áRĪRQHMMDNSLHF]\ZRPDNDUR
Q\U\ĪXUXFKDPLDMąUHDNFMHVSU]\MDMąFH
RGNáDGDQLXWNDQNLWáXV]F]RZHM&KRFLDĪ
ZĊJORZRGDQ\VDPHZVRELHQLH]DZLHUDMą
]E\WZLHOXNDORULLWRMHGQDNSU]HVWDZLDMą
RUJDQL]PQDPDJD]\QRZDQLHWáXV]F]X
3267$12:,(1,( 3RVLáNLHP
QDMEDUG]LHMRE¿WXMąF\PZZĊJORZRGD
Q\EĊG]LHĞQLDGDQLH1DNRODFMHEĊGĊ
XQLNDüSU]HWZRUyZ]ERĪRZ\FKLSRWUDZ
PąF]Q\FK:FLąJXGQLDPRJĊPDN
V\PDOQLHVSRĪ\üNURPNLFKOHEDRUD]
JU\ĪX SU]HGXJRWRZDQLHP OXEJ
]LHPQLDNyZ'RZROLPRJĊVLĊREMDGDü
ZDU]\ZDPL1LHZLHONLRZRFW\ONR
UD]\G]LHQQLHMDNRGRGDWHNGRSRVLáNX

Diety i zdrowe odīywianie

Natalia Stasik

wychowuje dziecko
Nigdy nie stosowaâam īadnej diety,
ani odchudzajĆcej, ani zdrowotnej. Jednak na co dzieĕ staram siċ po prostu
jeğý zdrowo. Szczególnie teraz, gdy
urodziâam dziecko. W moim jadâospisie królujĆ przede wszystkim owoce
i warzywa oraz woda.
Coraz wiċcej sâyszy siċ o zaprzestaniu jedzenia miċsa, ale mnie to nie
przekonuje. Taka dieta nie jest dla kaīdego. Po pierwsze nie kaīdy ma tak
silnĆ wolċ, a po drugie ze wzglċdów
zdrowotnych nie wszyscy mogliby sobie na to pozwoliý.
Kaīda dieta powinna byý dostosowana do wieku, a dodatkowo skonsultowana z lekarzem. Teraz w modzie
sĆ „diety pudeâkowe”, ale wedâug mnie
zdecydowanie nie jest to ani dietetyczne, ani zdrowe. Ktoğ zwċszyâ dobry
biznes i tak to siċ teraz krċci.
Najlepszy znany mi sposób odīywiania to jedzenie mniejszych porcji 5
razy dziennie oraz ograniczenie niezdrowych cukrów i tâuszczy. Dodatkowo trzeba teī uprawiaý sport.

Arkadiusz Kuĩnik
uczeĕ ZS nr 1

Nie odīywiam siċ zdrowo, czasem
zjem jakĆğ pizzċ czy hamburgera. Do
tego moje posiâki nie sĆ regularne. Jem
to, na co mam ochotċ i kiedy mam
ochotċ. Nigdy nie stosowaâem īadnej
diety, sportu teī nie uprawiam. Czujċ
siċ ze sobĆ dobrze i nic nie chciaâbym zmieniý.
Wydaje mi siċ, īe w dzisiejszych
czasach wegetarianizm to tylko i wyâĆcznie moda. W maâym procencie jest
to styl īycia czy ÀlozoÀa. Po prostu
ludzie chcĆ siċ dopasowaý do spoâeczeĕstwa, wiċc przestajĆ jeğý miċso lub
przechodzĆ na inne „Àt” diety.
Wedâug mnie, jeīeli ktoğ czuje siċ
ze sobĆ ĩle, to wtedy decyduje siċ na
jakieğ zmiany. Natomiast nie rozumiem
zmuszania ludzi do odchudzania. Gdy
dana osoba podoba siċ sobie, to dlaczego miaâaby siċ dostosowywaý do
wymagaĕ innych?
Przed podjċciem jakichğ rygorystycznych diet naleīy bezwzglċdnie
skonsultowaý to z lekarzem, wykonaý
odpowiednie badania - bo inaczej moīemy sobie zrujnowaý organizm.

Graīyna Wierzbicka
emerytka

W īyciu nie czuâam potrzeby, by
stosowaý dietċ. Oczywiğcie znam osoby, które wymyğlajĆ coraz to nowsze
sposoby, by schudnĆý. Uwaīam jednak, īe īadna dieta nie pomoīe, jeīeli
nie zmieni siċ swojego nastawienia.
Zdecydowanie nie odīywiam siċ
zdrowo, zdarza mi siċ, īe jem tylko raz
albo dwa razy dziennie. Wiem, īe mi to
moīe szkodziý, ale czasem po prostu
zapominam o jedzeniu lub nie mam na
nie czasu i ochoty. Chciaâabym przyrzĆdzaý sobie piċý posiâków dziennie,
ale nie wiem, czy mi siċ to uda.
Uwaīam, īe kaīdĆ dietċ trzeba
ustaliý z lekarzem, poniewaī to, co
jednemu bċdzie sâuīyý, dla drugiego
moīe byý wykaĕczajĆce.
W dzisiejszych czasach panuje
jakiğ chory kult chudoğci, który zmusza
do odchudzania siċ. Dla mnie jest to
totalna bzdura, poniewaī kaīdy musi
sam zdecydowaý, jak chce wyglĆdaý.
Jeīeli ktoğ dobrze siċ czuje z paroma
nadprogramowymi kilogramami, to
nikt nie moīe od niego wymagaý, by
je zrzuciâ.


Czy sãodzč herbatč i pijč
sãodkie soki lub napoje?
6ąWRVNRQGHQVRZDQHĨUyGáDV]\ENR
SU]\VZDMDOQ\FKFXNUyZNWyUHGUDVW\F]QLH
SU]HVWDZLDMąPHWDEROL]PQDPDJD]\QR
ZDQLHUH]HUZWáXV]F]RZ\FK6]NODQND
VRNXRZRFRZHJRPRĪHZ\ZRáDüZLĊFHM
]DPLHV]DQLDQLĪMHGQRFLDVWNR
3267$12:,(1,(1LHEĊGĊVáRG]Lü
NDZ\LKHUEDW\RUD]SLüVáRGNLFKQDSRMyZ
LVRNyZ'RSRSLMDQLDSRVLáNyZEĊGĊVWR
VRZDüFKXGHSURGXNW\POHF]QHMDNNH¿U
PDĞODQNDRUD]VRNLZDU]\ZQH
Czy moja aktywnoĤþ Àzyczna
jest wystarczajĈca?
6\VWHPDW\F]Q\UXFKWRQDMZDĪQLHMV]\
F]\QQLNSU]\VSLHV]DMąF\VSDODQLHNDORULL
ûZLF]HQLD¿]\F]QHDNW\ZXMąPHWDEROL]P
QDVLODMąUR]SDGWNDQNLWáXV]F]RZHMRUD]
]ZLĊNV]DMąZ\NRU]\VWDQLHMHM]DSDVyZ
ZSU]HPLDQDFKHQHUJHW\F]Q\FK
3267$12:,(1,( 0LQLPXP
UD]\ZW\JRGQLXZ\NRQDPPLQX
WRZ\PDUV]ZWHPSLHÄVSLHV]ąFHJRVLĊ
F]áRZLHND´6SUyEXMĊWDNĪH]ZLĊNV]\ü
VZRMąFRG]LHQQąDNW\ZQRĞü¿]\F]QąQS
SRNRQDüGURJĊGRSUDF\SLHV]R]DPLDVW
VDPRFKRGHPNRU]\VWDü]HVFKRGyZ
]DPLDVWZLQG\LWS
Wreszcie ostatnie pytanie: czy
przestrzegajĈc wszystkich
powyİszych zasad, jestem
w stanie osiĈgnĈþ sukces?
1LH W\ONR RVLąJQąü DOH SU]HGH
ZV]\VWNLPWUZDOHXWU]\PDüZ\SUDFRZDQH
Z\QLNL1LHZV]\VWNLH]PLDQ\ZVSRVRELH
Ī\ZLHQLDPXV]ąE\üZSURZDG]DQHQDJOH
:DUWRVSRU]ąG]LüVRELHOLVWĊSRSHáQLDQ\FK
EáĊGyZDQDVWĊSQLHZ\EUDüWU]\QDM
EDUG]LHMQLHNRU]\VWQLHF]\QQLNLPRJąFH
XWUXGQLDüXWU]\PDQLHZáDĞFLZHMPDV\
FLDáD.LHG\XGDQDPVLĊ]DSDQRZDüQDG
QLPLSU]\QDMPQLHMSU]H]RNUHVGZyFK
W\JRGQLPRĪHP\SU]\VWąSLüGRUHDOL]DFML
NROHMQ\FK]DGDĔ:WHQVSRVyEQLHW\ONR
SRZROLLV\VWHPDW\F]QLHUHGXNXMHP\QDG
ZDJĊDOHSU]HGHZV]\VWNLPNV]WDáWXMHP\
ZVRELHQRZHNRU]\VWQH]DFKRZDQLD
Ī\ZLHQLRZHSR]ZDODMąFHFLHV]\üVLĊ
]GURZLHPLV]F]XSá\PFLDáHPQDZLHOHODW
Piotr KaĨmierczak
Poradnia dietetyczna:
Ostrzeszów, Przychodnia
„ESKULAP” ul. Dworcowa 6
tel. 603 139 239
kazmierczak.dobrydietetyk.pl

Rozm. i fot. A. áawicka
i K. Przybysz

Julia Wiċcâaw
i Kamila Górecka
uczennice ZS nr 2

Īadna z nas nie stosowaâa jakiejğ
konkretnej diety. Natomiast staramy
siċ jeğý piċý posiâków dziennie i piý
duīo wody. Nawadnianie organizmu
jest rzeczĆ nadrzċdnĆ.
Coraz czċğciej sâyszy siċ o weganizmie i wegetarianizmie. Uwaīamy, īe
w wielu przypadkach jest to po prostu
ğlepe podĆīanie za panujĆcĆ modĆ.
Mamy wğród znajomych osoby, które
zarzekaây siċ, īe miċsa juī nigdy nie
zjedzĆ, a po 2-3 miesiĆcach zapomniaây o swoich postanowieniach.
Nie kaīda dieta jest dla wszystkich. Ludzie sĆ róīni i majĆ róīne potrzeby - powinno siċ to skonsultowaý
z dietetykiem. On uâoīy odpowiedni
program īywienia.
By po diecie nie byâo efektu jo-jo,
trzeba wychodziý z niej stopniowo,
a nie z dnia na dzieĕ. Oczywiğcie naleīy zachowaý juī na zawsze zdrowe
nawyki īywieniowe i uprawiaý sport.
Nigdy nie powinno siċ zmuszaý
kogokolwiek do odchudzania. Po
pierwsze nie wiemy, jakie sĆ przyczyny
dodatkowych kilogramów, a po drugie
taka osoba moīe po prostu kochaý
swoje ciaâo i nie chcieý go zmieniaý.

