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12 przepisów na dania, 

za które Twoje jelita Ci podziękują



SKŁADNIKI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Nasze jelita to dużo bardziej skomplikowany niż nam się wydaje narząd. Na ich funkcjonowanie 
ma wpływ mnóstwo czynników. Niektóre z nich są tak nieoczywiste, że mało kto mógłby

przypuszczać, że mogą mieć z nimi związek. 

Zdrowe, prawidłowo funkcjonujące jelita są niezbędne do prawidłowego trawienia i wchłaniania 

składników pokarmu. Można więc powiedzieć, że zdrowe jelita są podstawą zdrowia całego 
organizmu.

Żeby zadbać o zdrowie swoich jelit:

• Jedz regularne posiłki.
• Dokładnie przeżuwaj każdy kęs pokarmu, nie śpiesz się podczas jedzenia.

• Pij odpowiednią ilości wody.

• Regularnie się ruszaj, wystarczą nawet krótkie spacery.

• Nie przesadzaj z intensywnością treningów. Zbyt intensywna aktywność jest dla naszego

organizmu stresem, który negatywnie wpływa na jelita.
• Unikaj spożywania dużych ilości cukru oraz alkoholu.

• Nie noś przez długi czas ubrań, które uciskają brzuch, np. ciasnych pasków albo wąskich 

spodni z wysokim stanem.

• Antybiotyki stosuj tylko, gdy jest to konieczne.

• Jeśli potrzebujesz, stosuj dobrej jakości probiotyki.

ZADBAJ O SWOJE JELITA
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OWSIANKA Z JABŁKIEM I ORZECHAMI

Ilość porcji: 1

Przygotowanie:

15 min

Wartość 

odżywcza porcji:

452 kcal

18,7g T

43,4g W

24,9g B 

• 3-4 łyżki płatków 
owsianych

• ¾ szklanki mleka lub 
napoju sojowego

• ½ jabłka
• 60g półtłustego 

twarogu
• 1 łyżka (15g) orzechów 

włoskich
• szczypta cynamonu
• erytrol/ksylitol

W małym garnku umieść płatki owsiane, zalej je 
mlekiem i gotuj na małym ogniu przez 5-6 minut. Pod 
koniec gotowania dodaj cynamon. Możesz dodatkowo 
dosłodzić owsiankę łyżeczką erytrolu lub ksylitolu.

W międzyczasie drobno pokrój jabłko i posiekaj orzechy.

Ugotowane płatki przełóż do miseczki, posyp 
pokruszonym twarogiem, dodaj pokrojone jabłko i 
orzechy.

Płatki owsiane zawierają sporo błonnika, który 
pozytywnie wpływa na funkcjonowanie jelit.
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SMOOTHIE NA MAŚLANCE

Ilość porcji: 1

Przygotowanie: 

5 min

Wartość 

odżywcza porcji: 

223 kcal

4,2g T

31,4g W

10,7g B

• 1 szklanka (250ml) 
maślanki

• 1 banan
• garść mrożonych malin, 

truskawek lub mieszkanki 
owoców leśnych

Wszystkie składniki dokładnie zmiksuj.

Możesz wykorzystać świeże lub mrożone owoce.

Fermentowane produkty mleczne, np. maślanka, jogurt
albo kefir to naturalne probiotyki.



SKŁADNIKI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Ilość porcji: 1

Przygotowanie: 

15 min

Wartość 

odżywcza porcji:

247 kcal

8,5g T

20,6g W

14,3g B

• 1 opakowanie (160g) jogurtu 
naturalnego

• 3 łyżeczki (15g) nasion chia
• ¼ szklanki mleka lub napoju 

sojowego
• erytrol/ksylitol
• ulubione owoce, np. 

truskawki, maliny, borówki, 
kiwi albo mango

Nasiona chia wymieszaj z ciepłym mlekiem i odstaw na 
około 10 minut. Gdy nasiona lekko napęcznieją dodaj 
jogurt, łyżeczkę erytrolu lub ksylitolu i dokładnie wszystko 
wymieszaj. Przełóż do miseczki i wstaw na minimum 6 
godzin do lodówki, żeby powstał pudding.

Gotowy pudding podaj z ulubionymi owocami.

JOGURTOWY PUDDING CHIA
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PĘCZOTTO Z FASOLKĄ

Ilość porcji: 2

Przygotowanie: 

30 min

Wartość 

odżywcza porcji:

356 kcal

12,8g T

42,6g W

12,8g B

• 100g kaszy pęczak
• 250g zielonej fasolki 

szparagowej (świeżej lub 
mrożonej)

• ½ cebuli
• 1 szklanka bulionu 

warzywnego
• 1 ząbek czosnku
• 1 łyżka oliwy
• 80g sera feta
• sól i pieprz

Cebulę lub szalotkę drobno pokrój, a czosnek posiekaj. 
Podsmaż je na łyżce oliwy. Gdy cebula się zeszkli dodaj 
kaszę oraz bulion. Przykryj i gotuj na małym ogniu aż 
kasza wchłonie prawie cały płyn.

W międzyczasie świeżą fasolkę obierz, pokrój na 4-5 
centymetrowe kawałki i obgotuj w osolonej wodzie. Jeśli 
używasz mrożonej fasolki wystarczy ją rozmrozić.

Dodaj fasolkę do gotującej się kaszy, spróbuj i w razie 
potrzeby dopraw solą i pieprzem lub ulubionymi ziołami.

Ugotowane pęczotto podawaj z pokruszonym serem feta.



SKŁADNIKI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

SZAKSZUKA Z CIECIERZYCĄ

Ilość porcji: 2

Przygotowanie: 

15 min

Wartość 

odżywcza porcji:

337 kcal

18,2g T

19,1g W

20,6g B

• 4 jajka
• ½ puszki ciecierzycy 

konserwowej (120g po 
odsączeniu)

• ½ cebuli
• 1 ząbek czosnku
• ½ czerwonej papryki
• 1 puszka (400g) krojonych 

pomidorów
• 1 łyżka (10ml) oliwy
• kmin rzymski, ostra 

papryka
• sól
• natka pietruszki

Posiekaj czosnek, a cebulę i paprykę drobno pokrój.

Na niedużej patelni rozgrzej oliwę i podsmaż czosnek, 
cebulę, paprykę i odsączoną z zalewy ciecierzycę. Dopraw 
solą, ostrą papryką i kuminem. Dodaj pomidory z puszki i 
podsmażaj przez około 7-8 minut często mieszając.

Gdy na patelni powstanie gęsty warzywny sos zrób w nim 
zagłębienia i wbij w nie jajka. Przykryj i gotuj na małym 
ogniu aż jajka się zetną.

Gotowe danie podawaj posypane posiekaną natką 
pietruszki.

Nasiona roślin strączkowych, np. ciecierzyca, zawierają
Sporo błonnika, który pozytywnie wpływa na
funkcjonowanie jelit.
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Ilość porcji: 2

Przygotowanie: 

20 min

Wartość 

odżywcza porcji:

420 kcal

19,3g T

41,8g W

25,6g B

• 100g makaronu z 
ciecierzycy

• 125g mozzarelli light
• 10-12 pomidorków 

koktajlowych
• 3 łyżki czarnych oliwek
• 3 garście rukoli
• 1 łyżka oliwy
• 2 łyżki pestek słonecznika
• oregano
• sól

Makaron ugotuj w lekko osolonej wodzie według przepisu 
na opakowaniu. Odcedź i przelej zimną wodą. Gdy 
przestygnie wymieszaj go z oliwą i oregano.

Pokrój pomidorki, oliwki i mozzarellę (warto użyć 
mozzarelli w małych kuleczkach). Pestki słonecznika 
podpraż na suchej patelni.

Wymieszaj przygotowany makaron z rukolą, 
pomidorkami, oliwkami i mozzarellą. Tuż przed podaniem 
posyp uprażonymi pestkami.

MAKARONOWA SAŁATKA Z MOZZARELLĄ



SKŁADNIKI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

FASOLKA SZPARAGOWA Z SEREM FETA

Ilość porcji: 2

Przygotowanie:

20 min

Wartość 

odżywcza porcji:

227 kcal

11,6g T

11,6g W

11,6g B

• 300g zielonej fasolki 
szparagowej (świeżej lub 
mrożonej)

• 10-12 pomidorków 
koktajlowych

• 80g sera feta
• 1 łyżka oliwy
• 2 łyżki czarnych oliwek
• oregano
• sól

Ugotuj fasolkę w osolonej wodzie. Świeżą fasolkę najpierw 
obierz i pokrój na 4-5 centymetrowe kawałki. Jeśli używasz 
mrożonej fasolki wystarczy ją rozmrozić.

W międzyczasie pokrój na połówki oliwki i pomidorki.

Ugotowaną fasolkę wyłóż na talerze, dodaj pomidorki i oliwki. 
Skrop oliwą, posyp pokruszonym serem i dopraw oregano.
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SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY

Ilość porcji: 2

Przygotowanie: 

15 min

Wartość 

odżywcza porcji:

141 kcal

10,3g T

7,2g W

1,6g B

• 250g kapusty kiszonej
• 1 mała marchewka
• 1 szalotka
• ½ małego jabłka
• 1 papryczka chili
• 2 łyżki oliwy lub oleju 

rzepakowego
• sól i pieprz

Jabłko i marchewkę obierz i zetrzyj na grubych oczkach 
tarki. Kapustę odsącz z zalewy i pokrój, a papryczkę chili 
drobno posiekaj.

Wszystkie przygotowane składniki włóż do miski, dodaj oliwę 
lub olej i dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby dopraw solą 
i pieprzem.

Taka surówka będzie świetnym dodatkiem do obiadu lub 
kolacji.

Kiszone warzywa, np. kapusta to naturalne probiotyki.
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DOMOWE KISZONE BURAKI

Ilość porcji: 5

Przygotowanie: 

45 min

Wartość 

odżywcza porcji:

84 kcal 

0,2g T

14,6g W

3,6g B

• 1kg obranych ze skórki 
buraków

• 1 litr wody
• 1 łyżeczka soli
• 1 liść laurowy
• 2-3 ząbki czosnku
• ¼ cebuli
• 1 łyżka soku z kiszonej 

kapusty lub kawałek 
skórki z ciemnego 
żytniego chleba na 
zakwasie

Obrane buraki pokrój w cienkie plasterki, cebulę obierz i 
pokrój w plastry, a obrane ząbki czosnku rozgnieć ostrzem 
noża. 

Wszystkie przygotowane składniki włóż do szklanego lub 
metalowego naczynia i zalej zimną wodą. Dodaj sól, sok z 
kapusty lub skórkę chleba i liść laurowy. Dokładnie 
wymieszaj i odstaw na 3-5 dni. 

Po kilku dniach, gdy sok skwaśnieje przełóż ukiszone buraki 
do słoików, zalej sokiem z kiszenia i szczelnie zamknij.

Kiszone buraki mogą być dodatkiem do obiadu lub kolacji. 
Można również kłaść je na kanapki albo przygotować z nimi 
sałatkę.
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SAŁATKA Z CYKORII I POMARAŃCZY

Ilość porcji: 4

Przygotowanie: 

15 min

Wartość 

odżywcza:

241 kcal

19,2g T

7,5g W

8,9g B

• 2 główki cykorii
• 2 garście roszponki
• 1 duża pomarańcza
• 120g sera pleśniowego z 

niebieską pleśnią
• 2 łyżki oliwy lub oleju 

rzepakowego
• 2 łyżki (30g) orzechów 

włoskich
• garść truskawek 

(opcjonalnie)
• sól i pieprz

Cykorię umyj, osusz i poszatkuj. Pomarańczę obierz i pokrój 
na kawałki. Posiekaj orzechy i pokrój w drobną kostkę ser.

Do miseczek włóż cykorię, roszponkę, pomarańczę i ser. 
Jeśli chcesz dodaj kilka pokrojonych na połówki lub ćwiartki 
truskawek. Posyp wszystko orzechami, skrop oliwą i w razie 
potrzeby dopraw solą i pieprzem.

Cykoria zawiera inulinę, która jest naturalnym prebiotykiem, 
czyli substancją będącą pożywką dla bakterii probiotycznych.
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ZIEMNIACZANA SAŁATKA Z OGÓRKIEM KISZONYM

Ilość porcji: 2

Przygotowanie: 

35 min

Wartość 

odżywcza porcji:

377 kcal

16,5g T

34,5g W

21,9g B

• 350g ziemniaków
• 4 ogórki kiszone
• 2 jajka
• 100g drobiowej wędliny
• ½ cebuli
• 3 łyżki jogurtu naturalnego
• 1 łyżka majonezu
• sól i pieprz

Ziemniaki umyj i ugotuj w mundurkach w lekko osolonej 
wodzie. Jajka ugotuj na twardo

Wystudzone ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. Ugotowane i 
obrane jajka również pokrój.

Ogórki i wędlinę pokrój w kostkę. Cebulę drobno posiekaj.
Wymieszaj jogurt z majonezem, solą i pieprzem.

Do dużej miski włóż wszystkie przygotowane składniki, polej 
jogurtowo-majonezowym sosem i wymieszaj.

Taką sałatkę warto przygotować minimum 3 godziny przed 
podaniem, żeby smaki się przegryzły.

Ugotowane i schłodzone ziemniaki zawierają skrobię oporną, 
która jest naturalnym prebiotykiem, czyli substancją będącą 
pożywką dla bakterii probiotycznych.
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SUSHI BOWL Z ŁOSOSIEM

Ilość porcji: 2

Przygotowanie: 

20 min

Wartość 

odżywcza porcji:

449 kcal

17,1g T

43,4g W

26,6g B

• 100g białego ryżu
• 2 arkusze alg nori
• 200g świeżego łososia
• 1 łyżeczka octu ryżowego
• 1 łyżeczka cukru
• 2-3 łyżki sosu sojowego
• 1 marchewka
• ½ zielonego ogórka
• 1 łyżka sezamu
• sól
• odrobina wasabi, marynowany 

imbir

Ryż ugotuj w lekko osolonej wodzie (warto użyć specjalnego 
ryżu do sushi). Tuż po ugotowaniu wymieszaj go z octem i 
cukrem. Gdy ryż wystygnie dodaj do niego drobno pokrojone 
algi nori.

Łososia oczyść, skrop 1 łyżką sosu sojowego i usmaż na 
patelni grillowej lub upiecz w piekarniku. Po usmażeniu 
podziel na mniejsze kawałki.

Ogórka i marchewkę obierz i pokrój w cienkie paseczki.

Do miseczek nałóż wymieszany z algami ryż. Na nim ułóż 
kawałki łososia i przygotowane warzywa. Posyp sezamem, 
dopraw pozostałym sosem sojowym i, jeśli lubisz, wasabi i 
marynowanym imbirem.

Ugotowany i schłodzony ryż zawiera skrobię oporną, która 
jest naturalnym prebiotykiem.


