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wstęp 
Na sam początek gratulujemy Ci podjęcia chęci wypróbowania naszego Planu Spalania 

Tłuszczu (PST - tak będziemy go w skrócie nazywać).  Gwarantujemy Ci, że jeśli 

dostosujesz się do rad zamieszczonych w tej książce osiągniesz sukces. Schudniesz, 

zmniejszysz ilość tkanki tłuszczowej w organizmie, zmniejszysz cellulit i poprawisz swoje 

samopoczucie.  

Plan został przewidziany na 14-dni i jak się domyślasz nie jesteś w stanie zgubić całego 

nadmiaru tłuszczu przez ten czas. Mamy nadzieję, że nie wierzysz w takie cuda, że 

jakikolwiek plan jest  w stanie to dla Ciebie zrobić. Dlaczego? 

Plan Spalania Tłuszczu nie jest dwutygodniowym zrywem po którym wracasz do 

poprzedniego sposobu odżywiania, ale modelem, który możesz stosować z powodzeniem 

jako Twój naturalny sposób 

odżywiania. Zależy nam byś 

dokładnie zrozumiała, że 

prawdziwe rezultaty osiąga się 

dzięki systematyczności. Dlatego 

już na początku zachęcamy Cię 

do tego byś zapomniała o tym, że 

przekazujemy Ci przykładowy 

plan na 14-dni. Chcemy byś 

wiedziała, że ta książka wyposaży 

Cię w narzędzia i wiedzę dzięki, 

której 14 pierwszych dni będzie początkiem, a Ty z powodzeniem będziesz kontynuować 

PST jeszcze długi czas. Nawet przez całe życie, oczywiście z modyfikacją kaloryczności i 

dostosowaniem ilości makroskładników (białka, tłuszczy, węglowodanów) jak już osiągniesz 

swój cel, a to wszystko po to by dostarczać Ci odpowiedniej ilości energii do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu i zapewnić zdrowie.   

PST jest alternatywą dla różnych diet cud, które mają za zadanie szybko pomóc Ci 

schudnąć tracąc jedynie wodę. Jest wyważoną opcją sposobu żywienia, który dostarczy Ci 

wszystkich niezbędnych składników mineralnych, witamin i makroskładników (białka, 

tłuszczy, węglowodanów) by zachowywać zdrowie i czuć się dobrze.  

Obserwując media pewnie dostrzegasz, że istnieje wiele dróg by schudnąć szybko, ale 

znacznie mniej by zrobić to w zdrowy sposób i by skutecznie pozbyć się niechcianego 

tłuszczu. Wiele z tych dróg powoduje osłabienie, niedobory składników mineralnych i 

witamin, pogorszony nastrój, a przede wszystkim napady głodu. Jeśli nie masz kubełka silnej 

woli na co dzień do wykorzystania, masz dosyć wielu porad i diet, które nie przyniosły 

rezultatów proponujemy Ci nasze, inne podejście. Oparte na analizie ogromnej ilości badań 

naukowych dotyczących spalania tkanki tłuszczowej i najbardziej efektywnych diet oraz  
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produktów wspierających spalanie 

tkanki tłuszczowej to nie tylko problem kosmetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny

zwłaszcza jeśli zgromadzony jest on na brzuchu wokół narządów wewnętrznych. 

 

Plan, który masz przed sobą oparty jest na 3 głównych zasadach:

PST bazuje na nieprzetworzonych produktach

sklepie. Dzięki powszechności występowania produktó

niebo łatwiejsze niż skomplikowanych diet, które często widzisz w gazetach.

wierzymy, że zaproponowany sposób żywienia na zasadach, które opiszemy w dalszej części 

książki jest najlepszą metodą na to by nie tylko schudnąć, ale potem zachować masę ciała, 

odtłuścić nasze ciało i nie doprowadzać do ponownego przytycia. W naszego dośw

wynika, że proponowane przez krajowe

dużej mierze o produkty węglowodanowe mogą być nieprawidłowe

się z nadmiarem kilogramów, a co za tym idzie tkanki tłuszczowej. 

Proponujemy Ci zatem skuteczne odchudzanie

kilokalorii (choć nie tak drastycznym jak w wielu dietach), ale także zapobieganie napadom 

głodu, możliwość normalnego funkcjonowania, pracy i nauki, a także przeciwdziałanie 

utracie tkanki mięśniowej. To jej zawartość decyduje o tym jakie mamy tempo metabolizmu 

i jakie jest nasze zapotrzebowanie na kilokalorie. Odpowiednia ilość mięśni to również 

czynnik, który wpływa na zachowanie zdrowia fizycznego i sprawności w okresie starości. 

Dlatego chcemy  Cię zachęcić do tego byś włączyła aktywność fizyczną

codziennego planu dnia.  Dzięki codziennej aktywności zadbasz o prawidłową masę ciała, 

sprawność i utrzymanie efektów odchudzania. Wybierając treningi siłowe

ciałem wyrzeźbisz ciało, zapobiegniesz jego zwiotczeniu i nadmiernej ilości skóry 

po odchudzaniu. 

 

1

• Zmniejszeniu ilości kilokalorii do około 1600 na dzień i zmniejszeniu ilości 
spożywanych węglowodanów.

2

• Zwiększeniu ilości spożywanego białka w ciągu dnia i wykorzystaniu dobroczynnego 
działania zdrowych tłuszczów na spalanie tkanki tłuszczowej.

3

• Wykorzystaniu produktów i porad dietetycznych o udowodnionym działaniu 
przyspieszającym i wspierającym spalanie tkanki tłuszczowej. 

 

spalanie tłuszczu. Trzeba bowiem pamiętać, że zbyt duż

tkanki tłuszczowej to nie tylko problem kosmetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny

zwłaszcza jeśli zgromadzony jest on na brzuchu wokół narządów wewnętrznych. 

 

Plan, który masz przed sobą oparty jest na 3 głównych zasadach: 

nieprzetworzonych produktach, które znajdują się w 

sklepie. Dzięki powszechności występowania produktów wykorzystywanych w PST jest o

niebo łatwiejsze niż skomplikowanych diet, które często widzisz w gazetach.

onowany sposób żywienia na zasadach, które opiszemy w dalszej części 

książki jest najlepszą metodą na to by nie tylko schudnąć, ale potem zachować masę ciała, 

odtłuścić nasze ciało i nie doprowadzać do ponownego przytycia. W naszego dośw

przez krajowe i zagraniczne instytucje modele żywienia oparte

ze o produkty węglowodanowe mogą być nieprawidłowe dla osób, które zmagają 

się z nadmiarem kilogramów, a co za tym idzie tkanki tłuszczowej.  

skuteczne odchudzanie, które nie tylko polega na ograniczeniu ilości 

kilokalorii (choć nie tak drastycznym jak w wielu dietach), ale także zapobieganie napadom 

głodu, możliwość normalnego funkcjonowania, pracy i nauki, a także przeciwdziałanie 

ki mięśniowej. To jej zawartość decyduje o tym jakie mamy tempo metabolizmu 

i jakie jest nasze zapotrzebowanie na kilokalorie. Odpowiednia ilość mięśni to również 

czynnik, który wpływa na zachowanie zdrowia fizycznego i sprawności w okresie starości. 

hcemy  Cię zachęcić do tego byś włączyła aktywność fizyczną

Dzięki codziennej aktywności zadbasz o prawidłową masę ciała, 

sprawność i utrzymanie efektów odchudzania. Wybierając treningi siłowe

bisz ciało, zapobiegniesz jego zwiotczeniu i nadmiernej ilości skóry 

Zmniejszeniu ilości kilokalorii do około 1600 na dzień i zmniejszeniu ilości 
spożywanych węglowodanów.

Zwiększeniu ilości spożywanego białka w ciągu dnia i wykorzystaniu dobroczynnego 
działania zdrowych tłuszczów na spalanie tkanki tłuszczowej.

Wykorzystaniu produktów i porad dietetycznych o udowodnionym działaniu 
przyspieszającym i wspierającym spalanie tkanki tłuszczowej. 
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Trzeba bowiem pamiętać, że zbyt duża ilość 

tkanki tłuszczowej to nie tylko problem kosmetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny, 

zwłaszcza jeśli zgromadzony jest on na brzuchu wokół narządów wewnętrznych.  

 

, które znajdują się w właściwie w każdym 

w wykorzystywanych w PST jest o 

niebo łatwiejsze niż skomplikowanych diet, które często widzisz w gazetach. Głęboko 

onowany sposób żywienia na zasadach, które opiszemy w dalszej części 

książki jest najlepszą metodą na to by nie tylko schudnąć, ale potem zachować masę ciała, 

odtłuścić nasze ciało i nie doprowadzać do ponownego przytycia. W naszego doświadczenia 

i zagraniczne instytucje modele żywienia oparte w 

dla osób, które zmagają 

, które nie tylko polega na ograniczeniu ilości 

kilokalorii (choć nie tak drastycznym jak w wielu dietach), ale także zapobieganie napadom 

głodu, możliwość normalnego funkcjonowania, pracy i nauki, a także przeciwdziałanie 

ki mięśniowej. To jej zawartość decyduje o tym jakie mamy tempo metabolizmu 

i jakie jest nasze zapotrzebowanie na kilokalorie. Odpowiednia ilość mięśni to również 

czynnik, który wpływa na zachowanie zdrowia fizycznego i sprawności w okresie starości.  

hcemy  Cię zachęcić do tego byś włączyła aktywność fizyczną do swojego 

Dzięki codziennej aktywności zadbasz o prawidłową masę ciała, 

sprawność i utrzymanie efektów odchudzania. Wybierając treningi siłowe i pracę z własnym 

bisz ciało, zapobiegniesz jego zwiotczeniu i nadmiernej ilości skóry pozostałej 

Zmniejszeniu ilości kilokalorii do około 1600 na dzień i zmniejszeniu ilości 

Zwiększeniu ilości spożywanego białka w ciągu dnia i wykorzystaniu dobroczynnego 
działania zdrowych tłuszczów na spalanie tkanki tłuszczowej.

Wykorzystaniu produktów i porad dietetycznych o udowodnionym działaniu 
przyspieszającym i wspierającym spalanie tkanki tłuszczowej. 



  

 

www.kreatorniazmian.pl Strona 5 

 

 
14-DNIOWY PLAN 

PLAN SPALACĄCY 

TŁUSZCZ 

SPALAJĄCY 

 

Jeśli nie odpowiadają Ci treningi fitnessowe czy siłowe wybierz to co możesz zrobić i 

systematycznie stawiaj sobie wyżej poprzeczkę. Możesz zacząć od 20-minutowych 

spacerów, włączyć rower, basen, bieganie czy ćwiczenia w domu np. pilates, yoga, taniec. 

Dzisiaj możliwości są nieograniczone zwłaszcza jeśli posiadasz internet. Na samym YouTube 

znajdują się zapewne setki tysięcy różnych filmików z ćwiczeniami na konkretne partie ciała. 

Daj sobie szansę wypróbować różne możliwości i wybierz te, która najbardziej odpowiadają 

Tobie.  

Ważne jest również byś znalazła kompana, który będzie Ci towarzyszył na Twojej drodze do 

lepszego zdrowia i sylwetki. Jeśli nie będzie to ktoś z rodziny, przyjaciółka czy sąsiadka 

spróbuj poszukać grup motywacyjno-wspieracych się w Internecie. Już dziś zapraszamy Cię 

do tajnej grupy, którą otworzyłyśmy dla osób nabywających naszą książkę. Tam będzie 

możliwość wsparcia, motywacji i przede wszystkim porozmawiania z Nami.  

Tyle tytułem wstępu. Zapraszamy Cię do przywitania się z nowym sposobem odżywiania, 

który pokochasz nie tylko za rezultaty, ale również za łatwość w stosowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy to wystarczająco zachęcające by czytać dalej? :) Przechodzimy do konkretów zatem :) 

Jakich korzyści możesz się spodziewać? 

• zredukowania ilości tkanki tłuszczowej w organizmie,  

• lepszego samopoczucia i większego poczucia atrakcyjności, 

• bardziej napiętej skóry, 

• zadowolenia z siebie,  

• zmniejszenia ryzyka utraty tkanki mięśniowej podczas diety,  

• zgubionych kilogramów,  

• mniejszej ilości centymetrów wokół talii, brzucha czy bioder, 

• braku napadów głodu i sytości po posiłkach,  

• różnorodności na diecie,  

• smacznych przepisów, które nie tylko dostarczają niezbędnych witamin i składników 

mineralnych, a przede wszystkim wspierają walkę z niechcianym tłuszczem, 

• zwiększenia wiedzy o Twoim organizmie, produktach zastosowanych w diecie i 

wykorzystywania jej na co dzień,  

• rzetelnych informacji popartych badania naukowymi, ale udostępnionych i 

wytłumaczonych Ci w zrozumiały sposób, 

• nowego sposobu żywienia, który da Ci możliwość nie tylko schudnięcia, ale 

utrzymania szczuplejszej sylwetki.  
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PST CZYLI POZNAJ BROŃ KTÓRĄ WALCZYSZ 
 

Ten rozdział jest bardzo ważny. Przeprowadzamy Cię krok po kroku po PST i  tłumaczymy 

dlaczego ten plan właśnie w ten sposób został skonstruowany. Dzięki temu lepiej go 

zrozumiesz. Nauczysz się również wiele nowych rzeczy o Twojej fizjologii, produktach 

spożywczych, poznasz ich właściwości i wyposażona w nową wiedzę będziesz mogła 

stosować te zasady z powodzeniem na co dzień.  

Jak czytać tą książkę? Polecamy Ci dwa rozwiązania.  

 

 Zapoznać się z przepisami, które przygotowałyśmy by łatwiej było Ci wdrożyć 

zasady PST do swojego sposobu żywienia i przyjrzeć się jakie produkty zostały w 

nich wykorzystane. A następnie wrócić do początku czyli właśnie tutaj by 

dowiedzieć się czemu tak zostały skonstruowane.  

Możesz też rozpocząć od przeczytania całej książki, a potem przejść do 

przepisów. Zapoznając się z nimi na końcu doskonale będziesz wiedziała jak 

będę wpływały na pozbywanie się tkanki tłuszczowej i bardziej świadomie 

będziesz podchodziła do nich.  

 

Które rozwiązanie wybierzesz zależy od Ciebie. Zrób tak jak Tobie wygodniej :) 

A teraz zapnij dobrze pasy, usiądź wygodnie i przygotuj się na fascynującą podróż :)  
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wyrywkowe fragmenty z ebooka 

 MNIEJ Węglowodanów niż w standardowej diecie 
Pomyśl nad tym co za chwilę przeczytasz. Zadaj sobie pytanie czy Twój sposób odżywiania 

tak właśnie wygląda? Czy jest zbliżony? A może znasz dużo osób, które właśnie tak jedzą? 

Jak one wyglądają? Jak się czują? Co Ty czujesz czytając te słowa? 

Dieta człowieka współczesnego obfituje w węglowodany. Zewsząd widzimy duże spożycie 

słodyczy, płatków śniadaniowych i dosładzanych musli, a także słodkich serków, jogurtów, 

maślanek czy kefirów. Standardowy Kowalski zjada na śniadanie kilka kanapek lub płatki na 

mleku z owocami, w ciągu dnia jada słodycze, pije słodką herbatę i kawę oraz soki i napoje, 

które również zawierają mnóstwo cukru. Na obiad sporo ryżu lub makaronu, zwykle mało 

warzyw, a na kolację jada tosty z chleba tostowego, który podnosi poziom cukru we krwi 

niemal tak samo jak czysta glukoza. Jeśli dodamy do tego zaopatrywanie się w gotowe 

produkty, które często goszczą na stole przeciętnego Kowalskiego jak pierogi, sosy w 

słoikach (dosładzane), krokiety, naleśniki i inne mączne wynalazki okazuje się, że 

węglowodany stanowią ogromną część tego co jada. Ach, nie wspomniałyśmy o hot-

dogach, pizzy, kebabie i innych fast foodach. Czy znasz to? Wiesz jaki to widok? Jak wygląda 

Twój talerz na co dzień? Zrób szybką rewizję.  

 
 

 

? 
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Dobre węglowodany Złe węglowodany 
BOGATE W BŁONNIK, WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE 
 

UBOGIE W BŁONNIK, WITAMINY I SKŁADNIKI mineralne 

ZWIĘKSZAJĄ UCZUCIE SYTOŚCI 
 

DAJĄ MAŁE ODCZUCIE SYTOŚCI 

PRZYSPIESZAJĄ METABOLIZM 
 

NIE MAJĄ WPŁYWU NA PRZYSPIESZENIE METABOLIZMU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty węglowodanowe stymulują duże wyrzuty insuliny. zwłaszcza 

produkty węglowodanowe przetworzone. Insulina to hormon, którego jednym z 

zadań jest magazynowanie tłuszczu w naszym organizmie. Kiedy poziom insuliny 

we krwi utrzymuje się na niższym poziomie wtedy łatwiej jest organizmowi 

sięgnąć po zapasy tłuszczu zlokalizowane w komórkach tłuszczowych.  Aby to 

jednak mogło nastąpić dieta musi mieć obniżoną kaloryczność. 
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2. Ważne białko 
Wiesz już jakie węglowodany wybierać i dlaczego PST kwalifikuje się do modelu żywienia 

opartego na średniej ilości węglowodanów. Teraz czas na białko. 

Po rewolucyjnej diecie Dukana, która oparta była głównie na dużym spożyciu białka, po 

żniwach jakie zebrały po jej stosowaniu osoby, którym nadmiar białka zaszkodził może 

wydawać się wariactwem mówić o większej ilości białka w diecie, prawda? Cóż, na pewno 

znajdzie się ogromna ilość przeciwników takiego modelu. My jednak starałyśmy się wyważyć 

proporcje między białkiem a węglowodanami i tłuszczami tak by zachować bezpieczeństwo, 

ale również pomagać schudnąć, walczyć z głodem na diecie i zachciankami oraz unikać 

utraty masy mięśniowej. No i co ważne nie spowalniać metabolizmu. Pamiętaj, że zawsze 

jesteś zobligowana do tego by sprawdzić u lekarza i dietetyka czy plan, który proponujemy 

jest dla Ciebie i czy Twoje zdrowie pozwala na jego wdrożenie. 

 

Dlaczego zalecamy więcej białka i ile go tak naprawdę jest w naszym planie? 

W planie PST ilość energii dostarcza

Zalecenia ogólne dla populacji osób dorosłych 

20%. Przyjmuje się, że około 15% to ilość wystarczająca by nie powstawały 

niedobory białka w diecie. Górna 

granica 20% jest przyjmowana 

dla osób z nadwagą i 

otyłością. My się nie 

zgadzamy z tą ilością. 

Uważamy, że jest za mała dla 

osób borykających się z 

problemem masy ciała, albo 

chcących pozbyć się nadmiaru 

tłuszczu z organizmu. Takie 

rozwiązanie jest również bardzo 

korzystne dla osób ze 

zdiagnozowaną 

insulinoopornością gdz

koniecznie należy dbać o iloś

dostarczanych makroskładników i zapobiegać dużym wyrzutom insuliny. Robi się to m.in za 

pomocą diety o niskim indeksie glikemicznym lub na dietach średniowęglowodanowyc

PST lub niskowęglowodanowych. W praktyce medycznej stosuje się również tak zwaną dietę 

ketogeniczną, która eliminuje spożycie węglowodanów do około 20g na dzień. To strasznie 

mało. Właściwie nic. Przechodzimy jednak do korzyści wynikających ze spożyc

aspekcie odchudzania i pozbywania się nadmiaru tłuszczu z organizmu :) 

 

 

Wiesz już jakie węglowodany wybierać i dlaczego PST kwalifikuje się do modelu żywienia 

opartego na średniej ilości węglowodanów. Teraz czas na białko.  

Po rewolucyjnej diecie Dukana, która oparta była głównie na dużym spożyciu białka, po 

ały po jej stosowaniu osoby, którym nadmiar białka zaszkodził może 

wydawać się wariactwem mówić o większej ilości białka w diecie, prawda? Cóż, na pewno 

znajdzie się ogromna ilość przeciwników takiego modelu. My jednak starałyśmy się wyważyć 

zy białkiem a węglowodanami i tłuszczami tak by zachować bezpieczeństwo, 

ale również pomagać schudnąć, walczyć z głodem na diecie i zachciankami oraz unikać 

utraty masy mięśniowej. No i co ważne nie spowalniać metabolizmu. Pamiętaj, że zawsze 

owana do tego by sprawdzić u lekarza i dietetyka czy plan, który proponujemy 

jest dla Ciebie i czy Twoje zdrowie pozwala na jego wdrożenie.  

Dlaczego zalecamy więcej białka i ile go tak naprawdę jest w naszym planie? 

W planie PST ilość energii dostarczana każdego dnia z białka wynosi około 

Zalecenia ogólne dla populacji osób dorosłych i zdrowych mówią natomiast o ilości od 12 do 

20%. Przyjmuje się, że około 15% to ilość wystarczająca by nie powstawały 

niedobory białka w diecie. Górna 

jest przyjmowana 

dla osób z nadwagą i 

otyłością. My się nie 

zgadzamy z tą ilością. 

Uważamy, że jest za mała dla 

osób borykających się z 

problemem masy ciała, albo 

chcących pozbyć się nadmiaru 

tłuszczu z organizmu. Takie 

rozwiązanie jest również bardzo 

ystne dla osób ze 

insulinoopornością gdzie 

koniecznie należy dbać o ilość 

dostarczanych makroskładników i zapobiegać dużym wyrzutom insuliny. Robi się to m.in za 

pomocą diety o niskim indeksie glikemicznym lub na dietach średniowęglowodanowyc

PST lub niskowęglowodanowych. W praktyce medycznej stosuje się również tak zwaną dietę 

ketogeniczną, która eliminuje spożycie węglowodanów do około 20g na dzień. To strasznie 

mało. Właściwie nic. Przechodzimy jednak do korzyści wynikających ze spożyc

aspekcie odchudzania i pozbywania się nadmiaru tłuszczu z organizmu :) 
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Wiesz już jakie węglowodany wybierać i dlaczego PST kwalifikuje się do modelu żywienia 

Po rewolucyjnej diecie Dukana, która oparta była głównie na dużym spożyciu białka, po 

ały po jej stosowaniu osoby, którym nadmiar białka zaszkodził może 

wydawać się wariactwem mówić o większej ilości białka w diecie, prawda? Cóż, na pewno 

znajdzie się ogromna ilość przeciwników takiego modelu. My jednak starałyśmy się wyważyć 

zy białkiem a węglowodanami i tłuszczami tak by zachować bezpieczeństwo, 

ale również pomagać schudnąć, walczyć z głodem na diecie i zachciankami oraz unikać 

utraty masy mięśniowej. No i co ważne nie spowalniać metabolizmu. Pamiętaj, że zawsze 

owana do tego by sprawdzić u lekarza i dietetyka czy plan, który proponujemy 

Dlaczego zalecamy więcej białka i ile go tak naprawdę jest w naszym planie?  

na każdego dnia z białka wynosi około 25-30%. 

mówią natomiast o ilości od 12 do 

20%. Przyjmuje się, że około 15% to ilość wystarczająca by nie powstawały 

dostarczanych makroskładników i zapobiegać dużym wyrzutom insuliny. Robi się to m.in za 

pomocą diety o niskim indeksie glikemicznym lub na dietach średniowęglowodanowych jak 

PST lub niskowęglowodanowych. W praktyce medycznej stosuje się również tak zwaną dietę 

ketogeniczną, która eliminuje spożycie węglowodanów do około 20g na dzień. To strasznie 

mało. Właściwie nic. Przechodzimy jednak do korzyści wynikających ze spożycia białka w 

aspekcie odchudzania i pozbywania się nadmiaru tłuszczu z organizmu :)  
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ważna informacja: 
1 gram białka 

dostarcza 4 kcal. 

 

Białko może zmniejszać apetyt i hamować uczucie głodu 

Badania wykazują, że białko ma właściwości sycące znacznie 

większe niż węglowodany czy tłuszcze. Dzięki zjadaniu 

odpowiedniej ilości białka czujesz się dłużej syta i możesz dzięki 

temu jeść mniej. Po części jest to związane z hormonem greliną. 

Białko zmniejsza jego ilość. Białko także zwiększa sytość dzięki 

podnoszeniu poziomu innego hormonu nazywanego peptydem 

YY. To potężne narzędzie w diecie odchudzającej i programach, które mają za zadanie 

zmniejszać ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Dlatego w PST w każdym posiłku 

znajduje się dobre źródło białka.  
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3. zdrowe tłuszcze 

Większość osób gdy tylko słyszy słowo "tłuszcz" lub "tłuste" wzdryga się na samą myśl. 
Tłuszcze zostały zupełnie zdemonizowane w ostatnich 30
łask. To co zrobiły nam jednak z głową i ze sposobem myślenia o tłuszczach rekomendacje 
czołowych organizacji związanych z żywieniem
powoduje, że plony beztłuszczowego 
sposobu myślenia będziemy 
zbierać jeszcze długo. My 
chcemy Ci jednak pokazać, 
że tłuszcz tłuszczowi 
nierówny zupełnie jak 
kilokalorie. Są tłuszcze, 
które mają dobry wpływ na 
nasze zdrowie i takie, których 
koniecznie trzeba unikać.  

Na początek ciekawostka. Czy 
wiedziałaś, że około 60% 
Twojego mózgu składa się z 
tłuszczy? Czy można zatem 
domniemać, że tłuszcze mają 
duży wpływ na funkcjonowanie 
mózgu? Być może zwiększona ilość przypadków choroby Alzheimera czy Parkinsona oraz 
coraz powszechniejszej demencji starczej wynika z niskotłuszczowej propagandy 
dietetycznej? Niektóre badania wskazują, że ilość spożywanego tłuszczu, zwłaszcza z rodziny 
omega-3 ma wpływ na opóźnianie rozwoju 
czy tłuszcz jest ważny w naszej diecie skoro sam Król Mózg w ponad 50% się z niego 
składa? Odpowiedź jest jasna :) A jeśli jeszcze dodamy, że są pewne rodzaje kwasów 
tłuszczowych, których organizm ludzki nie potrafi sam wytworzyć i muszą być dostarczane z 
dietą ,to przekonamy Cię do tego bardziej? 

Teraz już bardzo poważnie mówiąc, zależy nam na tym byś 
nabyła umiejętności wybierania dobrych tłuszczy w Twojej 
diecie. Pozwali Ci to dbać o kondycję skóry, włosów, paznokci, 
odporność, koncentrację,  zapobieganie chorobom
cywilizacyjnym, zwalczanie stanów zapalnych w organizmie i 
wreszcie o to by nie gromadzić zbędnego tłuszczu w 
organizmie. Tłuszcze są również nośnikiem smaku i to właśnie dlatego producenci żywności 
kiedy usuwają z produktów tłuszcz czyniąc je produktami 
cukru. Inaczej nic by nam nie smakowało. A teraz pomyśl czy smakuje Ci pizza? A kotlety 
schabowe? Czy jest ktoś kto nie lubi tostów z dużą ilością sera? Odpowiedź to tłuszcz. 
Tłuszcz czyni wiele posiłków smacznymi. Ma jeszc
opóźnia opróżnianie żołądka i trawienie pokarmów dzięki czemu jesteś dłużej syta.
duże znaczenie na diecie prawda? 

 

 

ważna informacja: 
1 gram tłuszczu 

dostarcza 9 kcal.

 

Większość osób gdy tylko słyszy słowo "tłuszcz" lub "tłuste" wzdryga się na samą myśl. 
Tłuszcze zostały zupełnie zdemonizowane w ostatnich 30-40 latach, ale powoli 
łask. To co zrobiły nam jednak z głową i ze sposobem myślenia o tłuszczach rekomendacje 
czołowych organizacji związanych z żywieniem i zdrowiem oraz media, 
powoduje, że plony beztłuszczowego 
sposobu myślenia będziemy 

nierówny zupełnie jak 
kilokalorie. Są tłuszcze, 
które mają dobry wpływ na 
nasze zdrowie i takie, których 

Na początek ciekawostka. Czy 
wiedziałaś, że około 60% 
Twojego mózgu składa się z 
tłuszczy? Czy można zatem 
domniemać, że tłuszcze mają 
duży wpływ na funkcjonowanie 
mózgu? Być może zwiększona ilość przypadków choroby Alzheimera czy Parkinsona oraz 

szechniejszej demencji starczej wynika z niskotłuszczowej propagandy 
dietetycznej? Niektóre badania wskazują, że ilość spożywanego tłuszczu, zwłaszcza z rodziny 

opóźnianie rozwoju wyżej wymienionych chorób. Jak zatem myślisz 
jest ważny w naszej diecie skoro sam Król Mózg w ponad 50% się z niego 

składa? Odpowiedź jest jasna :) A jeśli jeszcze dodamy, że są pewne rodzaje kwasów 
tłuszczowych, których organizm ludzki nie potrafi sam wytworzyć i muszą być dostarczane z 

rzekonamy Cię do tego bardziej?  

eraz już bardzo poważnie mówiąc, zależy nam na tym byś 
nabyła umiejętności wybierania dobrych tłuszczy w Twojej 
diecie. Pozwali Ci to dbać o kondycję skóry, włosów, paznokci, 
odporność, koncentrację,  zapobieganie chorobom 
cywilizacyjnym, zwalczanie stanów zapalnych w organizmie i 
wreszcie o to by nie gromadzić zbędnego tłuszczu w 

Tłuszcze są również nośnikiem smaku i to właśnie dlatego producenci żywności 
kiedy usuwają z produktów tłuszcz czyniąc je produktami "0% tłuszczu" dodają duże ilości 
cukru. Inaczej nic by nam nie smakowało. A teraz pomyśl czy smakuje Ci pizza? A kotlety 
schabowe? Czy jest ktoś kto nie lubi tostów z dużą ilością sera? Odpowiedź to tłuszcz. 
Tłuszcz czyni wiele posiłków smacznymi. Ma jeszcze jedną olbrzymią zaletę. 
opóźnia opróżnianie żołądka i trawienie pokarmów dzięki czemu jesteś dłużej syta.
duże znaczenie na diecie prawda?  
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ważna informacja: 
1 gram tłuszczu 

dostarcza 9 kcal. 

Większość osób gdy tylko słyszy słowo "tłuszcz" lub "tłuste" wzdryga się na samą myśl. 
40 latach, ale powoli wracają do 

łask. To co zrobiły nam jednak z głową i ze sposobem myślenia o tłuszczach rekomendacje 
oraz media, 

mózgu? Być może zwiększona ilość przypadków choroby Alzheimera czy Parkinsona oraz 
szechniejszej demencji starczej wynika z niskotłuszczowej propagandy 

dietetycznej? Niektóre badania wskazują, że ilość spożywanego tłuszczu, zwłaszcza z rodziny 
wyżej wymienionych chorób. Jak zatem myślisz 

jest ważny w naszej diecie skoro sam Król Mózg w ponad 50% się z niego 
składa? Odpowiedź jest jasna :) A jeśli jeszcze dodamy, że są pewne rodzaje kwasów 
tłuszczowych, których organizm ludzki nie potrafi sam wytworzyć i muszą być dostarczane z 

Tłuszcze są również nośnikiem smaku i to właśnie dlatego producenci żywności 
"0% tłuszczu" dodają duże ilości 

cukru. Inaczej nic by nam nie smakowało. A teraz pomyśl czy smakuje Ci pizza? A kotlety 
schabowe? Czy jest ktoś kto nie lubi tostów z dużą ilością sera? Odpowiedź to tłuszcz. 

ze jedną olbrzymią zaletę. Tłuszcz 
opóźnia opróżnianie żołądka i trawienie pokarmów dzięki czemu jesteś dłużej syta. To ma 
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DOBRE TŁUSZCZE Złe TŁUSZCZE 
Ryby i owoce morza: halibut, łosoś dziki, dorada, 
sola, dorsz, śledź, makrela, krewetki, 
przegrzebki itd. 
 

Wysokoprzetworzone produkty garmażeryjne, 
gotowe do spożycia, pasty, dania w słoikach, 
konserwy, pasztety,  

 

Tabela wymienników produktów - propozycje do około 100 kcal 

Mięso, ryby, owoce morza Owoce suszone/orzechy 
- 100g fileta z piersi kurczaka 

- 120g fileta z piersi indyka  

-  90g chudej cielęciny (np. udziec) lub wołowiny 

-  65g mięsa z królika (nie za często) 

- 4 sztuki orzecha włoskiego  

- 4 sztuki orzecha brazylijskiego 

- 4-5 sztuk orzecha macadamia 

- 4-5 sztuk orzechów pecan 

 

 

woda 
Wszyscy o tym mówią. I mają rację. Niektóre badania wskazują, że wypicie 1/2 litra wody 

(zwłaszcza chłodnej) może przyspieszyć twój metabolizm o 30% na około 1-1,5 godziny.  

Picie zimnej wody powoduje, że organizm musi wydatkować dodatkowo energię by ją 

podgrzać do temperatury swojego ciała. To oznacza, że spalasz więcej kilokalorii. Nie są to 

astronomiczne ilości, ale zawsze coś.Dobrym rozwiązaniem, absolutnie zawsze, jest picie 

wody przed posiłkami. Zwiększa to uczucie sytości nawet o 44%, a co za tym idzie pomaga 

Ci schudnąć, bo po prostu mniej zjesz. Picie wody daje jeszcze wiele innych korzyści np. 

nawadnia Twój organizm dzięki czemu sprawniej organizm może przeprowadzać procesy, 

które wymagają sporego udziału wody, oczyszcza ze szkodliwych produktów przemiany 

materii, nawilża skórę twarzy i ciała, pomaga w trawieniu jedzenia, a także wypróżnianiu. 

 

tłuszcz opóźnia opróżnianie żołądka i trawienie pokarmów dzięki czemu 
jesteś dłużej syta. Jest też nośnikiem smaku i zwiększa atrakcyjność 

oraz smakowitość jedzonych potraw.  dzięki jego obecności możliwe jest 
wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach czyli a, E, d oraz k. 

odgrywa ogromną rolę w syntezie hormonów. 
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Jeśli masz trudności z piciem odpowiedniej ilości wody spróbuj dodawać do niej cytryny, 

soku z limonki, mięty czy innych ziół. Warto mieć pod ręką butelkę z wodą lub dzbanek i 

regularnie dolewać jej do szklanki. Wybieraj zawsze taką opcję i taką wodę, która Ci 

najbardziej smakuje. Jeśli lubisz technologię możesz też skorzystać z masy aplikacji, które 

przypominają o wypiciu wody. Budzik nastawiony w telefonie też spełni swoje zadanie. 

Pomocne czasem jest też picie z ulubionego kubka :) 

--------------------------------------- 

Na szczególną uwagę wśród tłuszczy nasyconych 
zasługuje jednak olej kokosowy. 
zawiera takich samych kwasów 
tłuszczowych jak większość 
olejów. Składa się on głównie z 
tak zwanych kwasów MCT czyli 
kwasów tłuszczowych 
średniołańcuchowych. Kwas 
mirystynoway i laurynowy zawarte 
w oleju kokosowym mają działanie 
bakteriobójcze. Kwasy MC
również inaczej metabolizowane w 
naszym organizmie. Nie podnoszą 
bowiem poziomu cukru i insuliny. 
Badania wykazują, że ten typ kwasów 
tłuszczowych wpływa na 
sytość po posiłku i może dzięki temu 
spożywaniu mniejszej ilości kilokalorii 
mieć działanie przyspieszające spalanie kilokalorii do 120 na dzień. (
również badania, które wykazały, że choć olej kokosowy nie przyczyniał się do redukcji masy 
ciała to zmniejszał obwody w talii przy spożyciu około 2 łyżek 
również właściwości podwyższania stężenia dobrego choleresrolu HDL i obniżania stężenia 
złego choleterolu LDL. 

 

 

 
 

 

 

 

Jeśli masz trudności z piciem odpowiedniej ilości wody spróbuj dodawać do niej cytryny, 

nki, mięty czy innych ziół. Warto mieć pod ręką butelkę z wodą lub dzbanek i 

regularnie dolewać jej do szklanki. Wybieraj zawsze taką opcję i taką wodę, która Ci 

najbardziej smakuje. Jeśli lubisz technologię możesz też skorzystać z masy aplikacji, które 

zypominają o wypiciu wody. Budzik nastawiony w telefonie też spełni swoje zadanie. 

Pomocne czasem jest też picie z ulubionego kubka :)  

Na szczególną uwagę wśród tłuszczy nasyconych 
zasługuje jednak olej kokosowy. Nie 
zawiera takich samych kwasów 
tłuszczowych jak większość 
olejów. Składa się on głównie z 

kwasów MCT czyli 
kwasów tłuszczowych 

. Kwas 
mirystynoway i laurynowy zawarte 
w oleju kokosowym mają działanie 
bakteriobójcze. Kwasy MCT są 
również inaczej metabolizowane w 

Nie podnoszą 
bowiem poziomu cukru i insuliny. 
Badania wykazują, że ten typ kwasów 

 większą 
sytość po posiłku i może dzięki temu 
spożywaniu mniejszej ilości kilokalorii w ciągu dnia. W jednym badaniu wykazano nawet , że 
mieć działanie przyspieszające spalanie kilokalorii do 120 na dzień. (
również badania, które wykazały, że choć olej kokosowy nie przyczyniał się do redukcji masy 

zmniejszał obwody w talii przy spożyciu około 2 łyżek dziennie. Olej kokosowy ma 
również właściwości podwyższania stężenia dobrego choleresrolu HDL i obniżania stężenia 
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Jeśli masz trudności z piciem odpowiedniej ilości wody spróbuj dodawać do niej cytryny, 

nki, mięty czy innych ziół. Warto mieć pod ręką butelkę z wodą lub dzbanek i 

regularnie dolewać jej do szklanki. Wybieraj zawsze taką opcję i taką wodę, która Ci 

najbardziej smakuje. Jeśli lubisz technologię możesz też skorzystać z masy aplikacji, które 

zypominają o wypiciu wody. Budzik nastawiony w telefonie też spełni swoje zadanie. 

sprzyjać 
W jednym badaniu wykazano nawet , że 

mieć działanie przyspieszające spalanie kilokalorii do 120 na dzień. (8). (9, 10). Istnieją 
również badania, które wykazały, że choć olej kokosowy nie przyczyniał się do redukcji masy 

dziennie. Olej kokosowy ma 
również właściwości podwyższania stężenia dobrego choleresrolu HDL i obniżania stężenia 
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twój osobisty plan 
 

 
 śniadanie obiad kolacja przekąska 
Dzień 1     

Dzień 2     

Dzień 3     

Dzień 4     

Dzień 5     

Dzień 6     

Dzień 7      

Dzień 8     

Dzień 9     

Dzień 10     

Dzień 11     

Dzień 12     

Dzień 13     

Dzień 14     
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śniadania 

1. KANAPKA Z TWAROŻKIEM Z BIAŁEGO SERA
• 2 małe kromki chleba razowego żytniego

• 150 g sera białego chudego

• 2-3 łyżki jogurtu greckiego naturalnego ok. 50g

• kilka rzodkiewek 

• 1 łyżka szczypiorku świeżego

• 1 średni świeży ogórek (około 100g)

• sól, pieprz do smaku 

Przygotowanie: Ser biały rozdrabniamy widelcem
rzodkiewką, ogórkiem i szczypiorkiem. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

 

2. KOKTAJL JAGODOWY 
• 250 ml kefiru lub 

mleka roślinnego 

orzechowego lub 

kokosowego 

• 1 szklanka jagód (można 

zastąpić borówkami, 

malinami lub 

truskawkami) 

• 1 łyżka pestek dyni 

• 1 łyżka pestek słonecznika

• 2 łyżki otrąb  

• mięta opcjonalnie 

• dodatkowo oddzielnie zjedz 3 plasterki wysokogatunkowego fileta z indyka/kurczaka

Przygotowanie: Zblenduj wszystkie składniki. Jeśli chcesz dodać koktajlowi 

słodkości użyj nieco stewii lub ksylitolu. Nigdy nie używaj sztucznych słodzików np. 

aspartamu. Nie dodawaj cukru ani miodu. 

Zjedz również 3 plasterki wędliny by zwiększyć ilość białka na śniadanie.

 

 

 

ŚNIADANIA
wszystkie zawierają od 350-400 kcal

 

KANAPKA Z TWAROŻKIEM Z BIAŁEGO SERA w 
chleba razowego żytniego ok.70g 

150 g sera białego chudego 

3 łyżki jogurtu greckiego naturalnego ok. 50g 

1 łyżka szczypiorku świeżego 

1 średni świeży ogórek (około 100g) 

 

Ser biały rozdrabniamy widelcem i mieszamy z jogurtem oraz pokrojoną 
rzodkiewką, ogórkiem i szczypiorkiem. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

KOKTAJL JAGODOWY W 

1 szklanka jagód (można 

1 łyżka pestek słonecznika 

dodatkowo oddzielnie zjedz 3 plasterki wysokogatunkowego fileta z indyka/kurczaka

: Zblenduj wszystkie składniki. Jeśli chcesz dodać koktajlowi 

stewii lub ksylitolu. Nigdy nie używaj sztucznych słodzików np. 

aspartamu. Nie dodawaj cukru ani miodu. Ucz się doceniać naturalną słodycz produktów.

Zjedz również 3 plasterki wędliny by zwiększyć ilość białka na śniadanie.

ŚNIADANIA 
400 kcal 
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i mieszamy z jogurtem oraz pokrojoną 
rzodkiewką, ogórkiem i szczypiorkiem. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 

dodatkowo oddzielnie zjedz 3 plasterki wysokogatunkowego fileta z indyka/kurczaka 

: Zblenduj wszystkie składniki. Jeśli chcesz dodać koktajlowi dodatkowej 

stewii lub ksylitolu. Nigdy nie używaj sztucznych słodzików np. 

Ucz się doceniać naturalną słodycz produktów. 

Zjedz również 3 plasterki wędliny by zwiększyć ilość białka na śniadanie. 
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obiady 

1. GRILLOWANE WARZYWA Z KASZĄ JAGLANĄ I 

• 100 g kaszy jaglanej 
• 2 cukinie 
• 1 papryka czerwona 
• 1 papryka żółta 
• 2 łyżki natki pietruszki
• 2 łyżki oleju kokosowego
• 2 łyżki słonecznika 
• ulubione przyprawy np. pieprz ziołowy, kajeński, sól, papryka
• 300 g kurczaka 

Przygotowanie: Ugotuj kaszę
patelni z olejem i ulubionymi przyprawami
oprószonego tymi samymi przyprawami co warzywa. Kaszę wymieszaj z warzywami i 
kurczakiem. Serwuj z podprażoną łyżką słonecznika i

 

2. Pulpety indycze z kaszą i salsą Pomidorową (3 porcje)

• około 400g mięsa mielonego 
• 1 ubite jajko 
• 2 łyżki siemienia 

lnianego 
• przyprawy do mięsa: 

sól, pieprz, papryka 
ostra, 1 ząbek czosnku, 
świeże zioła: kolendra, 
mięta, rozmaryn 

 Salsa pomidorowa (2 porcje)

• 1 mała cebula 
• 1 łyżka oliwy z oliwek 
• 4 duże pomidory 
• 1-2 łyżki świeżej bazylia
• sok z cytryny 
• sól, pieprz kajeński 

Przygotowanie: Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki na pulpety. Uformuj je i gotuj na 
parze około 15 minut. Pomidory sparz i zdejmij skórkę. Pokrój drobno, dodaj świeżą bazylię, 
nieco soku z cytryny, oliwę, pi
dowolną kaszą lub ryżem brązowym

 

obiady 
wszystkie zawierają około 500 kcal

 

. GRILLOWANE WARZYWA Z KASZĄ JAGLANĄ I kurczakie

 

2 łyżki natki pietruszki 
oleju kokosowego 

ulubione przyprawy np. pieprz ziołowy, kajeński, sól, papryka słodka

Ugotuj kaszę na sypko. Kurczaka pokrój w paski. Warzywa podduś na 
ulubionymi przyprawami. Zdejmij z patelni i podsmaż na niej

oprószonego tymi samymi przyprawami co warzywa. Kaszę wymieszaj z warzywami i 
kurczakiem. Serwuj z podprażoną łyżką słonecznika i pokrojoną natką pietruszki.

2. Pulpety indycze z kaszą i salsą Pomidorową (3 porcje)

około 400g mięsa mielonego indyczego 

2 łyżki siemienia 

przyprawy do mięsa: 
papryka 

1 ząbek czosnku, 
świeże zioła: kolendra, 

Salsa pomidorowa (2 porcje) 

 

bazylia 

Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki na pulpety. Uformuj je i gotuj na 
parze około 15 minut. Pomidory sparz i zdejmij skórkę. Pokrój drobno, dodaj świeżą bazylię, 
nieco soku z cytryny, oliwę, pieprz, sól i pokrojoną cebulę. Podawaj pulpety z ugotowaną 

brązowym (50g suchego produktu) oraz salsą pomidorową. 

 
wszystkie zawierają około 500 kcal 
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kurczakiem (2 porcje) 

słodka 

Warzywa podduś na 
Zdejmij z patelni i podsmaż na niej kurczaka 

oprószonego tymi samymi przyprawami co warzywa. Kaszę wymieszaj z warzywami i 
pokrojoną natką pietruszki. 

2. Pulpety indycze z kaszą i salsą Pomidorową (3 porcje) 

Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki na pulpety. Uformuj je i gotuj na 
parze około 15 minut. Pomidory sparz i zdejmij skórkę. Pokrój drobno, dodaj świeżą bazylię, 

eprz, sól i pokrojoną cebulę. Podawaj pulpety z ugotowaną 
(50g suchego produktu) oraz salsą pomidorową.  
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to i jeszcze więcej czeka na Ciebie w ebooku 
 

"14-dniowy plan spalania tłuszczu kreatorni zmian" 
 

chcesz otrzymać go taniej? napisz już dziś do nas maila na: 

kreatorniazmian@gmail.com     

w tytule  maila wpisz "PST taniej" 

Twoje cena wyniesie tylko  29 zł! /Po premierze 

ebook będzie kosztował 49 zł  
 

oszczędzasz 20 zł 
to jeszcze nie wszystko!   w prezencie dostaniesz od nas 

jeszcze ebook-a   "12 przepisów dla zdrowia i 

urody"     nie zwlekaj 


