
Jak zadbać o siebie w okresie pandemii?  
I nie tylko ;) 

 
 

Jedzonko: 

1. Wybierz jeden dzień w tygodniu (najlepiej weekendowy) i zaplanuj rozkład posiłków. 

2. Zrób jednorazowe większe zakupy – na bieżąco kupuj tylko warzywa, owoce, 

pieczywo. 

3. Daną potrawę przygotuj w większej ilości i nie bój się jej zamrozić. 

4. Angażuj domowników w przygotowanie planu na tydzień, zakupy i pracę w kuchni. 

5. Organizuj sam proces gotowania – zaczynaj od tego, co wymaga najdłuższej obróbki. 

6. Zawsze miej pod ręką to, czego używasz najczęściej – nie upychaj wszystkiego w 

szafkach ;). 

 

 

Treningi i dieta: 

1. Zanim zaczniesz – skonsultuj tą decyzję z kompetentną osobą  - trener, fizjoterapeuta 

(nie masz obowiązku od razu wykupić pakietu treningów ;) ). 

2. Nie musisz ćwiczyć tylko na siłowni, w domu masz mnóstwo rzeczy, które możesz 

wykorzystać. 

3. Zaplanuj w ciągu dnia  godzinkę na Twoją aktywność  (3-4x w tygodniu) – spacer, 

trening, basen. Niech Twoja rodzina wie, że to czas dla Ciebie. 

4. Reaguj, jeśli jakieś ćwiczenie powoduje u Ciebie jakikolwiek dyskomfort. 

5. Nie porywaj się od razu na duże obciążenia – pamiętaj – bez pośpiechu. 

6. Jeśli już jesteś aktywna, pamiętaj, że nie należy robić nic na siłę. Gorszy dzień? 

Odpocznij. 

7. Przed miesiączką możesz pozwolić sobie na małe odstępstwo od diety – wtedy 

organizm potrzebuje nieco więcej energii. 

8. Dopasuj swoją dietę do tego jak żyjesz – MNIEJ NIE ZNACZY LEPIEJ! Zwróć się do 

kogoś, kto pomoże Ci dobrać odpowiedni plan. 

9. Kombinuj w kuchni – staraj się jeść różnorodnie i pamiętaj, że obiad bez mięcha też 

może być pełnowartościowy – ucz tego swoją rodzinę. 

 

 



Badania: 

1. Rób podstawowe badania przynajmniej 3x w roku i częściej, jeśli są jakieś pobudki ku 

temu (morfologia z rozmazem, OB., badanie ogólne moczu, hormony tarczycy, 

lipidogram, stężenie glukozy na czczo). 

2. Podpytaj, jak przygotować się do badania, zanim na nie pójdziesz. 

3. Nie szukaj odpowiedzi u Wujka Google – interpretację wyników zostaw fachowcom. 

4. Nie rób badań w trakcie lub chwilę po miesiączce. Odczekaj przynajmniej 5dni. 

5. Jeśli masz możliwość konsultuj badania również z trenerem lub dietetykiem. 

6. To, co zjadłaś i wypiłaś dzień przed pobraniem krwi ma wpływ na wyniki – nie 

zmieniaj drastycznie diety przed badaniem. 

7. Nie wykonuj przed intensywnego treningu (sprzątanie całego domu to też duży 

wysiłek ;) ). 

8. Nie panikuj, jeśli coś wyjdzie nie tak – każdy wynik należy potwierdzić po raz drugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kilka szybkich przepisów idealnych do pojemnika: 

 

 

MAKARON Z ŁOSOSIEM 
I SZPINAKIEM 

 
Gotujemy makaron. 

Na patelni podsmażamy 
czosnek i cebulkę, dodajemy 

łososia, dalej smażymy. 
Dorzucamy pomidorki 

koktajlowe, dalej smażymy. 
Dodajemy liście szpinaku, 

ugotowany makaron 
i niewielką ilość startego 

parmezanu. 
Chwilę podgrzewamy 

i podajemy. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

TORTILLA Z KURCZAKIEM 
I WARZYWAMI 

 
Placek tortilli smarujemy 

sosem pomidorowym 
zrobionym z przecieru 
i przypraw: sól, pieprz, 

oregano, czosnek, bazylia. 
Na to wykładamy 

podsmażony filet z kurczaka, 
plastry mozarelli, warzywka 

i sałatę lub szpinak. 
Zawijamy w rulon lub 
składamy na trójkąt. 

Podsmażamy na patelni. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

TWAROGOWY OMLET 
Z DODATKAMI 

 
2 jajka blendujemy z 1/3 

szklanki płatków owsianych, 
niewielką ilością mleka lub 
wody i chudym twarogiem. 
Masę wylewamy na lekko 
natłuszczoną, rozgrzaną 
patelnię i smażymy na 

rumiano . 
Podajemy z ulubionymi 

dodatkami (owoce, orzechy). 
 

 

 

TOSTY 
 

Pełnoziarnisty chlebek 
tostowy smarujemy niewielką 

ilością masła.  
Na to wykładamy wędlinę, 

mozarellę, warzywka, szpinak 
i zapiekamy w opiekaczu. 

 
W wersji na słodko możecie 

posmarować masłem 
orzechowym (z umiarem ), 

dżemem 100% i również 
zapiec. 



 
 

 

ZAPIEKANE WARZYWA 
Z DIPEM 

 
Ziemniaki, buraki, 

marchewkę, bataty 
(jakiekolwiek warzywa 
korzeniowe) delikatnie 

skraplamy olejem, dodajemy  
przyprawy: sól, pieprz, 

bazylia, zioła prowansalskie, 
papryka słodka, chili, 
koperek, tymianek. 

Wszystko pieczemy przez 
40min w 180st.C. 

Dip: 
Serek homogenizowany 

Czosnek, cebulka, szczypiorek 
Sól, pieprz. 

Zjadamy z dipem, 

 

 
 

SZAKSZUKA 
 

Pomidory z puszki 
podsmażamy z cebulką 

i czosnkiem. 
Dodajemy oregano, bazylię, 
natkę pietruszki, sól, pieprz. 
Wbijamy jajka i wrzucamy 

posiekany szczypiorek. 
Dusimy aż wszystko się 

zetnie, a żółtko pozostanie 
płynne, chyba, że wolicie 

ścięte. 
Zajadamy z pieczywkiem.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po więcej inspiracji zapraszamy na nasz Instagram  

@jak_ziemniaki_beda_miekkie. 

Dziękujemy  

 

 


