
CIESZ SIĘ  
ZDROWIEM!



Wstęp 

Witamy w programie Wybieramy Zdrowie! Ta książka pomoże Ci  
w Twojej podroży w kierunku zdrowego stylu życia. W naszym progra-
mie nie zachęcamy Cię do wprowadzania żadnych radykalnych zmian, 
ale do robienia małych kroków w kształceniu zdrowych nawyków. 

W czasie trwania programu Wybieramy Zdrowie przedstawimy Ci wiele sposobów  
i metod, które zostały naukowo udowodnione, że pomagają ludziom zmieniać styl ży-
cia na lepszy, m.in. zrzucić zbędne kilogramy, jeść zdrowo, być aktywnym, efektywnie 
wypoczywać i dobrze spać. 

Jeśli chodzi o Twoje życie i zdrowie, to tak naprawdę Ty jesteś ekspertem. My możemy 
przedstawić Ci metody, które działały dla innych osób, ale tak naprawdę Ty wiesz 
co, najlepiej będzie działać dla Ciebie. Ty także wiesz najlepiej, jakie są Twoje nawyki  
i co zwykle pomaga Ci je zmienić. Podczas programu chcemy się dowiedzieć od Ciebie,  
co jest Twoim najlepszym sposobem na wprowadzanie zmian. Ta książka ma pomóc 
Ci w zrzuceniu zbędnych kilogramów, zrozumieniu, jak najlepiej zmienić Twoje aktu-
alne nawyki i jak najlepiej i najdłużej cieszyć się pełnym zdrowiem. Pomiń ćwiczenia  
i tematy, które uważasz za nieprzydatne dla Ciebie. 

Zaczynamy! 
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Warto monitorować masę ciała raz w tygodniu, aby mieć wgląd w to, ile ważymy. Masa ciała nie jest jed-
nak najważniejsza, więc jeśli nie zmienia się ona z czasem, mimo że jemy zdrowo i jesteśmy aktywni, warto 
zwrócić uwagę na inne rezultaty. Może czujesz się lepiej, Twoje ubrania lepiej pasują, spada Twój obwód  
w pasie albo przybierasz na masie mięśniowej. Wszystkie te pozytywne zmiany również się liczą! 

Monitorowanie, ile ważysz 

Ważenie się codziennie sprzyja utrzymaniu masy ciała, ale może być bardzo zniechęcające w czasie odchudza-
nia. Dlatego też my zachęcamy Cię do regularnego ważenia się raz w tygodniu (np. w każdy poniedziałek rano). 
Chcemy Ci pomóc wykształcić nawyk regularnego ważenia się.  Możesz skorzystać z poniższej tabeli, aby moni-
torować Twoje postępy. 

Utrata masy ciała, która prowadzi do klinicznie znaczących korzyści dla Twojego zdrowia to utrata co najmniej 
5% obecnej masy ciała. Oblicz, ile kilogramów oznaczałoby to dla Ciebie? 

Zapis Twoich postępów w zrzuca-

niu kilogramów
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Twoja masa ciała (kg) Liczba kg straconych/przybra-
nych na wadze (kg)

NASZE 
PIERWSZE 
SPOTKANIE 
(DATA):

Tydzień 1 Sytuacja wyjściowa: - Nie dotyczy -

Tydzień 2

Tydzień 3

Tydzień 4

dd-mm-rrrr Tydzień 5

Tydzień 6

Tydzień 7

Tydzień 8

Tydzień 9

Tydzień 10

Tydzień 11

Tydzień 12

Tydzień 13

Twoja masa ciała (kg) Liczba kg straconych/przybra-
nych na wadze (kg)

DRUGIE 
SPOTKANIE 
(DATA):

Tydzień 14

Tydzień 15

Tydzień 16

Tydzień 17

dd-mm-rrrr Tydzień 18

Tydzień 19

Tydzień 20

Tydzień 21

Tydzień 22

Tydzień 23

Tydzień 24

Tydzień 25

Tydzień 26

UŻYJ PONIŻSZYCH TABELI BY MONITOROWAĆ, ILE WAŻYSZ  
W CZASIE TRWANIA PROGRAMU. 
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CZWARTE SPOTKANIE (DATA):

 
Gratulacje! Dziękujemy za rok spędzony z nami! 

 
TUTAJ SIĘ NIE SPOTYKAMY, ALE JEŚLI CHCESZ DO NAS ZADZWONIĆ ALBO NAPISAĆ, JAK CI 
IDZIE, NASZ KONTAKT TO: 695 290 509 lub wybieramyzdrowie@swps.edu.pl. 

Twoja masa ciała (kg) Liczba kg straconych/przybra-
nych na wadze (kg)

 
TRZECIE 
SPOTKANIE 
(DATA):

Tydzień 27

Tydzień 28

Tydzień 29

Tydzień 30

dd-mm-rrrr Tydzień 31

Tydzień 32

Tydzień 33

Tydzień 34

Tydzień 35

Tydzień 36

Tydzień 37

Tydzień 38

Tydzień 39

Twoja masa ciała (kg) Liczba kg straconych/przybra-
nych na wadze (kg)

Tydzień 40

Tydzień 41

Tydzień 42

Tydzień 43

Tydzień 44

Tydzień 45

Tydzień 46

Tydzień 47

Tydzień 48

Tydzień 49

Tydzień 50

Tydzień 51

Tydzień 52
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Zdrowe odżywianie się 

Nie sugerujemy radykalnej zmiany tego, co jesz, 
zachęcamy Cię do dodawania do swojej diety 
dobrych produktów i zmniejszania liczby niektó-
rych niezdrowych lub wysokokalorycznych pro-
duktów, aby wykształcić zdrowe nawyki żywie-
niowe.

Jeżeli nie masz zbyt dużej wiedzy, na temat różnych 
grup żywności, tutaj opisujemy, co warto wiedzieć na 
ten temat. Omiń te strony, jeżeli znasz się już dość do-
brze na podstawach zdrowego żywienia. 

Żywność zbożowa, głównie pełnoziarnista o wysokiej 
zawartości błonnika

 
Większość z nas je mniej niż połowę zalecanej ilości pokarmów pełnoziarnistych (brązowego ryżu, makaronu, 
ciemnego chleba), a także zbyt dużo produktów przetworzonych (białego ryżu, jasnego makaronu, chleba, ciasta). 
Zaleca się, aby co najmniej dwie trzecie jedzonych pokarmów zbożowych było pełnoziarnistych. 

Dlaczego? Wynika to z tego, że chleby pełnoziarniste oraz zboża mają wysoką zawartość błonnika. Są dłużej tra-
wione i dają uczucie sytości, które zniechęca do przejadania się. W związku z tym spożywanie tego typu pokarmów 
zamiast przetworzonych produktów zbożowych jest korzystne dla utraty i utrzymania masy ciała.

Chude mięso i drób, ryby, jaja, tofu, orzechy i nasiona oraz rośliny 
strączkowe i fasola

Wszystkie rodzaje chudego mięsa i drobiu, jak również ryby, jaja, tofu, orzechy i rośliny strączkowe są bogate  
w białko i dostarczają wielu różnych składników odżywczych, takich jak: żelazo, cynk, witaminy, zwłaszcza B12, 
oraz niezbędne kwasy tłuszczowe.

Pamiętaj, że żywność wędzona, solona i konserwowana z tej grupy, taka jak szynki, bekon i salami, zawiera za-
zwyczaj więcej tłuszczy nasyconych, soli i substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na nasze 
zdrowie (np. wysoki poziom cholesterolu).

Chude mięso czerwone stanowi doskonałe źródło składników odżywczych, jednak spożywanie więcej niż 100-
120 g czerwonego mięsa dziennie (czyli ponad dwukrotnie więcej niż zalecana ilość) wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem zachorowania na raka. Istnieje również wiele korzyści płynących z jedzenia ryb, m.in. zmniejszone ryzyko 
demencji i wystąpienia chorób układu krążenia.
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Owoce, warzywa i rośliny strączkowe/fasola

Większość ludzi w Polsce je tylko około połowy zalecanej ilości owoców, natomiast wielu z nas pije zdecydowanie 
za dużo soków owocowych. Soki owocowe mogą mieć wysoką wartość energetyczną i niską zawartość błonnika. 
Całe owoce są o wiele lepszym wyborem i są bardziej sycące. Nie polecamy regularnego jedzenia bardzo dużych 
ilości suszonych owoców, ponieważ są one wysokokaloryczne.

Lepszym i bardziej wartościowym będzie wybór świeżych owoców sezonowych, np. jabłek na wiosnę. Jedzenie 
żywności sezonowej pozwala również urozmaicić zawartość talerza przez cały rok. Podobnie jak w przypadku 
warzyw, wybór owoców w różnych kolorach zwiększa różnorodność składników odżywczych, które mogą popra-
wić Twoje zdrowie. 

Wybór szerokiej gamy kolorowych warzyw w większości posiłków da ci poczucie sytości i pomoże kontrolować 
masę ciała. Warzywa, w tym rośliny strączkowe i fasola, są niskokaloryczne i stanowią dobre źródło minerałów, 
witamin (takich jak magnez, witamina C) i błonnika pokarmowego. Jedzenie warzyw ma wiele korzyści dla zdrowia. 

Zaleca się, aby warzywa skrobiowe, takie jak ziemniaki, stanowiły tylko część dziennego spożycia warzyw, ponie-
waż mają one wyższą wartość energetyczną niż inne warzywa. Ziemniaki spożywane jako chipsy i frytki nie są 
(niestety) uważane za porcję warzyw, owoce w szarlotce też nie (niestety). 

Pamiętaj także, aby jeść też inne pokarmy z tej grupy, np. nasiona roślin strączkowych oraz orzechy. Rośliny strącz-
kowe są świetną opcją na dania bezmięsne- dostarczają wielu takich samych składników odżywczych jak mięso, 
drób, ryby i jaja. Niesolone orzechy i nasiona mogą natomiast pomóc zmniejszyć ryzyko chorób serca i chociaż mają 
wysoką kaloryczność, to jeśli jemy je w małej ilości, nie wiążą się z przyrostem masy ciała. 

Jeśli wegetarianizm lub weganizm wpisuje się w Twoje preferencje, wówczas upewnij się, że Twoja dieta jest 
zbilansowana i zawiera odpowiednią ilość białka. Rezygnując z mięsa szczególnie należy zadbać o roślinne źródła 
białka, takie jak strączki czy orzechy. 

Mleko, jogurt, ser lub ich zamienniki, przede wszystkim te 
o niskiej zawartości tłuszczu

Mleko, jogurty i sery o niskiej zawartości tłuszczu to najlepszy wybór dla zachowania zdrowej masy ciała. Są one 
również dobrym źródłem wapnia, białka, jodu, witaminy A, witaminy D, ryboflawiny, witaminy B12 i cynku. 

Pisząc o niskiej zawartości tłuszczu nie mamy na myśli tylko produktów zupełnie pozbawionych tłuszczu ani tych 
typu „light”.  Nabiał zawierający kilka procent tłuszczu nie ma zbyt dużo kalorii i będzie dobrym wyborem. Nato-
miast jeśli chodzi o produkty wysokotłuszczowe, jak na przykład żółty ser, to należy pamiętać, że mają one sporo 
kalorii i lepiej wybierać je rzadziej i sięgać po ich odtłuszczone odpowiedniki. Pamiętaj także, by sprawdzać za-
wartość cukru w produktach o niskiej zawartości tłuszczu, np. jogurty o niskiej zawartości tłuszczu mogą mieć 
dużo cukru. 
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Jedz mniej (z wyjątkiem sałatek i warzyw)

Jeśli jesz żywność, która jest zdrowa i nadal nie chudniesz, zastanów się nad rozmiarem porcji, które spożywasz 
w ramach dań i przekąsek. 

Wskazówki, jak dostarczać mniej energii: 
• Połowę talerza wypełnij warzywami, jedną czwartą mięsem lub jego zamiennikami (np. rybą, roślinami strącz-

kowymi lub tofu), a pozostałą ćwiartkę zbożami i ziarnami, np. ryżem, makaronem, chlebem
• Używaj mniejszego talerza
• Unikaj dokładek i zamrażaj to, co zostanie po posiłku
• Jedz przy stole, nie przed telewizorem czy komputerem
• Nadal czujesz głód? Zastanów się, jak wybierać bardziej sycące, ale niezbyt kaloryczne produkty
• Trzymaj się odpowiednich proporcji każdej z grup żywieniowych

Przejrzyj raz jeszcze swój dziennik!

Spójrz raz jeszcze na swój dziennik z pierwszego tygodnia. Jeżeli nie udało Ci się go wypełnić, może w tym tygo-
dniu warto go uzupełnić i spisać co jesz i co pijesz. 

Spójrz raz jeszcze na to co jest spisane w Twoim dzienniku: 

- Czy wydaje ci się to zdrowe czy niezdrowe (np. śmieciowe jedzenie, słodkie napoje i alkohol) w skali od 1 do 10, 
przy czym 1 to niezdrowe, a 10 super, całkowicie zdrowe: 

Zadanie: Aby schudnąć, należy dążyć do zmniejszenia dziennego spożycia energii. Czy możesz 
spróbować ograniczyć spożycie śmieciowego jedzenia, słodkich napojów lub alkoholu? Rzuć 
okiem na swój dziennik i pomyśl o dwóch lub trzech zmianach, które wydają się możliwe do wpro-
wadzenia i które chcesz wypróbować w tym tygodniu:

1.

2.

3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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WYBIERAJ PRODUKTY 
PEŁNOZIARNISTE

NIECH WODA BĘDZIE 
TWOIM ULUBIONYM 
NAPOJEM

JEDZ DUŻO WARZYW  
I OWOCÓW

JEDZ ŻYWNOŚĆ, 
ZAWIERAJĄCĄ 
BIAŁKO
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DANE KONTAKTOWE ZESPOŁU: 

wybieramyzdrowie@swps.edu.pl lub 695 290 509

Notatki

TWÓJ PODRĘCZNIK - WYBIERAM ZDROWIE

www.wybieramyzdrowie.pl



Notatki

Dziękujemy za udział w programie „Wybieramy Zdrowie”!
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Program „Wybieramy Zdrowie” ma na celu zwiększenie motywacji do 
zdrowego trybu życia oraz pomoc w wykształceniu pozytywnych na-
wyków zdrowotnych i w przygotowaniu na sytuacje, gdy utrzymanie 
masy ciała w normie może okazać się trudne. 

Jest to pierwsza w Polsce interwencja dotycząca redukcji masy ciała, która wykorzystuje do-
pasowanie programu do uczestników, na podstawie zebranych od nich danych, dotyczących 
przyczyn ich zachowania. Program „Wybieramy Zdrowie” opiera się na potwierdzonych czyn-
nikach, ułatwiających utrzymanie odpowiedniej masy ciała, zdrowej diety czy odpowiedniego 
poziomu aktywności fizycznej. Nie narzucamy uczestnikom żadnych zaleceń dietetycznych. 
Naszym celem jest zbudowanie pozytywnego podejścia do zdrowych nawyków, związanych 
z odżywianiem czy aktywnością fizyczną. Badania naukowe pokazują, że aby podtrzymać 
efekty odchudzania na dłuższy czas, trzeba mieć do tego motywację i strategie, aby świado-
mie decydować o tym, co się je, pije i jak dużo ćwiczy. Z czasem wiele rzeczy robi się automa-
tycznie. Treści przygotowane dla uczestników opierają się na dowodach naukowych i zostały 
poddane konsultacjom społecznym, m.in. by potwierdzić ich odbiór, atrakcyjność czy zrozu-
miałość. Chcemy wspierać Polaków w odchudzaniu i utrzymaniu zdrowej masy ciała, ale też 
promować zdrowy styl życia. 

„Oparta o teorię interwencja promująca redukcję nadmiernej masy ciała: badania eksperymentalne wy-
korzystujące Internet jako medium przekazania informacji”. Nr projektu: POIR.04.04.00-00-5CF3/18-00; 
HOMING konkurs 5/2018. Program HOMING jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  


