
Dieta 3350 kalorii 
Menu 1 

Dzień 1


Posiłek 1 Śniadanie:

Produkty:

-płatki owsiane zwykłe 100g

-serek skyr lub wiejski light 150/200g

-masło orzechowe 50g lub orzechy laskowe, migdały

-erytrytol ksylitol spodzik (jeśli na sodko)


Posiłek nr 2

Produkty:

-chleb żytni lub wafle gryczane 175g

-chuda wędlina 120g 

-awokado 1/2 lub oliwki. 

-pomidor 100g

-  grejpfrut


Posiłki nr 3 i 4 :

Produkty na jeden posiłek:

- lub kasza gryczana palona lub biała 100g

-pierś z kurczaka/indyka 200g

-oliwa z oliwek lub olej kokosowy 5do usmażenia mięsa

-passata pomidorowa 50g


Posiłek 5: 

Produkty

-śledzie w occie i dowolne warzywa. 175g

-tuńczyk z wody. warzywa 120g

-łosoś duszone warzywa.  175g

 

Posilek 6  carbo 70g 300kcal 


Menu 2 

Śniadanie:

Produkty:

-chleb żytni 175g

-4duże jajka z wolego wybiegu w dowolnej formie

-e sałat skropiony cytryna


Posiłki nr 2:

Produkty:

- filet z kurczaka/indyka. 200g (wędzony. pieczony) 

-sałata lodowa 100g

-ogórki kiszone

-pomidory koktajlowe

-musztarda

-175g chleb żytni (wasa żytnia ,sport)


Posiłki 3 i 4:

Produkty na jeden posiłek:

-kasza gryczana lub ryz jaśminiowy 100g

-200g. Tilapia mintaj dorsz (biała ryba) 200g

-15 oliva extra




-ogórki kiszone lub kapusta kiszona

Posiłek 5: protreningowy


Produkty:

Posiłek 5

-serek skyr lub serek wysokobiałkowy zmiksować lub osobno


Posilek 6  carbo 70g 300kcal 

-150g owoców borówki maliny truskawki ( mogą być mrożone?)

-migday 10sztul


Menu 3 

Śniadanie: Owsianka

Produkty:

-płatki owsiane 100g

-serek skyr 150g lub jogurt wysokobiałkowy 

-maliny truskawki borówki , jabłko (mogą być mrożone) 150g

-migdały 25sztuk


Posiłki 2 i 3: bataty z indykiem

Produkty na jeden posiłek:

-indyk 200

-bataty 300g

-dowolne warzywa 120g

-oliwa z oliwek 15


Kolacja:

Produkty:

-tuńczyk 125g lub łosoś 150g./ Makrela. 150

-chleb żytni pełnoziarnisty 175

-ogórki kiszone 150g


Posilek 6  carbo 70g 300kcal 


Menu 4 

Śniadanie:

Produkty:

-jaja L 4szt. 70 maki ryżowej. Miksujemy pieczemy omlet

-ser tarty parmezan 15g

-pomidor 150g


Posiłek 2

-Mozarella light lub serek-wiejski 

-Sałata ,pomidory, ogórki

-grejpfrut różowego


Posiłki  3i 4

Produkty na jeden posiłek:

-ryz basmami lub kasza gryczana(biała) 100g

- mięso wolowe lub wątróbka z indyka 200

-szpinak(może być mrożony) 120g




-olej lniany lub oliwa na zimno 15g


Kolacja:

Produkty:

-parowki 95% indyk kurczak 200g

-ogórki kiszone

-lub sałatka 


Posilek 6  carbo 70g 300kcal 


Suplementy: 
Przed śniadaniem probiotyk

Viviomixx jedno opakowanie codziennie

Po skończeńu  opakowania ,może być mono szczep bifidobacterium w celu poprawy go-
spodarki cukrowej

Lub wieloszczep z lactobacilusami w skladzie np; swanson epic pro lub prolab one

Ewentualnie jakiś inny o dobrym skaldzie


Po śniadaniu;

2 kaps omega 3! (olimp sport edition, swanson)

Vit d3 minimum 5000iu ! (BADANIE  POZIOMU WITAMINY D3)

Witaminy  zgrupy b metylowane!!  

Berberyna hcl 1tab 

Cholesterol pro 1 tab. (now foods) W celu obniżenia cholesterolu i poprawy lipidów


Po obiedzie a najlepiej przed

Berberyna hcl 1tab. 

Kwas ala 1tab. (olimp)

Magnez 400mg 

Cholesterol pro. 1tab (Now foods)


Przed kolacja

Omega 3 2kaps

Berberyna 1kaps.  

Kwas ala. 1-kaps. (olimp)


30 minut przed snem

Zma dawkowanie jak na opakowaniu


Napoje

-woda minimum 2,5 dziennie

-herbata zielona

-napary ziołowe

-kakao naturalne

-woda z sokiem z aloesu

-sok pomidorowy 100%

-sok z kiszonej kapusty




ZALECENIA 

-Wdrąży suplementacje i przestrzegać do czasu kolejnych badań

-utrzymywać post miedzy posiłkami

- rezygnacja z produktów przetworzonych (chipsy ciasta słodycze wszystkie produkty 

   z białej maki,

-pic 3-litry wody dziennie

-unikamy potraw mocno smażonych (gotowanie pieczenie duszenie)

-unormowanie rytmu dobowego chodzenie spac 22 max 23

-higiena snu ( wywietrzony pokój całkowita ciemność. Telefon telewizor komputer

 Wyłączyć na godzinę przed snem

-systematyczna aktywność fizyczna , dużo ruchu 


STRONY DO ZAKUPU SUPLEMENTÓW 
-musclezone.pl

-aliness.pl

-sklepswanson.pl


(Plan można stosować w dowolnej kolejności ,i w razie potrzeby wymieniać 

Posiłki z innego menu , na zasadzie śniadanie za śniadanie kolacja za kolacje itd.

Można również powtórzyć to samo menu dzień po dniu) 
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