
Heeeej!
Ale, ale xtra, że tu jesteś i chcesz o siebie zadbać! 

Jest mi niesamowicie miło, że będę mogła Ci w tym pomóc! 

Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące korzystania 

z jadłospisu.

W razie pytań, śmiało pytaj na grupie, chętnie pomogę ☺

BAAARDZO WAŻNE!!! 
Ten jadłospis  jest dla Ciebie, a nie Ty dla niego! Serio! Nie musisz przecierać 

oczu i czytać tego jeszcze raz ☺

Załóż sobie plan MAXIMUM i MINIMUM. Nieważne, który zrealizujesz i tak 

będzie XTRA! Zadbasz o siebie, zrobisz dla siebie coś dobrego i spróbujesz 

czegoś nowego! 

Więc jeśli coś Ci wyskoczy i nie dasz rady któregoś dnia trzymać się rozpiski, 

to NIE SZKODZI! 

NIC się NIE STAŁO, Polacy…. A nie to śpiewamy w innych sytuacjach…. 

Ale w sumie TU też pasuje hehe :D 

Możesz przecież do niej wrócić następnego dnia, prawda?! I dalej będzie 

spoko! Więc jeśli tak się zdarzy, to nie poddawaj się i źle o sobie nie myśl. 

Czasem tak bywa i  życie jest nieprzewidywalne i trzeba być 

ELASTYCZNYM! 



No dobra, w DTEOXsie są pewne założenia, które podaję poniżej. 

Ale pamiętaj, że to DETOX jest dla Ciebie, a nie Ty dla DETOxu. 

Chcesz go przeprowadzić, inaczej by Cię tu nie było więc: 

CHCESZ, a nie musisz. A jeśli CHCESZ to przeczytaj założenia i… do 

dzieła, zróbmy to razem! 

ZAŁOŻENIA:

Przez 7 dni żywimy się w 100% roślinnie czyli:

- bez mięsa, bez nabiału (mleka, jogurtów, sera, jajek),

- eliminujemy wszelki tzw. "junk food" czyli przetworzone, napakowane 

"złym" tłuszczem i "złym" cukrem przekąski, gotowe posiłki, "chamskie" 

słodycze i fast foody.

Zamiast tego wprowadzamy na tydzień:

1. 3 posiłki dziennie plus 2 zdrowe przekąski jeśli będzie potrzeba 

(prowadzimy różne tryby życia i mamy różne zapotrzebowanie 

energetyczne - przekąski są dla sportowców i osób wydatkujących sporo 

energii).

2. Robimy 12 godzinną przerwę między kolacją i śniadaniem.

3. Pijemy dużo wody i naparów ziołowych.

4. Przez 7 dni nie pijemy kawy, czarnej herbaty i alkoholu (wino, nawet 

wegańskie, to też alkohol jakby ktoś pytał).

No i tyle ☺



Przeczytaj zanim zaczniesz!

WAŻNE na start!
Każdy posiłek przygotowany jest jako porcja dla 1 osoby.

Więc jeśli stosujecie jadłospis we 2 osoby – to pomnóżcie składniki x 2. 

Ważne jest również to, że lista zakupów sporządzona jest tak, żeby większość 

składników wystarczyła dla 1 osoby. Więc jeśli będziecie gotować wspólnie, 

kupcie większą ilość produktów. Ale nie wszystkich, głównie warzyw i owoców, 

np. kalafior, brokuł, śliwki, jabłka, gruszka. 

Przeanalizujcie listę zakupową i jadłospisy i podejmijcie decyzję czego kupić 

więcej. 

Jeśli chodzi o porcje podane w jadłospisach, te przepisy, w których podane są 2 

porcje, to takie potrawy, które można zamrozić więc warto przygotować większą 

porcję i mieć w zamrażarce na czas, w którym potrzebujesz szybko ogarnąć obiad, 

śniadanie czy kolację! 

Bo TE akurat da się zamrozić. Porcje pojedyncze są „niezamrażalne” ;) 

No to zaczynamy!
1. Możesz zamieniać dania, jak chcesz, w obrębie tego samego posiłku –

np. możesz zamienić śniadanie z poniedziałku na śniadanie z wtorku

lub obiad z niedzieli na obiad z czwartku.

2. Dodatkowo, posiłki w obrębie jednego dnia też możesz ze sobą zamieniać, 

np. na śniadanie zrobić sobie coś z przepisów na kolację i na odwrót,

w zależności od tego, na co w dany dzień masz ochotę. 

3. Jeśli nie masz czasu na gotowanie, to możesz np.  jednego dnia zjeść na 

śniadanie i kolację to samo. Wówczas przygotuj sobie więcej na śniadanie. 

4. Tak samo możesz zmieniać dowolnie całe dni – np. w poniedziałek jeść 

daniarozpisane na piątek, a w sobotę jeść dania z czwartku itd. 



I ciągnąc dalej temat tego, że:

TO JADŁOSPOS JEST DLA CIEBIE NIE TY DLA NIEGO:

1. Nie pasuje Ci zupa? Wybierz inną! 

2. W dany dzień nie masz ochoty na owsiankę? Wybierz śniadanie z innego dnia, albo 

ugotuj sobie płatki jaglane! Nie lubisz kaszy gryczanej? Ugotuj ryż! Albo zjedz z inną 

kaszą! 

3. Przykładowo jeśli nie chcesz gotować obiadu z poniedziałku, bo czegoś nie lubisz, to 

możesz w zamian na dwa dni ugotować sobie obiad np. z niedzieli. Masz bardzo, 

bardzo dużą dowolność w zamienianiu i możesz korzystać z jadłospisu bardzo 

elastycznie.

No to jedziemy dalej! 

4. Jadłospis składa się z 3 posiłków. Jeśli jednak potrzebujesz większej podaży 

kalorycznej i czujesz w czasie DETOXU głód, dodaj przekąski! Listę i kilka 

przykładowych jadłospisów znajdziesz w PRZEWODNIKACH na grupie.

5. A jeśli np. obiady są dla Ciebie zbyt duże, to możesz je sobie rozdzielić na pół i zrobić 

z nich 2 posiłki.

6. Godziny posiłków dostosuj do swoich potrzeb i do tego kiedy czujesz głód lub masz 

możliwości czasowe, żeby zjeść.

PAMIETAJ! 

To jak Ty się czujesz i czego potrzebujesz jest milion 

razy ważniejsze niż jakaś rozpiska!!!
Więc jeśli potrzebujesz większych porcji, albo mniejszych, albo czegoś nie lubisz, albo po 

czymś się źle czujesz TO GOTUJ zgodnie ze sobą! 

Nie lubię czegoś lub nie mam
Zadaję sobie sprawę, że masz swoje własne upodobania i nie muszą być identyczne 

moimi. Czasem też czegoś nie udało się kupić, albo po prostu się zapomniało. 

A może czegoś nie było w sklepie, albo, co najważniejsze czegoś nie możesz jeść, bo Ci 

szkodzi. 

Więc, zamieniaj, odmieniaj, rozmieniaj i wymieniaj!



1. Owoce – możesz zamieniać owoce podane w przepisach na takie, które bardziej 

lubisz lub akurat masz. Naprawdę, do większości owsianek czy innych

przepisów spokojnie nadadzą się jakiekolwiek owoce. Na przykład jabłko możesz

spokojnie zamienić na gruszkę, śliwki, borówki, mrożone maliny itp. Pamiętaj

jednak banany są bardziej kaloryczne, ale też są jak najbardziej okej!

Uważaj tylko z dodatkiem kiwi do mleka - może zgorzknieć.

Do owsianek, jaglanek czy koktajli możesz dodać kawałeczek banana zamiast

1–2 łyżeczki jakiegoś słodzidła, np. syropu klonowego czy daktylowego. Jeśli masz, 

możesz też zamiast nich użyć kilka sztuk daktyli.

Mrożone maliny - możesz wybrać inne mrożone

owoce - np. czarne porzeczki (super i tanie mają w carrefour),  jagody, wiśnie, czy 

nawet truskawki.

2. Warzywa – również możesz je dowolnie wymieniać w jadłospisie, też w ilościach 

podanych w przepisie lub większych. Jeśli bazą jakiejś zupy jest np. dynia, a Ty jej 

nie lubisz, zamień ją np. na marchewkę, a nawet kalafior czy buraka! TAK! Możesz 

totalnie zaszaleć i eksperymentować! I pamiętaj, że warzyw zawsze możesz dodać

więcej, niż jest w przepisie, bo to samo zdrowie! 

3. Kasze, makarony – je również możesz ze sobą dowolnie zamieniać w takich samych

ilościach, które są podane w jadłospisie. Spokojnie możesz zamienić kaszą jaglaną

na gryczaną, komosę czy ryż (najlepiej na basmati lub brązowy, czerwony czy 

czarny) i odwrotnie. Tak samo makaron możesz zamienić np. na ryżowy, 

z soczewicy, ciecierzycy, groszku. Makaron możesz również zamienić na kaszę 

i odwrotnie. Dodawaj takie kasze czy makarony, jakie najbardziej lubisz! Płatki 

owsiane możesz zamienić na jaglane.

4. Strączki – je również możesz dowolnie zamieniać. W przepisach masz na ogół takie,

które moim skromnym zdaniem najlepiej tam pasują, ale w prawie każdym 

przypadku istnieje możliwość zamiany ich na inne. Zamiast białej fasoli możesz 

spokojnie użyć ciecierzycy, czerwonej fasoli, soczewicy – lub odwrotnie. Masz pełną 

dowolność w ich zamienianiu. Do przepisów wybrałam głównie cieciorkę i 

soczewicę, bo akurat one mają najmniejsze właściwości wzdymające z wszystkich 

strączków. Są też przepisy z fasolą. Możesz spokojnie uzyć cieciorki lub dowolnej. 

Soczewicy. Strączki możesz gotować samodzielnie, ale mi np. po prostu się nie chce 

i używam tych ze słoika.  Wyjątkiem jest czerwona soczewica, która gotuje się 

bardzo szybko i nie trzeba jej moczyć.  



1. Orzechy – w przepisach najczęściej znajdują się orzechy włoskie, bo dostarczają 

najwięcej kwasów omega-3, a do tego nie chciałam, żebyś od razu musiała

(musiał) kupować wszystkie rodzaje orzechów, bo może to być kosztowne. Tutaj 

jednak zdecydowanie możesz dowolnie je zmieniać: na migdały, laskowe, ziemne, 

nerkowca – i na odwrót.

2. Oleje – w przepisach masz na ogół podaną oliwę z oliwek lub olej kokosowy xtra

virgin – ten pachnący koksem (on sprawia, ż dadania mają niepowtarzalny, 

kokosowy smak). Ale równie dobrze może być rzepakowy czy słonecznikowy. 

Wykorzystaj ten, który masz! 

3. Przyprawy – możesz używać przypraw według uznania; te podane w przepisach są

tylko moją propozycją i pasują do tych dań, ale tu też masz pełną dowolność i też 

możesz szaleć! Staraj się jednak w miarę możliwości ograniczać sól i stosować sól 

jodowaną. 

4. Napoje roślinne - możesz zamieniać na takie, jakie akurat masz i jakie pijesz. Możesz 

wykorzystywać do przepisów napój migdałowy, owsiany, kokosowy. Przy 

kupowaniu napojów roślinnych polecam Ci zwrócić uwagę na to, by były one 

wzbogacone w wapń, wit. B12 i D3.  Mleko kokosowe, takie jak to z  puszki możesz 

wykonać samodzielnie w domu. Wystarczy zalać wiórki kokosowe wrzątkiem, 

chwilę odczekać, zmiksować i przelać przez sitko czy gazę. 

Pamiętaj!

Naprawdę dużo rzeczy możesz  wymieniać 

i dostosowywać do siebie!

POWODZENIA jestem z Tobą całym sercem,

Marta. 


