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WSTĘP
Jedzenie, które dostarczamy naszemu organizmowi to jego paliwo. Tylko od nas zależy co 
otrzyma, jak je przyswoi oraz jaki będzie mieć to wpływ na jego funkcjonowanie. Odżywianie to 
kluczowy czynnik oddziałujący na postęp w kwestii rozwoju fizycznego. Jest równie ważny co 
regularne trenowanie czy profilaktyka mająca na celu monitorowanie stanu naszego zdrowia. 
To właśnie jedzenie wpływa na budowanie tkanki mięśniowej oraz utratę tkanki tłuszczowej. 
Kluczem do osiągnięcia tych efektów, jest poprawne dobranie odpowiedniej ilości poszczegól-
nych makroskładników takich jak: białko, węglowodany czy tłuszcz. W tym ebooku skupię się 
na jak najbardziej przejrzystym przedstawieniu zależności zachodzących między odżywianiem, 
a wpływem na sylwetkę oraz siłę. Postaram się również najlepiej jak mogę wytłumaczyć, w jaki 
sposób dopracować swoją dietę tak by osiągać satysfakcjonujące efekty. Warto pamiętać o 
tym, że każde ciało jest indywidualnym przypadkiem i schematyczne zależności mogą być mniej 
lub bardziej efektywne. Jednak przy skrupulatnej obserwacji i stosowaniu się do reguł które 
zamieściłem w tym ebooku, metodą prób i błędów na pewno dojdziesz do punktu, w którym 
zauważysz efekty swoich działań. Zaobserwujesz zmiany spoglądając w lustro oraz wzrost pro-
duktywności podczas treningów. 

W tym miejscu chciałbym od razu poruszyć kwestię gotowych planów żywieniowych. Uważam, 
że podejście do diety opierające się na z góry ułożonym planie żywieniowym niesie za sobą 
niekorzystne następstwa. Przede wszystkim taka dieta ogranicza nas w kwestii wyborów ży-
wieniowych. Po bardzo krótkim czasie te same posiłki zaczną się nudzić, co powoduje częste 
sięganie po przekąski.  Wówczas cały sens naszej diety przestaje istnieć. Z tego względu dieta 
oparta jedynie na doborze kalorii oraz makroskładników, pozwala na wykorzystywanie każdego 
produktu, na jaki mamy w danej chwili ochotę, jeśli tylko na końcu dnia spełnimy założone cele. 
Warto tutaj zwrócić uwagę również na aspekt psychologiczny takiego działania. Takie podejście 
do diety pozwala nam zjeść ciastko, lody lub inne “zakazane” produkty nie rujnując przy tym 
całych naszych starań. Jedząc jedno ciastko i wliczając je w bilans kaloryczny, nadal spełniamy 
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założenia, a nasza “głowa jest spokojna”. Nie mamy poczucia ciągłych wyrzeczeń i odmawiania sobie 
małych przyjemności. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest fakt, iż utrzymanie diety przez jak najdłuższy 
czas to klucz do osiągnięcia celów sportowych i sylwetkowych. Osoby na konkretnie spersonalizo-
wanej diecie pod względem produktów i posiłków zazwyczaj po osiągnięciu swoich celów, najczę-
ściej jest to redukcja tkanki tłuszczowej, wracają do starych nawyków. Dzieje się tak przez to, że nie 
wykształcili sobie umiejętności dostosowywania diety do nowych warunków. Takie osoby nigdy nie 
liczyły kalorii tylko jadły zgodnie z rozpisanymi posiłkami. Następstwem tego jest brak panowania nad 
spożywanymi kaloriami, co w krótkim czasie przełoży się na powrót wagi sprzed redukcji. 
TWORZYMY SWOJA “DIETĘ” KROK PO KROKU

KROK I - OSZACOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA KALORYCZNEGO
Zapotrzebowanie kaloryczne to fundament diety. Pewnie zastanawiasz się w tym momencie w jaki 
sposób jesteśmy w stanie je oszacować. W Internecie możemy znaleźć wiele różnych wzorów, które 
w większym lub mniejszym stopniu są w stanie odzwierciedlić nasze realne zapotrzebowanie kalo-
ryczne. Jedne są bardzo skomplikowane, obejmujące nie tylko podstawowe kryteria jak wiek, waga, 
wzrost ale także rodzaj wysiłku fizycznego w ciągu dnia, specyfikę treningów oraz ich częstotliwość, 
po termogenezę posiłków czy spontaniczną aktywność fizyczną ( NEAT). Moim zdaniem, nie ma 
sensu skupiać się na idealnym obliczeniu tej wartości, ponieważ jest to po prostu niemożliwe. Powin-
niśmy skupić się na podstawowym oszacowaniu kalorii do utrzymania naszej masy ciała w przypadku 
braku ruchu (BMR). W tym celu skorzystaj z poniższego wzoru: 

9.99 * W + 6,25 * H - 4,92 * A + 5 = BMR
Marek ma 21 lat, waży 75 kg i ma 180 cm wzrostu.
9.99 * 75 + 6,25 * 180 - 4,92 * 21 + 5 = 1775 kcal 

Mając już tę wartość musisz odpowiedzieć sobie na pytanie jak bardzo aktywną osobą jesteś w ciągu 
dnia. Chodzi tutaj o aktywność okołotreningową, nie związaną stricte z treningiem kalistenicznym/siło-
wym. Poniższa tabela rozróżnia trzy rodzaje trybu życia:

Siedzący 1.2-1.5

Średnio aktywny 1.5-.2.0

Bardzo aktywny 2.0-2.3

Po dopasowaniu się do konkretnego trybu i wybraniu mnożnika, wykonuj obliczenie. Dla przykładu 
wykorzystamy po raz kolejny Marka, który większość czasu spędza na uczelni. Zakładając, że oprócz 
podstawowych czynności, jedyną aktywnością fizyczną w ciągu dnia jest trening siłowy, przyporząd-
kujemy mu mnożnik 1.5. 
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Wykonajmy, więc poniżej obliczenia:  
1775 * 1.5  = 2663 kcal

Możemy poniższą liczbę zaokrąglić do 2650 kcal, gdyż na ten moment to tylko szacunkowa licz-
ba. Odpowiada ona kaloryczności potrzebnej do utrzymania masy ciała na tym samym poziomie, 
uwzględniając aktywność fizyczną. Nie jest wymagane bardziej szczegółowe zagłębianie się w różne 
czynniki, mające wpływ na Twoją kaloryczność. Potraktujmy otrzymaną wyżej liczbę jako punkt wyj-
ściowy do dalszego dostosowywania diety. Kolejnym krokiem, który zostanie omówiony w następnym 
rozdziale będzie określenie celów treningowych, jak i sylwetkowych w kontekście dostosowania diety. 

KROK II - CEL SYLWETKOWY
Na samym początku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest naszym celem. Znakomita więk-
szość odpowie, że chce osiągnąć atletyczną sylwetkę i być sprawnym fizycznie. Jest to oczywiste, 
jednak organizm każdego z nas funkcjonuje w nieco inny sposób, a co za tym idzie potrzebuje indy-
widualnego podejścia. Niektórzy rozpoczynają swoje treningi jako osoby z nadwagą, drudzy z kolei 
są na drugim końcu skali z niedowagą, brakiem apetytu. Możliwe również, że Ty jesteś pośrodku, 
chciałbyś zbudować mięśnie i spalić troszkę tłuszczu z brzucha. Budowanie masy mięśniowej zacho-
dzi pod pewnymi warunkami i tyczy się to także redukcji tkanki tłuszczowej. W niektórych wypadkach 
możemy także połączyć te dwie skrajne rzeczy. Wtedy z pomocą przychodzi nam sformułowanie 
- rekompozycja. Poniżej postaram Ci się wytłumaczyć co charakteryzuje każdy cel, jakie muszą być 
spełnione warunki, by go osiągnąć.

 

BUDOWANIE MASY MIĘŚNIOWEJ
Pomijając kwestie treningowe, jakie trzeba spełnić, by dać bodziec organizmowi do rozbudowy masy 
mięśniowej, kluczowym jest utrzymanie dodatniego bilansu kalorycznego. W praktyce oznacza to po 
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prostu tyle, że musimy spożywać więcej kalorii niż nasze bazowe zapotrzebowanie kaloryczne wyli-
czone w poprzednim rozdziale. Zazwyczaj będziemy oscylować w okolicach 200-500 kcal nadwyżki 
kalorycznej. Dieta nastawiona typowo na hipertrofię z dodatnim bilansem kalorycznym, jest skierowa-
na przede wszystkim do osób bardzo szczupłych, o przeciętnym poziomie tkanki tłuszczowej nie-
przekraczającym 15% ale także osób, które posiadają już pewne doświadczenie w sportach siło-
wych. W celu określenia jaki poziom tkanki tłuszczowej posiadasz skorzystaj z grafik porównawczych 
w Internecie. W przypadku kobiet granica, kiedy rekomendowałbym dopiero przejście na redukcję 

jest znacznie wyżej. Oscyluje ona na poziomie około 23 %. 

JAK SZYBKO PRZYBIERAĆ NA WADZE?
Jeśli chodzi o bezpieczny przyrost masy ciała, który nie spowoduje zbyt dużego przyrostu tkanki 
tłuszczowej, rekomendowałbym trzymanie się poniższych zakresów procentowych:

Osoby początkujące - w zakresie od 1 - 1,5 % przyrostu masy ciała względem miesiąca. Przykład 
osoby ważącej 60 kg 
0,015 x 60 kg = 0, 9 kg

Osoba średniozaawansowana - w zakresie 0,5 - 1 % masy ciała, jest to osoba, która posiada już 
pewne doświadczenie treningowe oraz zbudowała już jakąś masę mięśniową w przeszłości.

Ograniczę się tutaj tylko do tych dwóch powyższych typów zaawansowania treningowego, ponieważ 
osoby już bardzo zaawansowane będą miały problem z progresem sylwetkowych wykorzystując je-
dynie treningi z masą własnego ciała. Powinniśmy wówczas skupiać się bardziej na utrzymaniu kalo-
rycznym i poprawianiu swoich wyników siłowych, które również będą w dużej mierze uzależnione od 
naszej masy ciała. 

Przykład
Wykorzystajmy ponownie przykład Marka, który na potrzeby tego rozdziału będzie posiadać na tyle 
niski procent tkanki tłuszczowej, by móc zdecydować się na rozpatrywaną w tym rozdziale masę. 
W tym przypadku do obliczonego wyżej zapotrzebowania kalorycznego dodajemy naszą nadwyżkę 
kaloryczną w postaci 500 kcal .
2650 + 500 = 3150 kcal

Otrzymana wartość 3150 kcal to nasza dzienna pula kalorii, na której będziemy bazować przy dobie-
raniu rozkładu makroskładników. 

DOBÓR MAKROSKŁADNIKÓW NA MASIE
Kluczowym aspektem jest również rozkład makroskładników. To kolejny fundament podczas budo-
wania naszej diety. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest dieta zbilansowana, która nie elimi-
nuje i nie ogranicza w znaczący sposób ilości jednego konkretnego makroskładnika.  W diecie nasta-
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Kolejnym bardzo ważnym makroskładnikiem są tłuszcze. Odpowiadają one za szereg procesów w 
organizmie, przede wszystkim na tle hormonalnym. Ze względu na to, nie powinniśmy ich ograniczać, 
a przede wszystkim utożsamiać z tkanką tłuszczową w naszym organizmie. To dwie kompletnie inne 
rzeczy. Kilka zdań więcej na ten temat znajdziesz, w kolejnym rozdziale. Na ten moment skupmy się 
na najważniejszej kwestii. Ile tak naprawdę powinniśmy ich spożywać. Czy jest jakaś granica, której 
lepiej nie przekraczać? Oczywiście, że podobnie jak w przypadku białka tak i tutaj jest pewna granica 
której zalecałbym nie przekraczać. Moja rekomendacja to spożywanie tłuszczy w przedziale 20% - 30 
% zapotrzebowania kalorycznego w skali całego dnia. Jest to całkiem szeroki zakres, który w głównej 
mierze jest uzależniony od indywidualnych preferencji. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że tłuszcze 
są najbardziej kalorycznym makroskładnikiem. Jeden gram tłuszczu to aż 9 kcal, co daje nam ponad 
dwukrotnie większą wartość względem białka oraz węglowodanów. Z tego właśnie względu reko-
mendowałbym podaż tego makroskładnika w okolicach 20%. Taka wartość w zupełności wystarczy 
jeśli chodzi o zapewnienie organizmowi prawidłowego funkcjonowania, a z drugiej strony nie wyczer-

Źródła białka:
- Białe i czerwone mięso
(kurczak, indyk, wieprzowina, wołowina, 
cielęcina itp.)

- Ryby 
(tuńczyk, makrela, łosoś, dorsz, itp.)

- Jajka

- Produkty pochodzenia mlecznego 
(mleko, jogurty, sery itp.) 

- Orzechy

- Owoce morza

- Odżywka białkowa

wionej na hipertrofię nie możemy zapomnieć o makroskładniku budulcowym, czyli białku. Jego ilość 
powinniśmy ustalić w zakresie od 1.6g do 2.2 g na 1kg masy ciała. Badania pokazują, że jest to ilość 
w zupełności wystarczająca w kontekście budowania masy mięśniowej. Każdy 1g białka posiada 4 
kcal, dlatego też ilość gramów białka nam potrzebnych mnożymy razy cztery. W ten sposób otrzymu-
jemy ilość kalorii jaką będą stanowiły w naszej diecie białka. 
Posłużmy się nadal przykładem Marka, który waży 75 kg. Ustalmy sobie białko na poziomie 1,8 g na 
1 kg masy ciała, a więc: 
1,8 x 75 = 135 g 
Tę ilość gramów białka mnożymy razy 4 kcal :
135 x 4 = 540 kcal
Taką ilość kalorii zabiorą białka z dziennej puli kalorii Marka.
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Źródła tłuszczy:
- Orzechy
(migdały, ziemne, nerkowca, włoskie itp.) 

- Pestki słonecznika, dyni, sezam, wiórki 
kokosowe

- Oliwa z oliwy

- Awokado 

- Mięso i ryby

- Żółtka jaj

- Masło orzechowe

Przechodzimy do ostatniego makroskładnika w naszej diecie jakim są węglowodany. Węglowodany 
są świetnym źródłem energii, szczególnie dla osoby aktywnej. Glukoza jest kluczowa dla prawidłowe-
go funkcjonowania mózgu, dlatego jest podstawą każdej diety. Również ketogenicznej, której założe-
niem jest utrzymanie węglowodanów na poziomie przynajmniej 40g. To bardzo ważny makroskładnik 
dla osoby aktywnej i uprawiającej sport. Ja jednak preferuje zbilansowane podejście i dlatego ich ilość 
jest ściśle uzależniona od wcześniej już omówionych makroskładników. Oznacza to, że pulę kalorii 
która pozostała nam po odjęciu białek i tłuszczów całkowicie przeznaczamy na węglowodany.

I tak kontynuując przykład Marka powinniśmy wykonać następujące działania:  
3150 - 576 - 630 = 1944 kcal
1914/ 4 = 486 g

piemy limitu kalorii, które możemy wykorzystać na przykład w postaci węglowodanów. Oczywiście 
tak jak nadmieniłem wcześniej jest to bardzo indywidualna kwestia. Osoby o znacznie szybszym 
metabolizmie, potrzebujące 4000 kcal lub nawet więcej, mogą wykorzystywać tłuszcze jako makro-
składnik, który pozwoli im zjeść potrzebną ilość kalorii w skali dnia. Jeśli jesteś przeciętną osobą spo-
żywającą w okolicach 3000 kcal, wcześniej wspomniany pułap będzie odpowiadać 70-80 gramów 
tłuszczy na dzień. 

Na przykładzie Marka : 
(Obliczamy ilość kalorii, którą przeznaczymy na tłuszcze)
3150 kcal x 0.2 (20%) = 630 kcal 

(Dzielimy otrzymaną ilość kalorii przez wartość kalorii jednego grama tłuszczu. Otrzymujemy wówczas 
ilość gramów, tłuszczów w naszej diecie).
630 kcal / 9 = 70 g 



WĘGLOWODANY, A TŁUSZCZE ..

W tym podrozdziale chciałbym krótko omówić relacje między tymi dwoma makroskładnikami w 
naszej diecie. Chciałbym abyś po pewnym czasie wyrobił w sobie zdolność dostosowywania swoich 
makroskładników do sytuacji jakie spotykają Cię w konkretnym dniu. Mam na myśli to, że w przy-
padku typowej masy możesz manipulować węglowodanami oraz tłuszczami w swojej diecie o ile 
mieścisz się w swoim zapotrzebowaniu kalorycznym. Na przykład “omawiany” Marek może spożyć 
80, 90, a nawet 100 gramów tłuszczów, o ile zmniejszy wówczas ilość węglowodanów, by na koniec 
dnia spożyć obliczoną ilość kalorii. Oczywiście wybór makroskładnika może nieść za sobą różne 
konsekwencje. Przykładowo przy dużej ilości tłuszczu w diecie, nie będziemy mieli aż tak dużych 
efektów jeśli chodzi o progres siłowy. Natomiast posiłki będą znacznie smaczniejsze oraz urozmaicą 
naszą kuchnię. Jest też szereg innych aspektów, jak wpływ na wrażliwość insulinową itd. Jeśli chodzi 
o efekt końcowy możemy założyć, że masa przeprowadzona na mniejszej ilości tłuszczy prawdopo-
dobnie polepszy jej jakość. Jakość rozpatrywana jako procent przybranej tkanki tłuszczowej na każdy 
przybrany kilogram masy ciała. 

Kalorie Nadwyżka: 200 - 500 kcal

Białko 1,6 - 2,1 g / 1 kg masy ciała

Tłuszcze 20 - 30 % całkowitej puli kalorii

Węglowodany Pozostałe kalorie

9

Źródła węglowodanów:
- Ryż, makaron, ziemniaki, kasza, kluski

- Owies, płatki jaglane, płatki jęczmienne

- Spłaszczon ryż, płatki kukurydziane, 

mąka

- Chleb, bułki, bajgle

- Owoce, suszone owoce, soki

- Warzywa
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Kilka punktów, które pomogą osobom mającym problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości 
kalorii:
- Stosuj produkty bardziej przetworzone (pizza, burgery)
- Przygotowuj dodatkowe posiłki w postaci płynnej 
- Spożywaj większą podaż tłuszczy (oliwa, masło, orzechy)
- Korzystaj z soków oraz napojów słodzonych 
- Wydłuż swoje okno żywieniowe

REDUKCJA
Redukcja tkanki tłuszczowej zachodzi jedynie wtedy, gdy nasz organizm jest w deficycie 
kalorycznym. Można go wytworzyć na dwa sposoby. Po pierwsze przez zwiększenie aktywności 
fizycznej, po drugie poprzez spożywanie mniejszej ilości kalorii. Oczywiście jest możliwość łączenia 
obu metod. Skupmy się jednak w tym miejscu na samym deficycie kalorycznym wynikającym jedynie 
ze spożywania mniejszej ilości kalorii niż nasze zapotrzebowanie. Zasada działania jest bardzo po-
dobna do wcześniej omawianej “masy”, to znaczy przyjmujemy nasz deficyt kalorycznych w zakresie 
od 200 do 500 kcal. Ustaloną wartość odejmujemy od poziomu tzw. zera kalorycznego, czyli warto-
ści obliczonej na przykładzie Marka, wynoszącej 2650 kcal. 
Wróćmy jednak do kogo tak naprawdę jest skierowana redukcja. Osoby, który zmagają się z więk-
szym procentem tkanki tłuszczowej odpowiednio powyżej 15 % u mężczyzn i 23 % u kobiet powinny 
rozpocząć od deficytu kalorycznego. Mówimy tutaj o osobach całkowicie początkujących, ale 

również posiadających pewne doświadczenie treningowe. 
  
OPTYMALNE TEMPO CHUDNIĘCIA
Tempo chudnięcia uzależnione jest w dużej mierze od naszego punktu startowego. Jeśli osoba jest 
bardzo otyła powinna chudnąć w okolicach 1% masy ciała tygodniowo. W przypadku osób które 
nieznacznie wychylają się ponad zakres procentowy tkanki tłuszczowej, który kwalifikowałby ich do 
rozpoczęcia budowy masy mięśniowej (tj. maksymalnie 15% u mężczyzn oraz 23% u kobiet), zale-
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całbym trzymać się spadku masy na poziomie 0,5 % masy ciała na tydzień. Taki sam pułap tyczy się 
również osób bardziej zaawansowanych, gdzie redukcja jest przeprowadzana już z wypracowaną 
masą mięśniową. Taki spadek wagi zabezpieczy nas przed utratą mięśni wynikającą z deficytu kalo-
rycznego.   

DOBÓR MAKROSKŁADNIKÓW NA REDUKCJI
W tym punkcie omówię rekomendowany przeze mnie dobór makroskładników na redukcji. Przede 
wszystkim rozpocznijmy od białka, które jak już wiesz jest fundamentem diety w sportach siłowych. 
Redukcja jest to stan, gdzie nasze ciało jest poddawane stresowi jakim jest gubienie masy ciała. 
Naszym celem jest zmuszenie organizmu do skorzystania z zapasów jakim jest tkanka tłuszczowa. 
Z tego względu powinniśmy skupić się na zwiększeniu podaży białka w diecie, by nie dopuścić do 
utraty naszej masy mięśniowej. Powinniśmy spożywać białko w zakresie 2g - 2.6g na kilogram masy 
ciała. Kolejnym pozytywnym efektem spożywania większej ilości białka w diecie jest uczucie większej 
sytości. Przykładowo mamy dwa posiłki, których kaloryka jest identyczna natomiast różnią się rozkła-
dem makroskładników. 

Poniżej przykład: 

I posiłek II posiłek

B:  15

W: 100

T: 15

B:  40

W: 75

T: 15

Kaloryczność obu posiłków wynosi 595 kcal natomiast W przypadku drugiego posiłku dostarcza 
znacznie więcej białka. Po pierwsze, co najważniejsze, dostarczamy organizmowi dużą dawkę prote-
in, co zapewni ich stałą syntezę. A po drugie, bardziej odczuwalne, będziemy w stanie dłużej funkcjo-
nować bez uczucia głodu. Dzieje się tak, ponieważ białko znacznie dłużej się trawi i uwalnia energię 
do naszego organizmu. 

TEF
Płynnie przechodzi do kolejnego elementu, czyli efekcie termicznym jedzenia (TEF – thermic effect of 
food). Postaram się uprościć to pojęcie, by jak najlepiej wytłumaczyć o co tak naprawdę chodzi. Or-
ganizm dostarczone przez nas jedzenie musi strawić, przyswoić, a także się go pozbyć. Cały ten pro-
ces niesie za sobą zużycie na to energii. Sedno tego zagadnienia leży w tym, iż każdy makroskładnik 
potrzebuje innej ilości energii. 
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Białka “górują” w tej dziedzinie, posiadając najwyższy efekt termiczny jedzenia. Aż 20 %- 35% energii 
płynącej z dostarczenia danej ilości białka, jest wykorzystana na jego strawienie. Przykład:
Dostarczamy 100g białka, co daje 400 kcal. W takim wypadku 80 - 140 kcal zostaje wykorzystane 
tylko wyłącznie na trawienie, natomiast 260 - 320 kcal może być wykorzystana jako energia dla orga-
nizmu. 

Kolejnym makroskładnikiem są węglowodany. Tutaj oczywiście ogromną rolę odgrywa jakie jest ich 
źródło. Im bardziej produkt będzie przetworzony, tym mniejszy efekt termiczny jedzenia. Organizm 
znacznie szybciej będzie w stanie strawić produkt ubogi w błonnik lub praktycznie posiadający wę-
glowodanów w postaci cukru. Zakres procentowy udziału efektu termicznego jedzenia zawiera się od 
5-20 %. 

Ostatnim makroskładnikiem spośród wyżej wymienionych są tłuszcze. Posiadają najgorsze najgorszy 
efekt termiczny jedzenia, na poziomie 3-5 %. Oznacza to, że proces trawienia tłuszczu w organizmie 
nie wymaga dużych nakładów energii. 

W takim razie jak możemy wykorzystać powyższe informację w kontekście diety redukcyjnej? Kom-
ponowanie posiłków opartych przede wszystkim na białku oraz węglowodanach spowoduje, że w 
praktyce nasz organizm będzie mieć mniejszą pulę kalorii do wykorzystania. Manipulując samym 
rozkładem makroskładników jesteśmy w stanie “zgubić” nawet kilkaset kalorii. 

Przykład dwóch diet o tej samej kaloryce równej 2000 kcal

Dieta 1 TEF Dieta 2 TEF

B: 40 g

W: 235 g

T: 100 g

56 kcal

188 kcal

45 kcal

B: 100 g

W: 265 g

T: 60 g

140 kcal

212 kcal

27

Zysk wynikający z TEF

Diet 1 Diet 2

289 kcal 379 kcal
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Jak możemy zauważyć na powyższym przykładzie, przy dosyć niskiej podaży kalorii wynoszącej 
2000 kcal, możemy uzyskać kolejne 90 kcal deficytu przez samą zmianę rozkładu makroskładników.  

TŁUSZCZE ORAZ WĘGLOWODANY
Kwestią jaka nam pozostaje, to ilość tłuszczy oraz węglowodanów na redukcji. Jeśli chodzi o tłusz-
cze, rekomendowałbym spożywanie ich w okolicach 25% naszej dziennej puli kalorii. Im mniej znaj-
dzie się gramów tłuszczu w naszej diecie tym więcej będziemy mogli przeznaczyć na węglowodany. 
Daje to wiele korzyści, ponieważ prawdopodobnie będziemy mieć więcej siły na treningach oraz wraz 
z utratą  wagi będziemy mogli notować progres siłowy. Niestety skrajności nigdy nie są dobre, dlate-
go też nie zalecałbym schodzenia poniżej 50-60 g tłuszczów u mężczyzn i 30 - 40 g u kobiet. 
Węglowodany zawsze są uzupełnieniem, a więc ich ilość jest ściśle uzależniona od ilości białek i 
tłuszczy jaką wcześniej przyjęliśmy. Tok obliczeń jest identyczny jak w przypadku masy liczonej wyżej 
u Marka.

Kalorie Deficyt 200 - 500 kcal

Białko 2 - 2,6 g / 1 kg masy ciała

Tłuszcze 15 - 25 % puli kalorii

Węglowodany Pozostałe kalorie

REFEED DAY
W długotrwałej redukcji zachodzą złe adaptacje hormonalne, ale także metaboliczne. Aby tego unik-
nąć i jak najbardziej zoptymalizować proces chudnięcia, możemy zastosować refeed day. W praktyce 
oznacza to, że przez jeden dzień w tygodniu spożywamy więcej kalorii. W ten sposób jesteśmy w 
stanie odbudować glikogen zawarty w mięśniach, co powinniśmy zaobserwować w znacznej po-
prawie sylwetki oraz siły na treningu. Kolejnymi pozytywnymi aspektami będzie obniżenie poziomu 
kortyzolu, czyli hormonu stresu, a także powrót do normy leptyny i greliny. Możemy też zaobserwo-
wać poprawę w jakości snu ale to dopiero na bardziej zaawansowanym etapie redukcji. Ponadto, 
nasza “głowa” będzie mogła odpocząć przez możliwość dostarczenia większej ilości kalorii. Pomijając 
już aspekty powrotu hormonów na właściwy poziom, poprawi się nasz NEAT (non-exercise activity 
thermogenesis), czyli spontaniczna aktywność fizyczna. Po przeprowadzeniu Refeedu staniemy się 
osobami aktywniejszymi w codzinnych czynnościach. Jest to bardzo ważny aspekt, gdyż po dłuż-
szym trwaniu w redukcji nieświadomie znacznie mniej się ruszamy, mówimy, zachowujemy się jakby-
śmy byli zaspani. 
Jak więc powinien wyglądać dobrze przeprowadzony refeed? Zacznijmy może od tego, kiedy w 
ogóle zacząć go praktykować. W dużej mierze jest to uzależnione od poziomu tkanki tłuszczowej w 



ciele, ponieważ osoby o niższym poziomie mogą zacząć nawet od pierwszego tygodnia. Jednak jest 
to temat na kolejny rozdział, czyli rekompozycje.
Skupmy się w tym miejscu na osobach, którym tkanka tłuszczowa bardzo przeszkadza przekraczając 
25%. W tym wypadku rekomendowałbym rozpoczęcie stosowania refeedów dopiero po pierwszym 
miesiącu redukcji. Prawdopodobnie pierwszy tydzień, może nawet dwa będzie to czas, kiedy dopiero 
poznamy nasze zapotrzebowanie kaloryczne i rozpoczniemy faktyczną redukcji. Drugim argumentem 
jest to iż na samym początku w naszym organizmie nie wykształcą się negatywne skutki redukcji. 
Teraz możemy przejść do etapu w jaki sposób dobrze przeprowadzić refeed i na czym on dokład-
nie polega. Opieramy się tutaj na zwiększeniu puli kalorii dnia o kilkaset. Możemy podejść do tego 
w różny sposób, pierwsza metoda mniej dokładna to zwiększenie kalorii o 20%.  Dodatkowe kalorie 
przeznaczamy tylko i wyłącznie na większą podaż węglowodanów. 
Dana osoba spożywa 2500 kcal.
2500 x 0.2 = 500 kcal 
500kcal / 4 = 125 gramów

Z tego założenia osoba w jeden dzień w całym tygodniu spożyje o 125 gramów węglowodanów 
więcej. 

Druga metoda jest znacznie bardziej skomplikowana ale też o wiele bardziej dokładna. Naszym celem 
będzie utrzymanie “zera kalorycznego” przez jeden dzień w tygodniu. Rozpocznijmy od tego, że 1kg 
tkanki tłuszczowej to mniej więcej 7000 kcal. Przy założeniu utraty 0,5kg w skali tygodnia powinniśmy 
codziennie kreować deficyt na poziomie 500kcal zgodnie z poniższymi obliczeniami:
3500 kcal / 7 = 500 kcal

W celu zachowania deficytu kalorycznego na tym samym poziomie w skali tygodnia, musimy prze-
prowadzić poniższe działania:
3500 kcal / 6 = ~ 580 kcal 

Dzielimy tę samą liczbę deficytu kalorycznego przez 6, czyli ilość dni kiedy będziemy w deficycie. W 
7. dniu natomiast będziemy na utrzymaniu kalorycznym, spożywając tyle kalorii by nasza waga się nie 
zmieniała. W praktyce oznacza w przypadku jak powyżej 580 kcal więcej niż w pozostałych dniach. 
Makroskładnikiem na którego ponownie wykorzystamy kalorie, będą węglowodanami. Możemy 
również zastosować manewr obniżenia podaży białka w celu dodatkowego zwiększenia ilości węglo-
wodanów. Proponowałbym w tym wypadku nie schodzić poniżej 1,8g na 1kg masy ciała. Tłuszcze 
pozostawiamy bez zmian.
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REKOMPOZYCJA
W przypadku osób całkowicie początkujących, posiadających tkankę tłuszczową tylko lekko powyżej 
granicy optymalnej do przeprowadzenia masy, proponowałbym zastosowanie rekompozycji. Kolej-
nym przykładem są osoby, u których bardzo dużym problemem jest zalegający tłuszcz w niektórych 
miejscach, a nie zaliczamy ich do otyłych. Rekompozycja wykorzystuje bardzo duży potencjał rozwoju 
masy mięśniowej u osoby początkującej. Z tego względu jesteśmy zdolni znacznie poprawiać naszą 
sylwetkę będąc na utrzymaniu kalorycznym lub deficycie. Dzieje się to za sprawą, iż tkanka tłuszczo-
wa to swego rodzaju paliwo dla naszego organizmu, przez co spalana uwalnia energię, która może 
być wykorzystana jako budulec do budowy mięśni. Taka reakcja zachodzi jedynie u osób począt-
kujących, gdzie organizm nie jest przyzwyczajony do treningu siłowego i jest to dla niego komplet-
nie nowy bodziec. Jeśli chcemy by rekompozycja zachodziła musimy znać nasze zapotrzebowanie 
kaloryczne. Jak je obliczyć omawialiśmy na początku tego ebooka. Skrupulatnie musimy ważyć się 
każdego dnia, by być pewnym że nasze kalorie są na odpowiednim poziomie. Waga powinna scho-
dzić, jednak dosyć wolno pułap 0,2 kg na tydzień jest dobrym wyznacznikiem. Kolejnym aspektem 
jest rozkład makroskładników, tutaj rekomendowałbym trzymanie białka na poziomie nie mniejszym 
niż 2 gramy na 1 kg masy ciała, tłuszcze na poziomie 20 %, a resztę kalorii uzupełniamy z węglowo-
danów. Pamiętaj, że ważnym czynnikiem do zajścia rekompozycji jest progres treningowy, dlatego 
zwracaj również uwagę, czy jesz wystarczająco, by móc progresować.

Kalorie Utrzymanie lub mały deficyt (~100kcal)

BIałko 2 - 2,3 g / 1 kg masy ciała

Tłuszcze 15 - 20 % całkowitej puli kalorii

Węglowodany Pozostałe kalorie 
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JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Pewnie nie raz spotkałeś się z masą artykułów i porad na temat zdrowego odżywiania, dekalogów i 
innych absurdalnych, wprowadzających w błąd informacji. Zdrowa żywność to zdrowe i szczęśliwe 
życie. Niekoniecznie. Nie każdy czerpie przyjemność z takiego sposobu odżywiania, a nawet pro-
wadzić to może do wielu niechcianych problemów. Skupiamy się teraz na relacji pomiędzy wyborem 
produktów, a sylwetką. W teorii sprawa jest prosta, jeżeli tylko będziesz na deficycie kalorycznym, 
możesz uwzględniać w swojej diecie również produkty przetworzone, słodycze, lody itp i nadal moż-
liwe będzie chudnięcie. Warto jednak znać umiar, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie 
zdrowotne. Natomiast wybór produktów ma bardzo istotne znaczenie w kontekście dobrej organi-
zacji swojego odżywiania. Wysoko przetworzona żywność to zazwyczaj produkty gęste kaloryczne, 
co oznacza, że jedząc niewiele tak naprawdę spożywamy bardzo dużo kalorii. Nie jest tajemnicą, że 
wybierając produkty powszechnie uważane za zdrowe, nasz organizm będzie zdecydowanie lepiej 
reagował, co pozwoli nam na panowanie nad naszym apetytem. Wysoka objętość posiłków przy 
jednocześnie niskim poziomie kalorii to rozwiązanie idealne, jeśli chodzisz głodny, sięgnij po warzywa, 
produkty bogate w białko. Możliwości jest pełno, nawet ziemniaki, w porównaniu do ryżu czy maka-
ronu są zdecydowanie mniej kaloryczne.

A co jeśli chodzi o osoby, które chcą przybrać na masie ? Osoby mające problem z dostarczeniem 
wystarczającej ilości kalorii odkryją, że przetworzona żywność będzie bardzo pomocna. Podam 
przykład. Ograniczanie się do ryżu z kurczakiem, płatków owsianych i warzyw nie będzie najlepszym 
pomysłem. Z pewnością są to bardzo dobre źródła energii, ale co nam to da jeżeli z tego powodu 
nie będziemy w stanie dostarczyć wystarczającej podaży kalorii, a bez tego nie osiągniemy celu? 
Produkty, które podałem dla przykładu, charakteryzują się tym, że zalegają długo w jelitach i powo-
dują uczucie sytości na długi okres czasu. Absolutnie nie jestem zwolennikiem wyeliminowania takich 
produktów, ponieważ uważam, że powinny stanowić fundament naszego jadłospisu, natomiast w 
przypadku problemów z apetytem warto uwzględnić również żywność przetworzoną. Jeżeli będziesz 
w stanie to kontrolować, spokojnie będziesz mógł budować względnie czystą masę mięśniową. Pa-
miętajmy o tym, że to zbyt wysoka nadwyżka kaloryczna powoduje przybieranie tkanki tłuszczowej a 
wybór produktów.

SKAD MAM WIEDZIEC CZY DOBRZE DOBRAŁEM KALORIE ? 

Po podjęciu decyzji odnośnie celu sylwetkowego, przeczytaniu powyższych informacji, obliczeniu 
swojego zapotrzebowania kalorycznego oraz dostosowaniu makroskładników, na pewno nasuwa Ci 
się jedno pytania. Prawdopodobnie brzmi ono następująco: “ Skąd mam tak naprawdę wiedzieć czy 
dobrze dobrałem kalorie? “. W tym rozdziale postaram Ci się wytłumaczyć jak możemy to sprawdzić. 
Podstawowym kryterium, czy udało nam się dobrze dopasować podaż kalorii, jest waga. Powinniśmy 
ważyć się każdego dnia rano, najlepiej po porannej toalecie. Przede wszystkim przed jakimkolwiek 
spożyciem płynów czy jedzenia. Zapisujemy pomiar każdego dnia, ponieważ zawsze wyciągamy 
średnią arytmetyczną z całego tygodnia. Na tej podstawie obserwujemy, jak waga się zachowuje. 
Jeżeli byliśmy skrupulatni w spożywaniu kalorii, będziemy mogli stwierdzić czy dane kalorie są dobrze 



Odwiedź nasz sklep!
Zachęcamy do skorzystania z oferty naszych produktów, 
które pomogą Ci przy realizacji planów treningowych.

Zobacz sklep
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dobrane. Pamiętaj, jeżeli nie jesteś w stanie stwierdzić przed sobą, że pilnowałeś dokładnie podaży 
kalorii nie analizuj takiego wyniku! Jeśli nasza waga stoi w miejscu, a naszym celem jest jej wzrost 
powinniśmy dodać kolejne 100-200 kcal na kolejny tydzień. Tak samo zachowujemy się w przypad-
ku, gdy naszym celem jest redukcja. Jeśli widzimy, że nasza waga nie zmieniła się, powinniśmy odjąć 
kolejne 100 - 200 kcal od naszej dziennej podaży kalorii. Zalecałbym manipulować węglowodanami. 

LINIOWY SPADEK WAGI ?

W tym miejscu chciałbym uczulić osoby będące na redukcji, że spadek wagi nigdy nie zachodzi linio-
wo. Utrata wagi to proces długotrwały i musimy patrzeć na niego biorąc większe okresy czasu pod 
uwagę niż dni. Dlatego też jeśli zauważasz, że twoja waga potrafi stać w miejscu przez kilka dni, bądź 
nawet cały tydzień, nie panikuj.  Nie obcinaj od razu kalorii! Bardzo prawdopodobne, że jesteś w defi-
cycie kalorycznym, a brak utraty wagi lub nawet lekki jej wzrost może być spowodowany gospodarką 
wodną w Twoim organizmie. Redukcja jest dla ciała czynnikiem stresowym i dlatego też zdarza się, 
że reaguje ono zwiększoną retencją wody pod skórą. Ten efekt może być również spowodowany zja-
wiskiem Woosh effect. W skrócie polega on na tym, że komórki tłuszczowe w miarę pozbywania się 
tłuszczu z nich, wypełniają się wodą. Dopiero po pełnym wypełnieniu ich wodą dochodzi do zwięk-
szonego pozbywania się wody z organizmu. Możemy to dostrzec przez częstsze wizyty w toalecie. 
Oba zjawiska możemy przyspieszyć wykonując wcześniej omawiane Refeedy. Ciało po spożyciu 
większej ilość węglowodanów powinno zacząć pozbywać się wody kolejnego dnia. Sylwetka wów-
czas stanie się o wiele bardziej ostra.

ILE WODY POWINNIŚMY SPOŻYWAĆ ?

Jest to wysoce uzależnione od wagi danej osoby, specyfiki jej treningów oraz warunków w jakich 
przebywa. Na samym początku, chciałbym jednak żebyś wiedział, że spożycie wody czy innych 
płynów jest bardzo ważne przede wszystkim dla osoby trenującej. Zdarza się, że osoby spożywające 
za mało płynów o wiele gorzej progresują treningowo oraz niekiedy mają problemy z chudnięciem. 
Zaproponuję przykład wyliczenia ilości płynów jaką powinno się spożywać na dzień. Przelicznik jest 
bardzo prosty tzn. 1l płynu na każde 20 kg masy ciała. Jest to oczywiście tylko teoretyczna liczba. 
W celu sprawdzenia jaka dawka jest dla nas odpowiednia trzeba obserwować własne ciało. Bardzo 
dobrym wyznacznikiem jest częstotliwość oddawania moczu, a także jego kolor. Powinniśmy odda-
wać 4-5 razy dziennie mocz, który powinien być przezroczysty. Jeśli oddajesz go rzadziej bądź jest 
on koloru żółtego zwiększ ilość płynów. Daj też na samym początku przyzwyczaić się organizmowi do 
większej podaży płynów. Bardzo prawdopodobne, że na samym początku będziesz oddawać znacz-
nie więcej moczu niż przed. Poczekaj kilka dni aż wszystko się ustabilizuje i dopiero podejmuj decyzję 
o zmianach w ilości płynów na dzień. 

SUPLEMENTACJA

W tym rozdziale poruszę temat bardzo kontrowersyjny w dzisiejszych czasach, a więc suplementy.  
Na wstępie od razu zaznaczę, że suplementy to tylko dodatki, a nie podstawy naszej diety. Mogą one 
polepszyć nasze wyniki, ułatwić trzymanie diety lub pełnić rolę prozdrowotną, jednak nie zrobią za nas 
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wszystkiego. 

Białko 
Jest to suplement diety, który w dużym stopniu może ułatwić nam funkcjonowanie. Często osoby 
początkujące nie są w stanie wyjeść potrzebnej podaży białka w diecie. Białko w proszku to bardzo 
wygodne rozwiązanie tego problemu. Możemy również z jego użyciem wykonywać naleśniki, omlety 
oraz wiele innych rzeczy. Spowoduje to znaczne ubogacenie naszej diety i przy okazji pozwoli zreali-
zować zakładane makro. Pamiętajmy, by nie opierać naszej diety o ten suplement! Używajmy białka w 
proszku jedynie raz w ciągu całego dnia. Bardzo częstych błędem osób początkujących jest utożsa-
mianie braku tego suplementu z brakiem przyrostu masy mięśniowej. Najczęściej jednak takie osoby 
po prostu nie dostarczają wystarczającej liczby kalorii.

Omega 3
Znajdujący się w kapsułkach olej rybi to grupa kwasów tłuszczowych omega 3, w skład której wcho-
dzi kwas EPA i DHA. Suplementacja kwasów omega 3 jest ważnym elementem diety jeśli jest ona 
uboga o nie. W dzisiejszych czasach przeważająca część osób ma zaburzony stosunek omega 6 
do omega 3.  Najlepiej zachowywać stosunek 1:1. Wówczas organizm będzie lepiej radzić sobie ze 
stanami zapalnymi, będziemy mogli zauważyć polepszenie się stanu naszej skóry oraz pozytywnie 
wpłynie na funkcjonowanie m.in układu sercowo-naczyniowego. 

Kreatyna
Bardzo często padają pytania czy warto ją suplementować, czy faktycznie ona coś daje ? Odpowiedź 
brzmi tak, jak najbardziej kreatyna pozytywnie wpływa na rozwój siły i co za tym idzie może 
pozytywnie wpłynąć na sylwetkę i rozwój masy mięśniowej. Kreatyna powoduje zwiększenie produkcji 
ATP, czyli energii wykorzystywanej w pierwszych 10 sekundach intensywnej pracy mięśni. Skutkiem 
stosowania kreatyny jest również uwodnienie komórek mięśniowych, co daje znacznie lepsze warunki 
do ich wzrostu.  Z tego względu odradzałbym stosowanie kreatyny osobom całkowicie początku-
jącym, w szczególności gdy trenują kalistenikę. Po pierwsze przez wzrost wagi wynikającej przez 
nawodnienie, nie będziemy w stanie określić czy dobrze dobraliśmy kalorie. Kolejnym argumentem 
jest fakt trenowania kalisteniki, gdzie wzrost wagi powoduje zmniejszenie siły względnej. Nasza siła 
bezwzględna powinna wzrosnąć, jednak będzie musiała sobie radzić z większą masą. Kreatynę sto-
sujemy codziennie, spożywając w okolicach 3-5 gramów.   

Witaminy
Często stosowanie dodatkowych witamin nie jest konieczne. Jeśli nasza dieta jest bogata w peł-
nowartościowe posiłki i jest zróżnicowana, nie musimy korzystać z dodatkowych suplementów. W 
przypadku, gdy zauważymy że nasza dieta jest monotonna lub jesteśmy na redukcji i znacznie ogra-
nicza to pulę naszego jedzenia, wówczas może skorzystać z gotowych multiwitamin. Pamiętajmy, by 
wybierać sprawdzone produkty dostosowane do specyfiki sportowców.  
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PRZYKŁADOWE PLANY ŻYWIENIA

ZESTAW 1
MEAL 1:
3 scrambled eggs, bread 70g + tomatoes 100g
532 kcal (42 C, 26 P, 29 F)

MEAL 2:
Pasta 90g, chicken 200g, vegetables 200g
744 kcal (81 C, 75 P, 11 F)

MEAL 3:
Oatmeal (100g oats, 200ml milk, 100g banana, apple 150g) + cottage cheese 200g
796 kcal (120 C, 40 P, 20 F)

MEAL 4:
Quark 150g, olive oil 10ml, any nuts 20g, cacao 20g, 1 kiwi (mix all with some water)
468 kcal (35C, 35 P, 20F)

IN TOTAL: 2540 KCAL ( 278 C, 176 P, 80 F )

ZESTAW 2
MEAL 1:
3 scrambled eggs, bread 70g + tomatoes 100g
532 kcal (42 C, 26 P, 29 F)

MEAL 2:
Pasta 90g, chicken 200g, vegetables 200g
744 kcal (81 C, 75 P, 11 F)

MEAL 3:
Oatmeal (100g oats, 200ml milk, 100g banana, apple 150g) + cottage cheese 200g
796 kcal (120 C, 40 P, 20 F)

MEAL 4:
Quark 150g, olive oil 10ml, any nuts 20g, cacao 20g, 1 kiwi (mix all with some water)
468 kcal (35C, 35 P, 20F)

IN TOTAL: 2540 KCAL ( 278 C, 176 P, 80 F )
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
JAK DUŻO BIAŁKA POWINIENEM SPOŻYWAĆ PO TRENINGU?
Bezpośrednio po zakończeniu treningu nie musimy szybko biec do domu, by spożyć posiłek potre-
ningowy. Badania pokazują, że jeśli zjemy posiłek po 2-3 h od zakończenia treningu nie spowoduje to 
negatywnych skutków. Jedynie jeśli mamy w perspektywie do wykonania kolejny trening tego same-
go dnia, powinniśmy spożyć posiłek wcześniej. Najważniejsza jest dzienna podaż kalorii oraz makro-
składników. Z tego względu rekomenduje Ci spożyć po treningu większy posiłek bogaty we wszystkie 
makroskładniki, który posiada 30-40 gramów białka. 

CO POWINIENEM JEŚĆ PRZED TRENINGIEM?
Wszystko zależy od tego ile czasu masz przed treningiem. Jeżeli planujesz rozpocząć trening w prze-
ciągu godziny od posiłku,zalecałbym spożyć coś lekkostrawnego, np. koktajl owocowy z niewielką 
ilością np. płatków owsianych i owocem. Natomiast jeżeli masz więcej czasu, możesz przygotować 
coś nieco większego, np. obiad w postaci makaronu z mięsem/rybą czy też omlet z dodatkiem 
owoców. Warto dostarczyć energię, pochodzącą z węglowodanów, nawet w postaci cukrów 
prostych, atakże nie zapominać o białku.

DLACZEGO NIE PRZYBIERAM NA MASIE?
Odpowiedź jest zazwyczaj bardzo prosta, nie spożywasz wystarczająco kalorii. Upewnij się, że krok 
po kroku obliczyłeś swoje zapotrzebowanie kaloryczne, korzystając z wzorów, które podałem w 
pierwszej części poradnika. Następnie upewnij się, że jesz więcej, będąc na nadwyżce kalorycznej, 
jestem przekonany, że będąc wytrwały osiągniesz swój cel, natomiast do tego potrzeba czasu, daj 
sobie kilka miesięcy. Upewnij się również, że nie masz żadnych problemów zdrowotnych, 
metabolicznych czy też hormonalnych a także, że trenujesz wystarczająco ciężko, jednocześnie 
dbając o regenerację.

JAK MOGĘ LICZYĆ SWOJE KALORIE?
Najlepszym sposobem jest użycie aplikacji. Ja osobiście używam bezpłatnej Myfitnesspal, która 
sprawdza się niezawodnie i coważne ma obszerną bazę produktów zarówno w języku angielskim i 
polskim. Wystarczy wpisać nazwę i ilość produktu, a aplikacja sama przelicza kalorie, makroskładniki 
oraz pozostałe statystyki. Istnieje również wersja obsługiwana przez przeglądarkę na komputerze. Z 
czasem prawdopodobnie będziesz w stanie samemu oszacować ile potrzebujesz spożywać, 
natomiast dla początkujących bardzo przydatne jest rozpoczęcie pracy z aplikacją, przynajmniej 
przez pierwsze miesiące, będziesz miał pewność, że robisz wszystko dobrze.

JAK SOBIE RADZIĆ Z BRAKIEM APETYTU?
Dla wielu osób, w tym dla mnie na początku problemem może być nagły przeskok na tak wysoką 
podaż kalorii np. z 2000 NA 3500. Nawet teraz czasami mam problem z przejedzeniem tylu posiłków. 
Na szczęście jest kilka sposobów, które mogą Ci nieco pomóc. Na początku weźmy pod uwagę pro-
dukty, które wybieramy. Pomimo tego, że jakość naszego jedzenia jest ważna, trzeba znaleźć balans i 
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nie podchodzić do tego bardzo restrykcyjnie. Jeżeli masz problem z apetytem, warto przemyśleć
dostarczanie niezbędnych kalorii z tzw. „śmieciowego jedzenia” lub po prostu tego mniej 
wartościowego. Weź pod uwagę, że produkty takie jak płatki owsiane, warzywa itd. często bogate są 
w błonnik, który kontroluje poziom cukru, natomiast wpływa na proces trawienia i wzmaga uczucie 
sytości. O ile na redukcji takie rozwiązanie jest bardzo pomocne, tak u osób potrzebujących dostar-
czyć dużą ilość kalorii wręcz przeciwnie.

Po drugie, nawodnienie. Jeżeli nie pijesz wystarczająco wody, Twój apetyt będzie słaby. W moim 
przypadku najlepiej to widać rano, kiedy wstaję, nie mam zupełnie apetytu i nie wyobrażam sobie 
posiłku zaraz po pobudce. W związku z tym, pierwszą czynnością jaką robię po wstanie z łóżka jest 
wypicie szklanki lub dwóch wody lub soku pomarańczowego.

Po trzecie, zmiksowane posiłki. W szczególności pomocne będą koktajle ( jako dodatków, dla 
podwyższenia kaloryczności można użyć zmiksowanych płatków owsianych, owoców, pestek lub 
orzechów, w szczególności tych ostatnich). W taki sposób pomagamy naszemu organizmowi i odcią-
żamy pracę jelit.

JAK SOBIE RADZIĆ Z DUŻYM APETYTEM?
Najlepszym sposobem odżywiania, jest ten, który nie sprawia Ci problemów. Bycie na redukcji wcale 
nie musi oznaczać chodzenia głodnym, może przyniesie Ci to efekty, ale na pewno nie w długim okre-
sie czasu. Musisz nauczyć się komponować posiłki, które są niskokaloryczne, a jednocześnie smacz-
ne i syte.. Dla przykładu: 300g ziemniaków, 150g kurczaka i 150g warzyw ma podobną ilość kalorii 
co paczka chipsów lub BigMac. Którym posiłkiem zaspokoisz głód na dłużej? Oczywiście, kurczak i
ziemniaki to nie jedyne połączenie, masz pełno możliwości. Tak jak wspomniałem wcześniej, warto w 
tym przypadku wybierać niskoprzetworzoną żywność bogatą w błonnik.
 
CZY MOGĘ ZRZUCAĆ TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ SPOŻYWAJĄC PRZETWORZONE 
PROUKTY? 
Oczywiście, że tak ! Przecież to nie produkty nie powodują otyłości tylko nadwyżka kaloryczna. Jeżeli 
tylko będziesz na deficycie będziesz w stanie spalać tkankę tłuszczową nawet na śmieciowym jedze-
niu. Oczywiście nie mówię tutaj o kwestiach zdrowotnych tylko wpływie na sylwetkę, bo w tym przy-
padku wyborem racjonalnym to nie jest i może powodować wiele negatywnych skutków. Głównym 
problemem jest to, że śmieciowe jedzenie, nie syci nas na długo i jest bardzo kaloryczne. W rezultacie 
bardzo ciężko podczas takiego żywienia trzymać kalorie w ryzach. To prowadzi nas do konkluzji: Nie 
trzeba całkowicie rezygnować z takich produktów, natomiast musi to być wliczone w Twój cel 
kaloryczny i należy znaleźć balans.
 



Odwiedź nas na mediach społecznościowych

Na końcu mojego poradnika chciałbym podzielić się z Tobą pewną myślą
„ODŻYWIANIE NIE PRZYNIESIE CI REZULTATÓW W KILKA DNI, TAK SAMO JAK 

ICH NIE ZNISZCZY.”

Odpowiedni sposób odżywiania, to proces, który ma stanowić dla Ciebie wyzwanie, ale 
nie powodować zbytniego przemęczenia. Efektów nie zobaczysz od razu, dlatego do-

brze zbilansowane dieta to taka, która pozwoli Ci nie tyle wytrwać co idealnie wpasować 
się w Twój ‘lifestyle’. Ważne, aby zwracać uwagę na to co jesz i przede wszystkim mieć 
świadomość, by odpowiednio reagować w nagłych wypadkach. Myślę, że brak wiedzy 
jest powodem zrezygnowania i tym samym braku efektów z gotowych diet kupionych 

od trenera/dietetyka. Coś nam wypadnie, nie mamy produktów i nie wiemy jak zareago-
wać, przez co odpuszczamy jeden raz, później drugi i tak dalej. Jeżeli raz na jakiś czas 
zdarzy Ci się zboczyć z drogi, nie przejmuj się. Po prostu, następnego dnia kontynuuj. 

Jeden dzień nie zrobi żadnej różnicy jeżeli jesteś nastawiony na długoterminowy proces i 
na pewno nie powinien być przyczyną odpuszczenia. Ten poradnik został stworzony, aby 

pomóc Ci postawić pierwsze kroki, które często nie są łatwe.




