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PoPrawianie odżywiania jest ważne

Twój dietetyk:

Wiadomo, że nic nie potrafi nam dać tyle 
zdrowia i tyle przyjemności, co jedzenie. 
Może dawać, jednak wielu osobom nie 

daje. Satysfakcję z posiłku osiągają ci, którzy wie-
dzą, że zawsze mogą jeść to, na co mają ochotę 
oraz najadać się do syta. Duża liczba osób, boryka 
się jednak z obawami, że sięganie po to, co mają 
ochotę jeść może być niezdrowe. Niektóre z nich 
boją się, często nie bez racji, że najadanie się może 
prowadzić do tycia. 
Wiadomo dziś, że każdy mógłby czerpać z jedzenia 
bardzo dużo zdrowia i przyjemności. Wystarczy, 
że znajdzie dietetyka, który poprawi uregulowa-
nie poczucia apetytu, głodu i sytości. Właśnie na 
podstawie tych sygnałów, płynących z organizmu, 
większość osób zazwyczaj dobiera sobie pożywie-
nie. Po ich dobrym wyregulowaniu apetyt zawsze 
przychodzi tylko na to, co zdrowe, a pojawiająca się 
we właściwym czasie sytość jest wyraźnym sygna-
łem, by nie zjeść za dużo. Tak więc dzięki dobremu 
dietetykowi można jeść zawsze to, na co przyjdzie 
ochota, jeść do woli i przez to czerpać z jedzenia 
możliwe najwięcej zdrowia oraz radości.

Amerykanie mówią, że każdy 
powinien mieć swojego lekarza 
i adwokata. Na razie nie wiedzą, 
że co innego jest ważniejsze. 
Bezsprzecznie każdy powinien mieć 
swojego dietetyka. 

Dietetyk, poznawszy swojego pacjenta, wskaże na 
początek, jak doprowadzić do uzyskania regularno-
ści w odżywianiu. Potem skupi się na proponowaniu 
dwóch zmian w odżywianiu w każdym miesiącu. To 
niby nie jest dużo. Jednak w myśl przysłowia „ziarnko 
do ziarnka, a zbierze się miarka”, po pewnym cza-
sie okaże się, że odżywianie zmieniło się znacząco. 
A dzięki dobremu dietetykowi zmieni się na lepsze. 
Systematyczne, trafnie dobrane zmiany sprawią, że 
dojdzie do znaczącej poprawy uregulowania poczu-
cia apetytu, głodu i sytości oraz spowodują, iż auto-
matycznie ukształtują się i utrwalą nowe, korzystne 
nawyki oraz upodobania żywieniowe. To właśnie one 

pozwalają na dołączenie do grona osób, które mogą 
jeść to, na co im przychodzi ochota oraz najadać się 
do syta i dzięki temu czerpać z jedzenia możliwie 
najwięcej zdrowia i radości. 

Usługę poprawiania odżywiania potrafią skutecz-
nie wykonać dietetycy posługujący się Programem 
DrDietman. Można w nim znaleźć ich listę i dane 
kontaktowe.

Program DrDietman opracował cukrzyk jako na-
rzędzie wspomagające wprowadzenie właściwych 
zmian w swoim odżywianiu. Z czasem korzystają-
cy z niego dietetycy, cukrzycy i osoby podejmujące 
odchudzanie zaczęły postulować jego szersze udo-
stępnienie.

Program pozwala na wpisanie do niego składu spo-
żytych posiłków ułożonych w formie jadłospisów, 
zwanych dalej jadłospisami zrealizowanymi. Powin-
ny one obejmować siedem kolejnych dni. Jest przy 
tym wskazane, żeby wpisywane porcje były ważo-
ne. Trzeba dokładnie wiedzieć, ile czego się je. Po 
pewnym czasie ważone porcje zostaną utrwalone 
w pamięci i ich odmierzanie stanie się odruchowe. 
Ułatwi to codzienne dobieranie odpowiednich po-
siłków. Warto mieć na uwadze, że wiele osób tyje, 
dlatego, że przynajmniej raz na jakiś czas nie waży 
spożywanych porcji. Sprzyja to bezwiednie stopnio-
wemu ich powiększaniu i po czasie może się oka-
zać, że dana osoba je o wiele za dużo. 

Wpisane jadłospisy oraz ich analizy wykonane 
przez Program umożliwią dietetykowi poznanie 
i ocenienie odżywiania danej osoby. Pomocne tak-
że będą informacje o jej cechach (m.in. płeć, wiek, 
wzrost, masa ciała, poziom aktywności fizycznej) 
oraz o jej stanie zdrowia i stosowanym leczeniu 
(wyniki badań lekarskich, przyjmowane lekarstwa). 
Na tej podstawie dietetyk opracowuje indywidualną 
normę żywieniową i wpisuje ją do Programu.  

Opracowanie normy żywieniowej obejmuje 
w szczególności ustalenie zalecanej kaloryczności 
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pożywienia. Dietetyk trzyma się tu zasady, że na po-
czątku należy przyjąć kaloryczność średnią z jadło-
spisów z pierwszych siedmiu kolejnych dni. Chodzi 
o to, żeby za szybko nie wprowadzać w odżywianiu 
danej osoby zbyt dużych zmian, których przyjęcie 
może być trudne. Zazwyczaj jednak kaloryczność 
ustaloną na początku wykonywania usługi trzeba 
będzie systematycznie obniżać.  

 Znając dzienną kaloryczność pożywienia, diete-
tyk może już zaproponować plan posiłków. Po-
winno ich być co najmniej cztery, a lepiej – pięć. 
Powinny być spożywane regularnie, czyli o sta-
łych porach i w tych samych odstępach czasu. 
Każdy z nich powinien mieć podobną kalorycz-
ność i objętość. Plan ten dietetyk uzgadnia z za-
interesowaną osobą.  

Szczególne znaczenie ma ustalenie poziomu spo-
życia węglowodanów. To właśnie one są w głównej 
mierze odpowiedzialne za przybieranie na wadze. 
Udział węglowodanów w diecie powinien stano-
wić około 45–55% całkowitej energii otrzymywa-
nej z pożywienia. Powinny one zostać rozłożone 

równomiernie, czyli każdy z posiłków powinien za-
wierać taką samą ilość węglowodanów.

Ważne jest także rozłożenie tłuszczów na posiłki. 
Ich zalecane spożycie łączne powinno się mieścić 
w przedziale od 25 do 40% całkowitej energetycz-
ności diety. Tłuszcze mają wpływ na odczuwanie 
sytości, ponieważ spowalniają trawienie.

Ustalona norma żywieniowa 
wraz z planem posiłków będzie 
odtąd stanowiła wzorzec 
prawidłowego odżywiania, do 
którego wprowadzenia w życie 
będą dalej dążyli dietetyk wraz 
z zainteresowaną osobą.

Po ustaleniu normy żywieniowej oraz planu posił-
ków dana osoba powinna raz na miesiąc wpisywać 
do Programu swoje zrealizowane jadłospisy za 
okres siedmiu kolejnych dni lub przesyłać je diete-
tykowi celem wpisania ich do Programu. Rolą die-
tetyka będzie przedstawianie zainteresowanej oso-
bie uwag i opinii o jej odżywianiu oraz wskazywanie 

Kalograf – analiza 

jadłospisu, który nie 

zapewnił regularnego 

zasilania organizmu energią 

z pożywienia.



 https://www.poprawianieodzywiania.pl/ 3

PoPrawianie odżywiania jest ważne

Twój dietetyk:

dwóch zmian do wprowadzenia w nadchodzącym 
okresie. Te comiesięczne wspólne działania powin-
ny być kontynuowane przez co najmniej rok, a naj-
lepiej przez dwa lata.

Regularne odżywianie się posiłkami, z których każ-
dy spożywany jest codziennie o tej samej godzinie 
i w podobnej wielkości, jest łatwe do przyjęcia. Jest 
bowiem zgodne z potrzebami organizmu. Bardzo 
szybko się okazuje, że głód zaczyna pojawiać się tyl-
ko w porze zaplanowanych posiłków. Nie występują 
też stany niemiłego przejedzenia. Żołądek stopnio-
wo dostosowuje swoją objętość do wielkości posił-
ków. Dlatego, w miarę zbliżania się do zakończenia 
danego posiłku, daje się odczuć, że żołądek staje się 
już pełny. To odczucie sprawia, że chęć kontynuowa-
nia jedzenia powoli sama mija. W ten sposób będzie 
stopniowo kształtowało się przekonanie, że można 
jeść tyle, ile chce, bo po spożyciu odpowiedniej porcji 
po prostu nie będzie się chciało jeść więcej. Będzie 
też kształtował się nawyk regularnego odżywiania. 

W obecnych czasach, kiedy się ruszamy mniej niż 
niegdyś, bardzo ważne jest ograniczenie spożycia 

węglowodanów szybkowchłanialnych. Chodzi 
o zastąpienie ich takimi, które pozwalają na kom-
ponowanie posiłków o wypadkowym indeksie 
glikemicznym nie większym niż 55. Dietetyk zapro-
ponuje zmniejszenie spożycia cukru, ciast, słody-
czy czy słodzonych napojów oraz niektórych owo-
ców. Niekiedy nie przychodzi to trudno, bo wiedza 
o szkodliwości ich spożywania jest powszechna 
i akceptowalna. Oczywiście, dietetyk ułatwi spra-
wę poprzez proponowanie zamienników. 

Wskazane niekiedy staje się też ograniczenie spo-
życia ziemniaków, frytek, białego pieczywa oraz 
wszystkich produktów zawierających oczyszczoną 
mąkę. Problem w tym, że wiele osób je lubi, jada 
i wcale nie chce z nich zrezygnować. Dlatego diete-
tyk nie będzie proponował wyrzekania się ich, lecz 
podpowie, czym je zastąpić. Zmiany, co oczywiste, 
powinny być wprowadzane powoli, tak, by nie ogra-
niczać przyjemności jedzenia. Z czasem te nowe 
proponowane przez dietetyka produkty zostaną 
zaakceptowanie i polubione, więc apetyt będzie 
przychodził właśnie na nie. Wcześniej spożywane 
produkty mniej korzystne zostaną zapomniane.

Kalograf – analiza jadłospisu, 

który zapewnił regularne 

zasilanie organizmu energią 

z pożywienia.
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Każdy człowiek powinien odżywiać się produktami 
dobranymi ze szczególną starannością. Dietetyk 
będzie co miesiąc proponował stopniowe zastępo-
wanie produktów zawierających składniki szkodli-
we lub tylko nieobojętne dla zdrowia takimi, które 
są uważane za bardziej korzystne i wartościowe.

Regularne odżywianie, w tym codzienne utrzymy-
wanie stałej kaloryczności pożywienia, powoduje, 
że – za sprawą homeostazy – organizm dąży do 
utrzymywania stałego poziomu zapasów tkan-
ki tłuszczowej. Można więc dobrać taką dzienną 
kaloryczność pożywienia, przy której organizm 
będzie stale utrzymywał zadowalającą, stałą 
masę ciała. Nie można jej jednak wprowadzać 
natychmiast. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dietetyk 
będzie proponował obniżenie dziennej kalorycz-
ności pożywienia o 50–100 kcal, mniej więcej co 
dwa miesiące, aż masa ciała ustabilizuje się na 
zadowalającym poziomie. Dzienną kaloryczność 
pożywienia, przy której masa ciała utrzymuje się 
na zadowalającym poziomie, należy uznać za do-
braną prawidłowo. 

Poprawianie odżywiania z użyciem 
Programu DrDietman prowadzi 
także do znaczącego wzrostu 
wiedzy danej osoby dotyczącej 
zdrowego odżywiania. Wiedzy 
praktycznej, bo ukierunkowanej na 
jej własne odżywianie. Pogłębiają 
ją zarówno porady otrzymywane 
od Doradcy, jak i specjalistyczne, 
lecz przedstawione w sposób 
zrozumiały, analizy zrealizowanych 
jadłospisów. Chroni ona także 
przed uleganiem szkodliwym 
poglądom, które są wyłącznie 
faktami medialnymi. 

Z czasem synergiczne działanie wiedzy uzyskanej 
od dietetyka, wpływ korzystnych, nowych nawyków 
i upodobań żywieniowych oraz odpowiednio ure-
gulowanego apetytu sprawią, że będzie można za-
wsze jeść to, na co przychodzi ochota i tyle, żeby 
delektować się błogą sytością. Wtedy jedzenie bę-
dzie dawać możliwie najwięcej zdrowia i radości. 

Raz rozpoczętą współpracę z dietetykiem warto kontynuować w dłuższym okresie czasu.  
Istnieje bowiem wiele czynników prowadzących do rozregulowywania odżywiania.


