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Pamiętam jak leżałam na kanapie u rodziców w domu i pomyślałam: no, nie!
Ludzie muszą mieć zdrowostkową wiedzę w pigułce. Jak szybko zabrałam się
za pisanie, tak równie szybko je skończyłam. Dlaczego? Czułam, że to jeszcze
nie pora. Jeszcze nie ten czas i nie na tyle dobrze usystematyzowana wiedza.
Od zawsze chciałam, by Zdrowostki były rzetelnym źródłem wiedzy, dlatego
książka, która powstałaby w tamtym czasie, wylądowałaby w szufladzie, bo nie
byłabym na 100% pewna jej merytoryki.

obalamy mity PLANY książka
junior
Z Martyną łączy nas chęć edukowania coraz
większej grupy osób i uświadamiania, co jest
#dobre dla nas, naszego zdrowia i dla planety.
Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy coraz
bardziej Świadomiejecie! Bardzo ważna jest dla
nas szczerość w stosunku do Was, dlatego
SZANUJEMY MARTYNĘ ZA AUTENTYCZNOŚĆ
I RZETELNOŚĆ.
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o współpracach
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Skąd pomysł?

HISTORIA

W październiku 2020 roku Martyna Żmuda-Trzebiatowska aka Zdrowostki
i Szymon Witczak aka #NIENARAZ spotkali się w Warszawie i szukali
pomysłu na siebie. Oboje znali się wcześniej ze współpracy z marką DayUp.
Idea Świadomiejesz to przede wszystkim słuchanie i odkrywanie siebie.
Rozmowa z wewnętrznym ja: co lubimy, czego nie, co sprawia nam
przykrość, a co wpływa na nasze zadowolenie. To kiełkowanie decyzji
o zmianach, które powinny się u nas wydarzyć, aby być po prostu
radośniejszymi, zdrowszymi i szczęśliwszymi ludźmi. Nasze życie nie
musi być zaplanowane przez przekazy reklamowe, media, polityków, przez
influencerów, którzy chcą nas edukować jak mamy żyć czy przez utarte
schematy znane nam od dziada pradziada - od lat.

MY NIE MUSIMY ŻYĆ JAK INNI,
MY MOŻEMY ŻYĆ JAK CHCEMY.
Pandemia zatrzymała ludzi w domach, ale świat pędzi każdego dnia
coraz szybciej. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać rozwoju technologii, ale
możemy ograniczać jej konsumpcję. Internet stwarza ogrom możliwości
zdobywania wiedzy, ale jednocześnie wpędza miliony ludzi w kompleksy,
że nie są NAJNAJNAJ. Nikt taki nie jest.
Oboje wierzymy, że nie tylko zdrowe jedzenie oraz czytanie składów to
klucz do spokojnej głowy. Idea Świadomiejesz to pokazywanie drogi do
bycia bardziej świadomymi ludźmi.
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SKĄD POMYSŁ NA KSIĄŻKĘ?
uktów spożywczych tuczy.

PIERWSZA MYŚL NA NAPISANIE KSIĄŻKI
WPADŁA W MAJU 2019 ROKU.
Byłam na 1 roku studiów magisterskich z dietetyki. Licencjat miałam
już za sobą. Zdrowostki założyłam w czerwcu 2018 roku. Po rocznym
prowadzeniu profilu, który rósł w zwariowanym tempie, zauważyłam,
że prędzej czy później, Zdrowostki będą na tyle duże pod względem
ilości postów i przekazywanych treści, że obserwatorom będzie ciężko
wszystko ogarnąć. Pamiętam jak leżałam na kanapie u rodziców w domu
i pomyślałam:

NO, NIE!

Ludzie muszą mieć zdrowostkową wiedzę w pigułce. Jak szybko zabrałam
się za pisanie, tak równie szybko je skończyłam.

DLACZEGO?
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SKĄD POMYSŁ NA KSIĄŻKĘ?
Czułam, że to jeszcze nie pora. Jeszcze nie ten czas i nie na tyle dobrze
usystematyzowana wiedza. Od zawsze chciałam, by Zdrowostki były
rzetelnym źródłem wiedzy, dlatego książka, która powstałaby w tamtym
czasie, wylądowałaby w szufladzie, bo nie byłabym na 100% pewna jej
merytoryki.
W październiku 2020 roku spotkałam się z Szymonem, z którym zaczęła
się jazda bez trzymanki. Widział wielki potencjał w profilu i uznał, że
jak połączymy siły - Zdrowostki będą największą w Polsce platformą
edukacyjną. W grudniu 2020 zrobiłam kolejne podejście do napisania
książki. Książki, która miała nawet swój tytuł: “Świadomiejesz”. Książka z
tytułem, ale bez treści to nie książka, więc zaczęłam pisać. Pisałam, pisałam
i pisałam, aż napisałam! Dzięki pracy ponad 6 osób, “Świadomiejesz” miała
swoją premierę 10.01.2022 roku.

TAK, MOJA KSIĄŻKA TO RZETELNE ŹRÓDŁO WIEDZY,
KTÓRE DAJE ŚWIADOMOŚĆ I UCZY ZDROWEGO
OBRACANIA SIĘ W SPOŻYWCZYM ŚWIECIE.
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ZDROWOSTKI.TEAM
Martyna aka @zdrowostki
Pszczoły nie tracą czasu na tłumaczenie
muchom, że miód jest lepszy niż gówno.
BĄDŹ JAK PSZCZOŁA! RÓB SWOJE
I NIKOMU SIĘ NIE TŁUMACZ ;)
Piosenka: Julia Pośnik “Julia w Mieście”

PRODUKT MIESIĄCA:

gotowa zupa grecka Chef Select
x Nowalijka z Lidla

NETFLIX:

serial “Sposób na morderstwo”,
“Kalifat”

FILM:

“Jak pokochałam gangstera”,”Bajecznie
bogaci Azjaci”

KINO:

nie byłam długo w kinie, więc na bieżąco
nic nie polecę :D jednak z perspektywy
czasu warto obejrzeć “Czerwona Jaskółka”

PODCAST:

Piąte: Nie zabijaj - świetne historie oparte
na faktach. Słucham przed zaśnięciem :)

POLECA

KSIĄŻKA:
“Chrobot” Tomasz Michniewicz – genialna
książka, oparta na faktach. Historia 7 osób
z różnych zakątków świata.
Jestem szczęśliwa, kiedy w mojej głowie
panuje spokój. Lubię trzymać rękę na
pulsie i mieć świadomość, że gdyby “coś
się stało” poradzę sobie. Jestem szczęśliwa,
kiedy mam przy sobie wartościowych
ludzi, którzy wspierają się nawzajem.
Nakrzyczą, kiedy potrzeba i podniosą
głowę do góry, jak w życiu się nie układa.
Jestem szczęśliwa, kiedy karmię swój
organizm - mojego najlepszego kumpla
– super jedzeniem. Czuję, co mu służy,
a dzięki temu, mam siłę robić piękne
rzeczy dla innych. Jestem szczęśliwa,
kiedy widzę, że profil Zdrowostki pomaga
wielu osobom. Jestem szczęśliwa, kiedy
otrzymuję od totalnie obcych mi ludzi,
miłe i budujące mnie wiadomości
z informacją jak świadomość
konsumencka zmieniła ich życie na lepsze,
zdrowsze, szczęśliwsze :) Jestem szczęśliwa,
kiedy budzę się rano i czuję, że oddycham.
Czuję, że mogę ruszać rękami i nogami.
Czuję, że widzę i słyszę. Skaczę z radości,
kiedy wiem, że dostałam kolejny dzień
w prezencie. Zawsze dążę do tego, by go
dobrze wykorzystać.
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Martyna aka @zdrowostki

POLECA

WKURZA MNIE,

że ludzie nie odnoszą się do siebie
z szacunkiem. Wkurza mnie wieczne
pieniactwo, przypierdzielanie się do
wszystkiego i szukania zła tam, gdzie go
nie ma. Wkurza mnie, że ludzie olewają
swoje zdrowie, swoje ciało, swoje życie.
Wkurza mnie, że nasz kraj robi obywatelom
pod górkę, nie wyciągając ręki do pomocy.
Wkurza mnie, że odkładam wiele rzeczy na
później, zamiast zrobić to od razu. Wkurza
mnie, że szybko się denerwuje. Wkurza
mnie, że nie umiem śpiewać ani malować.
Wkurza mnie, że jeszcze nie ruszyłam tyłka
i nie zapisałam się na lekcje włoskiego ;D

CO BYM POWIEDZIAŁA SOBIE
SPRZED 5 LAT?
Masz w sobie dużo siły
i umiejętności, by robić piękne
rzeczy i być wizjonerką.

PLANUJĘ...

zaadoptować czarnego jak smoła kociaka
i nazwać go Bazyl. Planuję dalej robić z
moim cudownym zespołem piękne rzeczy
dla innych ludzi.

LUBIĘ SIEBIE,

bo wiem, że jak coś sobie postanowię, to
zrobię wszystko, by do tego dojść. Lubię
siebie, bo wiem, że mam w sobie dużo
dobra i empatii. Zawsze chcę dla wszystkich
dobrze. Nigdy nie rzucam kłód pod nogi.
Lubię siebie za to, że mimo całego zła
świata, staram się być dobrym człowiekiem
i dawać innym radość. Lubię siebie za to, że
nie odpuszczam i nie boję się ryzykować.
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Miśka aka @michalina.szydelko

ZŁOTA MYŚL

POLECA

WYOBRAŹNIA JEST WAŻNIEJSZA OD WIEDZY.
WIEDZA JEST OGRANICZONA.

kliknij w numerki
MIESIĄCA:
po muzyczkę ode mnie PRODUKT
PASZTET Z DOBREJ KALORII I PARÓWKI VEGE OD TARCZYŃSKI.
ZŁOTO!!

NETFLIX:

Filmy naszej młodości – szczególnie odcinci: Pretty Woman,
Kevin sam w domu, Dirty Dancing

PODCAST: PIERWSZA RANDKA
NATALIA KUSIAK

KINO:

Czekam cierpliwie na nowego Batmana!

Jestem szczęśliwa, gdy NIC NIE MUSZĘ,
a wszystko mogę. Może być w domu, ale
bez wytykania sobie drzemki w ciągu dnia.
Wkurza mnie, gdy ktoś używa,

BO TY JESTEŚ TAKI SRAKI I OWAKI.

Co mi to ma dać? W czym ma pomóc?
Przebywam ze sobą 24 h, 7 dni w tygodniu.
Planuje więcej medytować i dbać o spokój
głowy. Nie wkurzać się na rzeczy, na które
nie mam wpływu… baby steps
Lubię siebie, bo jestem pracowita i uparta
jeśli mi na kimś lub na czymś zależy. Uważam
też, że mam dużo empatii w sobie i wiary w
dobroć drugiego człowieka.
Powiedziałabym…

JESTEŚ WYSTARCZAJĄCA.

Nie goń. Dojdziesz tam gdzie chcesz.
Spokojnie i bez paniki Mała. I… jedz więcej!
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Szymon aka @szymito

KLIK!

POLECA

KROK PO KROKU #NIENARAZ

PODCAST: BANAŁ – PIOTR BIAŁASIEWICZ
PRODUKT MIESIĄCA:

pierogi gyoza z kurczakiem (kupuje w Lidlu hurtem :D)

FILM KINOWY:
C’mon C’mon

Forma dokumentalna, czarno biała. Dzieci przewidują jak będzie wyglądała przyszłość.
Ciekawy format, może odrobinę za długi, ale warty obejrzenia.

FILM KLASYK:

Barwy ochronne reż. Krzysztof Zanussi
Filmy Krzysztofa Zanussiego sprawiają, że drugie
tyle czasu (co trwają) - rozmawiamy o nich,
następnie szukamy podobieństw w dzisiejszych
czasach (a to filmy ponad 40 letnie) i stwierdzamy,
że wiele się nie zmieniło. Polecam!

REFLEKSJA PO FILMIE:

CZY WARTO BYĆ PRZYZWOITYM?
NA PEWNO WARTO, ALE CZY SIĘ OPŁACA?
NA PEWNO NIE!
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Szymon aka @szymito

POLECA

KLIKNIJ BY POSŁUCHAĆ MUZYKI
Ostatnio słucham bardzo dużo muzyki bez słów, która wspomaga moją koncentrację.
Czuję się dużo spokojniejszy oraz odporny na rzeczy, które i tak nie mogę zmienić lub
nie mam na nie wpływu. Wcześniej niepotrzebnie mnie wytrącały z równowagi i nie
skupiałem się na priorytetach.

KSIĄ
ŻKI

Czytam dużo, staram się codziennie, nawet 20 minut w metrze.
Do 21 roku życia nie czytałem praktycznie w ogóle. Czułem się ubogi
w wiedzę i zaczęło mi to bardzo przeszkadzać. Teraz nie wyobrażam
sobie, aby było inaczej. To nawyk, który stał się uzależnieniem, ale
raczej zdrowym :) Zazwyczaj mam odpalone 5 książek jednocześnie
i tygodniowo słucham jeszcze 1-2 audiobooki podczas wykonywania
rutynowych czynności. Chce mieć świadomość tego, co dzieje się
teraz, kiedyś i co może czekać nas w przyszłości. Książką Pani Natalii
Hatalskiej zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Zostawię Was z jedną
myślą, która pozostała mi po jej przeczytaniu:

“TECHNOLOGIA NAS JUŻ WYPRZEDZIŁA I MUSIMY SIĘ Z TYM POGODZIĆ.
NIE ZATRZYMAMY ROZWOJU ŚWIATA INTERNETOWEGO, ALE MOŻEMY BYĆ
ŚWIADOMI CO, GDZIE I DLACZEGO. WTEDY WYBÓR NALEŻY DO NAS, A ZAWSZE
LEPIEJ MIEĆ WŁASNE ZDANIE”

KLASYK: MILAN KUNDERA “NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU”
W powieściach nie lubię
lania wody, niepotrzebnych
opisów. Tutaj podrozdziały,
które czasami mają stronę
– zawierają więcej treści
niż niejeden 20 stronicowy
rozdział średniej jakości
literatury.
Książkę przełożyła
Agnieszka Holland.

Jestem szczęśliwy, kiedy mogę w spokoju zjeść, porozmawiać i
nie muszę nigdzie pędzić. Jestem szczęśliwy, gdy tworzę muzykę
w studio, biegam i czytam książki. Staram się być szczęśliwy na
co dzień.
Wkurza mnie, gdy ktoś propaguje teorie spiskowe, które nie mają
nic wspólnego z rzetelną wiedzą, a przez swoje masowe dotarcie
do społeczeństwa sprawiają, że ludzie mniej świadomi zagrożeń
płynących z takich treści biorą to za prawdę.
Planuję wyjechać z Polski na więcej niż tygodniowe wakacje.
Lubię siebie, bo wiem, że tylko wtedy mogę lubić innych.
CO BYŚ POWIEDZIAŁ SOBIE SPRZED 5 LAT?
Czemu bałeś się spróbować żyć inaczej?

POLECAMY FAJNE RZECZY!
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Ania aka @annathomas.dietetyk
KSIĄŻKA:
„Wyloguj swój mózg”

to książka Andresa Hansena, szwedzkiego
psychiatry, który prowadzi badania nad
współczesnymi technologiami i
ich
wpływem na ludzką psychikę. Ta książka
opisuje, jak bardzo (z biologicznego
punktu widzenia) nasze mózgi nie są
przystosowane do technologii, jakimi się
otaczamy. Kilkukrotnie odpowiada też na
pytanie, dlaczego żywność przetworzona
jest dla nas częściej bardziej atrakcyjna niż
ta nieprzetworzona. Autor cytuje sporo
badań naukowych, które potwierdzają, że
odpowiednia higiena „cyfrowa” jest istotna
zarówno dla zdrowia fizycznego, jak
i psychicznego.

POLECA

FILMOWY KLASYK NA NETFLIX:
„Czerwony Smok”

Bretta Ratnera z wujkiem Hopkinsem
i niezawodnym Edwardem Nortonem
w rolach głównych. Hipnotyzujący od
początku do końca!

PODCAST: „Śledztwo Pisma”

to reporterski podcast o
nieprawdopodobnych wydarzeniach,
jakie miały miejsce w naszym kraju.
Dochodzenie do prawdy wraz z
reporterami, weryfikowanie dowodów
i szukanie połączeń jest czasem
przerażającą, ale też fascynującą przygodą.

„Dział Zagraniczny”

Macieja Okraszewskiego to dla mnie
dziennikarstwo, na jakie nie zasługujemy.
Odcinek o tym, jak głośno jest pod
powierzchnią morza był przeze mnie
cytowany na każdym możliwym spotkaniu
towarzyskim. Wiedzieliście, że krewetki
są bardzo głośne?! Zanieczyszczenie wód
mórz i oceanów hałasem to poważny
problem, warto się z nim zapoznać!

ODKRYCIE:

koreańska pasta gochujang, dostępna w
Lidlu i Biedrze przy tygodniu azjatyckim!
To coś więcej niż tylko ostry smak!.
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Ania aka @annathomas.dietetyk

POLECA

JESTEM SZCZĘŚLIWA, GDY DOBRZE ZJEM.
KIEDY UGOTUJE COŚ PYSZNEGO DLA SIEBIE I INNYCH,
SPĘDZAJĄC CZAS W TOWARZYSTWIE.

Wkurza mnie, kiedy inni są mało empatyczni, kiedy
nie potrafią ocenić sytuacji od środka, a tylko patrzą
pusto na zewnątrz.
PLANUJĘ WIĘCEJ CZYTAĆ, TO SPRAWIA, ŻE WIĘCEJ
WIEM, ROZUMIEM I UWAŻAM.

LUBIĘ SIEBIE ZA NIEKOŃCZĄCĄ SIĘ CIERPLIWOŚĆ.
NIE WYJDZIE RAZ? LUZ, SPRÓBUJ JESZCZE RAZ.
NIE WYSZŁO SZESNASTY RAZ? MOŻE TERAZ SIĘ UDA!

SOBIE SPRZED 5 LAT POWIEDZIAŁABYM:
NIE BĘDZIE ŁATWO, ALE PORADZISZ SOBIE ZE
WSZYSTKIM. I ZAPISUJ PRZEPISY!

POLECAMY FAJNE RZECZY!
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MITY PREMIERA
MAGICZNE UJEMNE KALORIE

„Zimne napoje, lody i sorbety można jeść, bo są zimne
i żeby organizm mógł je strawić musi najpierw je ocieplić, oddając energię”.

Zacznijmy od tego, że nie istnieje żaden produkt spożywczy, który ma
mniej niż zero kalorii.

ZERO KALORII MA WODA.

Bardzo niewiele kalorii mają też wszystkie produkty, które bazują na
wodzie – niesłodzone herbaty, napary, niektóre warzywa (szczególnie te z
rodziny dyniowatych – ogórek, melon, arbuz). PRAWDĄ JEST, że istnieje
coś takiego jak termiczny efekt pożywienia. Pojęciem tym określa się sumę
wydatków energetycznych, związanych z energią, jaką nasz organizm musi
dostarczyć, aby sprawić, że posiłek będzie strawiony (praca enzymatyczna,
mechaniczna – gryzienie, transportowa). Zakłada się, że wynosi około

10% SUMY WSZYSTKICH ZJEDZONYCH POKARMÓW. ZATEM
JEŚLI W CIĄGU DNIA ZJEMY 2000 KCAL, 200 Z NICH „SPALIMY”
POPRZEZ TRAWIENIE, GRYZIENIE ITD.
Weźmy więc ogórka. Ogórek gruntowy to jakieś 5 KCAL. Termiczny efekt
ogórka to pół kalorii, wciąż zostaje nam 4,5, które nasz organizm przyjmuje
z godnością. No dobrze, ale co z zimnymi produktami? Czy jest w tym
micie, chociaż ziarnko prawdy? Jest, ale bardzo, bardzo, bardzo malutkie,
mikroskopijne wręcz. Żeby to wytłumaczyć, potrzebna będzie wyższa
matematyka.
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MITY PREMIERA
MAGICZNE UJEMNE KALORIE

Autor: ANNA THOMAS
DIETETYK

Zapominamy o lodach i sorbetach, bo jak wiemy z poprzedniego równania,
tylko około 10% z nich może nam „uciec”, reszta się wspaniale wchłania.
Weźmy zatem zimną, bezkaloryczną wodę.

1 KALORIA (CAL) TO ILOŚĆ ENERGII, JAKĄ POTRZEBA DO
OGRZANIA 1 GRAMA WODY O 1 STOPIEŃ CELSJUSZA.
Załóżmy, że w ciągu dnia przyjmowalibyśmy litr (1000 g) zimnej wody
(powiedzmy o temperaturze 8 stopni C). Nasze ciała mają średnią
temperaturę 36,6 stopni C, więc wypijana zimna woda, musiałaby być
ogrzana o 28,6 stopnia C. Pijąc litr takiej wody dziennie, jesteśmy „na
minusie” 2860 kalorii. Jak to!? A tak to, że przyjęło się mówić powszechnie,
że dane produkty mają tyle i tyle kalorii. W rzeczywistości jednak mowa
jest o kilokaloriach. Jeśli spojrzymy jeszcze raz na nasz wynik, okaże się, że
to zaledwie... niecałe trzy „nasze” kalorie (tzn. kilokalorie – kcal).

JAK TO SIĘ MA DO ODCHUDZANIA? ŚREDNIO, ŻEBY „ZGUBIĆ”
JEDEN KILOGRAM MASY CIAŁA, POTRZEBA SPALIĆ 7000 KCAL
(SŁOWNIE: SIEDEM TYSIĘCY KILOKALORII).
Zakładając, że codziennie wypijalibyśmy litr zimnej wody, w prostym
rozrachunku okaże się, że potrzeba ponad dwóch lat (!!!) na schudnięcie
kilograma. To co, ogarniamy nawyki żywieniowe czy pijemy lodowatą
wodę przez dekadę, żeby zgubić nagromadzone 4 kilogramy w nadwyżce?
Calcagno M, Kahleova H, Alwarith J, Burgess NN, Flores RA, Busta ML, Barnard ND. The Thermic Effect of Food: A Review. J Am
Coll Nutr. 2019 Aug;38(6):547-551. doi: 10.1080/07315724.2018.1552544. Epub 2019 Apr 25. PMID: 31021710.
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MITY PREMIERA
ZIEMNIAKI TUCZĄ. ILE RAZY TO SŁYSZELIŚCIE?
JA NIESKOŃCZENIE WIELE...

Wyjaśnijmy sobie to raz na zawsze – nie ma żadnych dowodów na to,
że jakaś grupa produktów spożywczych tuczy.

Zacznijmy od podstaw. Każdy z nas ma swoją wartość całkowitej przemiany
materii (wyrażoną w kilokaloriach), która mówi o tym, ile powinniśmy
jeść, aby zostać w obecnej masie ciała. Ta wartość kcal jest zależna od płci,
wieku, wzrostu, stanu fizjologicznego, aktualnej masy ciała i aktywności
fizycznej, u mnie wynosi 1950 kcal. Oznacza to, że muszę zjadać tyle kalorii
codziennie, żeby utrzymać wagę, jeśli chciałabym schudnąć – muszę jeść
mniej niż 1950 kcal, jeśli chciałabym przytyć – muszę jeść więcej niż 1950
kcal, oto cała filozofia!

WIĘCEJ O TYM PISAŁA MARTYNA
W KSIĄŻCE „ŚWIADOMIEJESZ”.
Zatem można byłoby (chociaż tego nie polecam) jeść same ziemniaki na
śniadanie, obiad i kolację i chudnąć, o ile zebrane w ciągu dnia kalorie będą
poniżej naszej wartości całkowitej przemiany materii. To ilość zjedzonych
w ciągu całego dnia kalorii wpływa na to, czy chudniemy, czy tyjemy!
Owszem, istnieje żywność, która spożywana w dużych ilościach ułatwia
przyjmowanie zbyt dużej ilości kcal – są to na przykład słodycze i
słone przekąski. Przez niską zawartość błonnika i białka (składników
odpowiedzialnych za sytość) nie najadamy się nimi, więc możemy zjeść
ich sporo na raz, dostarczając sobie bardzo dużo kalorii.

Czy ziemniaki należą do takiej grupy żywności?

>>>>>>>>>>>>>>>
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MITY PREMIERA
Autor: ANNA THOMAS
DIETETYK

ZIEMNIAKI TUCZĄ

PORCJA UGOTOWANYCH ZIEMNIAKÓW (180 G)
TO ŚREDNIO 125 KCAL.
Dla porównania, tradycyjny, nieduży kotlet schabowy to jakieś 420 kcal,
a mała butelka (330 ml) soku pomarańczowego to 150 kcal. Czy w takim
układzie 125 kcal to dużo? Odpowiedzcie sobie sami!
ZIEMNIAKI MAJĄ TEŻ BARDZO WYSOKI INDEKS SYTOŚCI!
Określa on, w jakim stopniu konkretny produkt spożywczy jest w stanie
zaspokoić uczucie głodu, ziemniaki są w czołówce!
WIEMY JUŻ, ŻE ZIEMNIAKI NIE TUCZĄ, nie są bardzo kaloryczne, zapewniają
duże uczucie sytości. Ale czy są wartościowe? Bulwy ziemniaka są bogate
w witaminę C, a także są dobrym źródłem niektórych witamin z grupy
B oraz potasu. Wiele związków w ziemniakach wykazuje potencjał
przeciwutleniający, także samo dobro!
Więc w kontekście odchudzania, może lepiej byłoby zjeść jednak trochę
więcej ziemniaczków, a mięsko zostawić?

TYLKO NIE MÓWCIE TEGO MOJEJ BABCI!
Holt, S. H. Miller J. C., Petocz P., Farmakalidis E.: A satiety index of common foods. Eur. J. Clin. Nutr. 1995, 49, 9, 675
Camire ME, Kubow S, Donnelly DJ. Potatoes and human health. Crit Rev Food Sci Nutr. 2009 Nov;49(10):823-40.
doi: 10.1080/10408390903041996. PMID: 19960391
Jeszka J. „Energia” w Żywienie Człowieka Podstawy Nauki o Żywieniu (red. Gawęcki) Wydawnictwo naukowe PWN 2020 150-153
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ZDROWOSTKI
KRÓTKA HISTORIA

OD POMYSŁU DO REALIZACJI

junior
MICHALINA
SZYDEŁKO

SKĄD POMYSŁ NA PRODUKT DLA DZIECI TRÓJKI OSÓB
PRZED 30-STKĄ BEZ DZIECI?
Z zazdrości! Wzajemnie sobie zazdrościmy życia. Ci, co mają dzieci,
tęsknią za wolnością i beztroską. Ci, co żyją beztrosko, brakuje stabilizacji.
Najbardziej jednak zazdrościmy dzieciom. Tego czasu popełniania błędów,
poznawania, zabawy. Bez konsekwencji. Pytań, których nikt nie zadaje
w dorosłym życiu. np. Czy lubisz lody czekoladowe? Co lubisz? Kiedy
usłyszałeś ostatnio to pytanie? Ja dosyć dawno... od lat nie zastanawiam się,
co lubię. A Ty zatrzymałeś się i zastanowiłeś nad tym, jak daleko odbiegło
Twoje dzisiejsze życie, od wizji tego, kim chciałeś być, będąc małym?

STĄD POMYSŁ NA PIERWSZY PRODUKT Z PAKIETU.
.
.
.

DZIENNICZEK ZDROWOSTKA.

>>>>>>>>>>>>>>>
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ZDROWOSTKI

junior

KRÓTKA HISTORIA

OD POMYSŁU DO REALIZACJI
Coś na wzór złotych myśli i pamiętnika. Przestrzeń gdzie zapisywało się
właśnie pytania i odpowiedzi na rzeczy ważne w tym czasie. Pozwalające
poznać siebie. To ważne, aby się poznać, aby potrafić nazwać co lubimy i
dlaczego. W dorosłym życiu często mamy luki w odpowiedziach na proste
pytania, a one są ważne. Pozwól, aby Twoje dziecko miało taką przestrzeń
dla siebie.
Jeśli chodzi o karty pracy, to absolutnie nic nie jest ściągnięte z internetu.
WSZYSTKO, co jest zawarte w kartach to wspomnienia z dzieciństwa.
Zadania, pytania, zabawy wyciągnięte z worka PRZEDSZKOLE i SZKOŁA.
Wszystko, co zapamiętałam, a zapamiętałam bardzo dużo.

CZEMU?

Bo najwyraźniej to były bardzo kluczowe momenty w moim życiu albo
po prostu dobre chwile, warte wspominania. Oczywiście część rzeczy
jest dostosowana pod dzisiejsze standardy, ale przetestowana z dziećmi
i przefiltrowana przez 24-latkę, która chce znowu poczuć się małą
dziewczynką i potrafi już odpowiedzieć na pytanie. Czego mi brakowało
w dzieciństwie? Jak chciałabym, by ktoś z bliskich spędzał ze mną czas?
Można pomyśleć, że to subiektywne, ale prawda jest jednak ogólna.

CZAS. WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS
TO NAJWIEKSZA WARTOŚĆ, JAKĄ MOŻESZ DAĆ
DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.
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ZDROWOSTKI

junior

KRÓTKA HISTORIA

OD POMYSŁU DO REALIZACJI
FISZKI WIEDZY ORAZ ŚCIĄGA DLA RODZICÓW TO OCZYWIŚCIE
NIEZASTĄPIONA WIEDZA I RZETELNA OBSERWACJA
RODZICÓW. CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE...

CO JEST DOBRE DLA MALUCHA?

No więc co? Martyna przygotowała ponad

100 PROPOZYCJI PRZERÓŻNYCH PRODUKTÓW,

które pomogą wzbogacić dietę Twojego dziecka bądź będą ciekawym
(i smacznym!) zamiennikiem aktualnie spożywanych. Fiszki wiedzy
w formie kart. Można dawkować i codziennie czytać sobie ciekawostkę.
To jeszcze wspomnienia ze szkoły. Z większą łatwością przyswajamy
ciekawostki niż ogólną wiedzę.

ZDROWE MYŚLI I PIĘKNE GŁOWY, to najbardziej emocjonalna rzecz

z projektu. Patrząc na ogólną sytuację w kraju, rolę kobiety, problemy
z macierzyństwem, pandemię... nie o tym... ale to też miało wpływ na
ogromną potrzebę spisania Dobrych i ciepłych myśli. Słów, których przez
długi czas nie słyszymy, przyzwolenia na odpoczynek, którego samemu
sobie nie dajemy albo odkładamy, bo wymaga tego społeczeństwo.

>>>>>>>>>>>>>>>
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ZDROWOSTKI

junior

KRÓTKA HISTORIA

OD POMYSŁU DO REALIZACJI
Macierzyństwo to niesamowity stan. Rodzisz człowieka. On nie ma nic
swojego. Wszystko, co ma na początku, chłonie od Ciebie! To ważne byś
pamiętała o sobie i swoim samopoczuciu. Dziecko czuję, dziecko obserwuje.
Pamiętaj, że każda z nas jest inna. Każda ma swoją historię. Myśl o sobie.
Jeśli jesteś mamitą ze świetną figurą po porodzie, super! Doceń swoje ciało!
Jeśli jesteś mamitą i nie masz siły nawet włosów umyć, bo dziecko na Tobie
wisi, płacze lub ma kolki. Nie wymagaj od siebie, że musisz umyć, bo wpada
ciotka na kawę. Kij jej w oko.

JESTEŚ MAMĄ! BOHATERKĄ! CAŁYM ŚWIATEM
DLA TEGO MAŁEGO CZŁOWIEKA!
ZE WSZELKICH FRUSTRACJI, TĘSKNOTY, OBSERWACJI POWSTAŁ PRODUKT.
SPIĘLIŚMY TO W JEDNĄ PACZKĘ. OD SERCA.

JA WIEM,

że może nie ma teraz na niego czasu, by robić te wszystkie zadanka. Ale kto
Ci każe? Ja wiem, że to się drukuje, a to trzeba wymienić tusz w drukarce.
Nikt od Ciebie tego nie wymaga. Przecież na bazie tych pytań możesz
przeprowadzić rozmowę ze swoim dzieckiem albo z karty wyszukać
zabawę na niedzielne popołudnie, a gdy będzie Ci smutno po prostu złap

DOBRE SŁOWO, KTÓRE PRZYTULISZ.
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DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ
Z PRODUKTÓW ZDROWOSTEK?
DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ ZE
ZDROWOSTKI JUNIOR
– UCZĄ MAŁEGO, JAK I DUŻEGO ZDROWEGO PODEJŚCIA DO JEDZENIA.
BEZ FIKSACJI, WYRZECZEŃ, ODMAWIANIA CZEGOKOLWIEK.
– UCZESTNICZĄ W PRAWIDŁOWYM ROZWOJU DZIECKA, DAJĄC MU
SZEROKIE POLE DO POPISU, WYKAZANIA SIĘ.
– ROZWIJAJĄ JEGO KREATYWNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚCI MANUALNE,
– BAWIĄ, UCZĄ I PRZY TYM NIE OCENIAJĄ,
– DOSZKALAJĄ ORTOGRAFIĘ, PISOWNIĘ,
– ODCIĄGAJĄ DZIECKO OD TELEWIZORA, LAPTOPA, TABLETA, KOMÓRKI.
– WSPIERAJĄ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW W CIĘŻKIEJ WYCHOWAWCZEJ BATALII.
– STWARZAJĄ PRZESTRZEŃ DO WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU:
DZIECKO-RODZIC/ OPIEKUN.
– DAJĄ MOTYWACJĘ, KOPA DOBREJ ENERGII WYCZERPANYM
RODZICOM/OPIEKUNOM.
– OTRZYMUJESZ DODATKOWO ZDJĘCIA FAJNYCH PRODUKTÓW
Z KONKRETNEGO SKLEPU.
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DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ
Z PRODUKTÓW ZDROWOSTEK?
DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z ZDROWOSTKOWEGO
PLANU ŻYWIENIOWEGO?
– OTRZYMUJESZ 7- DNIOWY ZBILANSOWANY PLAN NA TO
JAK OGARNĄĆ SWOJE CODZIENNE JEDZENIE.
– WSZYSTKO JEST ZROBIONE ZA CIEBIE. WYSTARCZY ZROBIĆ ZAKUPY
Z DOŁĄCZONĄ LISTĄ, POSIEDZIEĆ CHWILĘ W KUCHNI I PAŁASZOWAĆ.
– OTRZYMUJESZ PRZEPISY Z MIARAMI DOMOWYMI I WARTOŚCIAMI
ODŻYWCZYMI KAŻDEGO POSIŁKU.
– OSZCZĘDZASZ CZAS NA ROZMYŚLANIE: “CO DZISIAJ ZJEŚĆ?” “
LEPIEJ WZIĄĆ NA DRUGIE ŚNIADANIE, TO CZY TO?,
“NO NIE MAM POMYSŁU!”, “ZNOWU TA KANAPKA…”
– UŁATWIA ŻYCIE I DAJE SZANSĘ NA ZMIANĘ NAWYKÓW
ŻYWIENIOWYCH NA LEPSZE.
– MOŻESZ GO STOSOWAĆ JAK CHCESZ. WSZYSTKO POD TWOJE PREFERENCJE.
– DZIĘKI ZAMIENNIKOM MOŻNA KORZYSTAĆ Z PLANU
W ZASADZIE W NIESKOŃCZONOŚĆ.
– DANIA SĄ PROSTE I SZYBKIE W PRZYGOTOWANIU.
NIE TRZEBA BYĆ MASTERCHEFEM.
– MOŻNA GOTOWAĆ DLA CAŁEJ RODZINY.
– MOŻESZ GO DOSTOSOWAĆ DO SWOJEGO CELU:
CHCĘ SCHUDNĄĆ/CHCĘ PRZYTYĆ/CHCĘ UTRZYMAĆ MASĘ CIAŁA.
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DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ
Z PRODUKTÓW ZDROWOSTEK?
DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ
Z PLANÓW “JEM Z…”
– WSZYSTKIE UŻYTE PRODUKTY OTRZYMASZ W BIEDRONCE LUB W LIDLU.
– OTRZYMUJESZ PRZYKŁADOWY 7-DNIOWY PLAN NA JEDZENIE.
– JESTEŚ SWOIM DIETETYKIEM, BO NA W BAZIE JEST PONAD 50 PRZEPISÓW
NA POSIŁKI. JESZ JAK CHCESZ I CO CHCESZ.
– DANIA SĄ SZYBKIE I PROSTE W PRZYGOTOWANIU.
NIE MUSISZ MIEĆ WIELKICH ZDOLNOŚCI KULINARNYCH.
– KAŻDY PRZEPIS JEST OPATRZONY MIARAMI DOMOWYMI
I WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ.
– WSZYSTKO JEST ZROBIONE ZA CIEBIE. WYSTARCZY ZROBIĆ ZAKUPY
Z DOŁĄCZONĄ LISTĄ, POSIEDZIEĆ CHWILĘ W KUCHNI I PAŁASZOWAĆ.
– UCZY ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH I NORMALNEGO PODEJŚCIA
DO JEDZENIA.
– MOŻESZ GO DOSTOSOWAĆ DO SWOJEGO CELU:
CHCĘ SCHUDNĄĆ / CHCĘ PRZYTYĆ/ CHCĘ UTRZYMAĆ MASĘ CIAŁA.
– DZIĘKI ZAMIENNIKOM MOŻNA KORZYSTAĆ Z PLANU
W ZASADZIE W NIESKOŃCZONOŚĆ.
– OTRZYMUJESZ DODATKOWO ZDJĘCIA FAJNYCH PRODUKTÓW
Z KONKRETNEGO SKLEPU.
– NIE MUSISZ SIĘ ZASTANAWIAĆ: “CO DZISIAJ ZJEŚĆ?” “LEPIEJ WZIĄĆ
NA DRUGIE ŚNIADANIE, TO CZY TO?”, “NO NIE MAM POMYSŁU!”,
“ZNOWU TA KANAPKA…”.
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współprace
YUMITTY

OPINIE

Współpraca z Martyną i całym team Zdrowostki to czysta przyjemność.
Profesjonalizm w każdym calu. Duża wiedza merytoryczna,
która przekłada się na super efekty!

Doceniamy ludzi, którzy aktywnie dzielą się wiedzą na
temat zdrowia, zwiększając świadomość konsumencką.
Profesjonalizm, zaangażowanie i transparentność to
całe Zdrowostki. Dziękujemy i liczymy, że uda nam się
ponownie zrobić wspólną akcję w przyszłości.

BLIX

Współpraca z Martyną jest dla nas okazją do udowodnienia, że #dobry skład może iść w parze
z wyśmienitym smakiem. Dobrych kalorii nie tworzymy z chemii, tylko z grzybów, kiełków,
kaszy gryczanej i jęczmiennej, a nawet z aktywnego węgla. Nie dodajemy sztucznych barwników,
konserwantów czy metylocelulozy. Wiemy, że jedzenie to przyjemność, dlatego smak jest dla nas
równie ważny, co jakość składników. To właśnie wyjątkowy smak sprawia, że po Dobrą Kalorię
sięgają nawet najbardziej zagorzali mięsożercy, a roślinny gyros, kotlety mielone czy pasztet
z pomidorami lądują na talerzach zamiast mięsnego posiłku.
Naszą misją jest tworzenie produktów, które pozwalają osobom na tradycyjnej diecie zredukować
spożycie mięsa bez wyrzeczeń, dlatego sięgamy po coraz odważniejsze inspiracje i tworzymy
roślinne alternatywy znanych i lubianych potraw. Dzięki temu każdy może wybrać dla siebie coś
#dobrego i wspólnie z nami zmieniać świat na lepsze.
Z Martyną łączy nas chęć edukowania coraz większej grupy osób i uświadamiania, co jest
#dobre dla nas, naszego zdrowia i dla planety. Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy coraz
bardziej Świadomiejecie 😊  Bardzo  ważna  jest  dla  nas  szczerość  w stosunku  do  Was,  dlatego 
szanujemy Martynę za autentyczność i rzetelność. W tym roku Zdrowostki zrecenzują dla Was
przedpremierowo nasze 4 nowe produkty. Zaintrygowani? Szykujcie się na DUŻO #DOBRA!
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DOBRA KALORIA

o współpracach
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PERLA

Z Martyną współpracowaliśmy dwukrotnie i za każdym razem byliśmy pod
wrażeniem ogromnej wiedzy z zakresu dietetyki i żywienia oraz pomysłowości
w sposobie rozmowy o produktach spożywczych. Martyna ma cenną umiejętność
patrzenia na produkty oczyma konsumentów, potrafi znaleźć w nich to co
rzeczywiście jest najbardziej interesujące dla każdego z nas, gdy idziemy na
zakupu. Ta zdolność, w połączeniu z umiejętnością konstruktywnej oceny
trendów to niesamowite połączenie. Jesteśmy zadowoleni z naszej
dotychczasowej współpracy i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy
mogli ją rozwijać."

wow RABACIK

25 % rabatu na

nieprzecenione produkty
ze strony zdrowostek

hasło: SAMODOBRO
Kliknij w hasło i śmigaj na zakupy! Promocja trwa do 10 marca!
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