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CREATIVE STUDIO

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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NOWY PRODUKT

JEM W BIEDRZE
Nowy Plan Jem w  Biedrze, tym razem pojawi się w  wersji z  mięsem 

(POPRZEDNI BYŁ WEGE), ale  na  pewno  w nieprzesadzony sposób. 
Nazwałabym go bardziej flexi, bowiem udział mięsa jest dobrany tak, aby 
na pewno nie przejmował kontroli nad planem, a był jego dodatkiem. 

Jem w  Biedrze jest dedykowany osobom, które chcą mieć pewność, 
że swoje zakupy zrealizują w  Biedronce i  nie będą musiały się martwić, 
czy ten jogurt, ciastko, szynka, ser, czy chipsy są na 100% okej :) Plan jest 
opracowany w  taki sposób, abyć to ty sam był sobie swoim dietetykiem. 
Bez nacisku, bez fiksacji, bez stresu. Do dyspozycji będzie baza (tu cały czas 
pracuję nad ilością. W planie wege było ponad 55 propozycji) przepisów, 
które Ty sam z  moją pomocą (jest fajna instrukcja obsługi, w  której 
sporo rzucam zdrowostkowym słowem) włączysz sobie w  swój dzienny/ 
tygodniowy/ miesięczny jadłospis. TAK! Działasz tak, jak Ty chcesz, a nie 
dietetyk :) Dlatego plan świetnie wpisuje się w indywidualne preferencje. 

PLAN JEM W BIEDRZE TO TAKŻE NAUKA I EDUKACJA. 

Wdrożę Cię trochę w tajniki dietetyki, tak aby Twoja przygoda z planem była 
jasna i przyjemna jak słoneczko wiosną. Ważne jest również dla mnie, abyś 
zrozumiał_a, że można jeść naprawdę wszystko, o ile będzie się trzymało 
pewnych wytycznych, o których mówię w planie. Wiele razy wspominałam, 
że działanie 0-1, czyli wszystko albo nic, jest bardzo niezdrowe…Dlatego 
stworzyłam plan w taki sposób, by pokazać, że ZDROWE ODŻYWIANIE TO NIE 
JEST SAŁATA Z KETCHUPEM I FENSY CHIA NA BJJJO MLECZKU KOKOSOWYM 
OKRASZONA FIT GRANOLĄ. Takich głupot u mnie na pewno nie znajdziesz.

> > > > > > > > > > > > > > >

NOWY PLAN

www.zdrowostki.pl

https://www.zdrowostki.pl/kategoria-produktu/pakiety/


CREATIVE STUDIO

NOWY PRODUKT
www.zdrowostki.pl

JEM W BIEDRZE

JUŻ NA SAM KONIEC! 

Plan Jem w Biedrze szanuje Twój czas. Starałam się ułożyć 
przepisy tak, aby były jak najszybsze w  wykonaniu i  nie 
wymagały nie wiadomo jakich umiejętności kulinarnych. 
W  planie poza moimi autorskimi przepisami, znajdziesz 
gotowe dania z Biedronki z dobrym składem :) 

EJ, ALE TAK NA CHŁOPSKI ROZUM: PO CO TRUDZIĆ SIĘ 
NP. Z SAŁATKĄ JARZYNOWĄ, CZY SZEJKAMI, JAK MOŻNA 

KUPIĆ GOTOWY, DOBRY SKŁAD. 

> > > > > > > > > > > > > > >

NOWY PLAN

https://www.zdrowostki.pl/kategoria-produktu/pakiety/


CREATIVE STUDIO

NOWY PRODUKT
www.zdrowostki.pl

ANNA THOMAS
DIETETYK

Prowadząc prywatne konsultacje coraz częściej spotykam 
się z  konkretnymi jednostkami chorobowymi, których 
rozpowszechnienie staje się dużo bardziej zauważalne niż 
wcześniej. Zupełnie mimochodem zaczęłam rozmawiać 
o tym z Martyną i okazało się, że wśród jej obserwatorów te 
problemy również występują! Ludzie pytają: a co mam jeść, 
kiedy choruję na …? Doszłyśmy do wniosku, że czas wyjść 
naprzeciw osobom cierpiącym na choroby, w których dieta 
ma duże znaczenie. Właściwe odżywianie może skutecznie 
wspomagać leczenie i zamierzamy to udowodnić. 

BĘDZIE SMACZNIE, ŚWIADOMIE, MERYTORYCZNIE 
I Z ODPOWIEDNIM BALANSEM! 
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OBALAMY MITY

Hashimoto to jedna z  chorób tarczycy, która coraz częściej jest 
diagnozowana w  populacji. Upraszczając skomplikowany schemat 
powstawania i  postępowania choroby, można powiedzieć, że to 
choroba autoimmunologiczna, w której po czasie dochodzi do chodzi 
niedoboru hormonów tarczycy. Produkcja tych hormonów zachodzi 
między innymi przy udziale jodu, i to wokół niego kręcą się te sojowe 
dyskusje.

JAK TO Z MITAMI BYWA, CZĘSTO MAJĄ ZIARNKO PRAWDY.

Całe ziarna soi zawierają sporo izoflawonów - substancji, które mogą 
ograniczać wchłanianie jodu z  pożywieniem, na nie warto uważać. 
Ich przetworzone wersje (tofu, jogurty i  mleko sojowe) zawierają 
o wiele mniej tych substancji, dlatego nie ma konieczności rezygnacji 
z nich całkowicie. Izoflawony zawarte w produktach sojowych mogą 
obniżać absorpcję leków na tarczycę, pogarszać ich wchłanianie. Dla 
bezpieczeństwa zaleca się 4-godzinny odstęp między spożyciem leku, 
a posiłkiem zawierającym soję, więc tofu na śniadanie nie jest wskazane, 
ale już na obiad czy kolację - będzie okej.

 „Jak masz Hashimoto, musisz całkowicie 
zrezygnować z produktów sojowych.”

> > > > > > > > > > > > > > >
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WŚRÓD ZDROWYCH OSÓB NIE ZAUWAŻONO 
WPŁYWU SPOŻYWANIA PRODUKTÓW SOJOWYCH NA 

ZWIĘKSZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA HASHIMOTO. 
NIE MA POTRZEBY REZYGNACJI Z NICH NA „W RAZIE 

CZEGO”.

Podsumowując: chorując na Hashimoto całe, nieprzetworzone 
ziarna soi lepiej zamienić na inne strączki na przykład soczewicę. 
W  przypadku brania leków należy zachować 4-godzinny odstęp od 
spożywania produktów sojowych. Po tym czasie można spokojnie 
spożywać produkty, bazujące na soi.

Bibliografia
1.  Otun J, Sahebkar A, Östlundh L, Atkin SL, Sathyapalan T. Systematic Review and Meta-analysis 
on the Effect of Soy on Thyroid Function. Sci Rep. 2019 Mar 8;9(1):3964. doi: 10.1038/s41598-019-
40647-x. PMID: 30850697; PMCID: PMC6408586.
2.  Messina M, Redmond G. Effects of soy protein and soybean isoflavones on thyroid function 
in healthy adults and hypothyroid patients: a  review of the relevant literature. Thyroid. 2006 
Mar;16(3):249-58. doi: 10.1089/thy.2006.16.249. PMID: 16571087.
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Słysząc to od kogoś znajomego powiedziałabym:

 BULLSHIT
Znamy się już trochę, nie? 

Jeśli nie, to powiem łagodniej – mówienie, że jeśli coś jest kaloryczne, to od 
razu musi być niezdrowe to zwyczajnie nieprawda.

Składniki żywności dzielimy na trzy główne grupy:

WĘGLOWODANY | BIAŁKA | TŁUSZCZE
1 gram białka dostarcza 4 kcal
1 gram węglowodanów dostarcza 4 kcal
1 gram tłuszczu dostarcza 9 kcal
Poza nimi mamy jeszcze wodę i alkohol. 
Woda ma 0 kcal, natomiast 1 gram alkoholu dostarcza 7 kcal.

„Wszystko co kaloryczne jest niezdrowe”

> > > > > > > > > > > > > > >
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Bardzo często zdarza się, że produkty ogólnie zaliczane do niezdrowych – 
słone przekąski, słodycze, fast food, alkohol itp. są kaloryczne. 

Wynika to przede wszystkim z dużego udziału tłuszczu w takich produktach 
albo zawartości alkoholu. Znając skład niektórych produktów nietrudno 
policzyć, jaką mogą mieć orientacyjną kaloryczność. Im więcej tłuszczu 
albo alkoholu tym więcej kalorii. To, że niektóre niezdrowe produkty są 
kaloryczne nie znaczy, że wszystkie kaloryczne produkty muszą być od 
razu niezdrowe. Idealnym przykładem są oleje roślinne. To najbardziej 
kaloryczne produkty na świecie w przeliczeniu na 100 gram. 

CO POZA KALORIAMI DAJĄ OLEJE ROŚLINNE?

Nienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy omega-3, witaminę E, sterole. 
(Mówimy tu o olejach z naszego podwórka – rzepakowym, oliwie
z oliwek, lnianym, słonecznikowym itp., nie zalicza się tu olej kokosowy 
ani palmowy).

UWAGA, BĘDZIE DUŻO AKADEMICKIEJ WIEDZY!

„Wszystko co kaloryczne jest niezdrowe”

> > > > > > > > > > > > > > >
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Nienasycone kwasy tłuszczowe odgrywają istotną rolę w  transporcie 
lipidów oraz cholesterolu, dbając o  prawidłowe stężenie tych substancji 
w surowicy krwi. Biorą udział w hamowaniu procesu agregacji płytek krwi, 
zapobiegając powstawaniu zakrzepów, obniżają ciśnienie tętnicze krwi, 
a  także wzmagają jej przepływ w naczyniach wieńcowych. Dowiedziono, 
iż zmniejszenie podaży nasyconych kwasów tłuszczowych na rzecz 
nienasyconych jest najskuteczniejszym działaniem normalizującym stężenie 
cholesterolu we krwi. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są konieczne 
do syntezy eikozanoidów odpowiedzialnych za regulację hormonów 
i  neuromediatorów. Wśród eikozanoidów wyróżnia się prostaglandyny, 
tromboksany, leukotrieny, prostacykliny oraz lipoksyny, które wzajemnie 
regulują czynności układu sercowo-naczyniowego. Eikozanoidy, poza 
oddziaływaniem na układ krążenia, wywierają wielorakie działanie na 
układ oddechowy, nerwowy, odpornościowy oraz narządy rozrodcze 
i funkcje nerek.

Kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 odgrywają także ważną rolę w prewencji 
i  leczeniu chorób autoimmunologicznych, niektórych nowotworów czy 
też chorobie Crohna. Liczne badania wskazują, że kwasy omega-3 mają 
istotne znaczenie w epirogenezie zaburzeń psychicznych, odpowiadając za 
prawidłowy rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Kwasy tłuszczowe 
z  rodziny n-3 są niezbędne w  leczeniu chorób tkanki łącznej, przy 
których często rozwija się miażdżyca. Kwasy EPA i  DHA, syntezowane 
w  organizmie z  kwasu alfa-linolenowego, działają hamująco na procesy 
zapalne i proliferacyjne.

„Wszystko co kaloryczne jest niezdrowe”

D O C Z Y T A J  N A  S T R O N I E
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CZEGO
SŁUCHAMY?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

posłuchaj całej playlisty

TEAM SPOTIFY

TEAM TIDAL
Vivaldi – Eine Kleine Nachtmusik, K. 525 I.  Allegro

SCARLET PLEASURE – WHAT A LIFE  

Kygo, Tina Turner - What’s Love Got to Do

THE BLAZE – TERRITORY  

Shouse - Won’t forget you

BITAMINA – PREZYDENT

PRO8L3M - Ritz Carlton (Remix) ft .  Vito Bambino

The Kount, Noam - Right Here

https://www.instagram.com/zdrowostki/
https://www.instagram.com/nienaraz/
http://www.zdrowostki.pl
https://open.spotify.com/playlist/3WwX20pYepa3MuVH6P979R?si=27764fbc00f74c95&nd=1
https://tidal.com/browse/playlist/583d692f-cdb1-4ba0-84ef-ad6543baffdc
https://open.spotify.com/playlist/3WwX20pYepa3MuVH6P979R?si=27764fbc00f74c95&nd=1
https://tidal.com/browse/playlist/583d692f-cdb1-4ba0-84ef-ad6543baffdc
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OPINIE
Zdrowostki były naszym strzałem w 10, jeśli chodzi o kampanię 
promocyjną herbaty Battler. Współpraca z  teamem Zdrowostek 
to świetne doświadczenie, zarówno na poziomie biznesowym, jak 
i personalnym. Bardzo to sobie chwalimy! Odezwaliśmy się do 
Martyny, ponieważ przyświeca jej ta sama idea, co nam - świadomy 
wybór produktów spożywczych w naszym codziennym życiu. 
Jesteśmy pod wrażeniem tego, z jak dużą uwagą i zaangażowaniem 
edukuje ona swoich odbiorców w obszarze wszystkich istotnych 
aspektów wpływających na ich wybory konsumenckie.

Idealnie pokrywa się to z naszą misją, którą jest dostarczanie 
doskonałej jakości herbaty, mogącej towarzyszyć naszym klientom 
w życiu codziennym, nie tylko od święta.  

KOSMOMEDIA
“Współpraca z Martyną to czysta przyjemność. Cieszymy 
się, że mieliśmy możliwość zaangażowania jej do 
kampanii, promującej aplikację Kosmopedia. 

Martyna jest osobą niezwykle pracowitą, rzetelną, 
terminową, a do tego ma ogromną wiedzę i umiejętności. 
Takich influencerów potrzeba!”

BATTLER

https://www.zdrowostki.pl/kategoria-produktu/pakiety/
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W latach w 2015-2019 pracowałem w branży FMCG. Wprowadziłem 
komunikacyjnie na rynek markę DayUp. Następnie na niecałe 2 lata 
zmieniłem kierunek i od 1,5 roku robimy rzeczy ze Zdrowostkami. 
Nagle pojawiła się opcja pojechania całym Zdrowostkowym zespołem 
do zakładów Nowalijki pod Piotrkowem Trybunalskim. Tworzą m.in 
marki własne dla Lidla, Biedronki, Auchan czy Żabki, ale również 
posiadają własne brandy. 

Poznaliśmy proces produkcyjny od środka oraz zespół, która dba 
o spójność wszystkich działań dookoła. Wróciły plany o własnym 
produkcie spożywczym. Zakłady i całościowy koncept biznesowy 
zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie widziałem wcześniej tak 
sprawnie działającej firmy, która może jednocześnie sadzić m.in. 2 
miliony sadzonek. 

COMING SOON

NOWALIJKA

SZYMON
AKA SZYMITO

> > > > > > > > > > > > > > >
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Od lat bacznie obserwuje rynek spożywczy w Polsce. Serce rośnie, gdy 
polskie firmy wyróżniają się technologią, ale przede wszystkim posiadają 
odpowiedni know-how i są w stanie produkować w masowych ilościach. 
Klient otrzymuje jakościowe produkty, które są przygotowane w taki 
sposób, aby nie straciły swoich wartości odżywczych i były tworzone w 
duchu etykiety

“CLEAN LABEL”. 

Rozpoczynamy rozmowy w sprawie wspólnych działań i jesteśmy w 
tego faktu niezmiernie dumni, zaabsorbowani i nie możemy doczekać 
się, aż powiemy Wam coś więcej.

:)  

COMING SOON

NOWALIJKA

SZYMON
AKA SZYMITO

K L I K N I J  I  Z O B A C Z  Z D J Ę C I A
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PRZEPIS NA .. .

WIELKANOC PRZEPISY

To nie będzie typowy wielkanocny przepis, ale bardzo kojarzy mi się ze 
świętami. Szybka opcja na przystawkę, dodatek do obiadu czy kolacji. 
Święta w  moim domu, poza wszystkimi standardowymi tradycjami, to 
szparagi! Cudowne, zdrowe nowalijki, które trzeba spieszyć się jeść, bo 
szybko odchodzą. Przepis na moje szparagi jest banalny - potrzeba tylko 
oleju, czosnku i soli, żeby wydobyć z nich wszystko, co najpyszniejsze. 

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180’C. Czosnek przeciskamy przez 
praskę. Szparagi myjemy i obcinamy zdrewniałe końce. Obtaczamy w oleju
i czosnku, układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 
Doprawiamy solą, pieczemy 10-15 minut. I gotowe! 

– Anna Thomas

PRZEPIS 
NA CIASTO

kliknij w  plamę i spróbuj 
przepisu od Martyny

https://www.instagram.com/zdrowostki/
https://www.instagram.com/nienaraz/
https://www.zdrowostki.pl/kategoria-produktu/pakiety/
https://www.zdrowostki.pl/przepisy/wielkanocny-sernik-w-zdrowszej-wersji-ale-z-kaloriami/
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QUIZ – Sprawdź jakim typem zdrowostka jesteś!

QUIZ

Koniecznie daj znać co Ci wyszło! 
Oznacz @zdrowowstki.team

*wejdź w ikonkę 3 gwiazdek
Sprawdź filtr:  KIM JESTEŚ

https://www.instagram.com/zdrowostki/?utm_medium=copy_link
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CO U NAS?
ZDROWOSTKI.TEAM ODPOWIADAJĄ:
Z CZYM KOJARZY CI SIĘ WIOSNA?
Z dotykiem pierwszych, ciepłych promieni słońca, które sprawiają, 
że w głowie zaczyna być od razu radośnie. To także pierwsze muchy, 
muszki, pajączki i inne stworzonka, które tak samo jak ja, są ciekawe 
świata. Wiosna to przede wszystkim upragnione po zimie zapachy 
natury, które doświadczasz na dworze i to w dodatku bez golfa, sza-
la, czapki i puchowej kurtki :)

– Martyna aka Zdrowostki

Wiosna kojarzy mi się z dobrze przepracowaną zimą (od lat). I bardzo lubię 
stan, w którym wiem, że nie będzie trzeba nadrabiać zaległości, bo zrobiłem 
wcześniej swoje. Rok temu w marcu przebiegłem 200 kilometrów. Nie zapomnę 
tamtego wejścia w wiosnę!

– Szymon aka szymito

Wiosna to moja ulubiona pora roku. Mam w sobie wtedy tyle słonecznej 
energii, że mam poczucie, że mogę wszystko. Że budzę się do życia tak 
samo, jak budzi się natura. Że to czas na rozwój, który może przynieść 
słodkie owoce. Gdybym mogła być jakąś porą roku, byłabym wiosną.

Anna aka annathomas.dietetyk

Wiosnę najbardziej lubię po 16.00 :) Wtedy jest dla mnie idealna 
temperatura, niebo ma ładne kolory i nie ma ostrego słońca, 
z którym kojarzy mi się wiosna. I coooraz bliżej do wakacji!

– MIŚKA AKA MICHALINA.SZYDELKO

https://www.instagram.com/zdrowostki.team/
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Wcale nie efekt końcowy, ale sam proces mnie motywuje. 
Burza mózgów, wymiana zdań, proces twórczy, to jest na maksa 
motywujące. Mam wtedy poczucie, że robię coś fajnego i to jest super! 

– Miśka aka michalina.szydelko
Lubię się uczyć, lubię umieć różne rzeczy. W pracy motywuje mnie to, że za 
każdym razem uczę się czegoś nowego, dzięki czemu cały czas się rozwijam.

– Ania aka annathomas.dietetyk

CO CIĘ NAJBARDZIEJ 
MOTYWUJE DO DZIAŁANIA?

Nie potrzebuje motywatorów, bo wiem ile jest jeszcze pracy do zrobienia. 
Jesteś uzależniony od zdobywania nowej wiedzy, którą później będę mógł 
wykorzystywać w swoich projektach. Coraz bardziej zauważam, że moje 
najbliższe otoczenie ma bardzo duży wpływ na moje myślenie i działania 
- dlatego można ich również podpiąć pod to pytanie. Pamiętajcie, że czas 
nie jest z gumy. Przypomniało mi się, że jeszcze bieganie motywuje mnie 
do działania, bo wtedy wpadam na wiele pomysłów! 

Fakt, że moja praca ma sens, a ja czuję, że serio jestem w tym dobra. Dużym 
motywatorem są dla mnie również pozytywne efekty oraz ilość poświęconego 
czasu na ich realizację. Jak już zaczęłam i poświęciłam swój cenny czas (tak 
podchodzę do niego egoistycznie, bo niestety nie można go mieć na nowo), to 
dlaczego mam się teraz zatrzymać?

Szymon aka szymito

Martyna aka Zdrowostki
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Czuję się lekko przytłoczona. Dużo spraw 
na głowie sprawia, że pojawia się mętlik. 
Niemniej idzie wiosna, to dobry czas na 
rozplątywanie supełków :)

Czuję, że bardzo ważne jest weryfikowanie 
informacji z otoczenia, ponieważ możemy 
się nieźle zaplątać w różnego rodzaju 
“dopiskach małym druczkiem”. Czuje, że 
bycie świadomym obywatelem to super 
uczucie! 

Czuję się Ok, ale to dlatego, 
że dbam by ok było. Mam 
świadomość co się dzieje na 
świecie. Mam wrażenie, że jako 
naród jesteśmy mocno przetyrani 
wszystkim: pandemia, rynek pracy, 
prawa kobiet, inflacja, wojna na 
ukrainie… niesienie pomocy 
i potrzeba pomocy samym sobie. 
Szukam równowagi. Pracuję 
i dbam o siebie, aby móc dbać 
o innych i dla innych działać.

MARTYNA aka zdrowostki

JAK SIĘ 
CZUJESZ? 
Dużo się działo ostatnio…

Czuję się naprawdę dobrze, bo wiem, że moja praca jest dla ludzi czymś dobrym. 
Czymś, co daje im lepsze zdrowie, lepszy humor, lepsze samopoczucie, lepsze 
wybory żywieniowe, lepsze wyniki badań. Z drugiej strony czuję ogromny strach 
przed tym co ma nadejść, bo w najbliższym czasie zadzieje się naprawdę dużo. 
Chcę po prostu sprostać wszystkim wymaganiom, a to niezwykle stresujące.

https://www.instagram.com/zdrowostki.team/
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JAKIE MASZ WYZWANIE/ 
PLAN NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC? 

Martyna aka zdrowostki

Ania aka annathomas.dietetyk

Szymon aka szymito

Miśka aka michalina.szydelko

Wyzwaniem jest co miesiąc dbanie 
o siebie. Chcę zrobić podstawowe 
badania. Regularnie medytować 
i ćwiczyć. Zaczęłam pić więcej 
wody i pomału kończe mój romans 
z coca colą ( WIEM, WIEM JAK 
TA FIRMA JEST PASKUDNA, 
NIEEKOLOGICZNA I ILEEE CUKRU 

Najbliższy miesiąc planuje.. 
dobrze zaplanować! Znaleźć 
czas dla siebie, poćwiczyć, 
zadbać o zdrowie, sprawdzić na 
badaniach czy wszystko jest okej. 
Chcę znaleźć dobry balans między 
pracą a sobą. 

Moim wyzwaniem na kolejny miesiąc, 
jest sprostanie wymaganiom mojej 
zdrowostkowej społeczności. By nigdy 
nie czuli się zawiedzeni i by zawsze mieli 
pewność, że otrzymują wartościowe 
treści. Druga sprawa to oczywiście 
kontynuacja (to już mój 4 tydzień) 
ruszania ciałem! Mam swoje cele 
sylwetkowe i chcę do nich dojść, a wiem, 
że moim uporem dam sobie radę. Byleby 
się nie popsuć po drodze :D

Mam kilka regularnych, 
codziennych wyzwań: 
BIEGANIE, 
UCZENIE SIĘ ANGIELSKIEGO
I DALSZE KULINARNE 
DZIAŁANIA W MOJEJ 
KUCHNI! 

https://www.instagram.com/zdrowostki.team/
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ULUBIONY PRODUKT MIESIĄCA?
W marcu zakochałam się w gotowych pierogach ze 
szpinakiem Szamamm z Żabki. Co więcej! w końcu 
wróciłam do swojej zeszłoroczonej rutyny picia oleju 
lnianego - teraz używam oleju lnianego złocistego od Olini. 
Z kolei Moim top kosmetykiem jest matowa pomadka Kat 
Von D Lovesick.

– Martyna aka Zdrowostki

Moje życie w marcu to jedno wielkie gotowanie. Odkryłem, że 
dodanie masła orzechowo-pistacjowego do wywaru ramenowego 
robi robotę, spring rollsy robi się szybciej niż myślałem, a boczniaki 
z Joela można spróbować powtórzyć w domu. 

– Szymon aka szymito

Nie jadam mięsa i ostatnio odkryłam, że nabiał( KOOCHAM) zaczyna mi 
szkodzić. Idealnie się złożyło, że rozpoczeliśmy współpracę z MAVEAT, 
który w swojej ofercie ma vegańskie sery! Totalny sztooos! Nie są za 
suche, ani gumowate ( takie wcześniejsze miałam doświadczenie), ani za 
bardzo “doprawione”. Super produkt, po który sięgnę raz jeszcze! 
Na @zdrowostki.team również wleci w kwietniu 
przepis ode mnie z tymi serkami. Przepis szybki i dla kulinarnych 
leniuchów, jak ja :)

Michalina aka michalina.szydelko
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kliknij w obrazek i pobierz 
darmowe zdrowostkowe materiały!
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