
TEASER
PLAN JEM W BIEDRZE



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, abyś 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 ten plan świetnie wpisuje się 

w indywidualne preferencje. 
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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. 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 są restyrkcje i fensy chia na bjjjo mleczku 
kokosowym okraszona fit granolą. 

TAKICH GŁUPOT U MNIE NA PEWNO NIE ZNAJDZIESZ.

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?

CO ZNAJDZIESZ W ŚRODKU?
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CO ZNAJDZIESZ W ŚRODKU?

1. Bazę 35 przepisów na słodko i słono 
wraz z podanymi kaloriami i makroelementami.
2. Przykładowy 7-dniowy jadłospis stworzony 
na podstawie bazy przepisów.
3. Listę zakupów do przykładowego 7-dniowego jadłospisu.
4. Instrukcję obsługi całego Planu JEM W BIEDRZE:
a) Jak wyliczyć swoje podstawowe i całodobowe zapotrzebowanie 
energetyczne - PPM i CPM
b) Jak określić swój współczynnik aktywności fizycznej - PAL
c) Jak obliczyć swoje BMI
d) Jak działać z planem, by schudnąć/ utrzymać masę ciała/ przytyć.
e) Jak ułożyć sobie dzień korzystając z bazy przepisów
f) Zdrowostkowa edukacja żywieniowa
g ) Ciekawe rozdziały z książki ,,ŚWIADOMIEJESZ”
5. Listę zamienników - nie każdy lubi pomidora, 
tak samo jak nie każdy może pić zwykłe mleko.
6. Listę produktów spożywczych, które zazwyczaj jemy na co dzień 
wraz z podanymi kaloriami i miarami domowymi, np. ile kalorii 
ma 120 ml białego wytrawnego wina? 
7. Polecane produkty z Biedronki w formie zdjęć.

MARTYNA ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA JEM W BIEDRZE

DALEJ



MARTYNA ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA JEM W BIEDRZE

DALEJ

TEASER
TEASER

TEASER

TEASER

ŁAP PRZEPIS NA KURCZAKA W SOSIE POMIDOROWYM 
Z SEZONOWYMI WARZYWAMI Z BAZY JEM W BIEDRZE 

SEXI FLEXI MIĘSO :)
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KURCZAK W SOSIE POMIDOROWYM 
Z SEZONOWYMI WARZYWAMI

DZIEŃ
 1

OBIAD
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SKŁADNIKI
LISTA

KURCZAK W SOSIE POMIDOROWYM 
Z SEZONOWYMI WARZYWAMI

Paski z fileta kurczaka 400g 

Sos do spaghetti Cullineo 

Cebula 

Papryka czerwona 

Olej rzepakowy

Czosnek

Szparagi

Cukinia

Cukier 

Pieprz czarny 

Sól 1 

Papryka słodka w proszku

Oregano suszone

Bazylia suszona 

Śmietana 18 % tłuszczu

Makaron 

DO PRZYGOTOWANIA 4 PORCJI:

400g

520g

100g

230g

20g

5g

150g

150g

10g

4g

6g

4g

4g

2,5g

75g

150g

1x opakowanie

520x gramów

1x sztuka

1x sztuka

2x łyżka

1x ząbek

150x gramów

150x gramów

2x łyżeczka

1x łyżeczka

1x łyżeczka

1x łyżeczka

1x łyżka

1x łyżka

3x łyżka

150x gramów
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KURCZAK W SOSIE POMIDOROWYM 
Z SEZONOWYMI WARZYWAMI

DO ZJEDZENIA: 1 Z 4 PORCJI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
MAKARON/ KASZĘ/ RYŻ – to co lubisz ugotuj wedle instrukcji na opakowaniu 
– one mają bardzo podobne wartości, więc nie ma co się bawić w 3-4 kcal tu 
i tam :) Na patelni rozgrzej olej i podsmaż poszatkowaną cebulę i czosnek. 

Po chwili dodaj paski kurczaka (możesz oczywiście użyć piersi/ polędwiczek/ 
tofu lub kotletów sojowych. Użyłam gotowych pasków, bo nie trzeba brudzić 
kuchni) i wymieszaj. Zmniejsz ogień i dodaj pokrojone, ulubione sezonowe 
warzywa – i tu podobnie, większość warzyw ma identyczną wartość 
energetyczną (w Planie wymieniłam ich kalorie oraz wskazałam na jakie trzeba 
uważać), więc możesz śmiało je wymieniać. 

Całość zalej sosem do spaghetti i dorzuć przyprawy – zacznij od małych ilości 
i skończ wtedy kiedy Twoje kubki samakowe będą szczęśliwe. Duś tak długo, 
aż mięso się zetnie, a warzywa delikatnie zmiękną. Oczywiście jak chcesz je 
fest miękkie to duś dłużej, albo przed włożeniem na patelnię podgotuj :) 
Na sam koniec wyłącz ogień i dodaj śmietankę (możesz ją pominąć, wówczas 
odchodzi 138 kcal. Smaczku niestety też odejdzie), dobrze wymieszaj. 
Danie podawaj z ugotowanym produktem węglowodanowym.
Możesz nawet zjeść z chlebem (1 kromka 67 kcal lub bułką - 232 kcal) :)

KCAL: 446         B: 31 G                T: 11 G                 W: 53 G

KCAL –  kalorie        B – białko              T – tłuszcze                 W – węglowodany
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