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1. Wiosenne nowalijki.
Po długiej zimie zarówno przyroda jak i nasze ciało budzą się do nowego życia.
Instynktownie czujemy zbliżającą się ciepłą porę roku i mamy potrzebę wzmocnić
nasz organizm dawką świeżych witamin.
Zmienia się nasz apetyt – mamy ochotę na lżejsze, lekkostrawne posiłki, a
zarazem pełne witamin. Po okresie zimy, gdy nasza dieta koncentrowała się
głównie na dostarczeniu organizmowi dostatecznej dawki kalorii potrzebnej do jego
ogrzania, nadeszła pora na całkowitą zmianę żywienia.
Wiosenne nowalijki czyli pierwsze warzywa i owoce pojawiające się po zimie
stanowią dla nas nieodpartą pokusę, jednak musimy pamiętać, że nowalijki
hodowane w sztucznych warunkach cieplarni, często naszpikowane chemią, dzięki
której szybciej rosną nie są tak naprawdę tym co nasz organizm potrzebuje.
Kupujmy więc warzywa u sprawdzonych
źródeł, pochodzące z upraw biologicznych
albo te importowane z ciepłych krajów, są o
wiele mniej szkodliwe.
Możemy także spróbować wyczarować mały
wiosenny ogródek w domu. Szczęśliwi
właściciele prawdziwego ogrodu mogą
zasadzić warzywa bezpośrednio w nim, a
kto go nie posiada równie dobrze może
posadzić je w doniczkach i ustawić na
balkonie. Takie balkonowe nowalijki łatwe w hodowli to na przykład szczypiorek czy
przebogata w witaminy rzeżucha. W marcu możemy już wysiać rzodkiewkę, seler,
cebulę, por, a w kwietniu buraczki, sałatę, rukolę, marchewkę, pietruszkę. Warto
też hodować swieże zioła i dodawać je do sałatek czy innych dań takie jak:
rozmaryn, bazylia, majeranek, szałwia, mięta.

2.Jakie węglowodany jeść, by nie
tyć? (͡° ͜ʖ ͡°)
Węglowodany to grupa związków chemicznych

składających się z węgla wodoru i tlenu.
Spośród wszystkich cech, najbardziej

charakterystyczną jest ich słodki smak. Ze względu na budowę można wyróżnić
dwa rodzaje węglowodanów - proste i złożone.
Uwaga! Węglowodany w diecie zdrowego człowieka powinny pokrywać około 60%
dziennego zapotrzebowania energetycznego.

Węglowodany proste:
Należą do nich monosacharydy czyli np. glukoza, fruktoza oraz cukry złożone (m.
in. sacharoza, laktoza). To właśnie z tej grupy węglowodanów powinnaś
zrezygnować, jeśli nie chcesz przybierać na wadze. Dlaczego? Bo węglowodany
proste są bardzo szybko trawione przez ludzki organizm i doprowadzają do rzutów
insulinowych, co skutkuje pojawieniem się senności po posiłku oraz sprzyja atakom
wilczego głodu.
Jesteś głodny? Nie sięgaj po te produkty, bo przytyjesz!
Te wszystkie czynniki sprawiają, że węglowodany proste sprzyjają odkładaniu się
tłuszczu w organizmie, a w efekcie - prowadzą do nadwagi.
Produkty, które znajdują się w grupie węglowodanów prostych to: słodkie napoje
gazowane, słodycze (od żelków, po
cukierki i batony), pszenne pieczywo
(kajzerki, biały chleb, ciasto francuskie,
bagietki, ciabatki), pszenny makaron.
Węglowodany złożone:
Węglowodany złożone to ta grupa
produktów, z której powinnaś śmiało
korzystać każdego dnia! Są
zdecydowanie wolniej trawione przez ludzki organizm od węglowodanów prostych,
dzięki czemu nie sprzyjają tyciu. Dodatkowo nie powodują skoków insulinowych,
przez co po posiłku jesteś pełna energii i po upływie kilku minut nie odczuwasz

ponownie głodu. Istotny jest również fakt, że węglowodany złożone często obfitują
również w błonnik, który wspomaga trawienie i sprzyja odchudzaniu.
Produktami, które zaliczamy do grupy węglowodanów złożonych zaliczamy
wszelkie kasze (np. gryczana, jęczmienna, bulgur, jaglana), ciemne pieczywo na
bazie żytniej mąki, płatki owsiane (jedno z najlepszych źródeł błonnika!), warzywa
strączkowe (fasola, cieciorka, soczewica), pełnoziarniste makarony.
Uwaga! Węglowodany złożone powinny każdego dnia gościć na twoim talerzu również wtedy, gdy starasz się zrzucić kilka kilogramów. To właśnie one stanowią
najlepsze źródło energii, a ich wyłączenie z jadłospisu najczęściej skutkuje
późniejszym pojawieniem się efektu jojo. Jeśli zatem postanowiłaś je ograniczyć,
musisz liczyć się z faktem, że to działanie narobi więcej szkody niż pożytku...

3. Inspiracje na sałatki, czyli jak jeść zdrowiej
Przepisy na sałatki wiosenne to
hit. Wiosną mamy większą ochotę,
by odżywiać się lekko. To wtedy
chętnie sięgamy po lekkie
przekąski Najwyższy czas
przywitać wiosnę także na naszym
talerzu. Pełne witamin, świeże,
pachnące warzywa i owoce, to jest
to, czego teraz najbardziej
potrzebujemy. To one pomogą
nam wrócić do pełni sił po długiej
zimie. Przygotowuje się je
błyskawicznie, są lekkie, sycące i
bardzo smaczne.

4. 
Świeże soki warzywne i owocowe – dlaczego warto je pić?
Przesilenie wiosenne to czas, kiedy obniża się nasza odporność. Problemy ze zdrowiem,
zarówno fizycznym, jak i psychicznym spowodowane są zmianami zachodzącymi w
przyrodzie. Jak je zniwelować?
Najlepszym sposobem na zniwelowanie objawów
wiosennej depresji jest regularne dostarczanie organizmowi niezbędnych składników
odżywczych. Jak to zrobić? Najlepszym sposobem jest dostarczanie ich w postaci
świeżych, domowych soków, które z łatwością przygotujemy wykorzystując sokowirówkę.
Skoki ciśnienia, wahania temperatury, częste opady, zmiana czasu z zimowego na letni
oraz obecne w powietrzu alergeny to przyczyny tzw. wiosennej depresji. Jej objawami są
nie tylko problemy w postaci nawracających przeziębień, kataru oraz gorączki, ale
również te związane z naszym zdrowiem psychicznym – apatia, złe samopoczucie oraz
problemy z koncentracją. Warto w sposób naturalny pomóc naszemu organizmowi w
przystosowaniu się do zmian zachodzących w przyrodzie oraz przygotowaniu się do
wzmożonej aktywności w okresie wiosenno – letnim. Pomogą nam w tym produkty
dostępne w każdym osiedlowym warzywniaku.

5. Przepisy na zdrowie
Sok na zdrowe oczy:
- pół czerwonej papryki
- 3 pomidory
- ewentualnie garść rukwi
wodnej
Sok na polepszenie
koncentracji:
- 2 małe marchewki
- 7 liści szpinaku
- 2 łodygi selera
Sok na kaca:
- 2 małe marchewki
- ćwierć ogórka
- 5 liści kapusty włoskiej
Jabłko, gruszka i
pietruszka:
-2 / 3 jabłka
-gruszka
-pietruszka

Ananasowy zawrót głowy:
- ćwiartka ananasa
- jedna gałązka selera
naciowego
-garść świeżego jarmużu
- jedna pomarańcza
Melonowy przysmak:
- ćwiartka średniego
melona
-garść świeżej roszponki
-kawałek fenkułu (koper
włoski)
-sok z cytryny
Melonowa świeżość:
-połowa melona
-jabłko
-garść liści sałaty
-kawałek korzenia imbiru
(ok. 2 cm)

Sok nie dla cykora:
-pomarańcza
-cykoria
-jabłko
-imbir
Zielony wymiatacz:
- jabłko
-gałązka selera naciowego
-kawałek fenkułu (koper
włoski)
-garść świeżego
jarmużu-jedna pomarańcza

Ananasowy gagatek:
-połowa ananasa
-kawałek kalarepy
-jabłko
Pomarańczowa rewolucja:
-dwie marchewki
-dwie pomarańcze
-garść jarmużu

6.Przepisy na sałatki
Zielona sałatka
SKŁADNIKI:
główka świeżej, chrupiącej sałaty,
50 g rukoli,
2 młode ogórki,
10 listków bazylii,
sól,
oliwa z oliwek
WYKONANIE:
Umyć sałatę, osuszyć i wyłożyć dno dużego
talerza jej liśćmi. Pokroić ogórki w drobne krążki i ułożyć na liściach sałaty. Na to wyłożyć rukolę i
listki bazylii, lekko posolić i polać po wierzchu oliwą z oliwek.

Sałatka z kurczakiem
SKŁADNIKI:
różne rodzaje sałat
jedna duża pierś z kurczaka
pomidory koktajlowe
oliwki czarne
kukurydz
papryka
dwie łyżki łuskanych pestek słonecznika
WYKONANIE:
Pierś usmażyć i przyprawić, sałatę umyć, posiekać i posypać słonecznikiem. Dodać kukurydzę,
pokrojoną paprykę, przekrojone na pół pomidorki i oliwki. Kurczaka ułożyć na wierzchu, dodać
oliwę z oliwek/sos sojowy.

7. Wykreślanka
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