
ZDROWE DANIE
na każdy dzien tygodnia
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Chcesz utrzymać zdrowie albo je poprawić? A do tego wydłużyć
życie? Możesz odpowiednim sposobem odżywiania wpłynąć na
wszystkie mechanizmy organizmu, które Ci to umożliwią.

Te mechanizmy to 
- angiogeneza, czyli powstawanie naczyń krwionośnych, 
- regeneracja, czyli działanie komórek macierzystych, które
cyklicznie regenerują narządy wewnętrzne, 
-mikrobiom, czyli prawie 40 bilionów bakterii, zamieszkujących
ciało człowieka i sterujących wieloma procesami 
- ochrona DNA – czyli naprawianie genetycznego wzorca 
i wydłużanie telomerów spowalniających starzenie
- odporność, czyli aktywacja obrony przed chorobami i łagodzenie
objawów chorób autoimmunologicznych.  

Doktor William W. Li w swojej książce „Jedz by pokonać chorobę”
prezentuje model żywienia, oparty na badaniach naukowych.
Model ten, nazywany 5x5x5, jest tak skonstruowany, aby
codziennie dostarczać pokarmów wspierających najważniejsze
mechanizmy obronne  organizmu. A jednocześnie jest łatwy do
wdrożenia – wystarczy codziennie wybrać 5 ulubionych 
produktów z listy i zjeść 5 posiłków dziennie. Dzięki temu zyskuje
się 5 szans dziennie na polepszenie zdrowia.  

W tym ebooku znajdziesz 7 przepisów opartych na powyższym
modelu, ułożonych tak, aby dostarczały pokarmów z każdej grupy
korzystnie wpływającej na zdrowie i długość życia. Składniki są
łatwo dostępne, a same przepisy proste w wykonaniu. A przy tym
dostarczą Ci wiele przyjemności z samego jedzenia. 

Smacznego i na zdrowie!
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DESER 
Z CHIA



Składniki:

200 ml mleka kokosowego
2 łyżki nasion chia

1 łyżeczka herbaty matcha
szczypta cynamonu

garść borówek
2 łyżki płatków migdałowych/orzechów

szczypta wiórek kokosowych
garść dowolnych owoców: pokrojona brzoskwinia,

arbuz, truskawki, granat

Wykonanie:

Rozpuścić herbatę w  50 ml ciepłego mleka, dodać
pół łyżeczki chia, wymieszać. Resztę mleka
podgrzać i dodać chia, również wymieszać.
Zostawić na noc do napęcznienia w lodówce.
 
Następnie na dno naczynia nałożyć najpierw
zieloną warstwę, potem biała warstwę chia.
Dołożyć owoce i bakalie. Posypać cynamonem 
i kokosem.
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GRANOLA

4



Składniki:

¾ szklanki orzechów – włoskich, laskowych,
nerkowca, pekan

pół szklanki suszonych moreli
pół szklanki migdałów

2 łyżki szklanki pestek dyni
3 łyżki suszonej żurawiny

odrobina wiórek kokosowych
3 łyżki  miodu lub syropu klonowego 

szczypta cynamonu i kardamonu

Wykonanie:

Wszystkie składniki wsypać do miski i polać
syropem lub miodem. Wymieszać. Przełożyć 
na blachę wyłożoną papierem do pieczenia 

i równomiernie rozprowadzić.

Piec około 25 minut, od czasu do czasu mieszając.
Gotową granolę przechowywać w słoiku.
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Składniki:

zielona herbata
woda 

garść malin
łyżka miodu
kostki lodu

cytryna
listki mięty

Wykonanie:

Zaparzyć łyżeczkę herbaty w 200 ml wody,
schłodzić. Dodać miód  i owoce. Wycisnąć cytrynę

do smaku. Dorzucić listki mięty i kostki lodu.
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LEMONIADA 
Z ZIELONEJ
HERBATY
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BUDDA 
BOWL
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Składniki:

1 ogórek

1 pomidor albo garść pomidorków koktajlowych

pół czerwonej cebuli

puszka tuńczyka

1 awokado

kilka liści sałaty – masłowej, rukoli, roszponki,

radicchio

garść pestek granatu

natka pietruszki

Dressing:

2 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia

łyżeczka soku z cytryny

łyżeczka musztardy

szczypta soli i pieprzu

Wykonanie:

Wszystkie warzywa pokroić i ułożyć w misce.

Wymieszać składniki dressingu. Polać warzywa. 

Posypać natką zielonej pietruszki.
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RATATOUILLE 



Składniki:

1 bakłażan

1 cukinia zielona lub żółta

4 pomidory

1 papryka czerwona i żółta

1 cebula

2 ząbki czosnku

pół łyżeczki tymianku

pół łyżeczki bazylii

szczypta chilli 

sól, pieprz

Wykonanie:

Cukinie, papryki i bakłażana pokroić na równe plastry.

Bakłażana posolić i położyć na papierowym ręczniku,

żeby pozbyć się gorzkiego smaku. Dwa pomidory sparzyć,

pokroić na małe kawałki, dodać pokrojoną drobno cebulę

i czosnek, doprawić tymiankiem, bazylią i solą

z pieprzem.

Ułożyć na dnie żaroodpornego naczynia, 

na  górę wyłożyć plastry warzyw. Doprawić przyprawami,

skropić oliwą. Wstawić do piekarnika i piec przez około 45

– 60 minut w temperaturze 200 stopni. 10
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ZUPA
WARZYWNA 



3 marchewki 
2 białe pietruszki
2 ziemniaki
pół batata
1 cebula
2 ząbki czosnku
200 g soczewicy
brokuł
puszka pomidorów lub
passata pomidorowa
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natka pietruszki
szczypta rozmarynu
szczypta czerwonej
słodkiej papryki/ostrej
szczypta świeżej
kolendry
odrobina kurkumy
sól, pieprz
pół łyżeczki oliwy/oleju
pestki dyni

Składniki:

Wykonanie:

Podsmażyć skrojoną cebulę z czosnkiem. Warzywa
korzenne pokroić i podsmażyć wraz z przyprawami

przez parę minut.
 

Zalać wodą i gotować przez 15 minut. Dodać
soczewicę i gotować 10 minut (do miękkości).

Dodać pomidory, zagotować. Doprawić do smaku.
Zmiksować całość. 

Podawać posypane pestkami dyni i natką
pietruszki.



250 g łososia
cukinia

bakłażan
papryka czerwona
puszka pomidorów

marchew
2 ząbki czosnku

cebula
szczypta czerwonej słodkiej papryki/ostrej

sól, pieprz
1 łyżka oliwy 

natka pietruszki
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Składniki:

ŁOSOŚ W
WARZYWACH



Bakłażana pokroić, posolić i odłożyć na
papierowy ręcznik na kilkanaście minut.

Podsmażyć cebulę 
i czosnek, dodać marchewkę, przyprawić.

Po 5 minutach dodać resztę warzyw
pokrojonych w kostkę. Smażyć 3 minuty.

Dodać pomidory i dusić całość przez 10 minut. 

Łososia umyć, posolić i usmażyć na patelni
grillowej. Podać z warzywami, posypać natką

pietruszki. 
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Wykonanie:
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Na 
zdrowie!

www.brzuchomechanika.pl

http://www.brzuchomechanika.pl/

