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Nie obawiaj się, że jest t0 trudne i uciążliwe. 0kazuje się, źe wystarczy zmienić kilka nawyków żywieniowych
i wzmocnić aktywność tizyczną, by w krótkim czasie przekonać się o pozfiwnych zmianach widocznych
gołym okiem w sylwetce, a przede wszystkim w wynikach badań, które wpłyną na kondycję układu sercowo-
naczyniowego.

Najważniejsze zasady zdrowego stylu życia, które mogą znacząco wpłynąć na obniżenie stężenia cholesterolu

i zmniejszyć ryzyko rozwoju miaźdzycy to aktywność tizyczna,właściwe odżywianie, ograniczenie spożycia cukru
i słodyczy, rzucenie palenia tytoniu, umiarkowane spożycie alkoholu.
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Twói nolllly styl życia może być smaczny i zdrowy
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ffi Prmdu$<ty s*x*nfiwffi p**h*dząfi* z l*[ąaln*§s rynku

ffi ffi*brej 3ak*ści n iwę z * iuve k, n e3 ruepnk*wy, nrze*hy
l aw*kad* traktuj jakm główrł* źrńdł* tłusxeru w frie*im

ffi Wyhicraj *hi.lel* mięsm i wędlłny, drób i ryhy sp*zywaj
hcz sk*ry

ffi Urłika3 sgn&z*nifi, *hsrłarania ł *dgrz*wania n&

tł*sznzu, pi*cz w fm!łł, q*tuj n& perzf; i w w*dzim
x d*datkiem miiwy x * iw*k, smku z tytl"yrły, rińł

ffi Zami*ń słmfryfiz* r,}& fiwstfi

ffi Spnżywaj pr*dukty rnlmeunę 0 *hrłiz*ncj
zawartmse i tłusa*zu , gł*wnlc u$ąwaszt:ił*: k*fir, j*gurt
nat*l,airły, rnnśianka, tłvaróE z nis$tą rnwał,tmś*ią
tłł-łsx*au

ffi Zrery§nu.l z p*traw x himł*j rnąkł, zwięk*r w di*cle
ii*sć pr*du$<t*w v" B*łn*gm prummlału, wybi*raj
rłłakar*ny, pi*ezywc z p*łn*g* eiarrła z ci*datkicrn
ziar*n i pnstck. Wyhieraj chieb r&zswy, zytni r fr

rakwmslg, *rkisz*wy- sryfr;ffiny" ilm kanap*$t d*łącu
werzywe: s&łata, rukmlm, r*saB*nka, cyk*ria, kełkł,
p*nłid*ry, pa6:ryka, *górki" rrmd&ąi*wk&, sznzypi*ł"

ffi Jcdr L rfiw* w&rxywe, rńwni*u rolłiiriy strączknw*
rrn r"iglripr?llfp qr"t*rputirp f*sf}ip nr*rh ftnrn prl n{nłrrilłę"ł

ffi pnrywnj sw*c* §z*n*w* w km nra*h tęcuy
z fia*łs[qi*f,fi n& wsrystkie *wfifi# jmgodnw*

i*gl"md*w*, w rfii*siąe ach3*sienrł*-u lrłmwynh kmrrystaj
z iłr*zsly*h warzyw i *wm**w

ffi Włą*z d* di*ty kaszfi; $ryffzffilłą, jry*zrnienną, jaglaną,
pęczak

& Z digty nalmxy wyellgniri*vuać tłusx*z p*ełł*d;erłlm

xwimrzryc*gm: snłal§f;, hmcx*$ą, tłust* mipsa
i wędllny nraz tłuste *ry i śmietang- pr*dr;kty typu
fast f*md, ł*rł# pnrekąst<i, gmt*w* pasztety, ${*fisfitr"wy,

dania igłstmrłt, tł*st* &sy, indy, chlp*y, e iastka

ffi Tw*3a dieta p*winfi& z&wi*rać ryby bngat* w firfi*#e

3, równr*z aw*kad*, trni* *nc si*łnię irłi&rłff, *ruechy,
pestki

# P!j n$<- 2 itrótv wmdy nisląns*d*wej {ai* r*wniez u i* mną

h*n:mtę, hcrbnty zinł*w§, wmdę z cytryną}

& Uwmuaj na sm , staraj si$ łłi* dmsa ać p*tnaw- danra
prxyprewiaj eimłami

& t"lnikaj zahi* anla N{.łp, rllfiz* z d* g*tmw*3 zŁlpy

#*dać $<leks.!ngurtu rłatura ffi*$fi, zr*zy n*3 z easnłazmk
i g:ani*rck
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płatki fiw i&n*, mtręby, aw*kad*, rułigdały, rłilelmn*

si*rłię lniałłc, jahłka, rrłar*hgw silrfiwff i s*k z marchwi,

hr*kuły, brukseika, kapł"lsta silr*w& i kisemna, dyffii&, rłatka

łłintł,ł lsp$łi rinlł^rnn hnnhnfn npnsnetq" creinfrutv" f}fiffifirfi ńg:rn



produkty zalecane, umiarkowanie zalecane Pru$siwwskazam§ uf d *cie u pacięmta z h perchm msterm erm ę

napcje sł*dznn*; p{ynna
czek* mda; kaw& z* srni*tarł$qe

Produkty
zbozowe

pieczywo z pełneso z prz r-niału z dodatkiem ziaren i pestek
{chleb zytni na zakwasie, orkiszowy, gnaharn, razowieci;
nienozgotowane płatki owsiane, zytnie, jęczmlenne,
orkiszowe, gryezane; rnakaron ugctowany a dent*; ryz
brązowy, czerwoRy, ryz dziki; kasze gryczana, pę*zak,
jęczmienna, crkisz*wa

y-nleko, n"llecune napaj* ulqwaszsn§ (rrraś|ałika, k*fir,
jogunt netuna ny, zsiadłe rrr eko o niskiej zmwart*ś*i tłł_łszcxu};
twarng chudy; białkn "iaje

eie ę*ina, chuda w*łow!na; dr*b b*z sknry; indyk, kł,łn*zak;
$qróiik; dziezyzna

*!iwa z n w* q, * ej nzepnkowy

wszystki* swi*ze i rł-lrczfin*

kasza iaglana, kasza bulEur;
płatki kukuryc z ftn , biały ryz

ser feta, ffl#Zffrella, brie, CamgrT}-
bent; ery zółte c obnizanej
zawar-t*ś*i tłuszezu; mleko pfił-
tłust*; ciwa jaja tygodniowa

krak*nsy, sł*ne pa uszki, białe
pi*czyws, paszteciki

ftfrlek* i przetwory
mleczne

l^io
LJ<3Jd

Mięso, węd iny

m ek* tłu*te, śrg,łi*tarłm, mleko
sknndeffi swan*; *ry ecłte
pełnmtłł.:st*; tł*st* twarcg i

i j*gurty; *n:i*tanka d* kawy

ehuda wieplnzowinffi, wędlirła
{pnlędwiea, szynlqa bez tłi;sz*zui

clej soj*wy, o e. knckcsx*wy,
oiej kukurydziany, nlej z pestet<
winogron; nler aryny o nixkie3
zawartosci tłuszczu

tłusie rnięsa i węd|iny; aiałłi;
E*t*we n:ięso nł ei*n*; pasztet;
i,vątr*bm; tłusta ki*łbasa; kacaka,
ęś

smalee, sł*n na
ma łs, tłł.łszez utwandxnny

Tłusz*z*

z *mniaki
wfirzywa k*nserw#w , ziemniaki
maz*ne, frytk!, plecki ;!emnla-

czan

wxzyst}tie owce# *zon*w z uwxEiędnieni*m *wocÓrv
nErodowych {truskawki, .iezyny, porzeczki, nna ny, hmnówka,
araniai

fasc m, gr**łł, s*ja, * *ci*rxycfi, s*czewica

zi*ła, s*k z eytryny; *cty w nne; chrean; przyprewy knrxenr"le;
ss psmidcrowy, ksnc*ntrat p*łxidnrnwy

wszystkie zupy warzywffi*, zupy #w*c*wę

ryby łTłcrskie i sł*dkowcdn* bęz skóry; ryby gotewmne,
dusz*ne, p eczon*; ryby w gaiar*cie

sałatki sw** we, kisiele, galaretki; mu y wfic*we bez d*-
datku cukru; bł,łdyń na chudym łł!*ku bez dodatku eukru

OW*C UsZ*n
owse* kandye*w&n*
i cwon* w yr*pi*; *nz**hy
sci*ne i pani*rfiw&n*

rnajcnez, pik * rru słcdkinł xns e,
tłust* sffi y

zupy z*prffi,wimne xnł etaną

Nasiona roślin
stnączkcwy*h

F}rzyprmwy

CIsy

sfisy vinmgn*tt* u,rłesne, rcbr:ty;
sssy na baai* *h*deg* j*gł:rtu

ryhy fraz#r]e fr& ni*w elkiej
i ośc oiiwy z *liwe$q i *leju
nz*pakmwyffil; rnałae; hnmary

$qn*w*tkr, km mary, kawi*r

totty, ciasta x krem*n"l; pą*z < ,

faw*rki; imdy; eiast* fnan*uski*;
eukierkl, czekn ada; chałwa;
ch psy; wlmnki kok*s*w*

dzem n skn*ł*dz*ny

w d&, herbata; k*wa eboz*w&, kawa naturmlna; h*rhaty *w*-
cow* i zi*łnw*; zi* *na hgrbata; soki w&rzywlls soki sbvs*flwe; knkgc: wino

Napcj*

i


