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Jestem studentką dietetyki na Uniwersytecie Medycznym we
Wrocławiu. Uwielbiam eksperymenty w kuchni, sport oraz
pogłębianie wiedzy dietetyczno-treningowej. 
Przydatnymi informacjami i praktycznymi wskazówkami             
z zakresu tych dziedzin dzielę się  na instagramie na profilu
@grainforbrain_kulinarnie, gdzie znajdziecie też sporo
pysznych, sprawdzonych przepisów i pomoc w przypadku
problemów z dietą.
 

Temat diety roślinnej jest mi bardzo bliski już od mniej więcej   
 3 lat, choć przyznaję, że wegetarianką ani weganką nie byłam
dłużej niż może miesiąc. Mimo to mogę powiedzieć, że
ograniczenie mięsa w diecie przyniosło mi dużo korzyści           
 - dostarczyło wielu zupełnie nowych smaków  i pomysłów            
w kuchni, przyczyniło się do wzbogacenia mojej diety w bardzo
wartościowe produkty, przez co dało poczucie większego
dbania o siebie i swój organizm. Dodatkowo mam świadomość,
że robię coś dobrego dla planety!

KRÓTKO O MNIE 

@grainforbrain_kulinarnie



     Diety roślinne stają się coraz bardziej popularne, a co za
tym idzie - powstaje coraz więcej badań dowodzących ich
bezpieczeństwa oraz działania prozdrowotnego. Wiemy też, że
diety tego typu są również dobrym sposobem odżywiania dla
sportowców, a także mogą działać prewencyjnie, a nawet
leczniczo(!) w przypadku niektórych schorzeń, takich jak np.
cukrzyca typu 2, czy choroby sercowo-naczyniowe. Mimo to
zdaje się, że ludzie wciąż są w stosunku do diet roślinnych
dość sceptyczni, uważają, że mogą one być gorsze                    
 i trudniejsze do zbilansowania, czy prowadzić do niedoborów.
 
Tworząc tego ebooka chciałam rozwiać tego typu błędne
przekonania i pokazać jak proste i korzystne może okazać się
zwiększenie ilości roślinnych potraw w naszym jadłospisie. 
Nie namawiam do przejścia na konkretną dietę jak
wegetarianizm czy weganizm, (chociaż diety te są jak
najbardziej warte polecenia), jednak zachęcam do ograniczenia
produktów odzwierzęcych. 

Zależy mi na przedstawieniu Tobie, drogi czytelniku, że
zamiana nawet kilku posiłków w ciągu dnia, czy tygodnia na
roślinne może przynieść korzyści Twojemu zdrowiu i naszej
planecie, pozwoli zaoszczędzić Ci czas i pieniądze, a ponadto
odkryć wiele nowych smaków!

W jaki sposób? Zapraszam do lektury!

WSTĘP 

@grainforbrain_kulinarnie
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RODZAJE DIET WEGETARIAŃSKICH 
 

Laktowegetarianin, owowegetarianin, czy może laktoowowegetarianin? 

      Wegetarianizm jest to sposób odżywiania bazujący przede wszystkim na
produktach pochodzenia roślinnego. Obecnie wyróżniamy kilka rodzaj
wegetarianizmu, różniących się między sobą eliminacją mięsa całkowitą  lub
częściową oraz spożyciem niektórych produktów odzwierzęcych:

Fleksitarianizm – dieta polegająca na ogólnym ograniczeniu spożycia
produktów mięsnych, bez całkowitego ich wykluczania, 
np. zamiast jeść mięso codziennie, jemy je kilka razy w tygodniu czy 
miesiącu.

Semiwegetarianizm – wbrew niektórym opiniom nie jest to ta sama dieta co
fleksitarianizm – zakłada ona ograniczenia konkretnego rodzaju mięsa,
zwykle – mięsa czerwonego.

Pescowegetarianizm – dieta, która spośród rodzajów mięs dopuszcza do
spożycia jedynie ryby (tak, ryba to mięso ;) ).

Lakto-owo-wegetarianizm – dieta wykluczająca z jadłospisu każdy rodzaj
mięs, z produktów odzwierzęcych dopuszczalne są tutaj jajka i nabiał. 
W przypadku laktowegetarianizmu – spożywa się jedynie nabiał, rezygnując   
 z jajek, a w owowegetarianizmie odwrotnie.

Weganizm – dieta wykluczająca wszystkie produkty pochodzenia
zwierzęcego (łącznie z miodem pszczelim!).

      Na samym początku chcę zaznaczyć, że nie musimy przyklejać
sobie konkretnej etykiety weganina czy wegetarianina,
pamiętajmy, że możemy zamienić tylko część posiłków na roślinne,
pozostawiając ulubione produkty odzwierzęce w jadłospisie. 

Wszystkie z powyższych rodzajów  diet wegetariańskich mogą być
pełnowartościowe i dostarczać wszelkich niezbędnych makro                              
i mikroelementów, co czyni je dietami wartymi polecenia.

     Niekiedy do rodzajów wegetarianizmu zalicza się również frutarianizm      
- dietę opartą na owocach oraz witarianizm - dietę opartą na surowych
produktach roślinnych (obróbka termiczna żywności nie może przekraczać   
42 stopni). Te diety z kolei są trudne i często niemożliwe do zbilansowania,
przez co prowadzą do licznych niedoborów, w związku z czym nie powinny
być stosowane.

@grainforbrain_kulinarnie
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Tofu – „ser” wykonany z soi 
Pamiętaj, aby wybierać tofu fortyfikowane (wzbogacone) wapniem! Informacji

tej szukaj przy tabeli wartości odżywczych na etykiecie produktu. Jeżeli jest
podana tam zawartość wapnia w 100g produktu - kupuj śmiało!

 
Hummus - pasta przygotowana na bazie ciecierzycy

 
Tempeh – produkt podobny do tofu, ale soja z której jest produkowany

poddawana jest procesowi fermentacji
 

Seitan – produkt wykonany z glutenu pszennego, teksturą (moim zdaniem
także smakiem) bardzo przypominający mięso

 
Agar – substancja żelująca, wegański odpowiednik żelatyny

 
Quinoa  – komosa ryżowa – roślina przypominająca kaszę, odróżnia się jednak

od nich dobrym profilem aminokwasów egzogennych (czyli takich, które nie
mogą być wytworzone w organizmie, muszą więc zostać dostarczone 

z pożywieniem) przez co jest produktem pożądanym (ale nie koniecznym) 
w dietach roślinnych

 
Aquafaba – woda po ciecierzycy – najczęściej wykorzystywana w wypiekach

jako wegański zamiennik ubitych białek jaj
 
 

W Internecie niewątpliwie spotkacie się też z wieloma innymi produktami, te
wydają się jednak najbardziej rozpowszechnione.
 

Czy musisz jeść każde z nich? Oczywiście, że nie!
 

Tak naprawdę żadne z powyższych nie jest niezbędne do zbilansowania diety
roślinnej, niektóre jednak mogą to zdecydowanie ułatwić – np. tofu jest
dobrym źródłem białka i wapnia.

SŁOWNICZEK POJĘĆ
- to może Ci się przydać!

 

@grainforbrain_kulinarnie
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     Często można spotkać się z przekonaniem, że przejście na
wegetarianizm czy weganizm wiąże się z większymi wydatkami. Wynika to
z faktu, że diety roślinne prezentowane w różnych social mediach kojarzą
się ludziom z egzotycznymi  lub po prostu zagranicznymi produktami,
których ceny często są wysokie – np. mango, awokado, nasiona chia,
jagody goji, komosa ryżowa. 

Prawda natomiast jest taka, że nie potrzebujemy tych produktów w diecie
(chyba, że ktoś chce i może sobie na nie pozwolić, wtedy śmiało!). Ponadto
mamy wiele polskich równie wartościowych, a znacznie tańszych
odpowiedników, np. zamiast nasion chia - siemię lniane, zamiast jagód goji
- borówki, tak więc opierając swój jadłospis o lokalne artykuły spożywcze
zmiana sposobu odżywiania wcale nie musi oznaczać większych wydatków.
Co więcej! Dieta roślinna bazująca na strączkach, produktach zbożowych,
warzywach i owocach sezonowych czy mrożonych może nawet pozwolić
zaoszczędzić pieniądze!
Osobiście, szczerze mówiąc, na zakupach najwięcej pieniędzy wydaję na 
 mięso i przetwory mięsne, a nie na produkty wege ;)

Do rzeczy! Jak będąc wege oszczędzać pieniądze? 
Zostawiam tutaj kilka przydatnych wskazówek:

 1. Sprawdź gdzie kupujesz tofu oraz hummus  – w Lidlu i  Biedronce
znajdziesz je w bardziej korzystnych cenach niż w innych sieciówkach.

 
2. Kupuj na kilogramy i przez Internet – zwłaszcza orzechy i mąki, czasem

też napoje roślinne i nasiona roślin strączkowych -  to się po prostu
opłaca! Wejdź na kilka różnych stron, porównuj ceny, szukaj kodów

rabatowych. 
 

3. Jedz sezonowo! Latem zamrażaj owoce i zapewnij sobie "pyszną" zimę.
 

4.  Warzywa i owoce staraj się kupować w miejskich warzywniakach 
     - nie dość, że są znacznie smaczniejsze, to jeszcze (zwykle) tańsze!

CZY PRODUKTY ROŚLINNE 
SĄ DROGIE?

 

@grainforbrain_kulinarnie
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śmierci wywołanej chorobą niedokrwienną serca, 
nadciśnienia, 
cukrzycy typu 2.

      Diety oparte na produktach roślinnych cieszą się coraz większą
popularnością. Nic zresztą w tym dziwnego, biorąc pod uwagę ile mają do
zaoferowania! 
Żeby nie być gołosłownym i zarazić Was przy okazji trochę moim “wege
entuzjazmem” chciałabym przedstawić kilka największych zalet.

Zaczynając od kwestii czysto kulinarnej - otwiera się przed Wami nowe
bogactwo smaków i doznań. Ogrom przeróżnych aromatów przy
eksperymentowaniu jedynie z marynatami do tofu może przyprawić          
 o zawrót głowy ;)

Ponadto zmniejszając jedzenie mięsa możemy pozytywnie wpłynąć na
kondycję naszej planety! Ograniczając spożycie produktów odzwierzęcych
przyczyniamy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery
oraz do zaoszczędzenia naprawdę dużych ilości wody, które są niezbędne
do produkcji mięsa.

Jadłospis oparty na roślinach niesie ze sobą również wiele korzyści
zdrowotnych. Wiąże się on ze spożyciem większej ilości warzyw i owoców,
co łączy się z większą podażą błonnika, niektórych witamin i minerałów.
Nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol stanowią mniejszy procent diety. 

Wegetarianie, a zwłaszcza weganie mają niższe BMI - wynika to          
 m.in. z wspomnianej już wysokiej zawartości błonnika w diecie, która          
z kolei przekłada się na większe uczucie sytości i brak potrzeb podjadania.

Wegetarianie odznaczają się mniejszym ryzykiem wystąpienia:       

Są oni także mniej narażeni na działanie antybiotyków i innych leków
weterynaryjnych oraz na pasożyty, na które możemy narazić się przez
spożycie nieodpowiednio przygotowanego mięsa.

KORZYŚCI DIET ROŚLINNYCH
 

@grainforbrain_kulinarnie
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Dodatkowo diety roślinne mogą pozwolić nie tylko na zaoszczędzenie
pieniędzy (co omówiłam w poprzednim rozdziale), ale też czasu! 
Mięso wymaga dokładnego umycia i czasochłonnej obróbki
termicznej, natomiast tworząc wege potrawy możemy np. sięgnąć po
makarony ze strączków, które są gotowe w 5 minut, do dyspozycji
mamy też konserwowe nasiona roślin strączkowych oraz tofu, które
nadają się do spożycia od razu, bez obróbki termicznej.

A co z zabójczym czasem gotowania strączków?
Poniżej kilka praktycznych wskazówek:
 
 
 

1. Spróbuj dodać dużą szczyptę sody oczyszczonej do gotowania, ten
trik powinien znacznie skrócić czas gotowania.

 
2. Jeżeli już zabierasz się za namaczanie i gotowanie suchych nasion

roślin strączkowych, ugotuj je “na zapas”, bez obaw możesz trzymać je
w lodówce kilka dni. Przy mięsie taki zabieg jest po prostu

niebezpieczny, ze względu na ryzyko rozwoju szkodliwych bakterii.
 

4. Pamiętaj, że ugotowane strączki możesz mrozić!
 

3. Nie zapominaj też o soczewicy, która nie wymaga ani długotrwałego
gotowania, ani wcześniejszego namaczania.

Dalej nie wierzysz, że to wszystko takie proste?
Zerknij proszę na przepis na potrawkę z soczewicy (dostępny
w rozdziale z przepisami) - uzyskujesz bogaty w warzywa, białko 
i smak posiłek poprzez wrzucenie pokrojonych warzyw do garnka 
i ugotowania ich na wodzie z dodatkiem przypraw!

@grainforbrain_kulinarnie
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     Rezygnując, również tylko częściowo, z produktów mięsnych 
 warto wiedzieć czym je zastąpić (tylko spokojnie, jak sami zobaczycie
wybór jest naprawdę duży!). Nie powinniśmy w ich miejsce wstawiać
byle produktów, ponieważ może to doprowadzić do niedoborów.
 
Mięso jest przede wszystkim źródłem białka, w związku z czym
sięgajmy po jedzenie, które godnie go w tej roli zastąpi. Tutaj               
 z pomocą przychodzą nasiona roślin strączkowych (potocznie zwane
strączkami) – ciecierzyca, różne odmiany fasoli, soczewicy, soja. 
Są one świetnym źródłem białka roślinnego, ponadto zawierają dużo
błonnika, witaminy z grupy B, żelazo, magnez, cynk, potas i wiele
innych cennych składników. Do dyspozycji mamy również produkty      
z nich wytwarzane takie jak tofu, tempeh, makarony, czy mąka           
 z ciecierzycy.
 

Jak to wygląda 
w praktyce?
 
 

Zamiast mięsnych kotletów, przygotuj wersję wege z soczewicy, 
czy fasoli.

W miejsce wieprzowiny w gulaszu – dodaj ciecierzycę,
Kurczaka w daniu z makaronem zastąp tofu,

Do robienia omletu nie wykorzystuj jajek, a mąkę z ciecierzycy!
 

Potrzebujesz więcej inspiracji? 
Internet pęka w szwach od nadmiaru wege twórców!

 

Dodatkowo nieco białka możemy przemycić do jadłospisu dzięki
orzechom, pestkom i nasionom, pamiętajmy jednak, że są one głównie
źródłem tłuszczu, trzeba więc z nimi zachować umiar.
Również produkty zbożowe (np. kasze, makarony) dostarczają nam
pewne ilości tego makroskładnika (czyli białka), ale podobnie jak
wyżej, nie mogą one stanowić jego głównego źródła, ponieważ
dostarczają przede wszystkim węglowodanów.

Oprócz tego, jeżeli spożywasz niektóre produkty odzwierzęce, to        
 w  dostarczeniu odpowiednich ilości białka pomogą Ci także jajka
i sery, np. feta, mozzarella, a w przypadku pescowegetarian również
ryby.

DOBRZE, ALE CO ZAMIAST MIĘSA?
 

@grainforbrain_kulinarnie
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Aby mieć lepszy pogląd na omówioną kwestię różnej zawartości
białka, w zależności od poszczególnych produktów, zapraszam do
zapoznania się z tabelą:

mięso z piersi kurczaka, bez skóry

mięso z piersi indyka, bez skóry 

wieprzowina, schab bez kości

łosoś, świeży

mozzarella

skyr, jogurt naturalny typu islandzkiego

 

soczewica czerwona, nasiona suche

ciecierzyca, nasiona suche

tofu

kasza gryczana

migdały

masło orzechowe

 
 

21,5 

19,2

22,9

19,9

 

18,0

12,0

 

25,4

20,5

12,0

 

12,6

 

20,0

13,0

Zawartość białka [g]
na 100g surowego produktuProdukt

 

@grainforbrain_kulinarnie
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     Podobnie jak dieta mięsożercy może być niedoborowa, to samo
ryzyko może nieść ze sobą dieta wegetariańska, czy wegańska. 
W związku z tym komponując, czy to pojedyncze posiłki roślinne, czy
cały jadłospis warto wiedzieć na co zwrócić uwagę i jak unikać
niedoborów niektórych witamin i minerałów.

To warto wiedzieć! 
-  składniki odżywcze, 

na które zwrócić uwagę
 

 1. Witamina B12

     Witamina B12 zwana także kobalaminą znajduje się jedynie             
 w produktach odzwierzęcych. W związku z czym, decydując się na
dietę wegańską, a w niektórych przypadkach także wegetariańską,
musimy być świadomi konieczności suplementacji. Na rynku dostępne
są suplementy pochodzenia odzwierzęcego jak i mikrobiologicznego.

Bakterie jelitowe, a produkcja B12  

Najczęstsze mity i wątpliwości związane 
z witaminą B12:

„B12 Jest produkowana przez bakterie jelitowe, dzięki czemu nie
muszę jej suplementować!” 
– Witamina B12 faktycznie jest produkowana przez bakterie
jelitowe, tyle że dzieje się to w jelicie grubym, jej wchłanianie
zachodzi natomiast „poziom wyżej” - w jelicie cienkim, w związku
z czym nie możemy w ten sposób pokryć zapotrzebowania.
 

@grainforbrain_kulinarnie
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Spirulina - nie dość, że ściema to jeszcze niebezpieczna? 

"Mój znajomy jest na diecie wegańskiej już od dwóch lat, a jego
badania nie wskazują na żadne niedobory!"

Dawki i forma chemiczna witaminy B12

– często można spotkać się z przekonaniem, że zapotrzebowanie
na witaminę B12 może zostać pokryte poprzez spożywanie
spiruliny – nie jest to możliwe, ponieważ spirulina, zawiera jedynie
analogi tej witaminy, czyli substancje o podobnej strukturze, które
„udają” B12 i - co gorsze - mogą przez to nawet przyczyniać się lub
potęgować niedobory tej witaminy.
Nieco ciekawiej jest w przypadku chlorelli, pojawiło się kilka
dowodów potwierdzających zawartość w niej omawianej witaminy,
są to jednak ilości naprawdę nieznaczne. Dodatkowo wymagane są
dalsze badania i potwierdzenie działania oraz  bezpieczeństwa
stosowania.
Podsumowując - ani spirulina, ani chlorella nie będą dobrym
rozwiązaniem problemu niedoboru witaminy B12 w dietach
wegańskich.
 

– Rzeczywiście jest to możliwe, a wszystko dlatego, że witamina ta
może gromadzić się w organizmie, a jej zapasy mogą wystarczyć
nawet na 5 lat! Nie ma jednak co czekać, aż opróżnimy „spiżarnię”,
najlepiej podjąć suplementacje odpowiednio wcześnie!
 

Najczęściej spotykaną formą witaminy B12 na rynku jest
cyjanokobalamina, nie jest to forma bioaktywna - w organizmie
musi więc zostać przekształcona do postaci czynnej metabolicznie  
- metylokobalaminy. 
W niektórych przypadkach proces ten może być utrudniony, 
w związku z czym najlepiej wybierać suplementy zawierające
witaminę B12 od razu w formie czynnej – metylokobalaminę.
Również dawka odgrywa tutaj niemałą rolę – witamina B12 
z suplementów wchłania się jedynie w ok. 1-2% (!), w związku 
z czym wybierając odpowiedni dla siebie i swojego
zapotrzebowania preparat raczej nie ma co brać pod uwagę takich,
które zawierają poniżej 100 mcg w dawce.

@grainforbrain_kulinarnie
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2. Żelazo

        Wbrew obiegowym opiniom ani weganie, ani wegetarianie wcale
nie odznaczają się szczególnie mniejszym spożyciem żelaza. Należy w
tym miejscu jednak wspomnieć, że żelazo niehemowe, czyli
pochodzące z produktów roślinnych, ma znacznie niższą
biodostępność (gorzej się wchłania) w porównaniu do hemowego
(odzwierzęcego), przez co w diecie roślinnej powinno się go pojawiać
więcej.
Wchłanialność tę możemy modyfikować poprzez odpowiednie
łączenie produktów lub unikanie niektórych połączeń.

Zwiększyć biodostępność żelaza niehemowego możemy dzięki
dodawaniu do potrawy produktów dostarczających witaminy C            
(np. papryka, natka pietruszki), czy zawierających kwas mlekowy
(kiszonki).

Biodostępność żelaza zmniejszają m.in.: związki taniny, kwas
fitynowy, wysoka zawartość wapnia, cynku, magnezu.

I bądź tu mądry człowieku! Jakieś związki o dziwnej nazwie...
Dodaj to i to, ale pilnuj żeby nie było tego i tamtego…

A bardziej praktyczne rady? 
- Proszę bardzo!
 

 
Pamiętaj o roślinnych źródłach żelaza, takich jak np. nasiona roślin

strączkowych, zielone warzywa liściaste
 

 - łącz je w posiłku ze świeżymi owocami i/lub warzywami
(szczególnie dobra będzie tutaj natka pietruszki!).

 
- nie popijaj ich kawą, ani herbatą,

 
- nie przyjmuj razem z nimi preparatów zawierających: wapń,

magnez, cynk.

@grainforbrain_kulinarnie
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3. Wapń

          Na spożycie wapnia zwrócić uwagę powinny osoby będące na
diecie roślinnej wykluczającej mleko i przetwory mleczne, ponieważ
stanowią one źródło dobrze przyswajalnego wapnia. Ten pochodzący
ze źródeł roślinnych charakteryzuje się mniejszym stopniem
wchłaniania, w związku z czym w diecie powinno pojawiać się go
więcej.

Jak zatem zadbać o odpowiednią ilość 
wapnia w jadłospisie?

  1) Wybierając wegańskie odpowiedniki nabiału, takie jak tofu, czy
napoje roślinne sięgaj po te, które są fortyfikowane 

(czyli wzbogacane) w wapń (informacja ta znajduje się na etykiecie
produktu - w tabeli z wartościami odżywczymi powinna być podana

zawartość wapnia na 100g produktu). *W tym miejscu dodatkowo
warto wspomnieć, że napoje roślinne fortyfikowane należy

wstrząsnąć przed użyciem, ponieważ wapń może osadzać się na dnie.
 

2) Dbaj o to, aby dieta była bogata w zielone warzywa liściaste (np.
jarmuż, brokuły), orzechy i nasiona (migdały, sezam, mak) oraz

nasiona roślin strączkowych (fasola, ciecierzyca), które również są
istotnym źródłem wapnia.

@grainforbrain_kulinarnie
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4. Kwasy tłuszczowe omega-3

       Bez zbytniego zagłębiania się w zawiłości chemiczne – kwasy
tłuszczowe omega 3 należą do grupy wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (WNKT) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
organizmu – wśród nich wyróżniamy kwas alfa-linolenowy (ALA),
eikozapentaenowy (EPA), dokozaheksaenowy (DHA).

Kwas ALA przeważnie w dietach roślinnych występuje w dużych
ilościach (co jest zjawiskiem pozytywnym), a wszystko to dzięki
spożywaniu produktów takich jak m.in. : siemię lniane, olej lniany,
rydzowy, rzepakowy, orzechy włoskie czy nasiona chia.

Pozostałe dwa kwasy natomiast występują w rybach, co staje się
powodem do rozmyślań nad koniecznością ich suplementacji                   
 w przypadku diet wykluczających ryby.  
Aktualne stanowisko dietetyków nie określa jasno konieczności
suplementacji EPA i DHA, poza kilkoma wyjątkami (np. kobiety w ciąży,
dzieci, osoby z niedoborem ALA  w diecie). Jednak ze względu na fakt, że
mogą działać protekcyjnie na układ krwionośny, czy odpornościowy i być
elementem profilaktyki niektórych schorzeń, a także pozytywnie
wpływać na insulinowrażliwość warto podjąć się suplementacji.

Pomocne wskazówki 
dotyczące wyboru suplementu:

 
 

Na rynku dostępne są zarówno te pochodzenia odzwierzęcego 
(np. popularne trany), jak i roślinnego.

Zarówno w przypadku jednych jak i drugich, musimy pozostać
ostrożni 

– po pierwsze nie potrzebujemy suplementów dostarczających nam
ALA, bo jak już wspomniałam, bez problemu możemy dostarczyć je 

z diety. 
 

Po drugie, przy doborze roślinnego preparatu, nie dajmy się oszukać
– wegańskim źródłem DHA są algi, ale co najważniejsze tylko
niektóre! Szukaj więc na etykiecie preparatu nazw takich jak:

Crypthecodinum cohnii, Schizochytrium sp,Ulkenia sp.

@grainforbrain_kulinarnie
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Jeżeli z jakichś względów podjęcie suplementacji jest dla Ciebie
bardzo niewygodnym wyborem i pomimo wymienionych zalety nie
chcesz się na nią zdecydować, mam jeszcze przydatną informację. 

 
Nasz organizm ma zdolność do konwersji kwasu ALA do EPA i DHA,

jej wydajność nie jest zbyt wysoka, ale wiedząc jak ją zwiększyć
poprzez dietę, może być pomocna.

 
Ponieważ część kwasu ALA ulegnie przemianom chemicznym (czyli

tej właśnie konwersji), warto zadbać o jego odpowiednią podaż w
diecie, poprzez spożycie odpowiednich produktów 
(kilka przykładów zostało wymienionych wcześniej). 

Dzięki temu, dodatkowo, zapewnisz sobie odpowiednio niski
stosunek kwasów omega 6 do omega 3, co także sprzyja wydajności

wspomnianej konwersji.

Czy da się jakoś obejść suplementację?

@grainforbrain_kulinarnie
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5. Witamina D

          Jest to witamina, która wytwarzana jest przez nasz organizm,
dzięki ekspozycji na światło słoneczne. 
Niestety, ze względu na położenie geograficzne Polski, całkowite
pokrycie zapotrzebowania na tę witaminę poprzez syntezę skórną
nie jest możliwe. Dlatego bez względu na rodzaj stosowanej diety,
zalecana jest jej suplementacja w okresie jesienno-zimowym
(średnio od października do kwietnia), w miesiącach wiosennych         
i letnich natomiast zaleca się „nasłonecznianie” 15 min dziennie           
w godzinach 10-15, z odkrytymi 18% powierzchni ciała (twarz,
przedramiona, częściowo nogi), bez stosowania kremów z filtrem (po
tym czasie pamiętajmy aby go zaaplikować!). Jeżeli nie jest to
możliwe, suplementację należy kontynuować cały rok.

6. Cynk

         Sprawa z cynkiem w dietach wegetariańskich ma się nieco
podobnie do żelaza – pierwiastek ten jest gorzej przyswajalny              
z produktów roślinnych niż z odzwierzęcych, przez co wegetarianie    
i weganie są potencjalnie bardziej narażeni na jego niedobory. 
Na szczęście i tutaj nie pozostajemy bez wpływu na biodostępność
(czyli przyswajalność) - aby ją polepszyć, należy pamiętać                  
 o odpowiednio długim moczeniu i gotowaniu strączków, starać się  
 o dodatek kwasów organicznych do posiłku (np. octu jabłkowego)     
 i nie przyjmować suplementów żelaza, wapnia, czy magnezu do dań
bogatych w cynk.

No tak, 
ale które dania są bogate w cynk?
 

Potrawy bogate w cynk to te zawierające m.in. nasiona roślin
strączkowych, orzechy i nasiona (zwłaszcza pestki dyni), a także

kaszę gryczaną i ciemne pieczywo.

@grainforbrain_kulinarnie
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No dobrze, wiemy już na jakie witaminy i minerały zwrócić szczególną
uwagę, wiemy, które suplementować. 

Teraz pytanie brzmi w jakich ilościach? Niestety... to zależy! 

Zależy od płci, wieku, stanu fizjologicznego, często są to kwestie
zupełnie indywidualne, wynikające z istniejących niedoborów, czy
schorzeń, w związku z czym warto porozumieć się z lekarzem. 

Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda Wasze zapotrzebowanie na
witaminy i minerały, zapraszam Was do zapoznania się z „Normami
żywienia dla populacji Polski”. Jest to darmowy plik dostępny do
pobrania na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. 

Może chcecie też poznać funkcję najważniejszych elementów naszej
diety, czy objawy ich niedoborów? 
Dowiedzieć w jakich produktach znajdziemy omówione przeze mnie
składniki? 
Tam również znajdziecie te zagadnienia: 
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/normy-
zywienia-2020

@grainforbrain_kulinarnie
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JAK ZACZĄĆ?
 

      Czas zadać sobie pytanie "jak zacząć?" - Po prostu! 
"Weganizowanie" potraw jest znacznie prostsze niż myślisz!

Spójrz na kilka przykładów: 

owsianka na mleku krowim
z malinami i orzechami

gulasz z kurczakiem, 
kaszą i warzywami

kanapki z twarożkiem
i pomidorem

ziemniaki z kotletem 
mięsnym i surówką

owsianka na mleku sojowym
z malinami i orzechami

 
 

gulasz z soczewicą, 
kaszą i warzywami

 
 

kanapki z tofu
i pomidorem

 
 

ziemniaki z kotletem 
z fasoli i surówką

 
 

Oczywiście nie twierdzę, że potrawy będą smakować dokładnie tak samo          
(w niektórych wypadkach wersje wege mogą nam posmakować bardziej,              
a w innych możemy stwierdzić, że dany posiłek odpowiada nam najbardziej
w wersji mięsnej, co jest jak najbardziej w porządku).

Ta tabela ma na celu pokazać, że nie ma tutaj żadnej filozofii, często
wystarczy zmienić jeden produkt i nasz posiłek staje się całkowicie
roślinny.

@grainforbrain_kulinarnie
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zamiast:
 

mleka krowiego
 
 
 
 

jogurtu
naturalnego

 
twarożku, pasztetu
i innych dodatków

do kanapek
 
 
 
 

mięsa
 

użyj:

napoju roślinnego, najlepiej sojowego, ale
możesz je stosować zamiennie z innymi,
pamiętaj przede wszystkim aby były
fortyfikowane wapniem 

jogurtu sojowego, 
ewentualnie kokosowego

tofu - możesz stworzyć z niego twarożek, 
 pasty z różnymi dodatkami,
"smalcu" (i innych pasty) z fasoli, 
hummusu, 
pasztetu na bazie strączków np. z soczewicy

nasion roślin strączkowych,
tofu, 
gotowych produktów - np. burgerów 
z Dobrej Kalorii, wegańskich odpowiedników
mięsa mielonego, np. firmy Next Level, 

Jeśli chodzi o pomysły na przeróżne posiłki - Internet, oferuje aż nadto
inspiracji! 

 
Wystarczy, że na instagramie w wyszukiwarke wpiszesz #weganizm lub

przejrzysz kilka blogów.
 

Ja najczęściej przepisy znajduje właśnie w taki sposób lub jeżeli podoba mi
się jakiś przepis z mięsem, zastanawiam się jak najsmaczniej go

zweganizować. 
 

Możliwości są tysiące, tylko czekają, aż zaczniesz z nich korzystać!

@grainforbrain_kulinarnie
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          Jeżeli do tej pory w Twojej diecie nie gościły strączki proponuję
zacząć przemycać je stopniowo - do coraz większej liczby posiłków,        
 w coraz większej ilości. Dieta roślinna na początku, może być dość
ciężkostrawna dla przewodu pokarmowego, zwłaszcza jeżeli ktoś
wcześniej nie miał styczności z dużą ilością warzyw, a co za tym idzie
błonnika, w związku z tym nie warto ryzykować zniechęcającym bólem
brzucha. 

Tylko bez obaw! Z czasem nasz organizm się adaptuje i tego typu pokarmy
nie sprawiają mu najmniejszych problemów.
Oczywiście znam też wiele przypadków “nagłego” przejścia na weganizm,
nie wiążącego się z żadnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami, więc jest to
mocno indywidualna kwestia, którą można przetestować bezpiecznie na
sobie.

Praktyczne rady 
“w pigułce”:

 
Zacznij od małych porcji strączków, stopniowo je zwiększając.

 
Stopniowo zamieniaj kolejne posiłki i produkty na roślinne, eksperymentuj 

z dodatkami i przyprawami, posiłki roślinne mają to do siebie, że mogą
przybrać taki smak, jaki tylko sobie wymyślisz!

 
 Jeżeli brakuje Ci smaku “umami” (odpowiadającego za mięsny smak 
i zapach) - te produkty mogą pomóc - sos sojowy, pieczarki, płatki

drożdżowe, papryka wędzona w proszku.
 

 Czasami możesz sięgać po strączki z puszki, są one nieco “lżejsze” dla
przewodu pokarmowego. 

 
 Pamiętaj, aby zawsze moczyć i gotować strączki wystarczająco długo!

Dodatkowo, aby uczynić je bardziej łatwostrawnymi możesz serwować je 
w formie zblendowanej – jako kotlety czy zupy krem.

 
Pij więcej wody! Dieta roślinna jest bogata w błonnik, ten zaś pochłania

wodę, w związku z czym zapotrzebowanie na nią jest nieco wyższe.

@grainforbrain_kulinarnie
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Jeżeli chcesz, żeby tofu jeszcze bardziej nabrało smaku i aromatu
marynaty zamróź je, rozmróź, odciśnij je delikatnie w rękach (trochę
jak gąbkę), tak aby pozbyć się wody. Dzięki temu tofu bardziej
"wchłonie" marynatę.

Gdy zależy Ci na czasie wykorzystaj marynatę jako sos, czyli po jej
przygotowaniu i wymieszaniu z kawałkami tofu odrazu przełóż je na
patelnię/talerz/do piekarnika. Sama najczęściej wykorzystuję ją
właśnie w ten sposób :)

Orzechowa marynata/sos do tofu:

Podana ilość składników jest odpowiednia do ok. 100g tofu:
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżeczka masła orzechowego
1 łyżeczka oleju rzepakowego/oliwy
1 łyżeczka miodu (ewentualnie możesz zamienić na dużą szczyptę cukru)
1 łyżeczka wody

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj.
Marynata jest gotowa! Połącz ją z kawałkami tofu i odłóż na kilka godzin
do lodówki. 

KILKA PRZEPISÓW
NA DOBRY STARTY

 
 Żeby jeszcze bardziej ułatwić sprawe przygotowałam 3 moje "podstawowe" 
 wege przepisy:

@grainforbrain_kulinarnie
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składniki na 2 porcję;

cebula,
marchewka,
1/2 papryki,

 1/2 szklanki soczewicy,
1/2 szklanki passaty pomidorowej

/pomidorów z puszki
łyżeczka curry, 

liść laurowy, ziele angielskie,
pieprz, sól,

 

Potrawka z soczewicy

1. Cebulę posiekać i podsmażyć w garnku na łyżce oleju/oliwy.
2. Pokroić paprykę oraz marchewkę, dodać do cebuli, 
    zalać 1 i 1/2 szklanki wody.
3. Soczewicę przepłukać i dodać do garnka razem z wszystkimi 
    przyprawami.
4. Gotować przez 15 minut, na ostatnie minuty wlać passatę/pomidory 
    z puszki.
5. Gotowy gulasz podawać z ulubioną kaszą, ryżem lub makaronem.

@grainforbrain_kulinarnie
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1. Przez noc namocz fasolę w podwójnej objętości wody, następnego dnia
wymień wodę i ugotuj fasolę (lub nawet rozgotuj) - pomiń ten krok, jeżeli
używasz fasoli z puszki.
2. Ugotuj kaszę jaglaną w podwójnej objętości wody.
3. Fasolę zblenduj z i 1/2 kaszy, przyprawami, sosem sojowym oraz olejem.
4. Marchew zetrzyj na tarce i wymieszaj ze zmiksowaną fasolą, dodaj
pozostałe 1/2 kaszy, posiekaną cebulę oraz mąkę.
5. Formuj kotlety i układaj na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.
6. Piecz 30 minut w 180'C.

składniki na 2-3 porcję;

1 szklanka suchej drobnej, białej fasoli
lub 2 puszki konserwowej,

2 marchewki,
cebula,

1/2  szklanki kaszy jaglanej,
3 łyżki dowolnej mąki,

4 łyżki oleju/oliwy,
2 łyżki sosu sojowego,
Ulubione przyprawy

(np. oregano, curry, słodka papryka).
 

Kotlety z fasoli 
i marchewki

@grainforbrain_kulinarnie
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jeżeli znasz już owsianki urozmaicone to raczej Cię nie zaskoczę,
natomiast dla osób, które dopiero zaczynają eksperymentować               
z owsiankami wrzucam kilka moich ulubionych połączeń:

masło orzechowe + suszona żurawina (łyżeczka + łyżka)
gorzka czekolada + migdały + mrożone wiśnie                              
 (np. kostka + łyżka + 1/2 szkl)
gruszka + nerkowce + suszona żurawina (1 sztuka + 1 łyżka + 1 łyżka)
gruszka + gorzka czekolada + masło orzechowe                                
 (1 sztuka + 1 kostka + łyżeczka)

1. Płatki owsiane zagotuj na mleku.
2. Odstaw na kilka minut pod przykryciem do zgęstnienia (jeżeli używasz
mrożonych malin to wrzuć je do owsianki, aby miały czas się rozmrozić    
 w ciepłej owsiance).
3. Gotową owsiankę przełóż do miski, dodaj posiekaną czekoladę, wiórki
kokosowe oraz plastry banana.

Pamiętajcie - ogranicza Was tylko wyobraźnia! Wybór orzechów,
owoców i innych dodatków jest tak ogromny, że z powodzeniem przez
miesiąc, nawet codziennie jedząc owsianki, żadna nie musi się
powtórzyć!

składniki na małą porcję:

2/3 szklanki napoju roślinnego,
1/3 szklanki płatków owianych,

1 kostka gorzkiej czekolady, posiekana,
1 łyżka wiórków kokosowych,

1/2 banana,
garść malin (świeżych lub mrożonych).

 

Wege owsianka 
na wypasie

@grainforbrain_kulinarnie
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Jaka dieta jest najlepsza? Wegańska, wegetariańska, a może tradycyjna?
Najlepsza dieta to ta, która jest zdrowa, zbilansowana, trzymamy się jej 
i jest dopasowana do naszych potrzeb, czyli może to być każda z tych
trzech.

Czy dieta wegańska i wegetariańska są odpowiednie dla sportowców?
Jak najbardziej! Jest wiele badań dowodzących równości diet roślinnych 
i konwencjonalnej w żywieniu sportowców.

Czy dieta wegańska i wegetariańska są dobre dla każdego?
Dla zdecydowanej większości tak, chociaż istnieją wyjątki związane 
z chorobami, w których konieczna jest dieta lekkostrawna - w takich
przypadkach zbilansowane diety roślinne są niemożliwe do
zrealizowania.

Czy z diet wegańskich mogą korzystać kobiety w ciąży i dzieci?
Jeżeli mówimy o zdrowych osobach to zdecydowanie tak! Jest to jak
najbardziej bezpieczne, jednak w tych przypadkach proponowałabym
robić to pod okiem doświadczonego dietetyka.

Czy da się zbilansować dietę roślinną bez nasion roślin strączkowych?
Dietę wegetariańską tak, natomiast dietę wegańską nie, chyba, że
akceptowalne byłyby “przetwory” ze strączków takie jak np. tofu,
makarony, mąka z ciecierzycy - wtedy jest to trudne, ale raczej możliwe.

Jestem niepełnoletni/a, jak mogę wytłumaczyć rodzicom, że rezygnacja 
z mięsa w diecie jest bezpieczna?
Oczywiście możesz z nimi porozmawiać, zachęcić do zainteresowania się
tematem od strony naukowej, przedstawić jakie korzyści z tego płynną.
Natomiast domyślam się, że często tak “proste” rozwiązania mogą być
niewystarczające, wtedy najlepszym rozwiązaniem może okazać się 
 namówienie rodziców na wspólną konsultację u dietetyka, na której
wszelkie wątpliwości powinny zostać rozwiane.

Q&A
- najczęstsze pytania i odpowiedzi

@grainforbrain_kulinarnie
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Czy wszystkie produkty roślinne są zdrowe?
Łączenie każdego wegańskiego produktu z pojęciem “zdrowe” może być
bardzo zgubne. Wegański ziemniak wysmażony w głębokim tłuszczu
roślinnym w postaci frytki raczej nie ma nic wspólnego ze zdrowym
odżywianiem, podobnie popularne, wegańskie ciastka oreo wypchane
cukrem, czy wymyślne, wegańskie batoniki pełne oleju kokosowego 
i syropu glukozowo-fruktozowego. 

Nie oznacza to oczywiście, że absolutnie nie można ich jeść, ale należy
zdawać sobie sprawę, że pomimo, iż wegańskimi produktami są, to nie
powinny stanowić podstawy naszej diety.

Czy zastosowanie diet roślinnych w celach odchudzających jest
uzasadnione?
To zależy - jeżeli zakładamy, że od samego przejścia na dietę roślinną
schudniemy to czasem możemy się zaskoczyć. 
Proces odchudzania zachodzi w wyniku deficytu energetycznego 
(czyli “zużywamy” więcej kalorii niż zjadamy), więc jeżeli jemy więcej niż
potrzebujemy to nie ma znaczenia na jakiej diecie jesteśmy - do
przysłowiowej “utraty kilogramów” po prostu nie dojdzie. 

Z drugiej strony wyższe spożycie owoców i warzyw, wiążące się 
z roślinnym sposobem odżywiania, łączy się z odczuwaniem większej
sytości, przez co powinniśmy się najadać mniejszą ilością jedzenia niż
zwykle. Z tego względu dieta roślinna może być pomocna przy
odchudzaniu.

Kontroluję spożycie kalorii i poszczególnych makroskładników w ciągu
dnia. Czy białko roślinne powinienem/am liczyć tak samo jak zwierzęce?
Tak! W Internecie można znaleźć kilka teorii, według których wliczając
białko roślinne do jadłospisu należy brać pod uwagę tylko ⅔ czy
 ½ wartości. Nic z tych rzeczy - jeden gram białka to jeden gram białka!

@grainforbrain_kulinarnie
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Najczęściej popełniany błąd na diecie roślinnej to …?
Brak lub nieodpowiednie zastępowanie mięsa. Wydaje się, że teraz jest
to już coraz mniejszy problem, jednak ciągle wiele osób myśli, że dieta
roślinna zaczyna się w momencie “zrzucenia kotleta z talerza”, a tak
naprawdę zaczyna się dopiero w momencie wstawienia w jego miejsce
roślinnego, wartościowego źródła białka (przykłady były podawane 
w rozdziale Dobrze, ale co zamiast mięsa).

Obecnie problem może też stanowić (tak samo jak w przypadku diety
tradycyjnej), za duża ilość przetworzonej żywności, np. wegańskie
słodycze, gotowe kotlety itd. Żyjemy w coraz większym pośpiechu,
przez co coraz chętniej sięgamy po ekspresowe rozwiązania, jednak
pamiętajmy, że żywność gotowa do spożycia od razu ma niestety mniej
do zaoferowania, niż taka przygotowana od początku do końca
samodzielnie. 

Oczywiście nie chodzi też o to, aby z szybkich rozwiązań nie korzystać,
ale o to, aby umieścić je w swoim jadłospisie z umiarem!

Jeżeli chcę pozostać przy jedzeniu mięsa, w jakich ilościach najlepiej je
spożywać?
Zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia spożycie mięsa
powinniśmy ograniczyć do 500g tygodniowo (nie wliczając ryb), jest to
np. 2,5 fileta z piersi kurczaka.

Która z wegańskich odżywek białkowych będzie najlepsza?
Najlepiej sięgnąć po odżywkę z soi lub grochu, ewentualnie mieszankę
zawierającą w głównej mierze którąś z powyższych.

@grainforbrain_kulinarnie
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Dalej nie pozostaje mi napisać nic innego jak do dzieła i powodzenia!
Jesteś gotowy do świadomego tworzenia pełnowartościowych, roślinnych

posiłków!
 

Mam nadzieję, że ebook był dla Ciebie pomocny, rozwiał wątpliwości,
uzupełnił informacje na temat posiłków roślinnych i usystematyzował je 

w sensowną całość.
 

Jeżeli odpowiada Ci mój sposób przekazywania wiedzy, chciałbyś zgłębiać
więcej faktów dietetycznych i kulinarnych (nie tylko wege!) w sposób

prosty i przyjemny oraz wiedzieć jak wykorzystywać je w życiu
codziennym, zapraszam na mojego Instagrama

@grainforbrain_kulinarnie.
Tam też odsyłam z pytaniami dotyczącymi kwestii, które nie zostały
poruszone w tym ebooku oraz w razie zainteresowania współpracą

dietetyczną.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO DALEJ?
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Zapoznałeś się z ebookiem? Daj mi znać czy podróż po roślinnych posiłkach
przypadła Ci do gustu! - swoją opinię wyślij mi na Instagramie
@grainforbrain_kulinarnie w wiadomości prywatnej lub mailowo                       
- ekozik1@gmail.com.

Ebook jest darmowy, w związku z czym jest dla każdego dostępny na
wyciągnięcie ręki! Podziel się na swoim profilu w ulubionych social
mediach jak łatwo można go zdobyć, niech każdy ma okazję przekonać
się, że roślinnie znaczy prosto, zdrowo, tanio i pysznie!

Powodzenia na bardziej roślinnej drodze życia!
Ściskam,
Ewelina

ZAKOŃCZENIE
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