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zdrowe sałatki



      Witaj, nazywam się Kasia Żylik od ponad 20 lat zajmuje się
zdrowym stylem życia. Organizuje zajęcia aqua aerobiku na 12
basenach w Warszawie, wyzwania na odchudzanie oraz ćwiczenia
online. Moją pasją jest zdrowe odżywianie i coaching.

     Kiedyś sama przez długi czas nie mogłam schudnąć, ponieważ
ciągle brakowało mi czasu na przyrządzanie zdrowych posiłków.         
 W pewnym momencie pomyślałam sobie, że zacznę się odchudzać,
przygotowując możliwie jak najprostsze potrawy - schudłam 10 kg
stosując mało czasochłonne metody.

 W tym oraz w dwóch kolejnych ebookach pokaże Ci kilka sposobów,
które pomogą Ci schudnąć, bez względu na ilość Twojego wolnego
czasu. Wystarczy, że zastosujesz moje wskazówki, dzięki temu
będziesz zdrowiej się odżywiać, co sprawi, że będziesz lepiej się czuła,
a z czasem też lepiej wyglądała.

Nie możesz schudnąć? Wiecznie nie
masz czasu na przygotowanie
zdrowych posiłków?
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Większość z osób, którym wydaje się, że nie mogą schudnąć,
uważa że brakuje im czasu na przygotowywanie zdrowych, ale
często skomplikowanych potraw. Zdarza się również, że nie
mają pomysłów na posiłek albo po prostu nie lubią gotować.
Ten ciągły brak czasu sprawia, że po jakimś czasie zwykle
wracają do starych nawyków, a gdy są głodni sięgają po
pieczywo albo po słodycze.



Oto  kilka rad:

Zielona baza to podstawa - możesz wybrać rukolę, roszpunkę,
szpinak, sałatę lodową, mix sałat, zielone listki - mają mało
kalorii, a równocześnie są cennym źródłem błonnika.

 
Produkty białkowe możesz wybrać produkty pochodzenia
zwierzęcego takie jak ser lub indyk, kurczak, jajko lub warzywa
strączkowe, takie jak soczewica czy ciecierzyca, które również
mają dużo białka. Produkty białkowe sprawią, że dłuższy czas
będziesz czuła sytość.

 
Węglowodany - jeżeli przygotowujesz sałatkę jako lunch do
pracy, możesz dodać do niej komosę ryżową, ryż czy makaron
pełnoziarnisty. Jeśli jesteś na diecie redukcyjnej i chcesz
wysmuklić ciało, pamiętaj aby być bardzo ostrożnym z dużą
ilością produktów węglowodanowych.

 
Tłuszcze - możesz przyrządzić lekki dressing na bazie oliwy        
z oliwek czy dodać niewielką ilość pestek słonecznika, dyni lub
orzechów. Te produkty zawierają zdrowe tłuszcze, a tłuszcz        
w sałatce jest niezbędny ze względu na witaminy A, D, E, K,
które rozpuszczają się w tłuszczach. Uważaj na ilość
dodawanego tłuszczu, gdyż jest on kaloryczny.

Warzywa to najważniejszy dodatek do sałatki. Najbardziej
wartościowe będą warzywa surowe, takie jak pomidorki
koktajlowe, papryka, kiełki, cukinia, oliwki czy ogórek kiszony.

 
Zioła takie jak bazylia czy oregano świetnie sprawdzają się do
dressingów.

Jak komponować sałatkę, aby była
równocześnie dietetyczna i zdrowa?
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Unikaj majonezu i śmietany, możesz je zastąpić chudym jogurtem.
Uważaj na ilości awokado i orzechów, gdyż są bardzo kaloryczne.
Uważaj na zbyt dużą ilość makaronu, ryżu lub kaszy.

  W takim wypadku pamiętaj o kilku zasadach, aby twoja sałatka nie była
bombą kaloryczną: 

Co jeśli jestem na diecie redukcyjnej?

Jak w ekspresowym tempie przygotować
3 zdrowe nieskokaloryczne sałatki?

Wystarczy, że zastosujesz się do rad z poprzedniej
strony, a każda sałatka będzie pyszna             
i pełnowartościowa. 
Poniżej przedstawię Ci 3 propozycje niskokalorycznych sałatek. 

SAŁATKA NUMER 1:
→ garść miksu sałat
→ garść oliwek (zielonych,
czarnych)
→ kilka sztuk pomidorków
koktajlowych
→ 2 nieduże ogórki kiszone
→ 1 ugotowane jajko
→ odrobina pestek 
→ przyprawy do smaku
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SAŁATKA NUMER 2:
→ garść młodych 
listków sałat
→ kilka plasterków 
awokado
→ kilka sztuk pomidorków
koktajlowych
→ kilka kawałków 
suszonych pomidorów
→ kilka kawałków łososia
→ garść drobno pokrojonej
cebulki
→ przyprawy do smaku

 SAŁATKA NUMER 3:
→ garść roszpunki
→ 2 łyżki gotowanej
ciecierzycy
→ kilka pasków papryki 
→ 2 nieduże ogórki kiszone
→ garść drobno pokrojonej
cebulki
→ przyprawy do smaku
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Jestem bardzo ciekawa, która z nich podobała Ci się
najbardziej. Będzie mi miło jak napiszesz mi o tym                
w komentarzu.  W podziękowaniu za Twój komentarz prześlę
Ci prezent ebook z kolejnymi przepisami na szybkie i zdrowe
przekąski.

2 łyżek oliwy, 
1 łyżki soku z cytryny, 
pół łyżki musztardy, 
soli i pieprzu,

Sałatki już gotowe teraz czas na szybki dressing.
Dressing do sałatek stworzysz z: 

Zacznij działać już dziś przygotuj sobie smaczną            
i szybką przekąskę na jutro do pracy i zamiast
batona lub kanapki zjedz coś zdrowego, to
będzie Twój pierwszy krok do zdrowego
odżywiania i odchudzania. Powodzenia!



Podejmowałaś już wiele prób
dotyczących odchudzania?
Stosowałaś różne diety, ale byłaś
zmęczona i zirytowana?    
A może schudłaś, ale z efektem jojo? 

Jeśli chociaż raz odpowiedziałaś: tak - 
 koniecznie zapisz się na bezpłatną
konferencje, do której link znajdziesz
poniżej. 

https://www.facebook.com/kasiazylik

https://www.aqua-aerobik.pl/
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https://www.instagram.com/aquaaerobik_figura/

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Zapisz się na bezpłatną konferencja online 

„Jak rozpędzić swój metabolizm 
i schudnąć bez wysiłku”

Podczas niej poznasz najlepsze strategie, które pomogą Ci schudnąć
bez większych wyrzeczeń.

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ JUŻ 4 MARCA O GODZINIE 20:00

https://www.facebook.com/aquaaerobikfigura

http://centrumfigura.pl/konferencja-metabolizm/
http://centrumfigura.pl/konferencja-metabolizm/

