2200 KCAL/DOBĘ
Grupa produktów spożywczych
(+ przykładowe zalecane produkty)

1400 KCAL/DOBĘ

Miary domowe
Miary domowe
Masa [szklanka, łyżka itp.]
Masa [szklanka, łyżka itp.]
[gramy] + orientacyjna wartość [gramy] + orientacyjna wartość
kaloryczna [kcal]
kaloryczna [kcal]

Zamienniki

Produkty zbożowe
2½ kromki/3 cienkie 1 kromka (40 g) pieczywa = 2½ łyżki
kromki (210-260 kcal) (ok. 25 g) płatków zbożowych

– pieczywo (np. pełnoziarniste, razowe, żytnie,
graham, orkiszowe lub gryczane)

160 g

4 średnie kromki
(330-420 kcal)

100 g

– kasze (np. gryczana, pęczak, jaglana, bulgur,
owsiana, orkiszowa), ryż (np. brązowy, czarny,
czerwony, dziki, basmati), makaron
(np. pełnoziarnisty, ryżowy, sojowy), mąka
(np. orkiszowa, pełnoziarnista typ 1850,
gryczana, owsiana), płatki

30 g
(przed
ugotowaniem)

2-3 łyżki
(100-120 kcal)

15 g

1-2 łyżki
(50-60 kcal)

– płatki owsiane, orkiszowe, żytnie, gryczane,
pełnoziarniste, otręby

15 g

1-2 łyżki
(60 kcal)

15 g

1-2 łyżki
(60 kcal)

Produkty mleczne

o zawartości tłuszczu 2%

– mleko, kefir, jogurt, maślanka (naturalne)

1 kromka (40 g) pieczywa =
¼ woreczka (ok. 25 g) kaszy,
ryżu lub makaronu

1 łyżka płatków zbożowych (10 g) =
1 płaska łyżka (12-13 g) kaszy, ryżu,
makaronu lub mąki

o zawartości tłuszczu 0,5%
1⁄3 szklanki (100 g) kefiru,
jogurtu, maślanki lub mleka =
1 plaster (40 g) sera twarogowego

500 ml

2 szklanki (300 kcal)

500 ml

2 szklanki (200 kcal)

– ser twarogowy

80 g

2 plastry (100 kcal)

80 g

2 plastry (80 kcal)

Jaja

30 g

½ sztuki (40 kcal)

30 g

½ sztuki (40 kcal)

– mięso (drób bez skóry, pierś z kurczaka, indyka lub
chuda wołowina, cielęcina, królik, sporadycznie
chuda wieprzowina, ryby, np. dorsz, śledź, łosoś,
makrela, szprot, sardynka)

160 g

1 duża porcja
(160-280 kcal)

120 g

1 średnia porcja
(120-200 kcal)

– wędliny, najlepiej drobiowe, wysokogatunkowe

40 g

2 większe plastry
(50-70 kcal)

30 g

2 plastry (40-60 kcal)

Tłuszcze do smarowania
– margaryna wysokiej jakości

10 g

2 łyżeczki
(60 kcal)

5g

1 łyżeczka
(30 kcal)

2 łyżeczki (10 g) margaryny =
1 łyżeczka (5 g) oleju roślinnego

Oleje roślinne (np. olej rzepakowy, oliwa z oliwek,
olej sojowy, słonecznikowy, kukurydziany, lniany)

30 g

2 łyżki (270 kcal)

15 g

1 łyżka (135 kcal)

1 łyżeczka (5 g) oleju roślinnego
= ½ łyżki (5-6 g) pokruszonych
orzechów, migdałów lub nasion

Ziemniaki

250 g

3 średnie lub 4 małe
(200 kcal)

100 g

1 duży lub 2 małe
(80 kcal)

2 średnie ziemniaki (150 g) = 2 łyżki
(30 g) kaszy, ryżu lub makaronu

– warzywa bogate w wit. C, np. papryka, kapustne

150 g

1 sztuka (50 kcal)

200 g 1 duża sztuka (65 kcal)

– owoce bogate w wit. C, np. cytrusy, owoce jagodowe

150 g

2 garści (50 kcal)

30 g

1 garść (15 kcal)

– warzywa bogate w karoten, np. marchew, szpinak

200 g

3-4 sztuki/garści
(70 kcal)

150 g

3 sztuki/garści
(50 kcal)

– warzywa inne, np. buraki

200 g

2 sztuki
(80-100 kcal)

150 g

2 małe sztuki
(60-70 kcal)

– owoce inne, np. jabłko

150 g

1 sztuka

120 g

1 mała sztuka
(60-100 kcal)

Ogółem:
Warzywa
Owoce

550 g
300 g

(120-350 kcal)
(100-300 kcal)

500 g
150 g

(100-300 kcal)
(50-150 kcal)

4g

1 łyżeczka
(15-20 kcal)

25 g

2 płaskie łyżki
(100 kcal)

plaster chudego mięsa
lub ryby

Chude mięso, wędliny, ryby
60 g (mała porcja) mięsa
lub oczyszczonej ryby =
2 plastry (40 g) wędliny chudej,
wysokogatunkowej

Warzywa i owoce

Strączkowe suche (np. ciecierzyca,
soczewica, fasola, groch, soja)

Cukier

1 mały owoc, np. jabłko (150 g)
= 2 garści drobnych owoców (150 g)
= ½ dużego banana (75 g)
Sporadycznie: 1 mały owoc, np.
jabłko (150 g) = ½ dużej szklanki
(150 g) soku owocowego lub
warzywnego świeżo wyciskanego
lub tłoczonego

1 mały owoc, np. jabłko = 1½ łyżki
suszonych owoców, np. rodzynek
(22,5 g)
100 g (1 mała porcja) chudego
mięsa = 3-4 łyżki (60-80 g)
ugotowanej ciecierzycy itp.

10 g

2 łyżeczki
(40 kcal)

2 łyżeczki (10 g) cukru = ½ łyżki
(12 g) miodu, konfitury lub dżemu
niskosłodzonego
2 łyżeczki (10 g) cukru = ½ średniego
owocu, np. jabłka (75 g)

GRUPA
PRODUKTÓW

PRODUKTY
ZALECANE

UMIARKOWANE
SPOŻYCIE

PRZECIWWSKAZANE

produkty
zbożowe

pieczywo z pełnego przemiału z dodatkiem ziaren
i pestek (chleb żytni na zakwasie, orkiszowy,
graham, razowiec); nierozgotowane płatki
owsiane, żytnie, jęczmienne, orkiszowe, gryczane;
makaron ugotowany al dente; ryż brązowy,
czerwony, dziki; kasze: gryczana, pęczak,
jęczmienna, orkiszowa

kasza jaglana, kasza bulgur;
płatki kukurydziane,
biały ryż

krakersy, słone
paluszki, białe pieczywo,
paszteciki

mleko
i przetwory
mleczne, jaja

mleko, mleczne napoje ukwaszone (maślanka,
kefir, jogurt naturalny, zsiadłe mleko o niskiej
zawartości tłuszczu); twaróg chudy; białko jaja

ser feta, mozzarella, brie,
camembert; sery żółte
o obniżonej zawartości
tłuszczu; mleko półtłuste

mleko tłuste, śmietana,
mleko skondensowane;
sery żółte pełnotłuste;
tłuste twarogi i jogurty;
śmietanka do kawy

mięso, wędliny

cielęcina, chuda wołowina; drób bez skóry:
indyk, kurczak; królik; dziczyzna

chuda wieprzowina,
wędlina (polędwica,
szynka bez tłuszczu)

tłuste mięsa i wędliny;
salami; gotowe mięso
mielone; pasztet; wątroba;
tłusta kiełbasa; kaczka, gęś

tłuszcze

oliwa z oliwek, olej rzepakowy

olej sojowy, olej krokoszowy,
olej kukurydziany, olej
z pestek winogron;
margaryny o niskiej
zawartości tłuszczu

smalec, słonina, masło,
tłuszcz utwardzony

warzywa

wszystkie świeże i mrożone

ziemniaki

warzywa konserwowe,
ziemniaki smażone, frytki,
placki ziemniaczane

owoce

wszystkie owoce sezonowe z uwzględnieniem
owoców ogrodowych (truskawki, jeżyny,
porzeczki, maliny, borówki, owoce aronii)

owoce suszone

owoce kandyzowane
i owoce w syropie; orzechy
solone i panierowane

nasiona roślin
strączkowych

fasola, groch, soja, ciecierzyca, soczewica

przyprawy,
sosy

zioła, sok z cytryny; octy winne; chrzan;
przyprawy korzenne; sos pomidorowy, koncentrat
pomidorowy

sosy vinaigrette własnej
roboty; sosy na bazie
chudego jogurtu

majonez, pikle w słodkim
sosie, tłuste sosy

zupy

wszystkie zupy warzywne, zupy owocowe

ryby

ryby morskie i słodkowodne bez skóry; ryby
gotowane, duszone, pieczone; ryby w galarecie

desery

sałatki owocowe, kisiele, galaretki; musy owocowe
bez dodatku cukru; budyń na chudym mleku
dżem niskosłodzony
bez dodatku cukru

torty, ciasta z kremem;
pączki, faworki; lody;
ciasto francuskie; cukierki,
czekolada; chałwa; chipsy;
wiórki kokosowe

napoje

woda, herbata; kawa zbożowa, kawa naturalna;
herbaty owocowe i ziołowe; zielona herbata; soki
warzywne

napoje słodzone;
płynna czekolada;
kawa ze śmietanką

PRODUKTY

zupy zaprawione śmietaną
ryby smażone na niewielkiej
krewetki, kalmary, kawior
ilości oliwy z oliwek i oleju
rzepakowego; małże; homary

soki owocowe;
kakao; wino

