
Łączenie
pokarmów

wskazówki żywieniowe  
wspomagające trawienie  

oraz wzmacniające organizm

BEZPŁATNY
PORADNIK



wskazania
OGÓLNE

Jedz potrawy gotowane, gotowane  
na parze, duszone na małym ogniu bez 
dodatku tłuszczu.

Niezbyt obfite posiłki spożywaj powoli.

Jeśli spożywanie 3 niewielkich posiłków 
dziennie początkowo będzie wyzwa-
niem, dodaj 4 posiłek w postaci drugiego 
śniadania do godziny 11:30.

Możesz włączyć do diety preparaty 
zawierające enzymy trawienne.

Dodatkowo raz dziennie, 10-15 min. 
przed posiłkiem, możesz wypić  
¼ szklanki przegotowanej wody z 1 łyżką 
octu jabłkowego ekologicznego (stosuj 
to przez 14 dni, a następnie zrób przerwę 
równą czasowi stosowania).
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Czujesz często ciężar na żołądku? Masz 
problemy trawienne? Nie wiesz, jak 
skomponować posiłek, żeby te dolegli-
wości ustąpiły? 

Zapoznaj się z zasadami prawidłowego 
łączenia pokarmów – dzięki nim zopty-
malizujesz proces trawienia i wzmoc-
nisz organizm. Dolegliwości żołądkowe  
i wynikający z nich dyskomfort staną się 
przeszłością. Odczujesz wyraźną popra-
wę samopoczucia i przypływ energii! 
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PROSTSZE POSIŁKI TRAWIĄ SIĘ ŁATWIEJ  
I WZMACNIAJĄ!

Złożone i ciężkie posiłki trawią się trudniej, 
zabierają energię i osłabiają!

ZASADY
łączenia pokarmów

PODSTAWOWA ZASADA
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POKARMY WYSOKOBIAŁKOWE 
SPOŻYWAJ NA POCZĄTKU 
POSIŁKU!

1. 

Wysokobiałkowe pokarmy powinny być spo-
żywane jako pierwsze, gdyż do ich strawienia 
wymagane są duże ilości kwasów żołądko-
wych. Do takich pokarmów zaliczamy:

      rośliny strączkowe, orzechy, nasiona

      produkty pochodzenia zwierzęcego

. 
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ZASADY
łączenia pokarmów
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SŁONE POKARMY  
POWINNY BYĆ JEDZONE 
PRZED INNYMI SMAKAMI 
LUB W NIELICZNYCH 
PRZYPADKACH 
NA KOŃCU POSIŁKU

BIAŁKA, TŁUSZCZE I SKROBIĘ 
ŁĄCZ Z ZIELONYMI  
I NIESKROBIOWYMI WARZYWAMI

2. 

3. 

. 

. 
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Na początku obiadu można zjeść nie-
wielką ilość zupy, ale pod warunkiem, 
że zawiera ona słone, wysokobiałkowe  
i bogate w enzymy produkty takie jak miso, 
sos sojowy, sól himalajska lub gomasio. 
Zupa jest konsystencji płynnej, tak więc 
poza wyżej wymienionym przykładami 
nie powinna być spożywana przed obia-
dem – rozcieńczenie soków żołądkowych 
utrudni trawienie.

Słone pokarmy jedz przed potrawami  
o innych smakach, ponieważ sól opada-
jąca na dno żołądka pobudza wydzielanie 
soków trawiennych.

Spożycie słonego pokarmu na koniec 
posiłku pomaga zlikwidować chaos 
pokarmowy powstały z przejedzenia  
i połączenia zbyt wielu produktów.

Pokarmy wysokobiałkowe należy spożywać same lub ze sporą ilością zie-
lonych warzyw (to połączenie dotyczy również tłuszczów, olejów oraz 
skrobi na początku posiłku). Pokarmy wysokobiałkowe powinny stano-
wić mniejszą część posiłku względem zbóż czy ziemniaków (maksymalnie  
stosunek 1:2, optymalnie 1:7). Produkty białkowe są trudne do strawienia, 
ich nadmierna ilość, szczególnie pochodzenia zwierzęcego, jest przyczyną 
niestrawności i chorób.



ZASADY
łączenia pokarmów
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OWOCE SŁODKIE 
POWINNY BYĆ  
JADANE OSOBNO, 
W MAŁYCH  
ILOŚCIACH

4. . 

. 
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Spożywanie ich w trakcie posiłku powoduje,  
że są trawione jako pierwsze i skupiają wszyst-
kie funkcje trawienne na sobie, przez co pozo-
stałe pokarmy, czekając na strawienie, ulegają 
fermentacji. 

Owoce i słodziki najgorzej łączyć ze skrobią  
i białkami. 

Owoce (wszystkie) dobrze komponują się  
z sałatą i selerem naciowym.

Cytryna, limonka, pomidor (produkty kwaśne) 
dobrze łączyć z zielonymi i nie skrobiowymi 
warzywami.

Kwaśne owoce dobrze łączą się z orzechami, 
nasionami, serami, jogurtami i fermentowa-
nymi produktami mlecznymi pod warunkiem,  
że są spożywane jako osobny posiłek/przekąska, 
a nie element większego posiłku/obiadu.



GRUPY
pokarmowe

BIAŁKA

SKROBIA

TŁUSZCZE 
I OLEJE

SŁODKIE  
OWOCE

PÓŁKWAŚNE  
OWOCE

KWAŚNE  
OWOCE

ZIELONE 
NIESKROBIOWE 
WARZYWA

suche fasole, soczewica, groch i ich kiełki, tofu, 
tempeh, pasta miso, orzechy, nasiona, ser, jogurt, 
jajka, ryby, mięsa

zboża i ich kiełki, chleb, makaron, ziemniaki,  
słodkie ziemniaki, buraki, pasternak, marchew,  
dynia

awokado, oliwki, masło, śmietanka, kwaśna śmieta-
na, oleje i oliwy

figi, banan, daktyl, kaki, suszone owoce

jabłko, jagody, gruszka, morela, brzoskwinia, wino-
grona, śliwka, wiśnia, mango, papaja

cytryna, limonka, grejpfrut, pomarańcza, truskawka, 
ananas, granat, kiwi,

tu także: pomidor

Powyższa ocena, jak i zalecenia, są jedynie sugestią, która nie może zastąpić wizyty u spe-
cjalisty (lekarza). Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie 
skonsultować się z lekarzem.

zielone warzywa liściaste, kapusta, kalafior, brokuł, 
kiełki lucerny, seler naciowy, szparagi, rzodkiew, 
ogórek, cukinia, cebula, czosnek, grzyby, zielona 
fasolka, słodki groszek, świeża kukurydza, algi
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PIOTR
SIERPOWSKI
terapeuta Studia Sante Uzdrowiska Miejskiego

SCIO DIAGNOSTYKA 
I TERAPIA XXII WIEKU

Terapeuta SCIO, absolwent podyplomowych studiów  
w rumuńskim Instytucie Neuroanatomii, Neuroelektro- 
psychologii i Biofeedbacku, dietetyk, trener piłki siatko-
wej oraz kulturystyki.

CHCESZ
DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ?

Skorzystaj z unikatowej oferty  
Studia Sante Uzdrowiska Miejskiego
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SCIO DIAGNOSTYKA I TERAPIA >>

https://www.studiosante.pl/project/biofeedbeck-scio/


Firma Sante postrzega zdrowie holistycznie, 
dlatego rozszerzyła działalność o Studio Sante 
Uzdrowisko Miejskie. Jest to wyjątkowa prze-
strzeń wellnessowo-terapeutyczna, w której 
Twoje ciało i Twój umysł powrócą do zdrowia, 
harmonii i równowagi. W komfortowych warun-
kach oczyścisz i zregenerujesz ciało, wyciszysz 
umysł i osiągniesz stan głębokiego relaksu. 

W basenach, saunarium, gabinetach zabiego-
wych i Bistro Sante zastosowano unikatowy  
na skalę światową system uzdatniania wody, 
którego podstawą jest Woda Ożywiona. 

Lecznicze kąpiele w Wodzie Ożywionej, spe-
cjalne ścieżki saunowania (japońska sauna 
sklana Ganbanyoku czy złota wypoczywalnia 
Goldarium) oraz energetyzujące rytuały i tera-
pie niedostępne w żadnym ośrodku w Europie 
stanowią o wyjątkowości Studia Sante! Relak-
sująca muzyka, przygaszone światła, kameralna  
atmosfera klubowych wnętrz wspomagają 
odnowę biologiczną oraz tworzą niepow- 
tarzalny nastrój SPA emanującego dobrą 
energią. Pobyt w Studio Sante Uzdrowisku 
Miejskim relaksuje i pobudza procesy samo- 
zdrowienia organizmu i regenerację komórkową 
na poziomie fizycznym, duchowym, emocjonal-
nym i energetycznym. Pozwala powrócić do pełni 
sił i zdrowia – a wszystko to w samym sercu War-
szawy!

TEL. +48 605 130 152, +48 691 603 611
UL. JAGIELLOŃSKA 55A | 00-301 WARSZAWA

WWW.STUDIOSANTE.PL



Misją firmy Sante jest dostarczanie żywności 
najwyższej jakości oraz propagowanie wiedzy  
o prawidłowym odżywianiu i zdrowym stylu 
życia. Eksperci Sante z dziedziny dietetyki, tech-
nologii żywności i żywienia realizują projekty  
w oparciu o najnowsze badania naukowe i trendy 
żywieniowe. Firma Sante używa przede wszyst-
kim składników pochodzenia naturalnego, rezyg- 
nuje z dodatków ulepszających smak, zapach, 
teksturę czy przedłużających trwałość produktów. 
Spożywając produkty Sante, możesz być pewny, że 
dostarczasz organizmowi wyłącznie najlepszych 
i wyselekcjonowanych składników z gwarancją 
jakości Sante.

SANTE ZNACZY 
ZDROWIE!

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
ZAJRZYJ NA www.sante.pl

https://www.sante.pl/

