
44 przepisy na turbo szybkie posiłki 
 i  praktyczne wskazówki,  jak to ogarnąć!

ODŻYWCZE POSIŁKI
dla zabieganych

A g a t a  J a s i ń s k a
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O mnie

Cześć,

Nazywam się Agata Jasińska. Jestem psychodietetykiem i coachem.

Na co dzień wspieram kobiety w zmianie nawyków żywieniowych,

odzyskiwaniu zdrowych relacji z jedzeniem i mądrym odchudzaniu. 

Prowadzę konsultacje indywidualne, przygotowałam także kurs

“Odchudzanie od kuchni”. Tworzę markę “Szczęście od kuchni”. 

Dzielę się wskazówkami jak wdrażać zasady zdrowego odżywiania

i zdrowego stylu życia. W mediach społecznościowych publikuję

między innymi pomysły na proste i odżywcze posiłki. 

Dziękuję Ci za zakup tego e-booka. Powstał on właśnie dzięki

Tobie i innym odbiorcom moich treści w Internecie! Tyle ciepłych

słów zachęty i motywacji otrzymałam od czytelniczek, że nie

pozostawało nic innego, jak zebrać moje pomysły na proste            

 i odżywcze posiłki i przygotować je w formie e-booka. 
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Dla kogo są 
“Odżywcze posiłki dla zabieganych”?

nie mają czasu (i ochoty) przygotowywać długich                     

 i skomplikowanych posiłków

chcą odżywiać się zdrowo

wskazówki jak skomponować odżywczy i sycący posiłek

podpowiedzi jak ułatwić sobie kulinarne życie i polubić zdrowe

gotowanie

bazę pomysłów na proste posiłki, które będą dla Ciebie

wartościowe i sycące, a jednocześnie ekspresowe w

wykonaniu (przygotujesz je w mniej niż 30 minut)

wartości kaloryczne i makroskładniki (białka, tłuszcze,

węglowodany) dla każdego posiłku

zamienniki produktów, aby łatwiej było Ci korzystać                

 z przepisów

wskazówki, w jaki sposób mądrze wykorzystywać napoczęte

produkty oraz jak przedłużyć świeżość przygotowanego

posiłku

Przygotowałam ten e-book dla osób, które tak jak ja:

W e-booku znajdziesz:
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Zasady posiłków OPSS
4 kluczowe kryteria,  które powinny 
spełniać Twoje posiłki !

Gotowanie od kuchni
Czas na praktyczne wskazówki:  jak usprawnić
proces przygotowywania posiłków?

Instrukcja obsługi przepisów
Wolność żywieniowa, czyl i  jak 
nie zostać niewolnikiem receptury?

Czas na praktykę! Przepisy!
Przepisy na posiłki  w stylu OPSS
wraz z praktycznymi wskazówkami!

Wprowadzenie
Dlaczego ja,  czyl i  o tym jak zaczęła się 
moja przygoda ze zdrowym gotowaniem?
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3



WPROWADZENIE

17
18
19
21

1. POSIŁKI W STYLU OPSS
Odżywcze posiłki
Proste posiłki
Smaczne posiłki
Sycące posiłki

www.szczescieodkuchni.pl

27
29
30
33
38
47
51
53
62
66

2. GOTOWANIE OD KUCHNI
Jak polubić gotowanie?
Co możesz zrobić, aby było wygodniej? 
Sprzęty, których potrzebujesz
Triki zakupowe
Co zrobić, żeby jedzenie się nie marnowało?
Meal prep - to ułatwi Ci kulinarne życie
Plan B
Gotowce - jak wybrać wystarczająco dobrze?
Gotowce z dobrym składem
Podsumowanie

68
69
73
80
82

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEPISÓW
Wskazówki
Zamienniki
Dosmaczanie
Wskazówki do makroskładników
Infografiki przy przepisach

84
100
118
132
149

4. CZAS NA PRAKTYKĘ! PRZEPISY
Śniadania na słodko!
Śniadania wytrawne
Kanapki i pasty do pieczywa
Sałatki na bazie zielonego
Na lunch lub kolację

Spis treści

4



ŚNIADANIA NA SŁODKO:
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Dlaczego ja, czyli o tym jak zaczęła się 
moja przygoda ze zdrowym gotowaniem?

Wprowadzenie
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Dlaczego ja, czyli o tym jak
zaczęła się moja przygoda ze
zdrowym gotowaniem?

Być może wydaje Ci się, że zdrowe gotowanie wymaga długich

godzin spędzonych w kuchni. Albo kosztownych produktów z eko

półki. Być może myślisz o sobie, że nie potrafisz gotować? 

Też tam byłam. Też tak myślałam. Nie lubiłam gotować (i nadal

nie jest to moja ulubiona czynność). Przez wiele lat uważałam,   

 że czas spędzony w kuchni to czas stracony. Próbowałam go

minimalizować - niestety, ze stratą dla jakości tego, co jadłam.

Wybierałam przypadkowe produkty i brałam je do biura (w tym

czasie pracowałam w korporacji). Często była to po prostu

kanapka z szynką lub serem. A najgorsze jest to, że czasami

nawet tego nie jadłam, albo jadłam późno, w biegu. Zapominałam

też o piciu wody. Przygotowana o poranku kawa i herbata stały 

 na biurku do 14-tej. A ja pracowałam, pracowałam, pracowałam… 

Nadrabiałam za to zaległości jedzeniowe w domu. Wracałam

głodna i rzucałam się do lodówki biorąc co popadnie. Nie obyło się

bez strat, fizycznych i psychicznych.
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Punkt zwrotny
Co się zatem wydarzyło, że dziś siedzę i piszę dla Ciebie ten      

 e-book pokazując, jak w prosty sposób można zadbać o fajne,

smaczne, odżywcze posiłki? 

Przez kilkanaście lat miałam wrażenie, że moje życie to bieg

chomika w kołowrotku. Pędziłam i nie potrafiłam się zatrzymać.

Jednocześnie, przez lata borykałam się z różnymi problemami

zdrowotnymi. Towarzyszyły mi dolegliwości jelitowe (m.in. SIBO),

problemy hormonalne, torbiele, endometrioza, wysoki poziom

glukozy, niedokrwistość. Zaczęłam też systematycznie przybierać

na wadze. 

Pewnego dnia zrozumiałam, że są dwie główne przyczyny mojego

fatalnego zdrowia i samopoczucia: stres i kiepskie odżywianie.

Wtedy coś kliknęło. Postanowiłam zmienić to, co jem. 
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Eureka!
Zaczęłam czytać książki o wpływie tego, co jemy, na nasze

zdrowie: jelita i mózg. Zrobiłam sporo kursów, zaczęłam się

specjalizować. 

Wiedzieliście, że bakterie jelitowe mogą nas wspierać w radzeniu

sobie ze stresem lub spowodować, że radzimy sobie z nim gorzej?

Dowiedziałam się, jak zadbać o odpowiednie życie wewnętrzne  

 w jelitach. Że kiedy dbamy o odżywcze posiłki, lepiej funkcjonuje

nasz układ odpornościowy, i wszystkie inne procesy w

organizmie. Że jest lepsza produkcja neuroprzekaźników, np.

serotoniny i dopaminy. Tak wiele zależy od sposobu odżywiania!

To była moja eureka!

Zbyt często upraszczamy temat jedzenia do deficytu kalorycznego

i sylwetki. Kluczowe znaczenie ma jakość tego, co jemy. 
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Małymi krokami
Początkowo jedzenie według jadłospisu nie wchodziło w grę.   

 Nie miałam na to ani czasu, ani sił. Jestem osobą, która

nienawidzi ograniczeń, a restrykcyjne rozpiski “kazały” mi się

dostosowywać.

Oczywiście, podejmowałam próby ograniczania szkodliwych

posiłków, wpadłam nawet na pomysł zamiany pieczywa na chleb

typu wasa. Wytrzymałam może 3 dni.

Wtedy zrozumiałam (kolejna eureka), że nie o to chodzi.

Zamiast wprowadzania konkretnej diety, skupiłam się na tym, aby

jeść to, co mnie ODŻYWI, a jednocześnie będzie dla mnie smaczne

i proste w przygotowaniu. Okazało się, że to ma sens!
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Przeszłam od myślenia "gotowanie to strata czasu, zjem

cokolwiek" na "mój organizm to nie śmietnik - chcę odżywiać się,

a nie zapychać”. Czas na przygotowanie posiłku zaczęłam

traktować jak inwestycję w moje dobre samopoczucie i zdrowie.

Postanowiłam znaleźć w tym wszystkim balans. Inwestując

minimalne zasoby (czas) uzyskać wystarczająco dobry efekt

(odżywcze, smaczne i sycące posiłki). Wiedziałam, że nie będę   

 w stanie z kobiety, która bardziej ceni sobie rozwój osobisty          

i omija kuchnię szerokim łukiem, stać się nagle fanką gotowania   

 i spełniać w kuchni. Nie taki był mój cel.

Gotowanie nigdy mnie nie relaksowało i nadal nie relaksuje.

Jednak moje zdrowie i dobre samopoczucie jest warte tego, aby 

 w nie zainwestować minimum niezbędnego czasu i energii.

www.szczescieodkuchni.pl

Nastawienie ma znaczenie!
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Doszłam do perfekcji w przygotowywaniu szybkich dań. Potrafię

zrobić pełnowartościowy posiłek w 10-20 minut. Przez lata

opracowałam strategię minimalizmu kulinarnego bez straty na

jakości. Dzięki temu mogę nadal inwestować czas w relacje,

rozwój osobisty i zawodowy, a jednocześnie wspierać swój

organizm odżywiając się tym, co dla mnie najlepsze. 

W tak zwanym międzyczasie podjęłam kluczową decyzję

zawodową - odeszłam z korporacji, stworzyłam własną markę

“Szczęście od kuchni” i jako psychodietetyk wspieram kobiety     

 w zmianie nawyków żywieniowych. Ten e-book to mój manifest -  

nie musi być idealnie, aby było wystarczająco dobrze. Zdrowe

odżywianie nie oznacza perfekcji. 

Minimalizm kulinarny
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odżywcze 

proste

smaczne 

sycące. 

Zdecydowałam, że moje posiłki będą:

Przez 2 tygodnie podglądałam też w aplikacji kaloryczność tego,

co zjadam, aby zorientować się, ile moje posiłki mają kalorii.

Traktowałam to jako etap nauki i poszerzania mojej wiedzy. 

Dwa tygodnie wystarczyły, aby wejść w tryb jedzenia

intuicyjnego. I tym sposobem krok po kroku wprowadziłam zmiany

w obszarze odżywiania. 

Schudłam, a te zmiany pociągnęły kolejne. 

www.szczescieodkuchni.pl

Posiłki w stylu OPSS!

13



4 kluczowe kryteria, które powinny 
spełniać Twoje posiłki!

Zasady posiłków
OPSS

R O Z D Z I A Ł  1
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395 kcal
B - 27 g
T - 22 g
W - 22 g

1 porcja:

2 5 %
W

Kalorie w porcji

LOW
CARB

Każdy przepis zawiera oznaczenia:

www.szczescieodkuchni.pl

Infografiki przy przepisach

Posiłek z rybą

Posiłek z jajami

Posiłek z mięsem

Posiłek wegetariański (bez mięsa i ryby)

30% lub mniej kalorii pochodzi z węglowodanów

Kaloryczność i zawartość makroskładników:

Białko w porcji (w gramach)

Tłuszcze w porcji (w gramach)

Węglowodany w porcji (w gramach)

udział węglowodanów w posiłku

Dla każdego przepisu znajdziesz też wskazówki odnośnie

przygotowania, użytych składników oraz makroskładników.

Znajdziesz je na kolejnej stronie po każdym przepisie.
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1 łyżka oliwy z oliwek
10 szt. pomidorków
koktajlowych
2 jajka
garść szpinaku
opcjonalnie ząbek
czosnku
50 g (pasek) sera feta  
sól, pieprz

Składniki:

394 kcal
B - 27 g
T - 30 g
W - 4 g

1 porcja:

Omlet w stylu
greckim

LOW
CARB

oliwę rozgrzej na średniej wielkości
patelni (średnica ok. 28 cm)
dodaj pomidorki koktajlowe pokrojone
na połówki
smaż chwilę co jakiś czas mieszając,
aby lekko puściły sok i odparowały
opcjonalnie dodaj posiekany ząbek
czosnku
dodaj garść szpinaku i jeszcze chwilę
przesmaż
w miseczce dobrze roztrzep dwa jajka
z dodatkiem odrobiny soli i pieprzu
(ser feta jest słony)
wlej masę jajeczną na patelnię,
poruszaj patelnią, aby masa jajeczna
weszła pomiędzy warzywa
zmniejsz grzanie, przykryj pokrywką,
smaż na wolnym ogniu do czasu,    
 aż masa jajeczna straci surowość 
dodaj pokruszony ser feta i wyłącz
grzanie
zostaw omlet jeszcze przez chwilę
pod przykryciem, aż ser się rozpuści
podważ omlet łopatką i zsuń
ostrożnie na talerz
opcjonalnie posyp zieleniną

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

4 %
W
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Opcjonalnie jeśli lubisz możesz na początku smażenia razem  
 z pomidorkami dodać też łagodną cebulę np. czerwoną lub
szalotkę.
Jeśli lubisz, możesz razem z serem feta dorzucić posiekane
oliwki.
Zwróć uwagę, aby ser feta był prawdziwy, a więc z mleka
owczego i koziego. Znajdziesz w Lidlu (Eridanous)                    
 i w Biedronce (Elios).

Omlet to propozycja śniadania białkowo-tłuszczowego. Cały
omlet ma 394 kcal i tylko 4% węglowodanów.
Jeśli chcesz zwiększyć udział węglowodanów zjedz omlet       
 z kromką chleba (ok 80 kcal) lub zjedz dodatkowo owoc, np.
banana (średni banan to ok. 115 kcal). 

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Omlet w stylu greckim
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2 łyżeczki gotowego
pesto
2 jaja

Składniki:

245 kcal
B - 16 g
T - 19 g
W - 2 g

1 porcja:

Jaja na pesto

LOW
CARB

na małej patelni rozgrzej dwie
łyżeczki ulubionego pesto
wbij dwa jaja 
opcjonalnie posyp solą i pieprzem
(zrezygnuj, jeśli pesto jest pikantne
i/lub słone)
przykryj pokrywką i smaż na wolnym
ogniu, aż białko straci surowość,        
 a żółtko będzie nadal płynne
posyp ulubioną zieleniną (np.
szczypiorek, kolendra, natka
pietruszki)

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 %
W

104

https://szczescieodkuchni.pl/


Zwróć uwagę, aby kupić dobrej jakości pesto, który Ci smakuje.
Ja lubię na przykład ten wariant z serii Italiamo z Lidla. Dobre
będzie też Baresa w Lidlu lub Gusto Bello w Biedronce. 
Pesto po otwarciu trzeba dość szybko zjeść (najczęściej 3-5
dni). Możesz je zamrozić. Najlepiej w mniejszych porcjach,
dzięki czemu potem łatwo je wykorzystasz. Ja mrożę w takich
papierowych foremkach, a potem przerzucam do torebki
strunowej.

Jaja na pesto to propozycja śniadania białkowo-tłuszczowego.
Całość ma jedynie 245 kcal i 3% węglowodanów.
Zjedz dodatkowo dowolne warzywa (pomidor, ogórek,
papryka) lub owoc (średni banan ma ok. 115 kcal).
Jeśli chcesz zwiększyć udział węglowodanów zjedz jaja z
kromką chleba (ok 80 kcal), którą możesz również
posmarować pesto.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Jaja na pesto
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488 kcal
B - 21 g
T - 24 g
W - 47 g

Porcja:

1 łyżka oliwy z oliwek
10 pomidorków
koktajlowych
1 ząbek czosnku
1 mała cebula szalotka
1 opakowanie (125 g)
łososia wędzonego na
ciepło 
200 ml mleczka
kokosowego
sól, pieprz, sok z
cytryny do smaku 
250 g (opakowanie)
świeżego makaronu
Tagiatelle 

Składniki:

Makaron 
z łososiem

na większej patelni rozgrzej oliwę     
 z oliwek
wrzuć pokrojone na połówki
pomidorki, posiekany czosnek             
 i pokrojoną w kostkę cebulę i smaż
chwilę mieszając, aż cebulka się
zeszkli, a pomidorki lekko zmiękną
dodaj rozdrobnionego na dość spore
kawałki łososia 
zalej mleczkiem kokosowym
dodaj sól, pieprz, sok z cytryny
gotuj na dość dużej mocy, aby sos
odparował i trochę zgęstniał
sprawdź smak i ewentualnie jeszcze
dopraw (nie żałuj soku z cytryny)
dodaj szpinak, zamieszaj (szpinak
szybko zmniejszy swoją objętość) 
po chwili wyłącz grzanie
do sosu dodaj ugotowany makaron
(makaronu nie przelewaj wodą)
wymieszaj i gotowe!

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

( 3  p o r c j e )

3 9%
W
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Makaron z łososiem

Możesz skorzystać z dowolnego makaronu, ale ten świeży
makaron (patrz zdjęcie) gotuje się tylko kilka minuty i jest z
semoliny (mąka z pszenicy durum), dzięki czemu ma niższy
indeks glikemiczny. Kupisz w Lidlu i Biedronce (Gusto Bello).
Ja używam mleczka kokosowego Real Thai, które ma bardzo
dobry skład (dostępne w Lidlu i Biedronce). Resztę mleczka
możesz zamrozić lub wykorzystać do innych przepisów
(przelej do zamykanego pojemnika i wstaw do lodówki).
Łososia wędzony na ciepło kupiłam w Lidl (patrz zdjęcie).

Całe danie to trzy porcje, a jedna porcja ma 488 kcal i 39%
węglowodanów.
Możesz zrobić danie jednoporcjowo. Ugotuj wówczas tylko 1/3
opakowania makaronu. Resztę możesz wykorzystać w ciągu 3
dni lub możesz zamrozić. 
Otwartego łososia wykorzystaj do dania typu Healthy Bowl
albo Mix Śniadaniowy :)

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

174

https://szczescieodkuchni.pl/


www.szczescieodkuchni.pl

D z i ę k u j ę !

Cieszę się ogromnie, że kupiłaś ten e-book! Kocham dzielić się

wiedzą! Jestem szczęśliwa, że mogłam podzielić się z Tobą moją

drogą do zdrowszego stylu życia i moimi sposobami na szybkie i

odżywcze posiłki! 

Wierzę, że ten e-book będzie dla Ciebie przewodnikiem w 

 mądrej, stopniowej zmianie odżywiania. 

Życzę Ci wielu odkryć kulinarnych oraz cierpliwości i konsekwencji

w podążaniu obraną ścieżką ku zdrowszemu stylowi życia :) 

Bądźmy w kontakcie

+ 4 8  6 9 7   3 5 5   5 0 7

a g a t a @ s z c z e s c i e o d k u c h n i . p l

@ a g a t a _ s z c z e s c i e _ o d _ k u c h n i

G r u p a  S z c z ę ś c i e  o d  k u c h n i

Agata Jasińska
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e-book nie jest sponsorowany, nie powstał w ramach

współpracy z jakąkolwiek organizacją. 

zarówno produkty, jak i sklepy wskazuję, aby ułatwić Wam

odnalezienie wartościowych produktów na półkach. 

celem e-booka jest zachęcenie do zmiany stylu odżywiania na

zdrowszy, a wskazanie konkretnych produktów ma ułatwić

rozpoczęcie zmian. 

składy produktów zmieniają się stale, tak samo jak asortyment.

Dlatego korzystaj z rozdziału o czytaniu etykiet, aby

samodzielnie wybierać wystarczająco dobre produkty, bo za

jakiś czas te produkty mogą mieć już inny skład.
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