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Jak "przetrwać" Święta?

Nie będę namawiać Cię na trzymanie diety podczas Świąt. Nie zabronię zjedzenia

sernika czy makowca. Nie będę wmawiać, że musisz zrobić pierogi z mąki gryczanej,

bo gluten to zło. Chcę Ci pokazać, że to Twój wybór, jak będą wyglądać Twoje Święta.

Kluczem jest zdrowy rozsądek i umiar. 

 

Wiem, w Internecie pełno jest tego typu świątecznych poradników. Postanowiłam

jednak stworzyć swój, specjalnie z myślą o moich klientach oraz osobach zapisanych

do mojego newslettera. Pewnie Ameryki w nim nie odkryłam ;) Chciałam jednak

podsunąć Ci kilka porad oraz przedstawić mój punkt widzenia. Mam nadzieję, że uda

mi się kogoś zainspirować. Jeśli do Ciebie ten poradnik nie przemawia, to podeślij go

komuś, kto może z niego skorzystać.



Przeglądając nagłówki „Jak przetrwać święta na diecie”, „Co zrobić, aby nie przytyć w

święta” i tym podobne, naszła mnie myśl, że chyba mamy niewłaściwe podejście do

świętowania. Brakuje w tym wszystkim poczucia kontroli. Tak jakbyśmy nie mieli nic

do powiedzenia w kwestii tego, ile i co zjemy podczas świąt. Siadamy do stołu i nagle

koniec, już nie jesteśmy dorosłymi ludźmi, podejmującymi świadome decyzje. Brak

samokontroli prowadzi do tego, że nie jesteśmy w stanie się oprzeć. A potem

narzekamy, że te święta to tylko obżarstwo przy stole. Nie mówię, że tak jest u

wszystkich. Jednak taki obraz wyłania się z wielu poradników, wpisów, pytań. Żeby

nie było – też czasem zjem za dużo, wbrew sobie i potem żałuję. Ale dzielnie z tym

walczę ;) 

 

Pamiętaj, że to my sami decydujemy o tym, jak spędzimy ten czas. Więc może zamiast

marudzić, lepiej coś zmienić? Zastanów się, jak mają wyglądać Twoje Święta, jak

chcesz się podczas nich czuć. I postępuj tak, aby to osiągnąć. 

 

 
Wiem, że wiele z Was nie ma

wpływu na sposób

przygotowania świątecznych

dań. Jedziecie do rodziców, do

babci – tam na pewno potrawy

będą przygotowane tradycyjnie.

W związku z tym w poradniku

skupiłam się na strategiach,

które będą przydatne w takich

warunkach. Pierwsze 3 punkty

skupiają się właśnie na

podejściu do świątecznego

jedzenia. Pozostałe 6 to

konkretne działania, które

można podjąć w trakcie Świąt,

aby zjeść mniej i czuć się lżej.



Uważam, że to najważniejszy punkt i gdybym miała

poprzestać na jednym, to byłby właśnie ten. O

uważności możemy mówić w odniesieniu do

różnych sfer życia. W dzisiejszych czasach, gdy

wszędzie się spieszymy, ćwiczenie uważności może

przynieść nam trochę spokoju, odstresować i

pomóc cieszyć z drobnych rzeczy. Uważne jedzenie

powinniśmy praktykować na co dzień, ale podczas

Świąt jest szczególnie istotne.  

 

Na pewno znasz to uczucie, gdy siedzisz kolejną

godzinę przy świątecznym stole, jest miło, ale

jednak trochę nudno. A tutaj przed nosem, na

wyciągnięcie ręki, tyle pyszności – pierogi, sałatki,

ryby, ciasta… Nie odczuwasz głodu, bo przecież

dopiero co jadłeś, ale skoro już tak siedzisz, to w

sumie zjesz sobie coś jeszcze.  

 

Zachęcam Cię do chwili zastanowienia przed

nałożeniem sobie jedzenia na talerz. Czy na pewno

masz na to ochotę? Czy w ogóle odczuwasz głód, czy

jest to tylko apetyt? Czy to nie będzie już zbyt dużo,

czy nie będziesz potem czuć się ciężko? Odczekaj 3

minuty, weź kilka łyków wody i wtedy zdecyduj, czy

na pewno chcesz coś jeszcze zjeść. 

1. Jedz uważnie



A gdy już jesz, to też się na tym skoncentruj. Jasne,

przy świątecznym stole są rozmowy, często jest

zamieszanie, więc trudno siedzieć w skupieniu nad

własnym talerzem. Chodzi jednak o to, aby jeść

wolniej i świadomie. Pochłonięcie dużej ilości

jedzenia w krótkim czasie spowoduje, że zjesz

zdecydowanie za dużo, a potem prawdopodobnie

będziesz czuć się fatalnie (zarówno fizycznie, jak i

psychicznie). Wolniejsze, dokładniejsze

przeżuwanie kolejnych kęsów sprawi też, że

będziesz dłużej odczuwać smak, więc nie będziesz

mieć takiej ochoty na kolejne porcje. 

 

Co więcej, problematyczne jest mieszanie różnych

świątecznych potraw. Zjedzenie w zasadzie naraz

pierogów, kapusty, grzybów, ryby, sałatki z

majonezem i ciasta zazwyczaj kończy się uczuciem

ciężkości, wzdęciami, bólami brzucha i problemami

z wypróżnieniem. Jeśli koniecznie chcesz

spróbować wszystkiego, to nakładaj sobie naprawdę

małe porcje. Wielkość porcji dostosuj do tego, ilu

dań chcesz spróbować. A najlepiej rozłóż spożycie

różnych potraw w czasie – w końcu masz prawie 3

dni, aby się tym nacieszyć. 

 

I znajdź inne przyjemności oprócz jedzenia. Zadbaj

o ładne przystrojenie stołu, zapal świeczki, włącz

przyjemną muzykę. Nie tylko poprzez zmysł smaku

możemy sobie dogadzać. Zwróć uwagę na inne

aspekty Świąt i doceń je.



W ciągu 3 świątecznych dni nie przytyjesz bardzo

dużo, jest to fizycznie niemożliwe. Aby zyskać 1 kg

tkanki tłuszczowej musisz zjeść mniej więcej 7,5

tysiąca dodatkowych kilokalorii ponad swoje

zapotrzebowanie. Czyli jeśli twierdzisz, że w święta

przytyłeś 3 kg, to by oznaczało, że zjadłeś 22,5

tysiąca nadprogramowych kilokalorii. Dodając do

tego średnie dzienne zapotrzebowanie 1800 kcal,

otrzymujemy około 28 tysięcy kcal, czyli 9300 kcal

dziennie. Tak, w święta jemy więcej, ale raczej mało

prawdopodobne, że aż tyle. 

 

Większość z dodatkowych kilogramów to będzie

glikogen, niewydalone resztki jedzenia oraz woda

zgromadzona w wyniku zjedzenia nadmiernej ilości

soli, cukru, picia alkoholu, picia zbyt małej ilości

wody, braku ruchu. Dlatego nie warto stawać na

wadze 27 grudnia. Chyba że większa masa ciała

zmotywuje Cię do działania, zamiast zdołować :) 

 

Przyjmij, że przez Święta jesz tradycyjne potrawy,

ale od razu po nich wracasz do swojej diety. Często

zdarza się, że po Świętach zostaje dużo jedzenia. To

spory problem, bo potem dojadamy te resztki przez

tydzień albo, co gorsza, wyrzucamy. Bo przecież

lepiej zrobić za dużo jedzenia, niż żeby miało w

trakcie Świąt zabraknąć… 

2. Wróć do normalnej
diety od razu po 
Świętach



Absolutnie nie zachęcam do wyrzucania jedzenia.

Jeśli jednak zostało Ci sporo świątecznych dań, to

podziel się nimi ze znajomymi. Albo może z kimś

potrzebującym? Niektóre dania możesz włączyć do

swojej normalnej diety. Na przykład barszcz, bigos

czy rybę (niekoniecznie usmażoną w głębokim

tłuszczu). Te bardziej kaloryczne, smażone,

panierowane dania i ciasta lepiej sobie odpuść. 

 

W 2016 roku opublikowano nawet badanie w tym

temacie*. Sprawdzono zmiany masy ciała na

przestrzeni roku u prawie 3 tysięcy mieszkańców

USA, Niemiec i Japonii. Okazało się, że wzrost masy

ciała rozpoczynał się średnio już na 2-3 tygodnie

przed różnymi świętami! I trwał aż do tygodnia po

ich zakończeniu. To pokazuje, że problematyczne

nie są same święta, ale cały okres okołoświąteczny.

Ogólne rozluźnienie, przyjęcia w szkołach, w pracy,

spotkania ze znajomymi. „Za chwilę Sylwester, więc

nie ma sensu się ograniczać. Zacznę od stycznia”.

Znasz to?  Dlatego jeśli zależy Ci na utrzymaniu

masy ciała, to ogranicz świętowanie do tych

(niecałych) trzech dni, a wtedy będzie mało

prawdopodobne, że dużo przytyjesz. 

 

 

 

*Helander EE i in., Weight Gain over the Holidays in

Three Countries. N Engl J Med. 2016;375(12):1200–

1202. 

 



Zdarza się, że przy świątecznym stole jemy za

namową innych osób. Zwykle babci ;) Wcale nie

czujesz głodu, nie masz ochoty na dokładkę, ale co

zrobić, gdy babcia namawia już piąty raz? Możesz

zjeść, aby zrobić babci przyjemność. Ale możesz też

trzymać się swojego postanowienia i asertywnie

odmówić. 

 

Przypominam,  że asertywność to nie tylko

odmawianie. To raczej wyrażanie swojego zdania –

do czego masz pełne prawo. Wytłumacz spokojnie,

dlaczego nie masz już ochoty na jedzenie. Jeśli ta

osoba nie wykaże się zrozumieniem i będzie wciąż

nalegać, zapytaj ją, dlaczego tak jej zależy, abyś

więcej zjadł. Być może to pytanie spowoduje u niej

chwilę refleksji. Wiele osób (szczególnie babcie)

chce okazać swoje uczucia poprzez gotowanie dla

najbliższych. W związku z tym taka odmowa może

być dla nich przykra. Ale wystarczy szczerze o tym

porozmawiać i wyjaśnić babci, że to, że nie jesteś

głodny, nie oznacza, że jej nie kochasz :) 

 

A może nawet warto wcześniej porozmawiać z

osobami, które zajmują się świątecznym jedzeniem i

nakłonić je do przygotowania mniejszej ilości.

Dzięki temu nie będzie potrzeby, aby wciskać w

siebie jedzenie na siłę, ani żeby je wyrzucać. 

3. Bądź asertywny



Niekoniecznie musisz zjeść 4-5 posiłków, tak jak na

co dzień. Jednak postaraj się, aby świętowanie nie

przerodziło się w nieprzerwane, wielogodzinne

jedzenie. W miarę możliwości zadbaj o wydzielenie

kilku posiłków (np. trzech – śniadanie, obiad,

kolacja). Pomiędzy nimi nic nie jedz, pij tylko wodę,

herbatę albo kawę. Dzięki temu dasz swojemu

organizmowi szansę na spokojne strawienie jednego

posiłku i przygotowanie na kolejną porcję. 

 

Szczególnie pilnuj tego w Wigilię. Najgorsze co

możesz zrobić, to nie jeść nic od rana, aby potem na

wieczór najeść się do granic możliwości.

Gwarantowane problemy żołądkowo -jelitowe.

Zamiast tego zjedz przed Wigilią 1-2 posiłki. Lżejsze

i mniejsze niż na co dzień, ale nie pomijaj ich

całkowicie. Dzięki temu siadając do wigilijnego stołu

nie rzucisz się wygłodniały na jedzenie. Będziesz w

stanie lepiej kontrolować co i w jakich ilościach

zjadasz. A to – patrz punkt 1. – podstawa :) 

4. Zachowaj 
regularność posiłków 
i odstęp pomiędzy 
nimi 



Większość poradników skupia się na „odchudzeniu”

tradycyjnych świątecznych dań. Oczywiście, jeśli

macie taką możliwość (i ochotę), to zróbcie to.

Drobne zmiany nie wpłyną znacząco na smak, a

każdemu wyjdą na zdrowie. Wystarczy, że np.: 

 

- upieczesz lub ugotujesz zamiast smażyć, 

 

- zmniejszysz ilość tłuszczu do smażenia i

zrezygnujesz z panierki, 

 

- zastąpisz majonez jogurtem naturalnym, 

 

- zmniejszysz ilość cukru dodawanego do wypieków, 

 

- przygotujesz ciasto bez kremów, bitej śmietany

itp. 

 

Ja na przykład zawsze proszę babcię o odłożenie

części sałatki jarzynowej i dodaję do swojej porcji

jogurt naturalny zamiast majonezu. I naprawdę w

takiej wersji sałatka bardziej mi smakuje ;) Ale z

kolei przy pieczeniu ciast za bardzo się nie

ograniczam. W ciągu roku nie mam na to czasu, więc

chcę, by świąteczne wypieki były wyjątkowe.

5. "Odchudź" 
świąteczne dania



Daleko mi do blogerki kulinarnej, więc niestety nie

przedstawię Wam moich przepisów okraszonych

pięknymi zdjęciami (może za rok ;)).  

 

Jeśli potrzebujecie inspiracji, to szczerze polecam

przepisy Violi Urban, które znajdziecie tutaj:

https://okiemdietetyka.pl/fit-swiateczne-przepisy/ 

 

A jeśli zależy Wam na potrawach o niskim ładunku

glikemicznym (np. ze względu na cukrzycę czy

insulinooporność), to zachęcam do zajrzenia do  e-

booka Agnieszki z bloga mojainsulinoopornosc.com:

http://mojainsulinoopornosc.com/swiateczne-

przepisy-przyjazne-insulinoopornym/



Zacznij kolację wigilijną od białka np. chudej ryby,

bo najbardziej Cię nasyci. Dodaj do niej warzywa,

które mają niewiele kalorii, a dużą objętość, więc

wypełnią żołądek. Dzięki temu jest szansa, że

później zjesz mniej. 

 

Ogranicz za to węglowodany np. chleb, ryż,

ziemniaki, makaron – sycą najmniej. Poza tym jesz

takie dodatki na co dzień, więc lepiej zostawić

miejsce na bardziej wyjątkowe potrawy. Uważaj też

na tłuszcz, bo łatwo z nim przesadzić. 

 

Nie będę Cię namawiać do całkowitej rezygnacji z

ciasta, bo stawianie takich ograniczeń przynosi

zwykle odwrotny skutek. Jednak nie musisz jeść

wszystkich wypieków już pierwszego dnia. Nie

musisz też jeść wielkiego kawałka, ani brać

dokładki. Kolejny kawałek czy kęs będzie smakował

dokładnie tak samo, jak poprzedni. Ja często sobie

powtarzam, że przecież wiem już, jak to smakuje,

więc wcale nie muszę jeść jeszcze więcej. Zazwyczaj

działa ;)  

6. Zaczynaj posiłek 
od białka i warzyw 



Woda wypełniając żołądek sprawi, że zjesz mniej.

Pilnuj, aby było jej przynajmniej 1,5 litra. Ograniczaj

za to słodkie napoje gazowane. To też nie jest coś

wyjątkowego, możesz je pić cały rok (teoretycznie,

ale mam nadzieję, że tego nie robisz ;)). Chyba że

cały rok ich nie pijesz, a pozwalasz sobie na nie

właśnie w Święta, to co innego. 1-2 szklanki nie

zaszkodzą, ale lepiej, żeby nie była to cała butelka. 

 

Oprócz wody dobrym wyborem będą też herbaty,

szczególnie ziołowe, które wspomogą trawienie. 

 

Możesz wybrać np.: 

- miętę pieprzową, 

- pokrzywę, 

- koper włoski, 

- dziurawiec, 

- rumianek, 

- kminek (świetnie też sprawdzi się jako dodatek do

bigosu), 

- a także imbir, jako bazę naparu albo dodatek do

innej herbaty. 

7. Pij dużo wody i 
herbaty 



Alkohol sam w sobie zawiera sporo kalorii.

Standardowa lampka (120 ml) półwytrawnego wina

to około 100 kcal – im słodsze, tym oczywiście

kalorii jest więcej. Kieliszek wódki 25 ml to około 50

kcal, ale na jednym przecież rzadko się kończy ;) Do

tego sok i gdy podsumujemy całość, to robi się

całkiem pokaźna dawka energii. 

 

Oprócz tego alkohol może wzmagać apetyt. A więc

nie dość, że dostarczymy kilkaset kalorii w płynie, to

potem przez to zjemy zdecydowanie więcej. 

 

Kolejna kwestia – im więcej wypijemy alkoholu, tym

mniej jesteśmy w stanie się kontrolować. I tutaj

odniosę się do pierwszego, najważniejszego punktu

na temat uważności. W stanie nawet lekkiego

upojenia zdecydowanie mniej zastanawiamy się nad

tym, co trafia na nasz talerz. Warto wziąć to pod

uwagę i nie stracić kontroli. 

8. Uważaj na alkohol



Nie siedź bite 3 dni przy stole i przed telewizorem.

Skorzystaj z wolnego czasu i wyjdź na spacer, na

łyżwy, na rower. Cokolwiek, na co masz ochotę i na

co pozwoli pogoda. Spalisz trochę kalorii,

usprawnisz trawienie i zjesz mniej, jeśli nie będziesz

mieć jedzenia non stop na widoku. 

 

Jeśli na co dzień trenujesz i jesteś w dobrej

kondycji, to możesz zrobić w domu krótki, ale

intensywny trening interwałowy, który przyspieszy

metabolizm. Polecam poszukać czegoś na kanale

Fitness Blender na YouTube

(https://www.youtube.com/FitnessBlender).

Ogromny wybór bezpłatnych treningów, każdy

znajdzie tam coś dla siebie. 

9. Ruszaj się



Życzę Ci cudownych, 
zdrowych Świąt! 

Przeżyj je w zgodzie ze 
sobą, bez wyrzutów 

sumienia.

Aleksandra Rodziewicz 

www.aleksandrarodziewicz.pl 
www.facebook.com/ardietetyk/


