
 



 

 

Poniższy mini-poradnik powstał po to, aby uświadomić Ci, że nie ma potrzeby 

liczenia każdego kęsa jedzenia i odcinania kawałka ogórka, gdy jest go o 10 

gramów więcej niż w przepisie.  

 

Jadłospis ma stanowić inspirację, na bazie której będziesz komponować swoje 

posiłki. Ty wiesz najlepiej, jakie lubisz przyprawy czy połączenia smaków. W 

związku z tym, chociaż bardzo się staram, czasem mogę nie trafić w Twoje 

gusta. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wtedy sobie trochę zmodyfikować 

przepis. Podobnie jeśli nie uda Ci się dostać danego produktu w sklepie. Nie 

rezygnuj wtedy z diety, tylko po prostu kup coś podobnego ;) 

 

Oczywiście nie można przegiąć w drugą stronę i np. wymienić chudego 

twarożku z owocami na kawałek sernika, a zamiast przygotować domowego fit 

burgera z ciecierzycy pójść na Big Maca ;) 

 

W dalszej części znajdziesz porady odnośnie wymiany produktów z różnych 

grup – warzyw, owoców, produktów zbożowych, mięsnych itd. Przy okazji 

zawarłam tu informacje, przy których produktach warto coś dokładnie zważyć, 

a które wystarczy dodać „na oko”. Mam nadzieję, że to ułatwi Ci zastosowanie 

jadłospisu. 

 

Pamiętaj, że są to ogólne zasady i być może nie wszystkie sprawdzą się u Ciebie. 

Na proponowane wymienniki zawsze patrz przez pryzmat Twojego stanu 

zdrowia, wyników badań, niedoborów, nietolerancji itd. 

 

W razie wątpliwości polecam stronę www.ilewazy.pl. Można tam w łatwy 

sposób porównać kaloryczność wielu różnych produktów. Jeśli więc zależy Ci na 

dokładności w stosowaniu zamienników, to ta strona na pewno Ci w tym 

pomoże. 

 

http://www.ilewazy.pl/


 

 

1. WARZYWA 

 

Warzywa są niskokaloryczne, więc można je wymieniać dowolnie, 

trzymając się mniej więcej podanej gramatury. W większości przypadków 

surowe warzywa możesz jeść do woli. Jeśli więc w jadłospisie jeden 

pomidor waży 130 g, a Twój akurat 160 g – to naprawdę nic się nie 

stanie, jeśli zjesz go 30 g więcej.  

Wyjątki: ziemniaki, bataty, kukurydza, strączki – są bardziej kaloryczne. 

Wymieniaj dowolnie również sałaty: rukolę, roszponkę, szpinak, sałatę 

rzymską, masłową, jarmuż itd. Unikaj raczej sałaty lodowej, ma najmniej 

wartości. 

 

2. OWOCE 

 

Z owocami już nie można poszaleć tak bardzo jak z warzywami. 

Podzieliłam je na 3 grupy: 

• Niskokaloryczne: truskawki, maliny, jagody, porzeczki, borówki, 

melon; 

• Średnio kaloryczne: gruszka, jabłko, pomarańcza, grejpfrut, śliwki, 

morele, nektarynki, ananas 

• Najbardziej kaloryczne, o najwyższym IG: banan, winogrona, 

mango. 

Oczywiście ten podział jest sztuczny, bo np. melon i grejpfrut mają w 

100g 36 kcal, a pomarańcza 44 kcal, więc grejpfrut mógłby być w 

pierwszej grupie. Ale bardziej intuicyjna jest wymiana grejpfruta na 

pomarańczę niż na melona czy jagody, stąd taki podział ;)  

Uznajmy, że w obrębie grup można wymieniać owoce dowolnie, 

trzymając się podanej gramatury. Bardziej problematyczne może być 

wymienianie pomiędzy grupami. W większości przypadków w ogóle nie 

polecam wymiany owoców niskokalorycznych na najbardziej kaloryczne, 

bo to wpływa również na indeks i ładunek glikemiczny posiłku. 



 

 

Można przyjąć, że wymieniając najbardziej kaloryczny owoc na 

niskokaloryczny należy zwiększyć gramaturę dwukrotnie. Czyli zamiast 

100 g banana – 200 g malin/borówek. 

Przykładowe zamiany: 

• Jabłko/duża gruszka/3-4 śliwki/pomarańcza/2 kiwi/pół banana 
(albo jeden mały)/pół pomelo/ 3 mandarynki 

• Gruszka/brzoskwinia/2-3 śliwki/nektarynka 

 

 

3. PRODUKTY ZBOŻOWE 

 

W większości przypadków produkty zbożowe jak kasze, ryże czy płatki 

mają zbliżoną kaloryczność. Mogą się jednak bardzo różnić pod 

względem zawartości błonnika i witamin czy składników mineralnych. 

Przykładowe zamienniki: 

• W daniach wytrawnych - kasza jęczmienna, jaglana, gryczana 

palona, gryczana niepalona, ryż, amarantus, komosa ryżowa, 

makarony (pełnoziarniste!) 

 

• W daniach na słodko - kasza jaglana, gryczana niepalona, ryż, 

amarantus, płatki owsiane, jaglane, gryczane itp. 

 

 

4. ORZECHY I PESTKI 

 

Możesz wymieniać w miarę dowolnie, ale trzymaj się ściśle podanej w 

jadłospisie gramatury – są bardzo kaloryczne! 



 

 

Jeśli jednak chcemy uwzględnić coś więcej niż tylko kalorie, to musimy 

pamiętać, że różne orzechy i nasiona mają różny skład kwasów 

tłuszczowych i dostarczają różnych witamin i składników mineralnych. 

 

Na przykład: 

• Kwasy tłuszczowe omega-3 – Najlepsze roślinne źródła to siemię 

lniane, nasiona chia i ewentualnie orzechy włoskie. Wobec tego 

wymieniając siemię lniane (które umieściłam w przepisie z myślą o 

dostarczeniu Ci omega-3) na słonecznik, który zawiera tylko 

omega-6 zmniejszasz potencjał przeciwzapalny jadłospisu. 

 

• Żelazo – Często proponuję pestki dyni jako dodatek z dużą ilością 

żelaza. Jeśli podaż żelaza jest istotna w Twoim przypadku, to nie 

wymieniaj ich na inne nasiona. 

 

• Wapń - Sezam niełuskany i mak to bardzo dobre źródła wapnia. 

Zwykle nie znajdują się w jadłospisie przez przypadek, więc staraj 

się nie zamieniać ich na coś innego. 

 

 

5. MIĘSO, RYBY 

 

Staraj się chude wymieniać na chude, a tłuste na tłuste, ponieważ 

zawartość tłuszczu mocno zmieni kaloryczność i rozkład 

makroskładników.  

• Chude: kurczak, indyk, królik, polędwica wołowa/wieprzowa, 

schab, dorsz, pstrąg strumieniowy 

 

• Tłuste: kaczka, gęś, łopatka wieprzowa, łosoś, pstrąg łososiowy, 

makrela, śledź, halibut 

 



 

 

Jeśli np. wymienisz łososia na dorsza, to zmniejszysz ilość tłuszczu w 

danym przepisie, ale właśnie tego potrzebnego tłuszczu – czyli kwasów 

omega-3.  

Zwróć też uwagę, że zawartość tłuszczu różni się w zależności od tego, z 

której części zwierzęcia pochodzi dany kawałek mięsa. Raczej nie 

wymieniaj piersi z kurczaka na udko ;) 

 

6. NABIAŁ 

 

Przy wymienianiu produktów z tej grupy kieruj się w pierwszej kolejności 

zawartością tłuszczu. A w drugiej – zawartością wapnia. 

Przykłady zamienników:  

• mozzarella/ feta; 

• jogurt/ kefir/ mleko (o podobnej zawartości tłuszczu);  

• serek wiejski/ twaróg (o podobnej zawartości tłuszczu); 

• skyr, serek homogenizowany 0%, serek wiejski light. 

Sery są najlepszym źródłem wapnia, jogurty i mleko zawierają średnią 

jego ilość, a twarogi i serki wiejskie dostarczą najmniej wapnia spośród 

produktów mlecznych. Na przykład wymieniając mozzarellę na chudy 

twaróg zdecydowanie zmniejszysz ilość tłuszczu i zwiększysz białka, ale 

przy okazji istotnie zmniejszysz podaż wapnia. 

 

7. TŁUSZCZE 

 

Jeśli chodzi o kaloryczność, to nie ma tu dużych różnic. Za to ogromne 

różnice są w rodzajach zawartych kwasów tłuszczowych. U niektórych 

osób nie będzie to bardzo istotne. Jeśli jednak masz wysoki cholesterol 

(szczególnie ten „zły”, czyli LDL), to unikaj kwasów tłuszczowych 

nasyconych, które znajdziesz w maśle (klarowanym również), oleju 

kokosowym i smalcu (chociaż tutaj znajdują się też tłuszcze nienasycone). 



 

 

Kolejna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę, to temperatura, w której 

chcemy użyć danego tłuszczu. Niektóre nadają się do użycia tylko na 

zimno. 

Niektóre tłuszcze, zawierające głównie kwasy tłuszczowe omega-6 nie są 

polecane w zasadzie nikomu. Należą do nich olej słonecznikowy, 

kukurydziany czy sojowy. 

 

Używaj na przykład: 

• Na ciepło - oliwa z oliwek, olej rzepakowy rafinowany, rzadziej 

masło klarowane, olej kokosowy 

 

• Na zimno: olej lniany wysokolinolenowy, oliwa z oliwek, olej 

rzepakowy nierafinowany, olej z wiesiołka 

 

 

8. PRZYPRAWY 

 

Wymieniaj w zasadzie dowolnie. Czasem proponuję konkretne 

przyprawy, pasujące do danego przepisu. Jeśli jednak wolisz inną – nie 

ma problemu. Używaj różnorodnych ziół, najlepiej świeżych.  

Ograniczaj jedynie sól, nawet himalajską ;) Chyba że jesteś osobą bardzo 

aktywną fizycznie i tracisz dużo sodu wraz z potem – to co innego. 


