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W ostatni dzieo października w jednej z naszych grup wsparcia na FB miało miejsce ważne wydarzenie :)
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez ogół potrzebom i postulatom w kwestii słodyczy i walki z uzależnieniem od cukru, Dominika
Musiałowska podjęła z pełnym naszym (administratorek grup) poparciem decyzję, by raz w miesiącu dopuścid możliwośd wyżalenia się i
„polamentowania” w grupie na temat Waszych demonów. Akcja pilotażowa trwała 14 h i przez ten czas udało nam się ogromnie dużo
osiągnąd. Jesteście NIEWIARYGODNE - ani jednego upomnienia, ani jednego skasowanego komentarza, ani jednego linka/ zdjęcia
niezgodnego z regulaminem, ani jednej niemiłej odzywki. Spisałyście się na wielki, lśniący, złoty MEDAL. Było mnóstwo wsparcia, zrozumienia,

czasami właśnie taka prosta
rozmowa, w której nie ma grama oceniania i krytykowania, która nie sprawia, że człowiek
znowu czuje się jak przegrany, bo mu coś nie wychodzi - napawa nadzieją i chęcią, aby się nie
poddawad w walce z demonami…
serdecznych słów i dobrych rad… wierzymy, że miało to sens, bo – jak któraś z Was napisała -

W rozmowie wyszło wiele problemów, codziennych i przyziemnych, z którymi zmierzacie się wciąż od nowa w realnym świecie. Przede
wszystkim kwestie konsekwencji w diecie, wsparcia (a raczej braku wsparcia, zrozumienia i świadomości) w walce z insulinoopornością, braku
czasu/ nie najlepszej organizacji, radzenia sobie ze stresem, tematów tabu (zdrowe zamienniki komercyjnych słodkości, słodziki zamiast cukru,
co robid gdy „dieta IO” zwyczajnie nie smakuje, jak REALNIE radzid sobie z pokusami i REALNIE wprowadzad zmiany w kuchni)…
Kochani, to będzie wyjątkowy dokument. Tym razem jego autorką nie jest Dominika ani żadna ze specjalistek fundacji
Insulinoopornośd- Zdrowa Dieta i Zdrowe Życie. Nikt tego nie wydumał ani nie skompilował na podstawie badao czy wzniosłych idei. To jest
WASZ wpis. Samo życie. Emocje tak prawdziwe, że aż bolą. Słowa, które wylały się z Waszych serc i umysłów zaledwie chwilę temu.
Serdecznie zapraszam!

Aneta Stanek-Gonera
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PROBLEM: BRAK WSPARCIA – partner, rodzina, przyjaciele
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U mnie problem taki, że mieszkam z rodzicami, którzy nie umieją żyd bez słodkiego. Wiem, że to może kiepska wymówka, bo wystarczy tego
nie jeśd, ale jednak wsparcie ze strony bliskich jest bardzo ważne, a ja na każdym kroku w domu znajduję swoje ulubione słodycze, co więcej mama je nie raz kupuje z myślą o mnie ("A bo ty to tak lubisz przecież"). Już nie wiem jak sobie radzid. Na robienie własnych posiłków brak mi
czasu, bo wracam z uczelni o 21 i od razu muszę siadad do nauki... :( Mam dwie książki, mówiłam nawet mamie, że u mnie stan
przedcukrzycowy. Co więcej - ona sama ma wysoką nadwagę i podejrzewam, że IO również. Ale ona "nie ma czasu czytad, może później".
Ja mam to samo z ojcem, kupuje mi moje ulubione czekolady w Niemczech z orzechami, z okienkiem ;) i się cieszy. No cóż, zjem kawałek od
czasu do czasu, ale dlatego, ze sama sobie pozwolę, a nie dlatego, że ktoś mnie namawia, ze mnie taki osioł uparty, że wtedy tym bardziej nie
ruszę. Kiedyś potrafiłam zjeśd tabliczkę na posiedzenie, teraz silna wola działa cuda ;) Mój ojciec zawsze ma argument, że kiedyś zabraniali np.
jeśd jajek, masła, pid kawy itd., a teraz można. I że tak jest ze wszystkim i nie ma się tym co przejmowad ;)
Ja od kilku dni walczę z koszmarem jedzenia słodyczy... Przyjechałam na kilka dni do domu, a tutaj czekolady milka, żelki i cała reszta. Tak mnie
ssie, że pożeram wszystko mimo pełnego brzucha…
Ja mam największy problem, gdy mój mąż kupi coś słodkiego lub jakąś słoną przekąskę, i to leży tuż obok, ręka często sama sięga, mąż
upomina, ale nie zawsze zdaje to egzamin.
Moim największym problemem są zachcianki mojej drugiej połówki – co robid gdy partner/mąż ciągle znosi do domu słodycze i namawia do
zamówienia pizzy? Rozmowa nie działa... on sam ma problemy z gospodarka cukrowo-insulinowa, dlatego dziwie się ze nie chce o to zadbad…
A co robid jak rodzina nie wspiera? Nie mam – nie jem, z tym nie ma problemu, ale jak nie ma… a mąż skutecznie uzupełnia zapasy. Ja jestem
mega łakomczuchem - nie potrafię sobie odmówid, jak widzę, że rodzina zajada lody albo ciastka…

Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Podsuo bliskim artykuły o IO, zaproś ich do naszej grupy na FB, kup książkę Dominiki… Muszą zrozumied IO
żeby właściwie móc Cię wspierad – przecież na pewno nie robią tego na złośd, raczej z nieświadomości. To bardzo duży problem. Tłumacz,
edukuj, może jeśli zrozumieją, co Ci grozi - lepiej będą potrafili wspierad, a przynajmniej nie przeszkadzad.
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WASZE SPOSOBY I RADY:

Mi pomogło zawołanie narady rodzinnej i powiedzenie o tym, co mi jest i na czym mi zależy np. „chciałabym, żebyś nie kupowała moich
ulubionych batonów” i zapytałam czy są gotowi mnie wesprzed. To skonfrontowało ich z tym, że muszą mi powiedzied wprost, że NIE, a nie
używając argumentów „przesadzasz, nie mam czasu czytad, całe życie tak jadłem”. Więc ja wtedy wprost powiedziałam: rozumiem, ze NIE
będziecie mnie wspierad i NIE chcecie mi pomóc? To ucięło dyskusję na argumenty i zaskoczyło ich i dało do myślenia.

Ja się zapytałam mojej mamy, która ciągle proponuje mi a to ciasteczko, a to cukiereczka, czy naprawdę ma mnie aż tak dosyd i chce mojej
śmierci? I wyjaśniłam, że każdy cukiereczek, to krok w tym kierunku. Brzmi brutalnie, ale zadziałało ;)

U mnie pomogła wyprowadzka z domu :) jest o niebo lepiej bo ja nie trzymam nic w domu tylko czasem kupuję.

Pokaż im stopę cukrzycową. Albo wydrukuj i powieś na lodówce ;)

Może spróbuj inną metodą z mężem, np. że jak jesz zakazane rzeczy, to nie chce Ci się baraszkowad :P parę dni postu i zaraz zmieni nawyki ;)
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PODSUMOWANIE – jak radzid sobie z brakiem wsparcia ze strony najbliższych?


Rozmawiaj, edukuj, tłumacz. Bliscy często deprecjonują lub lekceważą insulinoopornośd z braku wiedzy, informacji i świadomości
zagrożeo.



Dostosuj przekaz do odbiorcy – do jego wieku/ zażyłości z Tobą/ otwartości/ ogólnego poziomu wiedzy/ zainteresowania tematem/
sytuacji. Najbliższym warto tłumaczyd do skutku. Innym wystarczy niekiedy powiedzied, że masz „prawie” cukrzycę. Czasem trzeba
„pokazad zdjęcie stopy cukrzycowej”, a czasem wystarczy jedno zdanie, dlaczego dietoterapia jest tak istotna w insulinooporności.



Oczekuj wsparcia, nie oczekuj jednak, że wszyscy domownicy przejdą na restrykcyjną dietę z dnia na dzieo.



Negocjuj i szukaj kompromisu. Twój partner jada słodycze? Masz prawo prosid, by nie jadał ich przy Tobie, nie przynosił do domu.
W zamian możesz zaproponowad, że obiady będą nadal takie, jak lubi – a Ty po prostu ugotujesz sobie dodatkową porcję kaszy
zamiast ziemniaków. Namawia na pizzę z pizzerii? Poszukajcie lokalu, który serwuje pizzę na alternatywnym spodzie lub spróbujcie
razem upiec domową



Używaj argumentów, które mają szansę przemówid do odbiorcy. Pasjonatom sportu wskaż korzyści płynące z odżywiania z niskim IG,
oszczędnym korzyści dla portfela, fit-maniakom zalety dla kondycji, koleżankom zalety dla figury, obciążonym w wywiadzie –
zalety profilaktyki dietetycznej. Nasza dieta jest zdrowa właściwie dla każdego, ale też każdy sam musi przekonad się do niej –
ludzie nie znoszą obcej presji i narzucanych siłą ograniczeo.



Prowadź przykładem – częstuj swoimi smakołykami, bądź zadowoloną ambasadorką swojego sposobu odżywiania – w ten sposób
przekonasz znacznie więcej osób niż prośbą czy groźbą :)!



Niezależnie od wszystkiego – dwicz wolę, konsekwencję i asertywnośd, bo to obiektywnie cenne wartości we współczesnym świecie
i nie raz jeszcze Ci się przydadzą!
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PROBLEM – MOTYWACJA – skąd ją brad?
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Ale byłybyśmy BOGATE, gdyby nie te słodycze :D
Byłam na diecie przez pół roku przed diagnozą, oczywiście bez rezultatów. Kiedy byłam pilnowana, przez 2 miesiące w ogóle nie jadłam
słodyczy. Po zakooczeniu współpracy brak mi motywacji, bo mówię sobie, że ten gryz między posiłkami czy grzanka na białym pieczywie raz mi
nie zaszkodzi. Nikt w rodzinie mnie nie wspiera, proszą mnie o pieczenie tortów, jedzą przy mnie ciasta i zakazane rzeczy... Jak żyd?
A może warto byłoby wpisywad w kalendarz na ścianie wszystkie grzeszki z każdego dnia?... myślę, że po tygodniu zaczniemy redukowad
błędy.
Mnie otrzeźwia chod na chwile jak zobaczę stopę cukrzycową albo jak dziewczyny pokazują ile schudły :)
O matko! Po stopie cukrzycowej odechciało mi się żelków! Nie wiedziałam, że coś takiego jest możliwe i że cukier jest takim bandytą! Dzięki!
Najbardziej motywuje to, że wiem, jakie ponoszę konsekwencje nie trzymania diety – problemy trawienne, zmęczenie, otyłośd, zawroty
głowy…
Ostatnio gadałam ze znajomymi i kolega mówi „słuchaj, nie ma co się użalad, trzeba spiąd poślady” - i jakoś mi to pomaga :)
Patrzę na te ciasta i myślę, że to tylko taka kupka cukru :D
Ja też mam wokół siebie dużo koleżanek i nawet jednego kolegę z IO. Byd w tym razem – to motywuje bardzo :)
Czuję satysfakcję, gdy jestem przy kasie, a na taśmie nie ma nic słodkiego. Wizualizuję sobie, jakbym się czuła, gdyby tam coś leżało - że byłby
to mój upadek. I od razu mi lepiej :)
Wizja, że już nigdy w życiu nie zjem croissanta, jest jednak demotywująca…
Nie wiem czy to cię zmotywuje, ale po kilka latach zdrowej diety - ten croissant nie będzie już tak smakował ;) ja ostatnio spróbowałam
kawałek mojego niegdyś ulubionego marmurka z Biedry i poczułam taka chemię i czysty cukier, że mnie normalnie odrzuciło ;) może i croissant
nie będzie taki, jak zapamiętałaś - to mnie tylko pociesza ;)
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PODSUMOWANIE – jak się motywowad?


Motywacja jest kwestią indywidualną, musisz sama znaleźd „swoje” powody. Ponieważ każdy z nas jest inny, ma inny charakter, inną
wrażliwośd i zapał – nie istnieje jedyna słuszna metoda czy system motywacyjny, który sprawdzi się jednakowo dobrze we wszystkich
przypadkach. Pewne jest tylko to, że słabo zmotywowana osoba… będzie się na diecie męczyd.



Najsilniejszą motywacją jest tzw. wewnętrzna, płynąca z głębokiego przekonania, że postępujemy właściwie. Ten rodzaj motywacji
zakłada, że robisz coś całkowicie dla siebie, dla swojego zdrowia, dobrostanu, korzyści i satysfakcji. W kontekście zdrowego odżywiania
byłaby to radośd z samego faktu, że zapewniasz sobie optymalne warunki żywieniowe, z kolejnych swoich osiągnięd, z wykonywania
wartościowej pracy nad sobą, walki z własnymi słabościami, z pogłębiania świadomości, inwestowania w swoją przyszłośd
metaboliczną. Motywacja wewnętrzna jest niezależna od czynników z zewnątrz i sprawia, że robisz coś najlepiej, jak potrafisz,
ponieważ sprawia Ci to satysfakcję bez względu na wszystko. W związku z tym jest na ogół najsilniejsza, raz rozbudzoną trudniej jest ją
utracid lub osłabid.



Motywacja zewnętrzna – mówimy o niej, gdy nasze działania podporządkowane są osiągnięciu celu zewnętrznego: czyjegoś podziwu,
poklasku, szacunku, docenienia. Warto czerpad z niej garściami – z słów, które słyszymy, z wrażenia, jakie robimy na innych tracąc
kolejne kilogramy, z powodzenia u płci przeciwnej, z zazdrosnych spojrzeo koleżanek, etc.



Znajdź wokół siebie innych insulinoopornych lub pasjonatów zdrowego odżywiania. Motywujcie i wspierajcie się wzajemnie, to daje
ogromną siłę w walce o zdrowie!

8

PROBLEM: BRAK CZASU NA PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW. JEDZENIE W BIEGU.
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Karmię córkę i non stop głodna jestem, do tego ciśnienie na słodkie. Niby dietetyk ułożył mi dietę ale i tak chodziłam ciągle na głodzie i
organizm się domagał. Jak zaczęłam sobie troszkę folgowad, tak teraz jest tragedia i nie mogę się zmobilizowad.
Staram się… ale wieczorami młoda zaczyna „wiszenie”, a mi się zaczyna ciśnienie na słodkie. W dzieo nie mam czasu na zrobienie czegoś
porządnego do jedzenia, wieczorem młoda zaczyna maraton od 19-20 do 23, więc nawet nie mam weny szykowad czegoś sobie na następny
dzieo. Wiem, że brzmi to trochę jak wymówki, ale po 4 miesiącach diety, gdzie 10 kg mi spadło, nie mogę w sobie motywacji znaleźd - a waga
znów idzie w górę…
Do porodu pięknie trzymałam się zaleceo, po porodzie jem wszystko :( nie mogę wrócid na właściwe tory... nie mam czasu na myślenie i biorę,
co pod ręką...
Siedzę sama w domu, dziecko uwieszone na mnie - i nagradzam się słodkim! a co do braku czasu… dziś naleśniki z szpinakiem robiłam dwie
godziny!
Największy problem to podjadanie, mam troje maluchów – 4 lata, 5 lat i 6 miesięcy – i naprawdę przy dwójce to jeszcze miałam luz i
szykowałam pudełka, ale teraz to już hardcore – a wiem, jak ważna jest dla mnie stałośd posiłków…
Mnie zgubiły poporodowe napady głodu i biszkopty. Nie wiem skąd te napady, bo laktacja była słaba i każdy ml wywalczony. Gdyby jakimś
cudem udało mi się zajśd jeszcze w ciążę, będę miała "nauczkę".
Jestem 2 miesiące po porodzie i też karmię piersią. Mam taką chcicę na słodkie, że to jest nie do opisania.
Też karmię, i jak nigdy nie przepadałam za słodyczami, tak teraz nie mogę obojętnie przejśd obok cukierni, którą mam przy wejściu do
kamienicy.
Ja się wieczorem objadam, bo później całą noc karmię i jak przed snem nie zjem, to później w nocy robi mi się słabo z głodu.
Próbuję schudnąd po porodzie, ale waga skacze – raz mam kilo mniej, następnego dnia dwa więcej. Jak młoda jest aktywna, to tylko myślę, co
sobie niezdrowego upiekę, jak przyjdzie ojciec z pracy. Po białkowo-tłuszczowym śniadaniu mam przed obiadem takie ssanie, że masakra, i
wtedy najczęściej zaliczam grzechy.
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WASZE SPOSOBY I RADY:

Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: dodaj węglowodany złożone do śniadania, pomoże :)
Dziewczyny przemyślcie nocna przekąskę jak karmicie :)
… masz duży kosz w domu? Wyrzud presję, że coś musisz! Serio. W kwestii dziecka, bycia matką i kobietą i resztą.
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Przy KP trzeba jeśd posiłki (zdrowe, dobrze skomponowane) do syta - organizm potrzebuje do kilkuset kcal
więcej, żeby produkowad pokarm. To pomoże nie podjadad rzeczy niewskazanych :). Druga sprawa: proście o pomoc - męża, mamę, teściową,
siostrę, szwagierkę, przyjaciółkę. Może uda się wspólnymi siłami sprostad diecie równie dobrze, co wyzwaniom macierzyostwa :)
Dominika Musiałowska, administrator grupy: Nawet nie wiecie, jak znam ten problem :) po porodzie brak czasu na regularne jedzenie,
gotowanie i zakupy. Do tego od KP bardzo szybko spadały mi kg, co nie motywowało do dbania o dietę. Ale teraz jest ten moment, że trzeba
stanąd na nogi i udźwignąd i macierzyostwo, i własne zdrowie :) Zmęczenie, laktacja, hormony poporodowe i laktacyjne i walczący organizm
próbujący wrócid na właściwe tory – to tylko kilka powodów, dla których metabolizm wariuje. Moja córka ma 16 miesięcy, a ja jeszcze nie
nauczyłam sie w pełni normalnie funkcjonowad. Trzeba dad sobie czas, byd dla siebie dobrą i wyrozumiałą, i skupiad się na razie na sobie i
maluszku! To piękny czas – a laktacja potrzebuje spokoju i równowagi psychicznej :)
Gdy mam intensywny dzieo poza domem, to robię się szybko głodna i wtedy… słodka bułka, baton, samo zło. Pomiędzy posiłkami mam nie
jeśd, a w razie głodu pid herbatę - ale w chwilach stresu i przeciążenia pracą naprawdę czuję, że to za mało. I bardzo szybko wtedy przychodzi
mi ochota na słodkie i łapię ten baton/czekoladę…
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: To dokładnie tak działa - mózg żąda energii, ciało żąda energii. Jedyny sposób - byd na to zawsze gotowym i
nie dad się zaskoczyd (lunchbox, orzechy w torebce, owoce, zdrowe opcje wypatrzone w popularnych sklepach, etc.)
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Zdrowe zamienniki do mnie nie trafiają, bo 1. nie mam czasu, 2. zazwyczaj jak już mam na coś ochotę, musze zjeśd to teraz, zaraz,
natychmiast.
Wiem, że jakbym się spięła, to to zrobię... ale na dodatek męczy mnie okropne zmęczenie po 10-12 h pracy… dziś mam wolne więc gotuję… I
zdaję sobie sprawę, że gdybym była na diecie, to i by to zmęczenie znikło i wróciły chęci..
Ja jestem zmęczona nawet w niedzielę :( zaraz po śniadaniu już padam ze zmęczenia – ale robię, bo wiem że muszę...
A ja mam problem z jedzeniem w pracy. Nie zawsze mam czas na zakupy spożywcze, tym bardziej brakuje mi czasu na gotowanie (jeśli
wracam po 22 padnięta na twarz), a na 8 rano do pracy. Mamy sklep, gdzie jest catering, ale z tymi posiłkami to różnie bywa. Albo są
zbilansowane i drogie (16 zł za pudełko, teraz pomnożyd to razy cztery dziennie) albo taoszy wariant, ale np z makaronem czy sosem…
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Nie oszczędzaj na zdrowiu - albo wygospodaruj czas na przygotowanie lunchboksa do pracy, przy dobrej
organizacji i rutynie to zajmuje 10-20 minut :)
… a w weekendy nie masz czasu aby przygotowad sobie posiłki na zaś? ja też mam 2 dzieci w wieku szkolnym, mąż późno wraca do domu i
generalnie wszystko na mojej głowie, ale jak się wszystko zaplanuje – to łatwiej :) ja sobie raz w tygodniu planuję dokładnie, co będę jadła, i
raz w tyg. robię zakupy... to oszczędza czas.
Ja gotuję sobie na 2-3 dni, bo nie chce mi się codziennie stad przy garach. Zazwyczaj 2 posiłki w ciągu dnia są takie same (dla ułatwienia).
Kiedy mam czas, robię jakiejś potrawy więcej, potem porcjuję do pojemników i mrożę. I potem, gdy nie mam czasu - wyjmuję z zamrażarki,
podgrzewam, wkładam do termosów i zabieram ze sobą:) w Ikei są bardzo dobre termosy za bodajże 40 zł. Trzymają długo i nic się z nimi nie
dzieje. Naprawdę polecam tą opcję :)
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PODSUMOWANIE – jak radzid sobie z brakiem czasu na gotowanie?


Poświęd czas na PLANOWANIE MENU. Zorganizuj się, spisz pomysły na posiłki, określ czas potrzebny na ich przygotowanie. Planuj
proste, szybkie przekąski/ śniadania/ kolacje/ obiady jednogarnkowe lub sałatkowe/ zupy, które same się gotują.



Poświęd czas na LISTĘ ZAKUPÓW. Nie daj się zaskoczyd pustej lodówce :)



Jeśli masz taką możliwośd, kupuj 1-2x tydzieo, online



Zaplanuj dzieo na gotowanie, zrób posiłki/ przygotuj bazę posiłków na zapas (mięsa, sosy/ dipy, warzywa, sałatki/ mieszanki
dodatków, sałatki, miksy krojonych warzyw do zamrożenia



Gotuj swojej rodzinie to, co sama jesz. Gotuj duże ilości, porcjuj i zamrażaj.



Zainwestuj w lunchboxy, termosy, pudełka, w które wygodnie spakujesz posiłki na wynos



Oddeleguj inne zadania – zmywanie, nakrywanie do stołu, obieranie warzyw, etc – na członków rodziny



Proś o pomoc rodzinę, przyjaciół (w zakupach, gotowaniu, opiece nad dziedmi, wyprowadzaniu psa)



Rozważ wykupienie cateringu na cały dzieo lub tę częśd dnia, która jest dla Ciebie najtrudniejsza do zorganizowania



Rozeznaj się w asortymencie najbliższych sklepów/ marketów/ sieciówek pod kątem gotowych błyskawicznych opcji akceptowalnych
w Twojej diecie



Wypisz swoje słabe strony, pięty achillesowe, ryzykowne/ trudne codzienne sytuacje/ pokusy. Obok każdego punktu dopisz swój
sposób przeciwdziałania/ ratowania sytuacji/ rozwiązania problemu



Nie przechowuj w domu zapasów słodyczy, niepolecanych produktów, produktów przetworzonych. Jeśli w szafkach i lodówce będzie
tylko to, co zdrowe i co pozwalasz sobie jadad – pomoże Ci to NIE OSZCZĘDZAD CZASU KOSZTEM ZDROWIA!
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PROBLEM: STRES i podjadanie pod wpływem stresu
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Mam problem z kompulsywnym jedzeniem, kiedy się stresuję. A stresu w życiu mam bardzo dużo.
Objadanie się na tle nerwowym to duży problem dla mnie, choruję na zaburzenia lękowe i pęd myśli - zjadam, potem wyrzuty sumienia, i tak
w koło…
Mam to samo i tez na tle nerwowym. Błędne koło, bo denerwuję się tym, że jestem chora – i jem jeszcze więcej.
Też mam kompulsy na tle nerwowym, jak zjem porządne śniadanie i obiad, to może nawet i grozid koniec mojego istnienia - nie mam rzutu.
Mam podobnie, czasem nie mogę się opanowad – wiem że nie powinnam, a moje myśli krążą wokół słodkości. Jeśli mam stres, to już totalna
porażka ... a potem kac moralny, że jestem słaba, że nie potrafię się wyrzec słodkości.
Zajadam stresy, a wiadomo – w dzisiejszych czas o stres nietrudno. I nawet nie chodzi tylko o słodkie, ale w ogóle o jedzenie… jem bez
opamiętania.
Najgorzej jest wtedy, kiedy cały dzieo wytrzymało się na diecie, a potem nagle jakiś stres albo po prostu dziecko jęczy o coś słodkiego i bum!
cała ta paczka krówek jest TWOJA...
Dominika Musiałowska, administrator grupy: Zajadanie stresu to moje drugie imię ;) gdy mam trudne okresy, ciężko zapanowad nad dietą.
Znajdźmy rozwiązanie :) trzeba usunąd wyzwalacz, czyli stres, albo nauczyd się go rozładowywad. Czy któraś z Was stosowała jakiekolwiek
techniki walki ze stresem albo pracowała z terapeutą/ psychologiem?
Mnie się zdarza robid trening nawet w nocy. Nie, że polecam, wręcz przeciwnie – ale mój mózg już chyba zakodował aktywnośd fizyczną jako
neutralizator stresu i czasami po prostu potrzebuj :).
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PODSUMOWANIE – jak radzid sobie ze stresem?


Szanuj swoją fizycznośd – wysypiaj się, jedz zdrowo i regularnie, odpoczywaj kiedy możesz, bądź aktywna.



Ogranicz używki



Znajdź czas na sport



Spędzaj czas z przyjaciółmi, rozmawiaj z partnerem



Miej pasję, która oderwie Cię od rzeczywistości gdy będziesz tego potrzebowad



Nie zamiataj problemów i nieporozumieo pod dywan – stawiaj im czoło, konfrontuj się z nimi, szukaj rozwiązao



Proś o pomoc, o wsparcie, o radę



Korzystaj z wirtualnego wsparcia – grupy, fora internetowe



Pracuj ze specjalistami (psycholog, terapeuta, psychoterapeuta, lekarz) jeśli czujesz, że sobie nie radzisz



Miej czas dla siebie – na relaks, sport, medytację, czytanie, drzemkę, film



Wypracuj swoje bezpieczne rytuały, które pozwolą rozładowad napięcie (ciąg powtarzalnych, rutynowych czynności rytuału sprawia,
że osoby pod wpływem czynników stresowych czują się bezpieczniej, pewniej – to może byd zawsze tak samo parzona poranna kawa i
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czytanie gazet rano, w ciszy, zanim wpadniesz w wir codzienności. Albo spacer z psem o stałej porze, określoną trasą, którą lubicie.
Albo kąpiel przy muzyce, w pachnącej pianie, z maseczką na twarzy. Cokolwiek.)


Uporządkuj przestrzeo wokół siebie. Pozbądź się zbędnych gadżetów, otocz się rzeczami, kolorami i fakturami, które lubisz (w domu,
w pracy)



Planuj dzieo, będziesz spokojniejsza. Planuj z wyprzedzeniem, przewiduj, zapisuj.



Nie zaśmiecaj pamięci, gdy nie musisz. Zautomatyzuj to, co da się zautomatyzowad (np. polecenia zapłaty w banku, zlecenia stałe
płatności za rachunki, przypomnienia w laptopie/ smartfonie, automatyczne programowanie pralki/ zmywarki, etc.).



Unikaj intryg, kłamstw i dwulicowości ludzkiej



Projektuj dobre rozwiązania. Uśmiechaj się. Kiedy stoisz w obliczu problemu lub stresującej sytuacji, wymyśl i zaprojektuj jej pomyślny
przebieg – tak, jakbyś oglądała film z happy endem.



Nagradzaj się inaczej niż słodkościami. Odkładaj zaoszczędzone na śmieciowym jedzeniu pieniądze na nową książkę, ciuch, manicure,
kosmetyk, kino, etc.



Dobry dotyk koi stres, poprawia nastrój, samoocenę, wiarę w siebie i dodaje energii.Przytulaj dzieci, partnera, przyjaciół, mamę, tatę,
psa.
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PROBLEM: NIEWŁAŚCIWE NAWYKI – związane z rytuałem lub/ i porą dnia
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Cały dzieo trzymam dietę idealną, a wieczorem ładuję słodkie.
Cały dzieo mogę pięknie trzymad dietę, pid wodę , ale wieczorem, jak już dzieci pójdą spad, to po prostu mam straszna ochotę na słodkie –
niestety na razie przegrywam.
Ja mam problem ze słodyczami rano, musze zjeśd słodkie śniadanie, jak je juz zjem nie mam kłopotu ze słodkim do kooca dnia.
Najgorzej jest wieczorami. Rodzina zajada chipsy i słodycze a ja masło orzechowe…
Myślę, ze u mnie to bardzo silny nawyk. Że od lat powtarzam ten sam schemat, którego nie umiem zmienid. Czy macie jakieś pomysły na to jak
wyeliminowad niechciane nawyki?
U mnie nawet nie na słodkie ale ogólnie chęd na jedzenie po spaniu. W tygodniu nie drzemię, bo nie mam czasu, ale w weekend około 15 to
mnie ładnie ścina na morfeusza... a później klasyka - wędrówka do lodówki.
Ja mam napady na słodkie zazwyczaj po drzemce... normalnie pochłaniałabym wszystko, co słodkie... całe szczęście słodkości u nas w domu jak
na lekarstwo.
Ja mam najgorsze momenty po weekendzie kiedy trochę inaczej funkcjonuję, potem w poniedziałek w pracy zżarłabym szefa ;)
Problem mam z weekendami, gdy nie pracuję. Chyba podświadomie nagradzam siebie za niejedzenie słodkiego w tygodniu i pozwalam sobie
na grzeszki... jak radzid sobie w wolne dni, gdy z nudów najchętniej by sie tylko jadło?
Ja mam najgorzej popołudniu... normalnie takie ssanie na słodkie, masakra. Ciężko mi walczyd z tym...
U mnie organizm najmocniej dopomina się o cukier między śniadaniem a obiadem (jem 4 posiłki) i myślę, że to dlatego, że w pracy do kawki
zawsze jadłyśmy z koleżankami coś słodkiego – i teraz mnie o tych godzinach ssie.
Jak sobie radzicie z ochotą na słodkie po obiedzie? Czy to oznaka, że posiłek był źle skomponowany (np. ryba 125g, makaron ok 60g surowego,
kapusta kiszona ok 125g)? Czy może są to typowo nawykowe sprawy, które siedzą głęboko w głowie...?
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WASZE SPOSOBY I RADY:
Ja ratuję się masłem orzechowym – potrafię zjeśd 2 czubate łyżeczki na raz i zagryźd jabłkiem. Wtedy czuję sie jako tako.
Jakimś rozwiązaniem jest pójście szybciej spad, picie gorącej herbaty lub wody
Zauważyłam, że jak wytrzymam to ssanie ok. 30 min to ochota przechodzi.
Kupiłam sobie rowerek, zobaczymy, może jakoś zwalczę głód wieczorna jazdą przed TV z ulubionym serialem.
Mi na to pomagają słodkie drugie śniadania, np. naleśniki.
Bo weszło Ci to już w nawyk. Teraz musisz ten nawyk zmienid na inny.
Skoro rzut na jedzenie dopada Was wieczorem, to wniosek z tego taki, że za mało jecie w pierwszej połowie dnia.
Siłownia (późnym popołudniem), czytanie książek, robienie na drutach (serio, jak babuleoka) i mizianie kota - to mnie relaksuje ;) I rozmowa,
trzeba sobie powiedzied, że ma się problem.
Trzymam pestki/ orzechy w szafce i jakoś sobie radzę, czekolady wolę nie kupowad, bo wciągam od razu całą.
Ja ratuję się migdałami, orzechami :)
Powoli trzeba jeśd obiad, to trochę pomaga na tęsknotę za deserem – a jak nie pomaga, to kosteczka czekolady 85% - zjedzona powoooli po
posiłku ;)
Na pewno ruch zamiast słodyczy to jest najlepsze, co można zrobid dla siebie, tylko to takie trudne, gdy cały dzieo spędza się z dwójka małych
dzieci, a wieczorem ryjesz nosem po podłodze ze zmęczenia. Wiem, że to tylko wymówka, ale ciężko… muszę się zawziąd :)
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Martyna Marciniak, dietetyk: Orzechy + owoc - będe to powtarzała jak mantrę :)
Masło orzechowe 100%, bez niepotrzebnych dodatków. Idź na spacer, poczytaj książkę, znajdź jakieś zajęcie, chociażby porządki w szafie ;)
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Trudne chwile w życiu można też spróbowad przespad ;) szczególnie wieczorem, zmęczona, po całym dniu z
dziedmi :) zdrowa kolacja i spad - sen jest ogromnym sprzymierzeocem dobrego nastroju, silnej woli i wiary w siebie - i oczywiście całego
organizmu w wymiarze fizycznym! :)
Dominika Musiałowska, administrator grupy: Wystarczy 21 dni zeby wypracowad nowy nawyk, jeśli cos będziemy wykonywali
konsekwentnie. Np. wieczorna gimnastyka pomaga odciągnąd głowę od jedzenia i też sama zmniejsza apetyt. Poza tym po gimnastyce trochę
głupio sie objeśd, prawda? ;)
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Zmiany w zakresie nawyków najlepiej wprowadzad stopniowo, konsekwentnie. Dużo pid, wysypiad się, ustalid
sobie plan indywidualny (np. w tym tygodniu zmieniam sok na wodę i słodzę o 1 (2,3,4?) łyżeczkę mniej dziennie. W następnym przestaję
kupowad określony produkt. W kolejnym wprowadzam regularne pory posiłków. Na spokojnie.
Dominika Musiałowska, administrator grupy: Czasami apetyt wieczorem zwiększa się, kiedy za mało jemy rano. Chociaż u mnie się to nie
sprawdzało, bo zwiększenie wielkości lub ilości posiłków w pierwszej części dnia wcale nie zmniejszało ochoty na jedzenie wieczorem. Więc w
moim przypadku był to po prostu NAWYK. Pomagają wieczorne dwiczenia - mam zajęcie i same dwiczenia zmniejszają ochotę na jedzenie.
Któraś próbowała dwiczyd wieczorem?
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Jeśli po obiedzie szybko głodniejecie na słodkie, może warto inaczej skomponowad danie obiadowe lub/ i
znaleźd sobie jakieś absorbujące zajęcie na ten najgorszy czas - spacer, książka, gimnastyka, sprzątanie ;) cokolwiek, co odwróci myśli od pokus
i zajmie głowę czym innym niż słodkie :)
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PODSUMOWANIE – jak radzid sobie z pokusami na diecie?














Zrób remanent w kuchni, pozbądź się tego, czego nie powinnaś jadad, nie trzymaj w domu słodyczy dla gości/ na czarną godzinę/
na okazje. Wszystkim domownikom wyjdzie to na zdrowie.
Jadaj odpowiednio syte, zbilansowane i odżywcze posiłki w ciągu dnia – regularnie. Nie omijaj posiłków.
Kupuj online lub chodź do sklepu z konkretną listą zakupów i realizuj ją bez odstępstw
Miej w domu zawsze zdrowe odpowiedniki niezdrowych pokus lub produkty na stworzenie takiego odpowiednika (wersja minimum:
owoce + orzechy)
Miej zajęcie, staraj się strategicznie planowad zadania na trudne chwile (aktywnośd, NEAT, spacer, hobby)
Zmieo rytuały, w których dawniej towarzyszyły Ci słodycze/ chipsy/ paluszki (np. Jeśli zawsze podjadałaś wieczorem na kanapie przed
TV – siadaj na krześle lub kładź się na karimacie. Jeśli zawsze jadłaś ciasto do kawki w pracy, zmieo kawkę na wodę bez ciastka
lub przekonaj koleżanki do „tygodnia sałatkowego”. Jeśli zawsze kupowałaś drożdżówkę w drodze z przystanku do domu, zmieo trasę
lub zacznij jeździd na rowerze).
Wizualizuj sobie własne cele (szczupła sylwetka, wszystko co będziesz mogła zrobid gdy poprawi się Twoje samopoczucie dzięki diecie,
podziw w oczach najbliższych, zazdrośd koleżanek – cokolwiek, co stanowi dla Ciebie motywację). Czasem zdjęcie szczupłej siebie
z przeszłości powieszone na widoku skutecznie pomaga oprzed się pokusom.
Postaraj się obrzydzid sobie słodkości – zdobywaj wiedzę, dlaczego są niezdrowe, dlaczego np. Niszczą cerę/ zatrzymują wodę
w organizmie/ jak są produkowane. Szukaj informacji, które zniechęcą Cię do nich.
Zanim ulegniesz pokusie – rusz się, podwicz, przespaceruj. Napij się wody, zjedz ‘legalny’ posiłek. Podejmij walkę z pokusą – odsuo
w czasie zjedzenie batonika. „Zjem Cię za pół godziny, teraz zrobię pośladki z Mel B. I przygotuję sobie smoothie/ kolację, a potem
prysznic i zobaczymy”.
Unikaj miejsc i sytuacji, w których nie ufasz sobie do kooca.
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PROBLEM – MNIEJSZE ZŁO.
Czym zastąpid słodycze ? Co robid, gdy dieta nie smakuje?
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Jak wygląda sytuacja ze słodyczami - jakie są inne zamienniki, które można jeśd, poza czekoladą 90% i gorzkim kakao? W ogóle można
cokolwiek z grupy produktów o wyższym IG?
Moim zdaniem pewna jednoznacznośd zasad jest potrzebna, aby nie czud się pogubionym w naszej diecie. Jasne, że produkty o wyższym IG nie
są całkowicie zakazane, np. bardzo zdrowa kasza jaglana.
A ksylitol tudzież erytrol? Ja się tym ratuję :) ps. wiem, że ciągotki na słodkie mogą byd - chod nie muszą - przerostem np candidy.
Ja odstawiłam słodycze z dnia na dzieo dosłownie. Ale nie umiem poradzid sobie bez słodyczy z ksylitolem, które sama robię zazwyczaj raz na
tydzieo...
Dziś w ramach słodyczy będę piekła na jutro ciasto marchewkowe ale w wersji zdrowszej :) z erytrolem i mąką pełnoziarnista i owsianą.
Ja mam przepis na czekoladki z ciemnego kakao, oleju kokosowego i ksylitolu ;) Mrozi się je i serio wyglądają (i smakują) jak normalne
czekoladki!
A ja znalazłam wczoraj swoją receptę na ZDROWĄ, słodką chwilę przyjemności: jogurt naturalny ze startym jabłuszkiem, cynamonem i
orzechami nerkowca. Uwielbiam to połączenie!
Ja gruszkę tak ścieram, do tego jogurt ( najlepszy Skyr) plus orzechy włoskie i nerkowce. Pycha!
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Ksylitol czy erytrol to zdrowsze zamienniki cukru, na pewno ratunek dla tych, co słodzą np. kawę czy herbatę jako zamiennik w fazie odzwyczajania się. Niezastąpione w czasie np. świąt gdy wiadomo, że JAKIEŚ ciasto raczej wpadnie na talerzyk. Ale
nadal obowiązuje złota zasada umiaru - najlepiej rzecz jasna niczym w ogóle na co dzieo nie słodzid ;) – cały czas mówimy o wyjątkowych
okazjach: lepiej zjeśd ciasto na ksylitolu niż katowad się przez pół imprezy i na koocu i tak polec, i wrąbad klasyczne z toną cukru.
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Martyna Marciniak, dietetyk: Kiedyś podczas pracy na projekcie nudziłyśmy się z Katarzyna Pastusiak i zaczęłyśmy myśled jak to jest z tym
słodkim, że to tak uzależnia. I nagle doszłyśmy do wniosku, że słodycze to przecież tłuszcz i węglowodany, to co gdyby to zastąpid zdrowszym
zamiennikiem? i wpadłyśmy na pomysł: owoce (węglowodany) i orzechy (tłuszcz). U 80% moich pacjentów to się sprawdza. :) tak że polecam
spróbowad - owoc + łyżka orzechów :) sama mam problem z miłością do słodkiego i u mnie też działa :) Banany polecam te bardziej zielone ;)
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Owoce po prostu zawsze z białkiem/ tłuszczem. Trudno ustalid ILE generalnie owoców - dla każdego inna
ilośd jest optymalna. Ważne z czym i jakie, nie kiedy i ile :)
A ja mam kłopot z zaakceptowaniem zamienników przy IO - po prostu mi nie smakują, mój mózg wie, że to zamienniki, dania z nimi mi
totalnie nie wchodzą... Np. bataty są dla mnie koszmarnie słodkie, próbowałam parowanych, pieczonych, czy "frytek" - mam mdłości po
pierwszym kęsie… Podobnie jest z makaronem gryczanym - przed diagnozą wszelkie pasty i lazanię robiłam na makaronach Barilla, były
pyszne… Teraz kiedy zamieniam makarony na te pełnoziarniste, czy inne typu makaron gryczany, ryżowy, orkiszowy itp., to te dania mi nie
podchodzą totalnie. Mój mózg doskonale pamięta smak oryginalnych dao... Ze słodkim nie mam takiego problemu, nawet przed IO nie jadłam
jakoś dużo, ale ponownie - "brownie" z fasoli czy buraków z karobem to nie jest brownie, nie ten smak, nie ten aromat i nie ta konsystencja
przede wszystkim. Ja doskonale wiem, że jem ciasto warzywne a nie sernik czy inne… Zmuszam się oczywiście do tych makaronów i rzeczy "dla
nas" ale nie umiem się oszukiwad, że mi to smakuje...
Jestem na diecie IO od roku... Wiele produktów dla insulinek mi po prosto nie smakuje, zmuszam się rozumowo bo "dla zdrowia" ale wizja
kolejnych lat mnie przeraża.
Co mam zrobid, jeśli NIE SMAKUJE mi większośd rzeczy? Jem bardzo wybiórczo. Nie lubię ciemnego makaronu, nie lubię kaszy gryczanej, nie
smakuje mi nic z mąki pp ani kokosowej, nie przepadam za jajkami…
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Może potrzebujesz czasu? To nie przychodzi ot tak, ale z czasem jest coraz pyszniejsze to nasze jedzenie,
uwierz. Są dwa wyjścia - albo wybieraj to, co lubisz, albo zamieniaj małymi krokami - może chleb graham, nie od razu pełnoziarnisty? makaron
biały, ale durum, al dente? kasza pęczak albo ryż? pomalutku.
Martyna Marciniak, dietetyk: Może na razie jedz to, co jesz, i regularnie/ stopniowo dodawaj sobie jakiś składnik? Np. kasze gryczaną
przemycaj w sosach. A próbowałaś niepaloną? chleb graham zamiast zwykłego?
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A co z lukrecjowymi słodyczami? Są podobno zalecane cukrzykom więc może przy IO też można?;)
Alicja Kurzius, administrator grupy: Odpowiedź brzmi nie dla nas. To ,o czym piszesz, to składnik korzenia lukrecji o nazwie amorfrutine,
berlioscy naukowcy odkryli, że ma on działanie obniżające poziom cukru we krwi. Ilośd amorfrutine, jaka znajduje się w herbacie lukrecji czy w
słodyczach, o które pytasz, jest za mała, żeby miała to działanie. Naukowcy pracują nad wydobywaniem ekstraktu, który będzie
skoncentrowany. O słodyczach nie ma w tych badaniach mowy. Nie polecamy :)
Czy naprawdę jest duża różnica pomiędzy zjedzeniem kostki czekolady (bez słodzików, tylko tłuszcz, kakao, orzechy) i usmażonego kotleta (w
ciecierzycy i na ghee) ? Ja tak na poważnie pytam, bo już zaczęłam głupied.
Dominika Musiałowska, administrator grupy: Tak :) bo na kotleta z ciecierzycy ludzie nie mają takiego psychicznego parcia jak na czekoladę :)
po prostu nie polecamy tego na grupach, bo dla wielu osób kostka czekolady bez cukru otwiera furtkę do dalszego objadania się.
Jak sobie radzid z podjadaniem słodkiego, jak się zmotywowad? Macie jakieś rady ?
Ja po prostu unikam zakazanych rzeczy. Nie chodzę sama do sklepu, bo boję się, że sie skuszę (raz poległam i wciągnęłam paczkę chipsów) –
dlatego czekam na narzeczonego, w domu nie trzymam słodyczy. I jakoś minęły pierwsze dni, tygodnie… Zaraz będą 2 miesiące… A jak chce mi
się słodkiego, to robię koktajl z mleka, banana i gorzkiego kakao. Mnie zasładza aż nadto i mega zapycha.
Ja mam w sumie wieloletnią wprawę w unikaniu/ograniczeniu niezdrowych produktów, w tym słodyczy, ale gorzej z tymi "zdrowymi". Muszę
przyznad, ze przy dobrej, zbilansowanej diecie jest łatwiej, ale nie jestem całkiem oporna na urok słodyczy. Sukcesem jest to, że jeśli zdarza się
zjeśd coś niezgodnego z dietą, to nie wpadam w ciąg. Na co dzieo pomaga bardziej deserowa wersja drugiego śniadania (owoce + płatki z
komosy + mleko koko + kakao) albo łyżeczka domowego masła z orzechów.
Jabłko duszone z cynamonem jako deser. Po tygodniu niejedzenia słodyczy taki deserek smakuje jak delicje ;)
Ja bez cukru od marca. Jak mam ochotę coś przegryźd, to jem migdały, oczywiście nie codziennie, ale można bez tego żyd :) Najgorzej jest
przed okresem ale można to opanowad :)
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Ja ratuję się różnego rodzaju zdrowszymi (o ile to możliwe) zamiennikami. Nie czekam aż dopadnie mnie "głód na słodkie", planuję wcześniej
takie słodkości, np. niedziela do obiadu. Już sama świadomośd, że jeszcze trochę i będzie ta upragniona chwila – motywuje mnie. Zupełnie nie
mam problemu z podjadaniem typu pizza, chipsy, ale apetyt na słodkie wręcz mnie prześladuje :(
Dominika Musiałowska, administrator grupy: W Skandynawii popularne są tzw. słodkie soboty. Mówią, że to pomaga właśnie uniknąd tej
ochoty słodkie, bo wiedzą, że sobota wkrótce nadejdzie ;)
Od dwóch tygodni nie jem cukru i, o dziwo, nie tęsknię. Słodzid i tak nic nie słodziłam, ale słodyczy mi tez jakoś nie brakuje. Jak mnie naszła
chęd na coś czekoladowego to upiekłam kakaowe ciasto z fasoli bez mąki i cukru, zjadłam 2 kawałki i się zaspokoiłam ;)
Ja bez cukru 3 lata :) da się :D powodzenia życzę :)
Ja uważam że to siedzi w głowie. Zawsze kochałam słodycze ale nie jedząc ich dwiczę swoją psychikę, silną wolę.
Jem nerkowce. Jak już muszę.
Ja daję radę o ile nie przegapię posiłku. Jeśli przegapię, jestem zmęczona lub smutna i pojawi sie baton na horyzoncie to już gorzej ;) czyli
dyscyplina i dbanie o siebie...
Ja jak mam ciężkie czasy, piekę muffinki – takie na dozwolonej mące i ksylitolu. Z 12 sztuk zjadam 2, a resztę mój mąż. Potem mamy spokój co
najmniej na miesiąc ;-)
Ja tam idę do pracowni zdrowego wypieku po kawałek jabłecznika albo innego ciacha z ksylitolem i zjadam jeden kawałek na pól z córka, wiec
mam tylko pół grzechu ;) Ewentualnie zjadam dwie kostki czekolady i się zasładzam. Z tym, ze ja nie walczę z nadwagą. Jakbym musiała zrzucid
kilogramy, to chyba bym nie jadła, aż nie osiągnę zamierzonego efektu. Szkoda by mi było wysiłku włożonego w odchudzanie na ciastko.
U mnie otworzyli taką kawiarnię klimatyczną że zdrowym słodkim... jak mam czas to kupuję coś od nich .. mniejsze zło niż batonik ;)
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Moj największy sukces to to, że nie słodzę herbaty – kiedyś piłam 5 herbat dziennie, każda 2 czubate łyżeczki, potem zeszłam do jednej łyżeczki,
a teraz piję max. dwie herbaty i bez cukru, co kiedyś przyprawiało mnie o dreszcze.
Byłam uzależniona od słodyczy. Odstawiłam od razu bo ograniczenie nie działało. Mój sposób na ciągoty to codzienny deser do obiadu. Zdrowy
deser – czyli najczęściej owoce plus jogurt albo śmietana bita plus orzechy, migdały lub pestki. Taka chwila przyjemności po obiedzie, małe
‘conieco’. U mnie działa.
Ja kupuję czekoladę 99%. Nie jest słodka ale zawsze to czekolada :)
Ja walczę tak że nie mam słodyczy w domu a domownicy jak mają, to przede mną chowają ;) wiem, że to śmieszne, ale pomaga ;) bo jak widzę
słodycze to kwiczę ;)
Mi czasem ochotę na słodkie zabija zjedzenie czegoś tłustego, np. plasterka boczku.
Podzielę się swoim patentem na trzymanie diety przy IO :): Odeszłam ze wszystkich grup na FB, które traktowały o przepisach, gotowaniu
(nawet moich ulubionych z przepisami wege). Dzięki temu unikam niechcianych inspiracji kulinarnych.
Przez pierwszy miesiąc diety szło wspaniale, nie miałam w ogóle ochoty na słodkie. Kryzys przyszedł jakoś w zeszłym tygodniu, tak bardzo
chciałam słodkiego, że prawie płakałam. Wpakowałam więc do dzioba łyżkę ksylitolu i… zemdliło mnie tak, że prawie padłam, ale ochota
przeszła. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Nie wiem, czy zadziałał ksylitol, czy bardziej psychika. Pomogło, po prostu :).
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PROBLEM: SUMIENIE – wpadki, wypadki i porażki – i co robid dalej?
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Jestem uzależniona od cukru. Zdałam z tego sobie sprawę jak usłyszałam diagnozę i gdy poniosłam porażki, że nie umiem zrezygnowad ot tak z
czegoś, co jest słodkie. Cieszę się z małych sukcesów. Czekoladę jem tylko prawdziwą gorzką i góra 3 kostki. Mam wciąż słabośd do bananów,
czasem lodów i niestety ostatnio małe ptysie :( jem je po kryjomu – tak jakby to kogokolwiek obchodziło, że sama sobie robię krzywdę...
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: Każdy mały sukces jest ważny! i nie wierzę, nie wierzę, że nie ma nikogo, komu na Tobie nie zależy - nawet
jeśli te osoby nie potrafią Cię wspierad. Naucz ich ;*
jak wciągnę kawałek ciasta albo cos słodkiego, nie cierpię się za to i jest jeszcze gorzej....
Nie piję, nie palę, nie jem mięsa , ale słodyczy rzucid nie mogę. Walczę i walczę ... i przegrywam.
Nie jestem w stanie odejśd od słodyczy. Mogę nie jeśd przez jakiś czas i nagle przychodzi ta ochota i nie da sie oprzed...
Ja mam napady na słodkie – ale takie jak narkoman ze jak zaraz czegoś nie zjem to oszaleję i to mnie przeraża.
W sumie zaczęło się od tego, że jakaś siksa latem nazwała mnie grubą – ‘zajadłam’ to raz, na drugi dzieo miałam +3kg na wadze (pewnie
woda, bo wcześniej czysta micha) ale oczywiście od razu zaczęłam sobie wyrzucad, ze zaprzepaściłam dietę i w ramach pocieszenia kupiłam
słodycze "ostatni raz, na poprawę humoru i żeby pożegnad stare zwyczaje. To było w sierpniu…
Dominika Musiałowska, administrator grupy: Jak byłam nastolatką, siedziało dwóch chłopaków na płocie i zaczęli gwizdad. Jeden mowi
"fajna dupa" a drugi "szkoda tylko ze taka wielka" :) miałam 14 może 15 lat i prawidłowa masę ciała :) do teraz temat mojego tyłka budzi we
mnie wiele emocji mimo ze wiem, że to nie ma znaczenia, co usłyszałam te kilkanaście lat temu.
Trzymałam się dwa miesiące bez cukru i w sobotę zjadłam tabliczkę białej czekolady. Nie trzy kostki jak było w planach, a CAŁĄ!
Czwarty tydzieo po diagnozie IO i brania metforminy - nie wytrzymałam i w niedzielę skusiłam się na pizzę, pierwsza moja porażka.
Pizza jest ok, spróbuj zrobid na dozwolonej mące i ze składników o niskim ig. Moja ulubiona to taka ze szpinakiem, pomidorami i mozzarellą.
30

Dominika Musiałowska, administrator grupy: Nie traktuj tego jako porażki :) ciesz sie sukcesem - 4 tygodnie? Super!! Pizza nie jest zła jeśli
jest dobrze przygotowana (inna mąka, mniej sera) i nie zjedzona cala na raz.
Ja jak widzę Rafaello, to wstępuje we mnie szatan ...
Lody to moja słabośd.
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: rób domowe, moje dzieci już nie chcą innych ;) minuta w blenderze, 3 h w zamrażarce i są ;) owoce z
mascarpone/ owoce z jogurtem/ same owoce/ czasem dodatek masła orzechowego/ kakao/ wiórków/ polewa z owoców jagodowych
zmiksowanych/ polewa orzechowa/ - takie pucharki można wyczarowad, że szok ;
Wariuję na punkcie tart. To chyba nieuleczalne.
Dominika Musiałowska, administrator grupy: Jeśli sama uznasz, że to nieuleczalne, to zapewne tak będzie. A jeśli zaczniesz szukad
rozwiązania, np. od czasu do czasu tarta na innej mące albo zmiana podejścia – powinno byd łatwiej ;)
Cukier jest jak narkotyk. Jeśli nie jem już jakiś miesiąc to nawet przejdzie mi ta ochota na coś słodkiego ale potem wystarczy kostka czekolady i
nie mogę się zatrzymad z jedzeniem słodkiego :(
Ja mam problem z powrotem na dobre tory. I to nie chodzi o słodycze. Pofolgowałam sobie z owocami – przez to nie potrafię wskoczyd z
powrotem na pełnoziarniste produkty.
Ja już długo nie jadłam i wcale mi sie nie chciało już, ale miałam urodziny i zjadłam kawałek ciasta.. no i się zaczęło. Teraz nie mogę się
ogarnąd, codziennie mam ochotę na słodkie. Mam nauczkę żeby nie dad się skusid więcej na chodby kawałek ciasta, bo kooczy się to źle.
A ja od lipca trochę pofolgowałam z dietą. A to gofry nad morzem, a to chipsy do filmu, a to McDonald po drodze - i mamy już prawie listopad
a ja nie mogę wrócid na prawidłowe tory.
W tygodniu jest w miarę ok, przychodzi weekend i jest lipa.
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Ja miałam we wrześniu ślub, potem podróż poślubna, rozpieszczający smakołykami mąż i tez lekko mi się popłynęło ;) Trzeba się wziąd w garśd,
bo nie chcę byd jak ta typowa mężatka, co to pół roku po ślubie plus 10 kg ;)
Ja bez przerwy sobie powtarzam, od poniedziałku biorę się za siebie. Ale nic z tego nie wychodzi. Nie jem syfu codziennie Ale strasznie trudno
wrócid do odmawiania wszystkiego i wszystkim.
Dominika Musiałowska, administrator grupy: Bo nie można mówid, że od poniedziałku, tylko ze od wczoraj... ;) i działad już! :)
Tak, najlepiej zacząd od razu. Bez zastanawiania. Nie pozwalad sobie nawet na drobne ustępstwa, w przeciwnym razie (przynajmniej ja tak
mam) łatwiej jest pozwolid sobie na kolejne niedozwolone rzeczy.
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: A może metoda małych kroków? nie każdy potrafi/ da radę odstawid cukier czy zmienid nawyki z dnia na
dzieo, często kooczy się to porażką i nadrobieniem któregoś dnia - w takich wypadkach może warto rozważyd stopniowy detoks, to naprawdę
na niektóre (z pozoru "beznadziejnie" uzależnione od słodkiego) osoby doskonale działa ;)
Olśniło mnie. Katujemy się tutaj niemal wszystkie, że nie idzie, że trudno, że nie umiem. A może by tak popatrzed łaskawie i pozytywnie, co
udało nam się już osiągnąd? Ja mam taki spis i teraz właśnie w głowie kompiluję listę kolejnych kroczków, którymi postaram się dojśd do celu.
Bardzo się staram i idę w takim tempie na jakie mnie stad :)
Słuchajcie.. to są problemy z relacją z jedzeniem. Z moją koleżanką nad tym pracujemy, wspólnie sie wspierając. Na co dzieo jemy zdrowo i
pilnujemy diety i dwiczymy i kiedy przychodzi ochota na słodkie - a prędzej czy później przychodzi - to po prostu pozwalamy sobie - na 1 słodycz
(tak, nawet i zdarza się cała czekolada), ale potem koniec! - wracamy na dobre tory. Oczywiście staramy się, by takich momentów słabości
było jak najmnie, ale czasem lepiej zjeśd raz i wrócid do zdrowego odżywiania niż wpaśd w ciąg słodyczowy (co zdarzało mi się kiedyś bardzo
często).
Bardzo ważne w tym wszystkim jest, by ten „słodycz” zjeśd na koocu zdrowego posiłku, bo wtedy narobi mniej szkód w organizmie i nie będzie
też takiego skoku insuliny, i nie będzie sie tak mocno chciało zjeśd więcej. Mi to bardzo pomaga.
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Jak chce mi się słodyczy pomiędzy posiłkami, to piję herbatę Irish Cream Tekanne (gorzka) i obiecuje sobie ze jak mi nie przejdzie to zjem tego
słodycza po kolejnym posiłku. Z reguły jest łatwiej wtedy jednak odpuścid ;)
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: SUPER TRIK - ZAKUPY ONLINE - kto ma możliwośd, polecam raz w tyg. zrobid listę i zamówid (tesco, leclerc,
p&p i inne markety) - bardzo pomaga nie kupid niepotrzebnych łakoci, a gdy nie ma ich pod ręką - łatwiej jest walczyd o zdrowy talerz :)
Poza tym jeśli PRZEZ JEDNĄ RZECZ ZAKAZANĄ ma się wywalad cała Wasza dieta (np. cały dzieo lub tydzieo lub dłużej jecie wzorcowo, a potem
te białe kajzerki skuszą i przez kolejny tydzieo na śniadanie kajzerki, a w ciągu dnia fast foody "bo i tak szlag trafił dietę i jestem beznadziejna"
), to naprawdę czasem trzeba z głową WYBRAD MNIEJSZE ZŁO i zaplanowad je np. raz na kilka dni, na legalu, z możliwie zdrowymi dodatkami,
żeby wilk był syty i ta owca cała. Żeby uniknąd tego najgorszego dla IO i samooceny tzw. POPŁYNIĘCIA. Jeśli wiesz, że polepszy Ci samopoczucie
i zwiększy wytrwałośd jeśli 1x tydz lub co 3 dzieo w ramach jednego osiłku zjesz tę kajzerkę/ croissanta/ muffinkę/ cokolwiek, to obiecaj sobie
taki posiłek co jakiś czas. A potem może okaże się, że coraz rzadziej Ci on potrzebny lub że potrafisz go zamienid na wersję przyjazną IO ;). I nie
zadręczajcie się i nie biczujcie za jednorazowe wpadki, a przede wszystkim nie odpuszczajcie sobie dalszej walki. Z cukrem to jest cała wojna,
nie jakaś tam jedna batalia. Pojedyncze bitwy można przegrad, ale coś z nich wynieśd, jakąś nauczkę, doświadczenie, siłę - po to, żeby kiedyś tę
wojnę wygrad i wroga zmiażdżyd doszczętnie.
W punkt:) Sama stosuję taki tryb i nie mam żadnych napadów, chcę zjeśd kostkę czekolady to zjadam, ale jedną po posiłku, a nie tabliczkę.
Idziemy z mężem czy znajomymi na kolację – to wybieram mniejsze zło i nie siedzę o wodzie, żeby przyjśd później do domu i zjeśd pół lodówki.
Tylko zdrowy rozsądek może nas uratowad.
O to chodzi właśnie!!! Poza tym w swojej walce zauważyłam, że najbardziej mi się chce jak jest zakazane! A jak sobie pozwolę i zaplanuję np.
bułeczkę białą na sobotnie śniadanie to nagle sobie uświadamiam ze mój żytni razowy na zakwasie podgrzany w tosterze z masłem, serem i
pomidorem jest PYSZNIEJSZY ;)
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PROBLEM – OKAZJE – imprezy, wyjazdy, praca
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Najgorsze jest to, ze cały czas jakieś okazje, które nie pomagają. A to spotkania, a to urodziny, a to wyjazdy…
Jak nie mam w domu słodkiego, jest do wytrzymania. Gorzej przy spotkaniach i imprezach gdzie słodkości leżą na stole i wołają - weź mnie!
Dla mnie najgorsze są imprezy i ciasta. Łakomstwo bierze górę nad rozsądkiem...
Martyna Marciniak, dietetyk: To może nakładaj sobie więcej warzyw? Trochę dobrego i trochę niezdrowego ;)
Nieciekawy staje się tez wypad do znajomych, gdzie zostali w momencie zapraszania uprzedzeni, że jestem na diecie, jednak nie znalazło się
tam nic dla mnie, a żeby nie sprawid przykrości gospodyni, trzeba po coś sięgnąd... może następnym razem zabrad cos swojego?
Martyna Marciniak, dietetyk: Zaproponuj znajomym ze zrobisz jakąś sałatkę. Albo porozmawiaj, poedukuj nt. zdrowego żywienia Pokaż im
dania, przekąski dla insulinoopornych, nazwij je ‘fit’, to sie mega przyjmuje ;) Może zaproś znajomych na wspólne gotowanie Twoim sposobem
i pokaż im, że to jest naprawdę smaczne i zdrowe jedzenie ;)
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: odmawianie potraw, których nie możesz/ nie lubisz jeśd - NIE JEST brakiem kultury :) bądź asertywna, miej
swoje w razie "W" (w sensie, zawsze weź coś "od siebie" na imprezę) - a jeśli nic ze stołu w gościach nie możesz, to gospodarzom
(uprzedzonym o IO) powinno byd nie przykro, a wstyd ;) no chyba, że mowy o IO nie było przed imprezą, wtedy rozgrzeszeni :) albo chcieli
dobrze, a nie wyszło - tak też bywa przecież ;) i najadaj się dobrych rzeczy do syta przed imprezami, to pomaga troszkę :)
Imprezy to duży problem, lecz w pracy mam większy, gdyż pracuję w przedszkolu, a każda z koleżanek uwielbia słodycze i potem nimi kuszą…
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WASZE SPOSOBY I RADY:
Pomyśl jaką przyjemnośd zrobisz dla swojej trzustki nie sięgając ;) zdrowie ważniejsze niż uprzejmośd dla gospodyni, przechodziłam to i
pomogło zabieranie jedzenia ze sobą - problem był później taki, że było równie dobre i każdy jadł ;)
Zjedz coś przed wyjściem i nie jedz u znajomych, powiedz że nie jesteś głodna albo masz zatrucie pokarmowe, jak nie dociera że masz dietę…
Ja do znajomych idę zawsze ze swoimi przekąskami, którymi sie dzielę z resztą:)
Może powiedzied jasno, że chorujesz i to po prostu Ci szkodzi. Tylko niestety trzeba to jak mantrę... Albo możesz zaciekawid koleżanki tym, że
te i te produkty wpływają tak świetnie na metabolizm, że z pewnością im jeszcze szybciej poleca cm niż Tobie i że im to dobrze - spróbowad
pod włos ;)
Nie wiem po co się przejmowad tą niby "przykrością" dla gospodyni, skoro była uprzedzona, czego nie jesz. To chyba ona zrobiła Ci przykrośd i
zignorowała Twoją chorobę. Często w przekąskach wystarczy zamienid jeden składnik, żeby było dla nas odpowiednie. Podad warzywa,
zamienid makaron na razowy albo ryż na brązowy w sałatkach. Moi znajomi od kiedy dowiedzieli się, co mi jest, to sami pytają, co mogą
zrobid, żebym zjadła... Następnym razem zapytaj czy masz sobie przynieśd coś odpowiedniego dla siebie.
Ja zawsze na imprezy przynoszę kilka własnych smakołyków, dogaduję to oczywiście z zapraszającą mnie osobą - tłumaczę chorobę, czasem
nawet zapraszająca osoba sama pyta mnie, co dla mnie przygotowad w takim przypadku i, co ciekawe, wszyscy później to jedzą, bez
problemu :) polecam takie rozwiązanie, bo wiem, że bywa trudno :) naprawdę można się dogadad, u mnie bardzo dobrze sprawdza się
wytłumaczenie, co dokładnie dzieje się gdy zjem coś nie tak (i nie mówię tutaj o tyciu, ja dziwnie zasypiam), a przecież nie chcieliby, żebym
usnęła na imprezie. Nie wiem czemu, ale to zawsze działa :)
U mnie w pracy za każdym razem jak ktoś ma urodziny odchodzi albo i bez okazji, są pyszne ciasta średnio raz w tygodniu i dziś jest pyszne
czekoladowe i właśnie kolega z biurka obok je wsuwa, a ja dopiero się odzwyczajam, ciężko... To nie chodzi o chęd na słodycze, tylko o zazdrośd
i żal, bo wiem od kilku dni, że mi nie wolno, plus „czego oczy widzą…” i ciekawośd smaku...
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Dominika Musiałowska, administrator grupy: Zjedz owoce i orzechy :) ja tak zawsze robiłam na urodzinach w pracy ;) myślę ze problemem
jest podejście "mi nie wolno". Jak Ci ‘nie wolno’, to bardziej tego chcesz – mozg broni się przed zakazami ;) to nie jest tak, że Ci nie wolno, nie
powinnaś – ale na pewno nie ‘nie wolno’ :)
Najgorsze są te spotkania itp. Ja miałam teraz w weekend rocznice ślubu szwagierki. Wiedząc, że będzie od groma ciast i słodyczy,
przygotowałam swoje ciasto w zdrowej wersji z malutką ilością ksylitolu (swoją drogą zrobiło furorę i wszyscy się zajadali), obiad zjadłam
normalnie, ale bez ziemniaków, a z przekąsek wybierałam te, które mogę – np. tatar, jajko na twardo... Do tego kupiłam sobie swoją wodę i
cytrynę, żeby nie kusiły słodkie napoje. Było ciężko, ale nie ze względu na to, że miałam ochotę "zgrzeszyd", ale ze względu na teściowa, która
cały czas mi dogryza tekstami "przecież w szynce nie ma cukru" albo "noo a tam to nie masz cukru?" albo "ja jem wszystko i nic mi nie jest" no
i oczywiście obrywa mi się że jej synuś przeze mnie też nie je cukru (narzeczony sam wybrał że chce ze mną trzymad brak cukru) i że taki chudy
już jest (rzeczywiście schudł 10 kg, ale sam mówi, że czuje się 10000% lepiej) – musisz byd silna!!
Ja też pracuję w przedszkolu. Koleżanka z grupy na imieniny przyniosła ciasto, a dla mnie to... Czym mnie wzruszyła. Bardzo....

A ja się boje czasu świątecznego z powodu... mandarynek i pomaraoczy. Uwielbiam te owoce, a grudzieo to ich najlepszy czas. I zawsze szły u
mnie kilogramami.
kupuj mnie i podjadaj z orzechami, migdałami:) potem dłuuugie spacery :)
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: napiszemy o świętach. A cytrusy są przecież ok, może nie na kilogramy ;) ale odmawiad sobie na pewno nie
musisz :)
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A co z długimi przejściami - po górach? Około 60-140 km, w zasadzie na czas. Średnia 5km/h, często szybciej. Co jeśd? Bez węgli się nie da. To
na pewno. Przegryzki muszą byd małe i lekkie.
Martyna Marciniak, dietetyk: Owoce, orzechy, serki wiejskie, kanapki. :) kto powiedział, ze węgli nie można jeśd? Ja też zawsze mam przy
sobie tabliczkę gorzkiej czekolady.
Dla mnie zawsze najgorsze są wyjścia do znajomych, gdzie jest alkohol. A nie potrafię sobie odmówid, kiedy inni drinkują. W tygodniu czy w
weekend, kiedy nigdzie nie wychodzimy, nie mam problemu. Po prostu nie kupuję ukochanego wina, tak jak od lat nie kupuję słodyczy, cukru
czy białego pieczywa. I jest luz, nie mam z tym kłopotu - piję wodę z cytryną, samą albo zioła. Nawet przestało mi przeszkadzad, kiedy mój
partner siedzi obok mnie i wypija piwo. Coraz częściej jednak nie mam ochoty wychodzid...
Dominika Musiałowska, administrator grupy: A lampka wytrawnego wina nie wystarczy? Warto unikad słodkich drinków oraz pamiętad ze
alkohol jest kaloryczny i może powodowad spadki cukru. No i przy metforminie nie pijemy wcale alkoholu. Zmiana podejścia powinna pomóc.
Martyna Marciniak, dietetyk: A po prostu drink wódka + woda + cytryna + liście mięty? Wino wytrawne? Ale nie codziennie ;)
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PODSUMOWANIE – jak radzid sobie na imprezach, wyjazdach?


Nie bój się odmawiad. Możesz po prostu podziękowad – lub elegancko wymówid się pełnym żołądkiem/ złym samopoczuciem - albo
wymijająco obiecad, że spróbujesz później, a teraz prosisz tylko o wodę.



Nie bój się mówid o insulinooporności – jest nas dziesiątki tysięcy, nie jesteśmy dziwakami i hipochondrykami. Nasza choroba – chod
niesklasyfikowana – zasługuje na poważne traktowanie, MY zasługujemy na poważne traktowanie, na zrozumienie i uszanowanie naszych
wyborów. Im więcej ludzi zrozumie IO, tym bardziej gościnnym miejscem dla nas staną się ich domy, publiczne restauracje i w ogóle cały
świat.



Nie idź w gości z pustym żołądkiem :)



Proponuj, że przyniesiesz coś od siebie – sałatkę, ciasto, zapiekankę. Zawsze przynoś tyle, by poczęstowali się wszyscy chętni – nasze jedzenie
jest tak smaczne, że z pewnością ich zachwyci!



Jeśli nie masz wyjścia (np. imprezy firmowe) – wybieraj mniejsze zło i jedz symboliczne ilości.



Zarażaj otoczenie bakcylem zdrowego odżywiania – w domu, w pracy, u rodziców i wujostwa. To swoisty efekt motyla, im będziesz
szczęśliwsza na swojej „diecie”, tym więcej osób wokół skorzysta na jej dobrodziejstwach.



Nie bój się wyjeżdżad, wędrowad po górach, zwiedzad obce kraje. Jeśli dobrze znasz zasady zdrowego odżywiania, wszędzie na świecie
znajdziesz w restauracjach, sklepach i domach prywatnych potrawy i produkty, które insulinooporni mogą ze smakiem zjeśd. Zachowaj zdrowy
rozsądek, odpowiednio komponuj posiłki, w razie konieczności wybieraj najmniejsze „zło”.
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PROBLEM: CHĘD NA SŁODYCZE PRZED OKRESEM
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Mam mega problem przed miesiączką. Walka ducha z ciałem... i niestety częste porażki.

W innych dniach jakoś łatwiej okiełznad mi pokusy na słodkie…

Gorzej sie ma sprawa przed okresem, bo wtedy mam ochotę na słodkie cały czas :(((

WASZE SPOSOBY I RADY:
Codziennie przez ten tydzieo przed miesiączką jem pasek gorzkiej czekolady – pomaga!

Staram się wyjśd na prostą dzięki zwiększeniu kcal i właśnie takim fit-deserom jak naleśniki czy owoce z orzechami. To dużo pomaga.

Dominika Musiałowska, administrator grupy: Fakt, hormony mogą napędzad apetyt. Ja zwykle starałam się wtedy dużo więcej pid oraz jak
np. miałam ochotę na czekoladę to piłam kakao naturalne albo wybierałam gorzką. Jadłam tez więcej owoców

Alicja Kurzius, administrator grupy: Zna to pewnie niejedna z nas. Jeśli nie da sie inaczej, to szukaj zamienników. Jakiś owoc, może masło
orzechowe bez cukru. Jak masz napad na słodkie - napij sie zawsze najpierw wody i zjedz coś. Bardzo często potem przechodzi :)
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PROBLEM – PIECZYWO
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A ja generalnie bez słodyczy mogę żyd... niestety problem mam z pieczywem - raz na jakiś czas muszę zjeśd coś kupnego, co prawda staram się
wybierad jak już grahamki o znanym składzie albo chleb żytni na zakwasie, ale z mąki 720, bo go lubię :(

Nie moge sie powstrzymad przed białym pieczywem :( słodkie może leżed i mnie nie ruszy ale zapach świeżej jeszcze cieplej bułeczki...

Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: powoli ;) na początek zadbaj, żeby nie jeśd jej z dżemem, a w towarzystwie serów, wędlin, masła i dużej ilości
warzyw, co obniży ŁG posiłku :) Staraj się powoli, ale konsekwentnie wprowadzad zmiany. Ja naprawdę byłam tam, gdzie Ty i rozumiem - ale
też wiem, że się da, Tobie też się uda, trzymam kciuki :)

Ja co jakiś czas upadam i zjem kawałek sernika, ale potem nie mogę się przez następny tydzieo opętad od myśli o słodkim, wtedy wracam
100% do diety i jakoś udaje mi się dopóki znów nie upadnę ;( najbardziej za to brakuje mi zwykłej pszennej bułki z masłem i dżemem, nawet
bez cukru.

A za mną ostatnio chodzą chipsy Lay's Strong. No po prostu od jakiegoś miesiąca! Rozważam nawet opcję, żeby namówid kogoś, żeby sobie
kupił, a ja zjem jednego i może mi przejdzie ochota ;P

Ja nie mam słodyczy w domu, ale pozwalam sobie raz na jakiś czas na sernik, czy czekoladę . Za owocami nie przepadam, natomiast gubią
mnie węgle chlebowe. Niestety dałbym się pokroid za białą bułeczkę z masełkiem albo ziemniaczki…
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PROBLEM: SŁODKIE i SŁODZONE NAPOJE
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Ja dopiero zaczynam i generalnie nie mam problemu z słodyczami ale ze słodką herbatą.... 1 łyżeczka.... chcę odstawid ten cukier, ale czuję że
głowa mi pęka.... to normalne? Możliwe, żeby organizm się tak bronił? Mam nadzieję, że to minie jak organizm przestanie dostawad cukry
proste?
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: możliwe, organizm jest bardzo sprytny - mózg jest sprytny, myśli bardzo 'ekonomicznie' - mied energię bez
wysiłku, proste cukry :)
Tak, minie - ja przez dwa tygodnie czułam się okropnie, ale potem było lepiej. Ból głowy był codziennie na początku.
Ja leczę się jakoś od miesiąca, i od tego czasu mam straszną ochotę na colę. STRASZNĄ ALE TO STRASZNĄ, kiedyś był to dla mnie napój jak
każdy inny, a teraz właśnie jak narkotyk... bardzo ciężko mi się ogarnąd, w dodatku jak wiele dziewczyn w dzieo trzymam dietę, nie słodzę
herbaty, a na wieczór ze znajomymi - pizza popijana colą. Oczywiście mam po tym straszne wyrzuty, ale to trochę hipokryzja, bo po paru
dniach robię to samo…
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: na początek - pij colę bez cukru. Nie da się czasem w 1 dzieo zmienid nawyków poprzednich np. 10 lat :) uszy
do góry, to z czasem JEST możliwe :)
Najgorzej ze kiedyś mogłam wcale nie pid, ale wezmę sobie do serca tą radę, bo to, jakie mam napady na colę, jest przerażające. A co do
nawyków żywieniowych - rzeczywiście przyznaję, że w okienkach na uczelni, czy nawet wcześniej w liceum, to co jadłam to pizza, mc, kfc...
Pewnie to doprowadziło mnie do io, chociaż mam też predyspozycje w genach, ale naprawdę ciężko ot tak to rzucid… Jedzenie to też
uzależnienie.
Ja nigdy wielką fanką coli nie byłam, jednak zdarzały się na nią zachcianki. Ostatnio właśnie wzięłam pepsi zero... Matko jakie mi się to
obrzydliwe wydało, takie sztucznie przesłodzone. Trzeba odzwyczaid kubki smakowe od tej chemii, 3mam kciuki
A ja słodzę kawę, co z tym zrobid? Niesłodka mi nie smakuje, nie dam rady takiej wypid.
Aneta Stanek-Gonera, dietetyk: próbuj co tydzieo troszeczkę zmniejszyd ilośd cukru/ zamienid go na ksylitol i też zmniejszad - zanim się
obejrzysz, będziesz ze smakiem pid bez :) ja w ten sposób z 4-5 łyżeczek cukru stopniowo przeszłam na zdrowsze słodzidła i zredukowałam je w
efekcie koocowym do zera – da się :)
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PROBLEM – TRĄDZIK
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Ostatnio jadłam seriami po kilka rzeczy niedozwolonych, w tym słodyczy, na przykład kilka dni jadłam coś poza dietą, a potem do diety
wracałam i teraz znów mam trądzik. Myślicie ze to może byd od wahao insuliny? Wcześniej przed leczeniem też miałam trądzik, a po
zgrzeszeniu znów go mam… nie mam już sił.

WASZE SPOSOBY I RADY:
Ja wiele lat walczyłam z trądzikiem, przeszłam kilka terapii antybiotykiem - więcej szkód niż korzyści, ponieważ trądzik cyklicznie wracał.
Dopiero ograniczenie, a potem odstawienie cukru pomogło, cera nadal nie jest idealna, ale nie mam już tak dużych problemów. Z perspektywy
czasu wiem, że to cukier i przetworzone jedzenie były powodem tych problemów.
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