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Nowy Rok zawsze oferuje 
okazję do refleksji nad 
życiem i wyznaczaniem celów 
takich jak poprawa zdrowia 
i samopoczucia.

P
oniżej postaram się wyjaśnić, 
jakie postanowienia nowo-
roczne będziemy w stanie rze-
czywiście zachować. Być może 
będziesz musiał zmienić troszkę 

te, które podjąłeś w zeszłym tygodniu! 
Opowiem, dlaczego gotowanie w domu 
jest kluczowym czynnikiem w zmianie 
nawyków żywieniowych.

Oto przykłady mniejszych, łatwiej-
szych celów, które mogłyby pomóc w doko-
naniu lepszych wyborów w odżywianiu.

Perfekcjonizm i postawa „wszystko 
albo nic” prowadzi do wielkich, wzniosłych 
celów, które porzucamy, jeśli zdarzy się nie-
powodzenie lub nie widzimy natychmia-
stowych rezultatów. Rozważając cele zwią-
zane ze zdrowiem i odchudzaniem, upewnij 
się, że są one realistyczne i zrównoważone.

Dokładnie przeanalizuj swoje przy-
zwyczajenia i zwróć uwagę na jedną 
rzecz, którą możesz poprawić. To może 
być coś bardzo oczywistego, na przykład 
codzienne picie słodkich napojów i zastą-
pienie ich wodą lub dążenie do tego, aby 
zdrowe nawyki były bardziej zrównowa-
żone, na przykład, przyniesienie zdrowego 
obiadu do pracy, aby pomóc sobie w schud-
nięciu i zaoszczędzeniu pieniędzy. Ci, któ-
rzy już zdrowo się odżywiają i regularnie 
ćwiczą, mogą zmienić swój cel na więk-
szy i na przykład nauczyć się gotować lub 
wypróbować nową formę ćwiczeń.

Pamiętaj! Wybierz jedną rzecz (tylko 
jedną!) i upewnij się, że jest ona SMART – 
konkretna, mierzalna, osiągalna, zorien-
towana na wyniki i ograniczona cza-
sowo. Ponadto cele powinny prowa-
dzić do stworzenia trwałego nawyku. 
Oto takie przykładowe postanowienia: 
przynieś swój obiad do pracy od ponie-
działku do czwartku przez cały styczeń; 
jedz codziennie pięć porcji warzyw wiel-
kości pięści (to rozmiar naszego żołądka); 
pij kawę tylko podczas śniadania; idź spać 
o tej samej porze każdej nocy i budź się 
o tej samej porze; lub wykonuj 30 minut 
treningu siłowego trzy razy w tygodniu.

Starając się schudnąć w Nowym 
Roku, niektóre osoby przechodzą na dra-

styczne diety i popularne plany odchu-
dzania lub decydują się na szybki detoks. 
Jaka jest moja rada dla osób rozważają-
cych takie podejście?

Bardzo trudno jest wpłynąć na pod-
jętą już przez kogoś decyzję. Zwykle, więc 
mówię: „OK, idź na całość! ” Po kilku dniach 
drastycznych zmian osoba często nie 
czuje się najlepiej i chce stworzyć długo-
terminowy plan redukcji wagi. Powiem, 
że jedną z zalet tych szybkich popra-
wek i modnych diet, których nie popie-
ram, jest to, że uczą one tego, jak to jest 
być głodnym. Może to zabrzmieć dziw-
nie, ale ta świadomość jest ważną lekcją. 
Wiele osób przejada się i przyzwyczaja 
się do jedzenia, aby uniknąć głodu. Mamy 
też tendencję do bezmyślnego jedzenia 
z nudów lub po prostu dlatego, że jedze-
nie jest w zasięgu ręki. Stosowanie restryk-
cyjnej diety powoduje, że po raz pierw-
szy od dłuższego czasu odczuwa się głód, 
w wyniku czego organizm uczy się rozpo-
znawać wskazówki pochodzące od uczu-
cia głodu. Kiedy odczuwasz sygnał głodu, 
powinieneś jeść tyle, aby przetrwać 
następne trzy do czterech godzin. Nie 
potrzebujesz dużego posiłku. Zrozumie-

nie, jak to jest być nasyconym, jest bardzo 
ważne dla długoterminowego sukcesu.

Bieżące badania w Stanford Preven-
tion Research Center pokazują, że „jedna 
dieta naprawdę nie pasuje do wszystkich”. 
Nie możemy, więc zaproponować jed-
nego planu żywieniowego dla wszystkich. 
Ustalenie indywidualnej diety jest bardzo 
ważne, a kluczową sprawą jest, stworze-
nie długoterminowego planu dopasowa-
nego do indywidualnych potrzeb.

Na początku nowego roku motywa-
cja do zmiany nawyków żywieniowych 
jest często bardzo silna. Ale kiedy jesteśmy 
zajęci, utrzymanie naszych postanowień 
może być trudne.

Konieczne jest tworzenie realistycz-
nych celów i zwiększanie świadomości 
na temat tego, co jesz. Ważne jest, aby 
pamiętać, że czas, którego często brakuje, jest 
najłatwiejszą wymówką. Czasami wydaje 
nam się, że nie mamy wystarczająco dużo 
czasu, ale jeśli planujemy z wyprzedze-
niem, możemy przygotować się na sukces. 
Na przykład wiele osób je obiad i wychodzi 
późnym popołudniem na kawę lub przeką-
skę. Dzieje się tak kiedy sytuacja w pracy 
jest stresowa, czy też piętrzą się problemy. 

Idealnie byłoby zaplonować to wcześniej 
i zabrać ze sobą obiad i popołudniową prze-
kąskę do biura. Myślisz, że nie masz wystar-
czająco dużo czasu na codzienne pakowa-
nie jedzenia? Pomyśl jeszcze raz.

W weekend idź do sklepu spożyw-
czego i kup przekąski na pięć dni – orze-
chy, jogurt, owoce, warzywa, masło orze-
chowe itp. – i weź je do pracy w poniedzia-
łek. Kiedy gotujesz obiad, przygotuj dwie 
lub trzy dodatkowe porcje na lunch lub 
kolację następnego dnia. Natychmiast 
umieść resztki w pojemniku wielokrot-
nego użytku, aby posiłki były gotowe, gdy 
będziesz zbyt zajęty, aby gotować. Zawsze 
będziemy zajęci. Zapełnienie lodówki 
zdrową żywnością i przygotowywanie 
żywności, gdy masz czas, znacznie uła-
twi życie i sprawi, że zdrowe odżywianie 
stanie się trwałym nawykiem.

Wcześniejsze badania wykazały, 
że ludzie, którzy gotują w domu przez 
większość czasu, spożywają ogólnie 
zdrowsze posiłki o mniejszej liczbie kalo-
rii. Jakie drobne zmiany możesz wprowa-
dzić w nowym roku, które mogą pomóc ci 
więcej gotować w domu?

Gotowanie jest zdecydowanie kluczo-
wym czynnikiem w kontroli wagi. Gdy-
byśmy wszyscy gotowali więcej, świat 
byłby lepszym miejscem. Przygotowywa-
nie posiłków może mieć ogromny wpływ 
na nasze życie. Gotując, jemy bardziej natu-
ralne, nieprzetworzone pokarmy, wzmac-
niając nasze relacje z przyjaciółmi i rodziną, 
dzieląc się posiłkami, zwracając większą 
uwagę na jedzenie. W ten sposób rozwi-
jamy pozytywną relację z jedzeniem, bio-
rąc odpowiedzialność za nasze wybory.

Niestety wielu z nas nie zdaje sobie 
sprawy z tego, co jemy. Musimy zadać 
sobie pytanie: z czego jest zrobiona moja 
potrawa? Czy to, co jem, jest naprawdę 
jedzeniem? Gotowanie z natury zmusza nas 
do odpowiedzi na te pytania, w wyniku 
czego zwracamy większą uwagę na to, 
co trafia do naszych ust. Ponadto proces 
zakupu składników, a następnie przygo-
towywania posiłku pomaga nam bar-
dziej doceniać każdy kęs. Smak, skład-
niki odżywcze, rytuał gotowania łączy 
nas z jedzeniem i to jest piękne.

Ważne jest, aby gotowanie własnych 
posiłków nie oznaczało tego, że muszą być 
idealne. W rzeczywistości gotowanie nigdy 
nie powinno być idealne! Po prostu spraw, 
żeby to, co przygotowujesz było zdrowe, 
smaczne i działało na ciebie pozytywnie. 

Jak zachować
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