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Jak znaleźć czas na zdrowe 
gotowanie

… nawet jeśli Twój grafik 
pęka w szwach?

Patrycja Wratny
www.patrycjawratny.pl

www.facebook.com/patrycjawratny 

10 praktycznych wskazówek 

http://www.patrycjawratny.pl
http://www.facebook.com/patrycjawratny
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Tytułem wstępu

Budzisz się rano i zastanawiasz się w co ręce włożyć...
Jest tyle rzeczy do zrobienia, a doba ma tylko 24 godziny.
Czasami jedzenie jest ostatnią rzeczą, na jaką masz siły i czas.
A co dopiero myśleć o zdrowym odżywianiu – myślisz sobie…
 
Brzmi znajomo?
 
Chcę Ci opowiedzieć o kilku zasadach, dzięki którym będziesz 
mogła znaleźć czas na zdrowe gotowanie i na gotowanie w 
ogóle. 

Są to zasady, które na co dzień sama z powodzeniem stosuję.
Doszłam do nich metodą prób i błędów.
Mam nadzieję, że dzieląc się nimi pomogę Ci szybciej dojść do celu, 
jakim jest zdrowa kuchnia.

Niektóre z nich są tak oczywiste, że aż trudno jest nam w nie 
uwierzyć i je zastosować.

Im więcej z tych zasad wykorzystasz, tym łatwiej Ci będzie przejść 
przez trudne początki.
Nie musisz ich wszystkich zastosować od razu, ale ważne jest, żeby 
od czegoś zacząć!
 

Pamiętaj, że dopiero się uczysz i masz prawo popełniać błędy. 
Paradoksalnie gdy dasz sobie do nich prawo, najwięcej się nauczysz.

Powodzenia!
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Jak znaleźć czas na gotowanie - 10 wskazówek

1. Traktuj czas spędzony w kuchni jako inwestycję!

2. Określ priorytety i to, z czego ewentualnie możesz 
zrezygnować

3. Nie skupiaj się wyłącznie na jedzeniu

4. Znajdź sojuszników i pomocników do pracy!

5. Zbierz potrzebny sprzęt i produkty

6. Twórz bazę sprawdzonych przepisów

7. Planuj nawet jeśli tego nie lubisz

8. Zyskaj dodatkową energię (dzięki zdrowemu odżywianiu!)

9. Ucz się prostoty i staraj się ją polubić

10. Nie najadaj się na noc – szybciej się zregenerujesz!
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1. Traktuj czas spędzony w kuchni jako inwestycję

Jeśli rozpoczynasz naukę czegoś nowego, to liczysz się z tym, że musisz w 
to włożyć pewien wysiłek.
Wiesz, że bez niego nie będzie efektów, na jakich Ci zależy.
Dokładnie tak samo jest ze zdrowym gotowaniem.
 
Jeśli zaczynasz przygodę ze zdrowym odżywianiem, to pamiętaj o tym, 
że trzeba włożyć w to pewien wysiłek, aby pojawiły się rezultaty.

Jeśli dopiero zaczynasz, to tym bardziej warto się uzbroić w cierpliwość, bo 
przecież musisz się wszystkiego nauczyć od podstaw.
Musisz poznać jakie produkty i dlaczego warto kupować, zrobić niezbędne 
zakupy, wyposażyć się w potrzebny sprzęt, czy wreszcie znaleźć i 
przetestować może zupełnie nowe dla Ciebie przepisy.
 

I chociaż nie od razu przyjdą spektakularne efekty, to wiedz, że one prędzej 
czy później przyjdą.
Nagle odkryjesz, że masz więcej siły, że Ci się chce, że przychodzi 
jasność myśli.
Stopniowo zauważysz, że Ty i Twoja rodzina jesteście bardziej odporni 
i pierwsza lepsza infekcja nie rozkłada Was na łopatki.
 
Ale nie stanie się to od razu, zwłaszcza jeśli Twój organizm jest 
zaśmiecony!

Pamiętaj - trening czyni mistrza. 
To zasada stara jak świat ale wciąż obowiązująca!
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2. Określ priorytety i to z czego możesz zrezygnować

Czy wiesz, że bez względu na to, jakbyśmy się starali, to nasza doba będzie 
zawsze mieć 24 godziny?
Twoja doba ma 24 godziny, moja również.
Różnice jakie mogą się pojawić dotyczą nie ilości czasu jaki mamy, ale tego, 
jak nim dysponujemy.
 
Odpowiedz sobie szczerze na pytanie:

Czy w ciągu dnia lub tygodnia są takie aktywności, z których mogę 
zrezygnować bez szkody dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia?

W odpowiedzi na to pytanie pomoże Ci również pytanie pomocnicze, które 
brzmi:

„Jakie są moje aktualne priorytety?”

Te priorytety mogą się oczywiście zmieniać w czasie, ale warto, żeby zawsze 
o nich pamiętać.
Może są wśród Twoich codziennych aktywności takie rzeczy, które niczego Ci 
nie dają, a jedynie coś cennego Ci zabierają (czas, energię itp.)?

 
Ja jakiś czas temu znalazłam wśród swoich aktywności takie, które są 
zupełnie zbędne, wręcz dla mnie szkodliwe.

Do tego grona zaliczyłam takie rzeczy jak:
● oglądanie programów telewizyjnych, które niczego mnie nie uczą, a 

jedynie ograniczają moją rolę do podglądania życia innych ludzi
● buszowanie po przypadkowych stronach www, które nic nie wnoszą do 

mojego życia, a jedynie burzą mój spokój
● zamartwianie się czymś co było lub co będzie 
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3. Nie skupiaj się wyłącznie na jedzeniu

Może być tak, że na początku swojej przygody ze zdrową kuchnią tak 
bardzo się nią zachłyśniemy, że będzie nam trudno zbudować do niej 
zdrowy dystans.

Dlatego warto od samego początku pilnować tego, aby nie popadać z jednej 
skrajności w drugą (od zdrowego jedzenie też można się uzależnić).
 
Pomyśl sobie, że koniec końców, to tylko jedzenie. Świat się nie 
zawali, jeśli coś pójdzie nie tak.

Na swoim przykładzie widzę, że na naszą odporność niezwykle silnie 
wpływa również jakość naszych myśli (czy są pozytywne czy nie).
Czasami negatywne myślenie może zniweczyć wszelkie nasze próby 
budowania zdrowia i odporności, jeśli są one budowane wyłącznie w 
oparciu o jedzenie.
 

Jak budować ten dystans? Oto kilka podpowiedzi:

● Unikaj robienia rzeczy za wszelką cenę (np. mówienia „muszę to 
zrobić”, chociaż jesteś bardzo zmęczona, czy „oni muszą to zjeść, bo 
przecież się postarałam”, chociaż dzieciaki kręcą nosem) – czasami 
warto odpuścić i spróbować powrócić do tematu za jakiś czas – 
pamiętaj, że odpuszczanie w danej chwili to nie to samo co 
odpuszczanie w ogóle

● Niech Twoja codzienność nie zamyka się tylko na sprawy związane z 
kuchnią

● Nie idź do celu po trupach – bądź konsekwentna, ale niech ta droga 
nie będzie wyścielona trupami (Twoim wyczerpaniem, czy 
doprowadzeniem do totalnej niechęci u pozostałych członków rodziny)
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4. Znajdź sojuszników i pomocników do pracy

Boisz się, że spędzając czas w kuchni już w ogóle nie zostanie go w ogóle 
dla Twoich dzieci?

Gotuj razem z nimi! 
One naprawdę to kochają! Kochają czuć się potrzebne i uwielbiają robić to, 
co dorośli!
 

Boisz się, że mąż nie zrobi czegoś tak dobrze jak Ty?

Odpuść sobie perfekcjonizm! 
Mężczyźni, jeśli mają określony cel, świetnie się spisują przy odhaczaniu 
kolejnych punktów przepisu!

Mąż może stać się Twoją prawą ręką w kuchni. 
Albo możecie dzielić się obowiązkami – gdy Ty gotujesz posiłek, on zajmuje 
się dziećmi!

Naprawdę nie musisz brać wszystkiego na swoje barki!
W kupie siła!!!
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5. Zbierz potrzebny sprzęt i produkty

Na początek dobrze się przygotuj, a potem stale kontroluj czy masz 
wszystko czego potrzebujesz.

Zaopatrz się w niezbędny sprzęt.

Wcale nie musi być wyszukany i drogi. 
Na dobry początek polecam dobrą patelnię, garnek do gotowania na 
parze, dobry mikser, młynek do mielenia ziaren.
Potem możesz rozważyć zakupienie wyciskarki czy szybkowaru.

 
Zaopatrz się również w niezbędne produkty.

Tu jak zwykle polecam pójść raz na tydzień na targ po świeże produkty 
(warzywa, owoce, kasze, orzechy, nasiona, miód, świeży nabiał czy dobrej 
jakości mięso).

Część rzeczy możesz kupić przez Internet, np na allegro (przyprawy, 
świeże oleje tłoczone na zimno, czy bardziej wyszukane dodatki) .
Będzie to szybszy i dużo tańszy sposób niż zakupy w sklepie. Przez 
Internet możesz kupić również to, czego nie ma na Twoim targu.

Dopiero w ostateczności idź do sklepu czy supermarketu.
 

Dlaczego to takie istotne? 
Bez dobrego przygotowania wciąż Ci czegoś będzie brakować, będziesz 
żyć w niedoczasie oraz stwarzać sobie wymówki (zrobił(a)bym ten przepis, 
ale nie mam tego czy tamtego…).
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6. Twórz bazę sprawdzonych przepisów

Zdrowe odżywianie naprawdę nie sprowadza się do tego, że wciąż gotować 
coś innego.
Powiedzmy sobie to szczerze – gotując jakkolwiek, zdrowo czy nie, też wciąż 
nie gotujesz ani nie jesz różnych rzeczy, prawda?
 

Polecam testowanie różnych przepisów i tworzenie bazy najlepszych 
przepisów.
Będzie można do nich w każdej chwili powrócić i za każdym razem robić je 
nieco szybciej (trening czyni mistrza).
Oczywiście co jakiś czas możesz wypróbować nowego przepisu, ale jeśli nie 
masz zbyt wiele czasu na gotowanie to staraj się wracać do sprawdzonych 
przepisów.

Jeśli inspirujesz się książkami kulinarnymi albo stronami, to nie wyszukuj 
wciąż nowych. 
Wybierz dwie, trzy i przez jakiś czas się ich trzymaj.

Spróbuj poznać “kod gotowania” danego autora czy autorki.
Zwłaszcza jeśli prezentowane przez niego przepisy Ci smakują.

Po jakimś czasie zauważysz, że dana osoba używa pewnego schematu i 
określonych składników i łatwiej będzie Ci przewidywać jakich produktów 
będzie potrzebować i ile czasu zajmie Ci gotowanie.

Ja też mam swoich faworytów, do których zawsze powracam. Są to książki:
● “Jadłonomia” Marty Dymek
● “Jaglany detoks” Marka Zaremby

Ty też możesz znaleźć swoich ulubionych! A potem możesz zacząć własne 
eksperymenty, do czego również Cię zachęcam!
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7. Planuj jeśli nawet tego nie lubisz

Planowanie to podstawa. 

Zwłaszcza, jeśli nie opanowałeś jeszcze sztuki improwizacji w kuchni 
(zrobienie czegoś zdrowego z niczego albo ze składników, które akurat 
masz pod ręką).
 

Zaplanuj, chociaż w przybliżeniu, co będziesz gotować w kolejnym 
tygodniu. 
Pamiętaj, że wystarczy ugotować 3-4 obiady w tygodniu, a w czasie 
weekendu, gdy masz trochę więcej czasu, możesz zaplanować zrobienie 
czegoś bardziej wyszukanego.

Plan posiłków pomoże Ci stworzyć listę cotygodniowych zakupów 
(oczywiście jak zawsze polecam zakupy na targu!). 

Odpowiednie podejście do planowania pomoże Ci również podejść do 
gotowania jak do określonego zadania do wykonania.

Trzeba je zrobić i nie ma że boli!

Planowanie pozwala Ci również mieć poczucie, że to Ty masz kontrolę nad 
sytuacją.
Gdy nie masz poczucia sprawstwa, Twoja motywacja i chęci do działania 
mogą słabnąć.
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8. Zyskaj dodatkową energię

Możesz powiedzieć tak:
„Ale po ciężkim dniu nie mam siły na nic innego niż rozłożyć się na kanapie 
i gapić się w telewizor”.
 
Jasne, rozumiem, że możesz być zmęczony. 
Sama czasami jestem po całym dniu tak zmęczona, że naprawdę nie mam 
ochoty na nic.

Jest jednak pewien paradoks całej tej sytuacji, który prowadzi do błędnego 
koła.
 
Jesz kiepskie jedzenie – nie dajesz organizmowi odpowiedniego 
paliwa – ten nie potrafi wykrzesać z siebie dodatkowej siły (którą np. 
mógłbyś na coś przeznaczyć) – nie masz siły na gotowanie – jesz 
kiepskie jedzenie itd…
 

Trzeba przerwać to błędne koło!

Jeśli zaczniesz lepiej się odżywiać, dosłownie ożywisz swój organizm i dasz 
mu więcej siły do działania.
Wtedy część z tej nadprogramowej energii będziesz mógł spożytkować na 
zdrowe gotowanie.

Czy to nie wspaniała informacja?

Ale najpierw musisz zainwestować trochę czasu i wysiłku w to, żeby zacząć 
(tak, najtrudniejsze są początki) - czyli znowu wracamy do punktu 
pierwszego tej listy.
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9. Ucz się prostoty i staraj się ją polubić

Pamiętaj, że aby zdrowo gotować wcale nie musisz gotować wymyślnych 
dań!

Nasz organizm kocha proste jedzenie!

Proste, świeże i jak najmniej przetworzone. 
Stąd w moich propozycjach znajdziesz takie rzeczy jak warzywa, owoce, 
kasze, zdrowe oleje, nasiona, orzechy, rośliny strączkowe.

Im prostsze składniki i proste ich połączenia, tym lepiej dla nas!

To kolejna świetna informacja, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i 
pieniądze!
 

Jest jedno ale – trzeba te proste posiłki polubić.

Firmy produkujące paczkowane jedzenie uzależniły nas od przetworzonego 
i sztucznie doprawionego jedzenia.
Jedząc takie posiłki nasz organizm jest przejedzony i jednocześnie 
niedożywiony, dlatego wciąż prosi o więcej.

 
Na początku Ty i Twoja rodzina możecie kręcić nosem na widok kaszy z 
warzywami. 
Ale jeśli nauczysz się jeść proste posiłki i odpowiednio je doprawiać, 
to w pewnym momencie zaczną Ci one smakować i ze zdziwieniem 
odkryjesz, że takie jedzenie Cię syci!

Sama przetestowałam ten mechanizm na sobie. Na Mężu również!:) 
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10. Nie najadaj się na noc - szybciej się zregenerujesz

Poniższy mechanizm sprawdziłam wielokrotnie na sobie. 

Im wcześniej zjem kolację i im prostsza ona będzie, tym lepszy mam sen, a 
po wstaniu budzę się z większą ilością energii.
Co więcej, jeśli nie najadam się przed snem, to mogę wcześniej wstać, bo 
mój organizm jest w stanie wcześniej się zregenerować.

Pamiętaj, że w czasie gdy Ty śpisz, Twój organizm robi niezbędne 
porządki.

Jeśli tuż przed snem, kiedy proces trawienia jest spowolniony, wrzucisz do 
swojego organizmu pokarm, to część cennej energii zostanie przeznaczona 
na próbę strawienia pokarmu, a procesy odnowy i regeneracji zostaną 
zaburzone!
A rano, nawet po długim okresie snu, wstaniesz niewyspany! 

Jeśli chcesz zyskać dodatkową godzinę więcej, tą o której tak 
marzysz, to zwyczajnie spróbuj zjeść wcześniej kolację i położyć się 
nieco wcześniej spać!

PS
Kiedyś wierzyłam, że jestem typową sową. 
Do czasu, aż zaczęłam lepiej jeść, nie najadać się przed snem i chodzić 
spać nieco wcześniej.
Kiedyś potrafiłam spać do godziny dziesiątej i wstawać zmęczona, a dzisiaj 
wstaję wcześnie rano wyspana lepiej niż kiedykolwiek i przygotowana na 
kolejny dzień pełen wyzwań.
 
I jasne, nie zawsze jest tak idealnie. 
Musimy dać sobie prawo do gorszych dni i do odpoczynku, bo to też jest 
normalne. 



Copyright 2017 Patrycja Wratny www.patrycjawratny.pl
14

Mam nadzieję, że sprowokowałam Cię do 
zadania sobie kilku ważnych pytań oraz do 
działania!

W razie jakichkolwiek pytań pisz śmiało na 
adres kontakt@patrycjawratny.pl 
lub wyślij mi wiadomość na facebooku 
(adres mojej strony to 
facebook.com/patrycjawratny)!
Zapraszam również na swoją stronę 
www.patrycjawratny.pl po łyk inspiracji i 
praktyczne wskazówki.

Pamiętaj, warto znaleźć w sobie motywację, 
zrobić ten pierwszy krok i dać sobie prawo 
do błędu ale nigdy nie warto się poddawać!

Powodzenia!
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