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HAPPY FOOD 
FOR HAPPY DAY 
Poznaj najszczęśliwszą dietę na świecie

W środku przepis na 
zdrową, domową 

„Nutellę”!



CZY ISTNIEJE PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE?


Jeden na pewno nie. 🙃  Od niepamiętnych czasów myśliciele i naukowcy różnych dziedzin 
poszukują eliksiru szczęścia wśród różnych aspektów naszego życia. Również dietetycy mają 
swój sposób na szczęście. ☝

👉 Depresja to stan nie tylko psychologiczny i neurologiczny to również stres odczuwany fi-
zycznie i dający się zbadać stres fizjologiczny (stan zapalny). 
👉 Okazuje się, że zaburzanie już w jednym tylko obszarze mogą rzutować nieprawidłowości 
na pozostałe sfery naszego organizmu.
👉 Jednocześnie każdą patologię w funkcjonowaniu naszego organizmu odzwierciedla FLO-
RA BAKTERYJNA.
👉 Coraz więcej badań naukowych udowadnia, że zmiana flory bakteryjnej niesie ze sobą 
zmiany w zdrowiu fizycznym jak i psychicznym a nawet (!) w naszym wyglądzie.

W tej chwili wiemy, że:

👉  Flora bakteryjna jest nieodłączną częścią naszego organizmu, wpływającą na jakość na-
szego funkcjonowania w życiu.
👉  Nasze bakterie jelitowe wymierają przez przetworzoną żywność i monotonną dietę. Po-
siadamy coraz mniej różnych szczepów i gatunków bakterii oraz jest ich coraz mniejsza ilość.
👉  Wiadomo, że zmiany jakościowe i ilościowe bakterii wskazują na rodzaje dysfunkcji i cho-
rób w naszym ciele.
☝  przykład pierwszy - dowiedziono że ludzie otyli mają patologicznie zmienioną florę bakte-
ryjną. Jednocześnie wiemy, że zmiana flory bakteryjnej może prowadzić do stałej utraty nad-
programowych kilogramów.
☝  i drugi przykład - osoby cierpiące na depresję mają różny skład bakteryjny od osób nie 
wykazujących problemów psychologicznych. Wiemy, że powstają już ośrodki leczące depre-
sję za pomocą farmakologicznej zmiany flory bakteryjnej. Co ciekawe (!) - rezultaty tego le-
czenia są porównywalne do wyników antydepresantów ale nie niosą za sobą skutków ubocz-
nych 🤔
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Dlaczego więc tak rzadko myślimy 
o tym, jak zadbać o nasze bakterie?

O tym, że bakterie w naszym życiu 
mogą być zarówno złe jak i dobre, 
przekonywaliśmy się stosunkowo dłu-
go. Ostatnie kilka lat intensywnych ba-
dań nad flora bakteryjną również 
świadczą o tym, że temat jest trudny, 
ważny i niejednoznaczny. 



Aby zmiana flory bakteryjnej była trwała i skuteczna, musi iść w parze ze stałą zmianą diety, 
która utrzymuje nasze bakterie jelitowe przy życiu. Nasze bakterie żywią się różnymi frakcja-
mi błonnika pokarmowego. Aby pozwolić na rozwój dużej ilości różnych bakterii musimy spo-
żywać duże ilości różnego rodzaju błonnika pokarmowego a więc pochodzącego z różnych, 
nieprzetworzonych warzyw, owoców i zbóż.

Troszcz się o swoje bakterie, a one zatroszczą się o Ciebie!

Poniżej lista produktów, które najbardziej lubią nasze bakterie jelitowe wg Ekstedt Niklas 
i Ennart Henrik. Jeśli chcesz dobrze „dokarmiać” swoją florę bakteryjną to wybieraj codzien-
nie produkty z tej listy i obserwuj jak rośnie Twoje poczucie szczęścia.
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SUPER HAPPY FOODS


• Burak liściowy (boćwina), seler naciowy, pomidory;
• Cebula, czosnek, brokuł, kalafior;
• Warzywa kiszone;
• Warzywa liściaste;
• Oliwa z oliwek, olej lniany;
• Orzechy włoskie, pestki dyni;
• Kasza jęczmienna, płatki owsiane, kukurydza;
• Czarna fasola, ciecierzyca, soczewica, groszek zielony
• Mąka ziemniaczana;
• Grzyby: pieczarki brązowe portobello, shiitake, boczniaki, kurki;
• Jabłka, ananas, borówki, żurawina, jagody, granat, zielone banany;



☀ ☀ ANTYDEPRESANTY PIERWSZEJ POMOCY☀ ☀ 


👉  Witamina D nazywana jest witaminą słońca 
i szczęścia, ponieważ naturalnie wytwarzamy ją 
za pomocą promieni słonecznych docierających 
do receptorów w skórze i ma ogromny wpływ 
na prawidłowe funkcjonowanie mózgu, zwłasz-
cza sfery odpowiadającej za nasze emocje. 
Wit. D reguluje gospodarkę tłuszczową w orga-
nizmie, wspomaga gospodarkę cukrową oraz 
hormonalną i pełni ważną rolę w leczeniu sta-
nów zapalnych.
 
👉  Witaminę D najlepiej przyjmować razem 
z  naturalnymi źródłami kwasów tłuszczowych 
omega-3. Idealnym ich źródłem jest olej lniany 
oraz tran. Zazwyczaj wystarczy 1 łyżka dzien-
nie aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu 
na te niesamowicie ważne tłuszcze, które za-
pobiegają wielu chorobom cywilizacyjnym, po-
magają dbać o prawidłowe funkcjonowaniu mó-
zgu oraz układu odpornościowego i podnoszą 
nasze samopoczucie.

👉  Okazuje się, że suplementacja B12 jest zalecana nie tylko weganom! Istnieje wiele jed-
nostek chorobowych w których coraz częściej proponuje się taką formę pomocniczego 
leczenia. Chodzi tu przede wszystkim o leczenie depresji w połączeniu z leczeniem innych 
chorób. Wszystko dlatego, że witamina ta bierze udział w przetwarzaniu tzw. hormonów sz-
częścia, a więc ma bezpośredni wpływ na nasze fizjologiczne szczęście.

Wit. B12 proponuje się szczególnie pacjentom przyjmującym metforminę, osobom leczącym 
stany zapalne oraz wrzody żołądka, przyjmującym leki obniżające wydzielanie kwasu żołąd-
kowego i pacjentom z niedokwaśnością żołądka, osobom starszym i dzieciom z niektórymi 
zaburzeniami neurologicznymi. Warto wiedzieć, że skuteczna suplementacja w wymieniony-
ch wypadkach musi omijać drogę żołądkową! Najlepiej szukać tabletek rozpuszczalnych, 
podjęzykowych lub kropel. 

👉  Selen i cynk są minerałami niezbędnymi w przemianach hormonów tarczycy. Suplemen-
tacja pomaga w naturalny sposób wspomóc naszą tarczycę a więc pośrednio poprawić naszą 
odporność, zapobiegać spadkom nastroju a dodatkowo dbać o naszą sylwetkę i wygląd. Kto 
ma problemy z hormonami tarczycy ten wie, jak ogromny wpływ ma ona na nasze samopo-
czucie! A selenu w diecie niestety nie uzupełnimy naturalnie - nasze gleby są bardzo ubogie 
w ten minerał a przez to nawet bardzo zdrowa i przemyślana dieta może wykazywać jego 
braki. 
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👉  Probiotyki - szczęście bierze się z jelit. Prawidłowo dobrana suplementacja probiotykami 
może znacząco poprawić nie tylko nasze zdrowie, komfort życia, sylwetkę i cerę, ale również 
pomóc nam zwalczyć nieswoiste objawy depresyjne. Należy wiedzieć, że probiotyki to nie 
cukierki - tylko odpowiednio dobrane szczepy bakterii na podstawie wywiadu lekar-
skiego i przemyślana probiotykoterapiia w określonym czasie, przyniosą oczekiwane 
rezultaty. W innym wypadku możemy zrobić sobie więcej szkody niż pożytku. 

☝  I najważniejsze! Aby nasza suplementacja miała sens MUSI być częścią odpowiednio zbi-
lansowanej diety. Żadna tabletka nie ma magicznych właściwości naprawiania złego stylu ży-
cia!

🖐 Przedstawiam Wam "dietę szczęścia", która w ostatnim czasie wydaje się być tema-
tem nr 1 wśród dietetyków. Coraz bardziej i coraz częściej na konferencjach naukowy-
ch zagłębiamy się w temat korelacji między dietą - flora bakteryjną - a psychiką czło-
wieka. '

Od wielu lat w oficjalnych stanowiskach WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) oraz IŻŻ (In-
stytut Żywności i Żywienia) za najzdrowszą dietę na świecie uznawano dietę śródziemnomor-
ską. 

My staramy się w tej chwili pójść o krok dalej i znaleźć najszczęśliwszą dietę na świecie. 😍  
Nie ma bowiem w dzisiejszych czasach wątpliwości, że zdrowie to zarówno dobrobyt fizycz-
ny jak i psychiczny. Na dodatek zapamiętaj, że są one ze sobą ściśle powiązane.☝
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 DIETA ANTYDEPRESYJNA

WG NIKLAS EKSTEDT I HENRIK ENNART


• Warzywa do każdego posiłku (codziennie porcja warzyw liściowy-
ch);

• Codziennie pełne ziarna zbóż;
• Rośliny strączkowe 3-4 razy/ tydzień;
• 3 porcje owoców/ dziennie;
• 1 garść orzechów i pestek/ dziennie;
• 2 porcje tłustej ryby/ tydzień;
• Chude mięso 3-4 razy/ tydzień (65-100g);
• Fermentowane produkty mleczne 2-3 razy/ dziennie;
• 60 ml oliwy z oliwek/ dziennie;
• ,,Słodycze domowe’’ w wyjątkowych sytuacjach
• Woda!
• Wino maksymalnie 1-2 kieliszki dziennie;



PAMIĘTAJ!

👉  "Dieta szczęścia" to nie magiczna kapsułka! Aby 
faktycznie poprawić funkcjonowanie swojego organi-
zmu musisz stosować ją przez dłuższy czas. Pierwsze 
efekty pewnie poczujesz już po 3 tygodniach, ale aby 
były trwałe a przede wszystkim (!), aby na długo zapi-
sały się w Twoich jelitach - potrzeba co najmniej 3 mie-
sięcy. 

Potężny, skomplikowany ekosystem flory bakteryjnej 
zmienia się bardzo szybko ale potrzebuje czasu aby 
utrzymać homeostazę. Dodatkowo czasu na przysto-
sowanie się potrzebują nasze jelita! Jeśli trwał w nich 
przewlekły stan zapalny, cierpiałaś/-eś na zaparcia lub 
biegunki czy patologiczne wzdęcia to kosmki jelitowe 
muszą się teraz porządnie zregenerować! Cierpliwość 
popłaca. 😁

👉 Chociaż prawidłowy sposób odżywiania jest podstawą naszego zdrowia fizycznego i psy-
chicznego, to kiedy już pojawiają się poważne zaniedbania lub choroby i dolegliwości zdro-
wotne, na samą dietę jest już za późno. Pamiętaj, że aby dieta była dla Ciebie dobra i sku-
teczna musi być dopasowana do Twojego stanu zdrowia i aktualnego leczenia farmakolo-
gicznego! Jeśli nie jesteś pewna/-ny czy "dieta szczęścia" jest dla Ciebie - skonsultuj to z le-
karzem lub dietetykiem klinicznym '

👌  Przedstawiony schemat żywienia jest polecany osobom zdrowym, które chcą czuć się 
lepiej w swoim ciele, odżywiać się zdrowo i racjonalnie, zapewnić sobie każdego dnia 
wszystkie potrzebne składniki odżywcze, poprawić funkcjonowanie swoich jelit i skutecznie 
odbudować florę bakteryjną. ❤

👌  Dietę z powodzeniem można wprowadzić przy wyrównanych chorobach cywilizacyjnych i 
autoimmunologicznych tj.: niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, cukrzyca, nadciśnie-
nie tętnicze, nadwaga i otyłość, PCOS, depresja i zaburzenia lękowe 🥰  

👎  Nie próbuj jednak zmieniać diety na własną rękę kiedy Twój aktualny stan zdrowia jest 
nienajlepszy lub jesteś w trakcie leczenia takich chorób jak: choroba Leśniowskiego-Crohna i 
inne choroby zapalne jelit, wrzody jelit i/lub przełyku/wątroby, choroby zapalne wątroby, ostre 
zapalenie wątroby lub trzustki.

💚  Po diety indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb oraz profesjonalne konsultacje 
dietetyczne zapraszamy serdecznie do DietMed.clinic - www.DietMed.clinic 💚
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http://www.dietmed.clinic/
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PRZEPIS 

CZEKOLADOWY KREM NA ZDROWE I SZCZĘŚLIWE ŚNIADANIE


Składniki na słoik 0,5 l:
 
•200 g ugotowanej ciecierzycy;

•200 g zielonych bananów (mniej 
więcej 1 duży banan);

•2 łyżki gorzkiego kakao;

•2 łyżki kremowego masła orze-
chowego;

•4 łyżki lodowatej wody;

Wszystkie składniki zblendować na gładki, gęsty krem. Na koniec dodać bardzo zimną 
wodę (około 4 łyżki) dla uzyskania odpowiedniej konsystencji. Przechowywać w lodów-
ce nawet do 7 dni .
 
E: 153 kcal | B: 5,7 g | T: 5,8 g |W:18,9 g  ( na 100 g produktu)
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