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Koncepcję żywieniową można nazwać stylem życia, 

w którym odżywianie roślinne, aktywność rucho-

wa i wewnętrzna duchowość są nieodłącznym 

elementem wewnętrznego balansu oraz harmo-

nii z naturą, która zapewnia nam dobre samopo-

czucie i zdrowie. 

Etap postu to kuracja, w czasie której dzienna 

kroczność posiłków nie przekracza 800 kcal. Dr Ewa 

Dąbrowska nie wskazuje zaleceń dotyczących 

poszczególnych grup wiekowych z  uwzględnie-

niem płci. Rozpoczęcie postu powinno wynikać 

z przemyślanej decyzji, uwzględniającej nietole-

rancje pokarmowe, przeciwskazania oraz 

konsultację z lekarzem, szczególnie jeśli post 

jest prowadzony pod kątem szukania rozwiązań 

na konkretne objawy chorobowe, a pacjent 

prowadzi aktywną terapię farmakologiczną. 

Odstawianie leków, a także zmiany dawek muszą 

odbywać się zawsze w konsultacji z lekarzem 

i personelem medycznym.

Etap postu według dr Ewy Dąbrowskiej powinien 

być powtarzalnym schematem kilku dłużnych 

postów w ciągu roku oraz krótszych postów jedno 

lub kilkudniowych w tygodniu.

 

Komponując przepisy do diety  i szeroko pojętej koncepcji żywienia dr Ewy Dą-

browskiej, nauczyłam się szukać niekonwencjonalnych rozwiązań i często zapo-

mnianych smaków i wartości w „naszych” owocach i warzywach. 

Beata Dąbrowska 

Instytut Promocji Zdrowia

Dla uzyskania optymalnego efektu w trakcie postu 

i normalnego odżywiania należy także korzystać 

z 8-10 godzinnych okien żywieniowych. 

Więcej szczegółowych informacji na stronie: 

www.ewadabrowska.pl

Przykładowy mechanizm układania menu 

według Ewy Dąbrowskiej  - etap postu.

Należy spożywać 3 - 4 posiłki w ciągu dnia. Podsta-

wą posiłku powinny być surowe warzywa z dodat-

kiem owoców (całodzienna kaloryczność – 800 

kcal). Należy również pamiętać o odpowiednim 

nawodnieniu. Warto spożywać posiłki w oknie 

żywieniowym np. 8 lub 10 godzinnym (wykaz 

owoców i warzyw oraz gotowy program w formie 

aplikacji na www.ewadabrowska.com.pl). Na około 

30 minut przed posiłkiem warto wypić wodę 

z octem jabłkowym, która wpływa na lepsze trawie-

nie i przyswajalność wielu składników. Doskonałym 

uzupełnieniem posiłków jest także picie ziół, które 

poza doskonałym wpływem na nasz metabolizm są 

także doskonałym  źródłem wielu składników mine-

ralnych. Wpływają kojąco i uspokajającą na nasz 

organizm.

W pierwszych dniach warto przygotować sobie 

niskokaloryczne przekąski na wypadek napadów 

głodu. Idealnie sprawdzą się słupki warzywne, mała 

szklanka z jagodami, borówkami czy porzeczkami. 

W trakcie postu należy także unikać mocnej kawy 

i   herbaty, bo są to napoje, które nie wpływają 

korzystanie na układ trawienny. 

Koncepcja żywieniowa dr Ewy Dąbrowskiej 

składa się z 4 etapów:

1. przygotowania do postu,

2. postu,

3. przejścia na indywidualną dietę

norm kalorycznych,

4. codziennego żywienia opartego 

w większości na produktach roślinnych.  



JADŁOSPIS - dzień 1

OBIAD
• Zupa krem z kalafiora

• Surówka z rzepy, ogórka i koperku 

• Pieczona cebula

• Zioła rumianku z kilkoma plastrami imbiru i cytryny

ŚNIADANIE
• Koktajl ze szpinaku i jabłka z dodatkiem malin

• Surówka z kapusty kiszonej i jarmużu z kiełkami alfa

• Brokuł na parze z natką pietruszki

• Napar z mięty z dodatkiem soku z aronii lub świdośliwy

KOLACJA
• Surówka z kapusty pekińskiej, pomidora, natka pietruszki

• Kanapki na cukinii z rukolą, ogórkiem, malinami

• Kubek wywaru warzywnego z makaronem z jarmużu

• Napar z melisy lub szałwii

Pamiętaj: wybierając warzywa i owoce kieruj się zasadą skali ANDI, której 

wyznacznikiem jest ilość zawartych składników odżywczych na 100g np. pro-

duktu, witamin, minerałów, błonnika pokarmowego.

Praktyczna wskazówka:

Poranek warto rozpocząć od  szklanki 

ciepłej wody z sokiem z cytryny, octu 

jabłkowego lub zakwasu z buraków. 

Lekko podgrzany napój będzie przyjem-

niejszy niż szklanka zimnej wody!  



JADŁOSPIS - dzień 2

OBIAD
• Zupa wielowarzywna

• Surówka z ogórka kiszonego, pomidora, rzodkiewki, 

    natki pietruszki, kiełek brokuła

• Napar z ostropestu, lub ulubione zioła

ŚNIADANIE
• Surówka z jarmużu, rzodkiewek i pomidorów

• Surówka z kapusty czerwonej, rzepy, buraka kiszonego, 

    porzeczki czerwonej 

• Zupa - krem z brokuła

• Napar z natki pietruszki, lub ulubione zioła

KOLACJA
• 1/2 grejpfruta, sok wielowarzywny bez soli

• Jarmuż na parze, z papryką i kapustą czerwoną, 

• Napar z melisy i aronii, 

Pamiętaj: wybierając warzywa i owoce kieruj się zasadą skali ANDI, której 

wyznacznikiem jest ilość zawartych składników odżywczych na 100g np. pro-

duktu, witamin, minerałów, błonnika pokarmowego.

Praktyczna wskazówka:

Nawadniaj organizm. Codzienne dostar-

czanie do organizmu odpowiedniej ilości 

wody jest niezbędne dla jego prawidło-

wego funkcjonowania. Oprócz wody 

mineralnej dobrym zastępstwem dla 

przekąsek są także herbatki owocowe i 

napary ziołowe np. z hibiskusa z dodat-

kiem 100% soku z aronii.



JADŁOSPIS - dzień 3

OBIAD
• Leczo cukinii z papryki, ogórka kiszonego

• Surówka z sałaty lodowej marchewki, pora, kapusty czerwonej

• Połówka grejpfruta z cynamonem i kurkumą

• Napar z ze skrzypu z dodatkiem mięty i soku z aronii

ŚNIADANIE
• Szklanka zakwasu z buraków z czosnkiem i majerankiem 

• Koktajl z malin, buraków i jarmużu

• Plaster kapusty czerwonej na parze z ziołami

• Napar z imbiru, cynamonu i cytryny

KOLACJA
• Surówka z rukoli, pomidorów i selera naciowego

• Duszony szpinak z czosnkiem i pomidorkami koktajlowymi

• Sok pomidorowy

• Napar z melisy, hibiskusa  z dodatkiem soku z aronii 

Pamiętaj: wybierając warzywa i owoce kieruj się zasadą skali ANDI, której 

wyznacznikiem jest ilość zawartych składników odżywczych na 100g np. pro-

duktu, witamin, minerałów, błonnika pokarmowego.

Praktyczna wskazówka:

Spożywaj surowe warzywa. Tylko 

w takiej formie zapewnisz swojemu orga-

nizmowi zastrzyk przeciwutleniaczy i 

enzymów roślinnych.



JADŁOSPIS - dzień 4

OBIAD
• Bigos jarski, porcja mini marchewek

• Surówka z zielonych sałat z ogórkiem kiszonym

• Buraki z zakwasu na parze nadziewane warzywami

• Napar z mięty z dodatkiem octu jabłkowego i cytryny

ŚNIADANIE
• Szklaneczka soku z wyciśniętej trawy pszenicznej 

• Surówka mix warzyw (pomidor, papryka, sałata, szpinak, jarmuż, rzodkiewki, 

kiełki, cebulka kiszona, imbir) z dipem z soku kiszonego i octu jabłkowego 

z dodatkiem koperku

KOLACJA
• Kanapki na cukinii z pieczonej pasty

paprykowej z dodatkiem czosnku

• Kubek zupy warzywnej

• Napar z melisy lub rumianku z odrobiną soku z borówek

Pamiętaj: wybierając warzywa i owoce kieruj się zasadą skali ANDI, której 

wyznacznikiem jest ilość zawartych składników odżywczych na 100g np. pro-

duktu, witamin, minerałów, błonnika pokarmowego.

Praktyczna wskazówka:

Przed snem należy unikać potraw, które 

mogą powodować niestrawność i dolegli-

wości żołądkowe. Takimi są m.in.: potrawy 

słone, kapustne, kiszone. W pierwszych 2-3 

dniach postu warto unikać także naparów 

i ziół moczopędnych takich jak pokrzywa 

czy natka pietruszki. W  ten sposób unik-

niesz nocnego chodzenia do toalety.



JADŁOSPIS - dzień 5

OBIAD
• Zupa krem z białych warzyw z kiełkami brokuła

• Roladki warzywne  z sałaty  warzywnej z malinami i jagodami

• Jabłko

ŚNIADANIE
• Koktajl ze szpinaku, grejpfruta, jagód, natki pietruszki

• Surówka z rzepy, jarmużu z koperkiem

• Surówka z selera korzeniowego i marchewki z dipem z malin

  z octu jabłkowego i świeżo posiekanej bazylii

• Napar z mięty z cynamonem i cytryną i malinami

KOLACJA
• Sok z marchwi z malinami

• Galaretka agar i czarnej porzeczki

• Brokuły gotowane na parze selerem naciowym

• Napar z melisy lub szałwi

Pamiętaj: wybierając warzywa i owoce kieruj się zasadą skali ANDI, której 

wyznacznikiem jest ilość zawartych składników odżywczych na 100g np. pro-

duktu, witamin, minerałów, błonnika pokarmowego.

Praktyczna wskazówka:

Jeśli dysponujesz czasem postaraj się 

przygotować więcej niż jeden posiłek np. 

zupę, surówkę, napar z ziół. Posiłki 

należy spożywać w spokojnej i luźnej 

atmosferze. Jest to niezwykle ważne dla 

procesu trawienia i ogólnego samopo-

czucia.



JADŁOSPIS - dzień 6

OBIAD
• Zupa pomidorowa z makaronem z cukinii z posiekaną bazylią

• Koktajl warzywny marchew, jarmuż, borówka

• Papryka nadziewana kapusta kiszoną na parze z natka pietruszki

ŚNIADANIE
   • Szklanka zakwasu z buraków

• Surówka z rukoli, pomarańczy i rzodkiewki

• Pieczony brokuł z kalafiorem

• Herbata z hibiskusa z goździkami i cynamonem

KOLACJA
• Zupa krem z brokuła z kiełkami z rzeżuchy

• Cukinia na parze nadziewana  białymi warzywami

• Mix sałat z malinami lub jagodami

• Napar z rumianku

Pamiętaj: wybierając warzywa i owoce kieruj się zasadą skali ANDI, której 

wyznacznikiem jest ilość zawartych składników odżywczych na 100g np. pro-

duktu, witamin, minerałów, błonnika pokarmowego.

Praktyczna wskazówka:

W takcie postu warto wzmocnić procesy 

zachodzące podczas restrykcji kalorycz-

nych oknem żywieniowym np. 8 czy 10 

godzinnym. Będzie to świetnym regulato-

rem głodu. Pomoże w uspokojeniu wzrostu 

i spadku cukru. Warto wprowadzić przy-

najmniej 4 godzinne przerwy między posił-

kami. 



Beata Dąbrowska 

Z zawodu terapeuta zajęciowy, z zamiłowania – 

szef kuchni. Gotowanie to jej pasja. Pracując na co 

dzień z osobami starszymi i dziećmi, obserwuje 

dobroczynny wpływ diety opartej na składnikach 

pochodzenia roślinnego, na komfort codziennego 

życia i stan zdrowia. Regularnie podejmuje dietę 

warzywno-owocową. Tworzy własne przepisy diety 

warzywno-owocowej i  roślinnej na potrzeby diety 

warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej.

Aktywnie wspiera wiele osób przechodzących post 

dr Ewy Dąbrowskiej, tworząc przepisy i  prowadząc 

grupę wsparcia Przepisy dr Ewy Dąbrowskiej 

z przepisami do etapu postu. Aktywnie uzupełnia 

swoją wiedzę i doświadczenie poznając tajniki 

konstrukcji przepisów w  taki sposób, żeby poza 

zaspokajaniem głodu przede wszystkim odżywiały 

nas, na każdym etapie koncepcji żywieniowej 

dr Ewy Dąbrowskiej.

Każdemu amatorowi zdrowego żywienia w Polsce polecam owoce i warzywa 

rosnące w Polsce i Europie środkowej. Szukajcie i zamawiajcie aronię, świdośliwę, 

rokitnika, maliny, czarną porzeczkę i inne i… żyjcie zdrowiej.

Beata Dąbrowska 

Instytut Promocji Zdrowia
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