
LEKCJA 1

Jak przygotować posiłki na
cały dzień w mniej niż 
30 minut? 



Nazywam się Mariusz Mróz i jestem
trenerem personalnym.

Cześć!

Od wielu lat pracuję z osobami, którym
zależy na poprawie zdrowia,
samopoczucia, sprawności i wyglądu
sylwetki.
 
Moi podopieczni przechodzą 
spektakularne metamorfozy, 
chudną, budują mięśnie,  
poprawiają zdrowie, a przede 
wszystkim zmieniają swoje 
życie na lepsze.

Ten e-book został 
przygotowany we 
współpracy z zespołem 
najlepszych specjalistów.

Mam nadzieję, że zawarte w nim 
informacje pomogą Ci zacząć 
przygotowywać zdrowe i smaczne 
posiłki.



W tej lekcji...

Poznasz triki, które
pozwolą Ci przygotowywać
posiłki 2 razy szybciej1

2 Nauczysz się robić zakupy
tak, żeby nie marnować
czasu i pieniędzy

3 Dowiesz się, jakie
produkty warto kupować,
a jakich lepiej unikać

4 Otrzymasz przykładowy,
szybki jadłospis na cały
dzień

BONUS



Z czym kojarzy Ci się 
słowo "dieta"? 

Z drogimi produktami, skomplikowanymi
posiłkami i długimi godzinami spędzanymi w
kuchni? 

W tej lekcji chcę Ci pokazać, że wcale nie musi 
tak być!

Wystarczy, że wprowadzisz w życie kilka prostych
rzeczy, a gwarantuję, że wyrobisz się z
gotowaniem posiłków na cały dzień w mniej niż
pół godziny.



Wystarczy 30 minut! 

To połowa odcinka serialu, który być może
oglądasz wieczorem.

Dzięki telenoweli raczej nie schudniesz, ale
jeśli będziesz przygotowywał sobie posiłki, to
kto wie?



KROK 1: ZAKUPY 

Zacznijmy od tego, że dużo czasu możesz tracić na
robienie zakupów. Musisz przecież dojść lub
dojechać do sklepu, znaleźć miejsce parkingowe,
zrobić zakupy, a potem jeszcze odstać swoje w
kolejce...

Jeśli robisz to każdego dnia, w skali całego
tygodnia stracisz mnóstwo czasu!

WSKAZÓWKA: rób większe zakupy,
ale rzadziej.



Mogę się założyć, że chociaż raz zdarzyło Ci się
wyjść na zakupy bez listy. W takim wypadku nie
wiesz, co kupić, chodzisz zdezorientowany po
sklepie i tracisz czas oraz nerwy. 

 
Gdy przed zakupami zaplanujesz swoje posiłki
i zrobisz listę zakupów, w dużym stopniu je
sobie ułatwisz i nie narazisz się na zakup
niepotrzebnych produktów. 

WSKAZÓWKA:
WSKAZÓWKA: Planuj swoje posiłki 
i rób listę zakupów



KROK 2: KILKA PORCJI

Trudno kłócić się z matematyką. 
Jeśli przygotowanie jednego posiłku zajmuje Ci 15
minut, to gdy zrobisz podwójną porcję, kwadrans
masz w kieszeni.

Większość ludzi je kilka posiłków w ciągu dnia.
Przygotowywanie każdego z nich wymaga jednak
czasu. Można przecież za jednym zamachem zrobić
obiady na dwa kolejne dni.



Korzystaj z prostych i szybkich przepisów.
Oczywiście, dieta powinna być smaczna. 
Nie musisz jednak od razu gotować przez półtorej
godziny gulaszu wołowego z ziemniakami. 

KROK 3: PRZEPISY

Szybki kurczak stir-fry z makaronem ryżowym i
warzywami z mrożonki też może dobrze
smakować, a przygotowanie takiego dania
zajmie Ci kilka razy mniej czasu. 



Nie musisz bać się kupowania gotowych produktów.
Oczywiście nie wszystkie powinny wylądować w
Twoim koszyku. Jednak niektóre gotowce mają
naprawdę dobry skład. Możesz 
z ich pomocą w dosłownie 5 minut przygotować
sobie zdrowy obiad.

KROK 4: GOTOWCE

W wielu sklepach można kupić ugotowane już
ziemniaki i pieczonego łososia. Wystarczy, że
pokroisz do tego jakieś warzywa (albo kupisz
gotową surówkę) i masz smaczny, zdrowy
obiad bez żadnego gotowania.



Warzywa i mięso możesz
przygotowywać w parowarze
lub piekarniku. 
Zyskasz sporo wolnego czasu.

Wykorzystaj sprzęt, 
który masz!

Jeśli chcesz ugotować wodę na
makaron, warto wykorzystać do
tego czajnik.

Zdecydowanie szybciej
ugotujesz owsiankę w
mikrofalówce niż w
garnku.



CZAS NA
EKSTRA BONUS

Mam dla Ciebie przykładowy jadłospis.
Gwarantuję, że posiłki na cały dzień przygotujesz
w mniej niż pół godziny.

Ten jadłospis dostarcza około 2000 kcal, 
125 g białka, 65 g tłuszczów i 250 g
węglowodanów. 



50 g płatków owsianych
200 ml mleka 1.5% tłuszczu
10 g erytrolu
150 g malin lub innych
owoców
20 g odżywki białkowej
15 g masła orzechowego

Potrzebujesz:

ŚNIADANIE: Owsianka z malinami
 i masłem orzechowym

Płatki owsiane z mlekiem i erytrolem podgrzej w
kuchence mikrofalowej przez 3-4 minuty.

Gdy płatki będą miękkie, dodaj odżywkę białkową i
wymieszaj całość.

Dodaj maliny (lub inne owoce) i polej masłem
orzechowym.

Przygotowanie:



1 opakowania serka
wiejskiego, lekkiego
40 g dżemu 100% owoców
1 banana

Potrzebujesz:

DRUGIE  ŚNIADANIE: Serek wiejski 
na słodko

Serek wiejski wymieszaj z dżemem.

Do środka możesz wkroić banana lub zjeść go osobno.

Przygotowanie: 



75 g makaronu (może być
pełnoziarnisty)
5 ml oliwy
100 g mięsa mielonego z
szynki wieprzowej lub z
indyka
1 ząbek czosnku
1/2 cebuli
250 ml passaty pomidorowej
1/3 papryki czerwonej
1/4 cukinii
sól, pieprz, ulubione zioła, np.
oregano, bazylia

Potrzebujesz (1 porcja):

OBIAD: Spaghetti z warzywami 

Makaron ugotuj al dente (ok. 8-9 min.).

Cebulę i czosnek posiekaj i zeszklij na oliwie.

Podsmaż mięso i przypraw całość do smaku.

Dodaj posiekane warzywa i zalej passatą. 

Podaj z ugotowanym makaronem.

Przygotowanie:

      Gotuj przez 5-7 minut.



3 jaja
5 ml oliwy
1 bułka grahamka
garść mixu sałat
1 pomidor
sól i pieprz

Potrzebujesz:

KOLACJA: Jajecznica z pieczywem 
i sałatką

Na rozgrzanej patelni, na oliwie usmaż jajecznicę.

Przypraw ją do smaku. Pokrój pomidora.

Gotową jajecznicę podaj z pieczywem i warzywami. 

Przygotowanie:



Teraz już wiesz, jak przyspieszyć przygotowywanie
posiłków. Wystarczy, że wdrożysz moje wskazówki
w życie, a zaoszczędzisz bardzo dużo czasu!



Zapewne wiesz, że regularna aktywność fizyczna oraz zdrowe
odżywianie są ważne dla dobrego samopoczucia, wyglądu 
i prawidłowego funkcjonowania Twojego ciała. Dlaczego jednak
masz problem z zastosowaniem tej wiedzy w praktyce?
Jest tak, ponieważ często wymaga to regularności oraz
wytrwałej pracy. Właśnie z tym moi podopieczni mają
największy problem.    

Dlatego powstało moje prowadzenie treningowo-dietetyczne,
które pomaga pozbyć się tkanki tłuszczowej, zmienić nawyki
żywieniowe i poprawiać wyniki Twoich badań. Bez względu na
wyzwania, z którymi masz do czynienia na co dzień.  

Mój zespół składa się z najlepszych dietetyków oraz trenerów,
którzy pomogą Tobie pokonać wyzwania, które czekają na
Ciebie podczas zmiany sylwetki. 

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.  

Twój kod rabatowy -10%: megaznizka10
 

CZY CHCIAŁBYŚ POZBYĆ SIĘ BRZUCHA,
POPRAWIĆ SWOJE ZDROWIE I NABRAĆ

WIĘKSZEJ MASY MIĘŚNIOWEJ? 

https://sklep.mariuszmroz.pl/
https://sklep.mariuszmroz.pl/



