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Zacznę od tego, że adaptacja jest procesem strategicznym, podczas którego uczymy nasz organizm czerpać energię z tłuszczu, a nie jak
do tej pory z węglowodanów. 

Czas potrzebny, aby zaadaptować się do korzystania z energii z ciał ketonowych, jest bardzo indywidualny. Przyjmuje się, że adaptacja
nie powinna trwać krócej niż 4 tygodnie. Ma to nierozerwalny związek z mitochondriami, które są magazynem energii i które „żyją”
około dwóch tygodni. Dlatego adaptacja do ketozy to minimum cztery tygodnie. Wynika to z faktu, że gdy wchodzisz w stan ketozy, w
twoim organizmie znajdują się mitochondria m.in. 13-dniowe, jednodniowe etc.

Zadaniem diety ketogennej i adaptacji jest nauczenie owych mitochondriów zmiany paliwa z węglowodanowego na tłuszczowe. Do
tego niezbędna jest zupełna wymiana komórek.



ODŻYWIANIE - KLUCZ DO SUKCESU
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Podczas adaptacji do ketozy najważniejsze jest spożywanie produktów wysoko
odżywczych. Bardzo istotne jest, aby prowadzić tak zwane „clean keto”.

❌Znacznie ograniczamy wówczas tłuste smażone mięsa (poza rybami), nabiał
i produkty przetworzone.  Wynika to z faktu, że smażone potrawy, nabiał i produkty
wysoko przetworzone działają prozapalnie. Natomiast jedząc tłuste mięso, nie jesteśmy
w stanie obliczyć, ile tego tłuszczu ono faktycznie zawiera.

✔ Absolutnie nadrzędnym celem adaptacji do ketozy jest naprawienie wszelkich szkód
wyrządzonych przez dotychczasowe nieskuteczne diety i doprowadzenie organizmu do
optymalnego stanu zdrowia.

Z góry zaznaczę, że ograniczać nie znaczy zupełnie wyeliminować. Całą uwagę
skupiamy na odżywczości dania. Każdy posiłek powinien zawierać przynajmniej trzy
różne źródła tłuszczu, np. awokado, olej kokosowy, jajka/tłusta ryba.



MAKROSKŁADNIKI
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Makroskładniki to części składowe każdego produktu. Dzielimy je na białka (aminokwasy), tłuszcze
(nasycone, nienasycone, wielonienasycone) i węglowodany (proste i złożone, a także błonnik).
Czwartym makroskładnikiem jest alkohol, ale on jako jedyny nie jest ani substratem energetycznym,
ani budulcem- to są puste kalorie.
W diecie ketogennej skupiamy się na dużej podaży zdrowych tłuszczów, które są dostępne w czystej
postaci: oleje, masło, smalec. Oraz jako makroskładnik produktów złożonych takich jak: orzechy,
mięso, nabiał itd. Następnie uwagę skupiamy na pełnowartościowym białku, które w czystej postaci
znajdziemy w odżywkach białkowych, kolagenie wołowym, chudym mięsie, chudych rybach, białku
jaj. Oraz jako część składowa takich produktów jak: nabiał, mięso, warzywa, orzechy itd.
Ostatnią grupą makroskładników są węglowodany, które na adaptacji nie powinny przekroczyć 5%
dziennego zapotrzebowania kalorycznego.
WAŻNE!
Na adaptacji nie liczymy węglowodanów netto, czyli po odjęciu błonnika i alkoholi cukrowych.
Dużo bardziej efektywne jest liczenie i spożywanie węglowodanów brutto, czyli całościowo przez
okres przynajmniej 3 tygodni. Jest to istotne ze względu na dwie rzeczy:
- błonnik dzielimy na rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Nadmiar tego pierwszego może utrudnić
adaptację do ketozy
- alkohole cukrowe takie jak stewia, erytrytol mogą podnosić poziom insuliny, a co za tym idzie
powodować niechciane reakcje ze strony organizmu takie jak zachcianki na słodkie, podwyższony
cukier, wzdęcia i retencję wody.



Węglowodany a tarczyca

Z całą pewnością spotkałeś/łaś się z opinią, że tarczycy niezbędne są węglowodany do prawidłowej konwersji T4 do T3. Węglowodany
powodują wzrost hormonów tarczycy, zgadza się. Jest to jednak wzrost T3 tylko i wyłącznie po to aby przetrawić spożyte węglowodany.
Dlatego częstym zjawiskiem jest spadek T3 na diecie niskowęglowodanowej, ale nie oznacza to, że dieta ketogenna ma negatywny
wpływ na pracę tarczycy. Ketoza i dieta ketogenna nie obniżają poziomu T4, a to właśnie T4 jest prekursorem aktywnego T3. Jak
wspominałam już wcześniej, dieta ketogenna nie obniża BMR, a to właśnie najczęściej jest powodem spowolnionego działania tarczycy.
Duże restrykcje kaloryczne osiągane na dietach redukcyjnych powodują spowolnienie metabolizmu, a co za tym idzie pracy tarczycy.
Na diecie ketogennej BMR pozostaje bez zmian lub nawet wzrasta, bo jest to rodzaj odżywiania się, który przy odpowiedniej podaży
białka i treningach powoduje spadek masy tłuszczowej i jednoczesny wzrost masy mięśniowej, czyli dochodzi do rekompozycji. 
A to właśnie ilość i jakość mięśni ma wpływ na wielkość naszego BMR.
Dieta ketogenna może okazać się zbawienna dla prawidłowej pracy tarczycy, ale stanie się tak tylko i wyłącznie wtedy, gdy adaptacja do
ketozy przebiegnie książkowo. Dlatego powtórzę jeszcze raz, że podczas adaptacji musimy spożywać ilość kalorii odpowiadającą
całkowitemu zapotrzebowaniu dobowemu, a nawet więcej. Jest to jasna informacja dla tarczycy, że skończył się okres restrykcji i
niedożywienia spowodowany źle prowadzonymi dietami i niezdrowym stylem życia. Przy zachowaniu tych podstawowych zasad
najczęściej dochodzi do remisji objawów chorobowych tarczycy,
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Acetonowy oddech- celowo nie nazywam go brzydkim, bo to czy uwalniany w oddechu aceton-
jeden z rodzajów ketonów, będzie miał brzydki czy owocowy zapach zależy od naszej higieny
życia. Jeśli jest zła i mam tu na myśli palenie papierosów czy źle pracujący układ trawienny o
dbaniu o higienę jamy ustnej nie wspominając nie mamy co się spodziewać owocowej bryzy.
Natomiast ten acetonowy oddech jest skutkiem ubocznym procesu adaptacji i może utrzymywać
się do kilku tygodni. Jest oznaką, że nasza wątroba wytwarza ciała ketonowe.

Nagła utrata wagi- nie jest to utrata tkanki tłuszczowej a wody. Pozbawiając organizm
węglowodanów, które jak wiadomo na 1 g potrafią związać ze sobą 3-4 g wody organizm
samoistnie się jej pozbywa, co powoduje nagłą i dużą utratę masy ciała.

Keto grypa- Przy pierwszym kontakcie z dietą ketogenną pojawia się niemalże zawsze. Po
pierwsze jest to skutek nagłego odstawienia węglowodanów- organizm został pozbawiony źródła
energii na którym funkcjonował całe życie, a z drugiej strony nie umie jeszcze wykorzystać
nowego paliwa jakim są ketony. Po drugie wraz z wodą, która zostaje usuwana z organizmu jak
już wcześniej wspominałam wypłukiwane są też elektrolity, a to powoduje pogorszenie
samopoczucia, osłabienie mięśni, koncentracji itd.

FAKTY I MITY O KETOADAPTACJI
FAKTY:
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KETO KUCHNIA WEDŁUG 

@ewka_ketonewka
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W tej części zabiorę cię do świata przepełnionego smakami i aromatami,
co zapewne będzie miłą odmianą w porównaniu do diet, które do tej pory gościły w
twojej kuchni. Bo widzisz, podstawą kuchni ketogenicznej jest tłuszcz, a tłuszcz jest
nośnikiem smaku. Bez niego wszystko jest mdłe i niewyraźne, a co gorsza jedzenie nie
spełnia jednej ze swoich podstawowych funkcji, czyli nie syci. Musisz mieć świadomość
tego, że produkty o obniżonej zawartości tłuszczu, które w ostatnich latach zalały
rynek spożywczy, mają ukrytą niemiłą niespodziankę, a mianowicie niebotyczne ilości
cukru. Jeśli coś pozbawione jest najlepszego transmitera smaku jakim jest tłuszcz, musi
zawierać inny, zdecydowanie mniej zdrowy zamiennik, czyli cukier i sztuczne
ulepszacze smaku, takie jak chociażby glutaminian sodu. 

Tłuszcz za sprawą ogromnych koncernów spożywczych zyskał miano zła i został
zaklasyfikowany jako główny winowajca chorób wieńcowych, co nie jest prawdą.
Natomiast faktem jest, że połączenie cukru i tłuszczów trans - jedynych absolutnie w
keto diecie zakazanych, powoduje nie tylko choroby serca i układu krążenia, ale też
choroby degeneracyjne mózgu. A mózg składa się gównie z wody, białka i tłuszczu
właśnie! Co już samo przez się mówi nam co jeść i pić, aby zachować jego pełną
sprawność. Ciało człowieka nie mogłoby istnieć gdyby nie te same elementy. Bez
tłuszczu bylibyśmy bezkształtną masą. Bez białka nie bylibyśmy w stanie zbudować i
utrzymać masy mięśniowej, a bez wody po prostu żyć się nie da. Natomiast jest coś,
czego nie musimy dostarczać z pożywieniem i są to węglowodany, które nasz organizm
potrafi wytwarzać sam z białek w takiej ilości jaka jest mu potrzebna.
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Omega-3: Pstrąg i łosoś są rybami bogatymi w łatwo przyswajalne białko oraz kwasy Omega-3
Niezbędne   Nienasycone Kwasy Tłuszczowe NNKT, wspierające pracę mózgu, serca, narządów
wewnętrznych oraz odporność.  Probiotyk: Kapusta kiszona (nie kwaszona) jest źródłem kwasu
mlekowego, czyli substancji oczyszczającej organizm i wzmacniającej system obronny. Kwas
mlekowy reguluje florę bakteryjną w jelitach, wspomaga trawienie i wchłanianie witamin.
Makro dla tej porcji:
pstrąg- W: 6,8 g B: 46,3g T: 45g /627 kcal          łosoś-  W: 6,8 g B: 48,4g T: 50g /679 kcal
Składniki:
- 150g pstrąga łososiowego lub łososia
- 200g świeżego szpinaku
- 100g kapusty kiszonej
- 20g sera feta
- 10g suszonych pomidorów z oleju
- 20g twardego sera typu parmezan
- 10g orzechów pekan
- 10g masła klarowanego
- 1 ząbek czosnku
- sól, pieprz, kilka kropli soku z cytryny,  pieprz cytrynowy, gałka muszkatołowa

Pstrąg/łoso� pod kołderką ze szpinaku 09



 Wykonanie:   

Piekarnik nagrzej do 200 stopni Celsjusza. 

Rybę opłucz pod zimną wodą, osusz i przypraw sporą ilością pieprzu cytrynowego, solą i
sokiem z cytryny. Tak przygotowany filet ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. W
czasie gdy piekarnik się nagrzewa, przygotuj szpinak. Na patelni rozpuść masło klarowane i
zanim dobrze się rozgrzeje, dodaj przeciśnięty czosnek oraz szpinak. Zamieszaj od czasu do
czasu. Pod koniec smażenia dopraw szpinak solą, pieprzem, odrobiną gałki muszkatołowej i
kilkoma kroplami cytryny. Zdejmij z ognia i wyłóż całość na rybę. Na wierzchu pokrusz ser
feta, ułóż pokrojone w paseczki suszone pomidory i posyp całość parmezanem. 

Piecz 20 minut. Po tym czasie wyjmij rybę z piekarnika, dodaj orzechy i wyłóż na talerz wraz z
kiszoną kapustą.

Pstrąg/łoso� pod kołderką ze szpinaku
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Makro dla jednej porcji: W: 5,7 g B: 6,6 g T: 22 g /260 kcal  

Składniki na 4 porcje:  

- 250 g mrożonych owoców jagodowych  
- 100 g mascarpone  
- 50 g śmietanki 36%  
- 15 g erytrytolu  
- 50 g wiórków kokosowych  
- 2 białka jaj  
- szczypta soli  

Wykonanie:  

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Owoce umieść w rondelku wraz z mascarpone i śmietaną
i doprowadź do wrzenia. Zdejmij z ognia i wylej do dwóch żaroodpornych naczyń. Na suchej patelni
upraż wiórki kokosowe aż osiągną lekko złoty kolor. Białka jaj ubij na sztywno ze szczyptą soli. Gdy
piana będzie już sztywna, dodaj po łyżce erytrytolu. Miksuj długo, aż słodzik się rozpuści. Gotową
pianę wymieszaj z ostudzonymi wiórkami kokosowymi i wyłóż na wierz owoców. Wstaw do
piekarnika i piecz ok 15 minut.  

Fruit crumble
Owoce jagodowe: są źródłem witaminy C, A i E, antyoksydantów, beta-karotenu, kwasu foliowego.
Stymulują pracę układu pokarmowego. Wspierają odporność organizmu. Są niskowęglowodanowe/
keto friendly.
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Cały e-book do nabycia już niedługo na:


