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PRODUKTY, KTÓRE MUSISZ WYRZUCIĆ ZE SWOJEJ KUCHNI – LISTA 
 

1. WSZELKIEJ MAŚCI ŻYWNOŚĆ RAFINOWANA I PRZETWORZONA 
• wszelka żywność paczkowana 
• produkty proszkowane: zupki w proszku, proszkowane dressingi do sałatek, fiksy do 

dań obiadowych, kisiele, budynie, galaretki itp. 
• wszelkie gotowe płynne i proszkowane przyprawy: Kucharek, Vegeta, Jarzynka, 

Maggi, kostki rosołowe, aromaty do ciast, cukier wanilinowy itp.  
• wszelkie gotowe dania, zarówno z lodówek, jak i zamrażarek: gotowe zupy, dania 

obiadowe, sałatki mięsne i warzywne, lody, mrożone frytki i pizze, gotowe pasty 
kanapkowe 

• fast foody: hamburgery, hot-dogi, frytki, zapiekanki, kebaby itp. 
• gotowe płatki śniadaniowe i gotowe musli ze sklepu  
• produkty grillowane i smażone na głębokim tłuszczu: mięso, frytki, ryby  
• wszystkie produkty z dodatkiem chemicznych substancji: konserwantów, barwników, 

aromatów, polepszaczy smaku i zapachu 
 

2. MIĘSO PRZETWORZONE i MIĘSO CZERWONE 
• wędliny, kiełbasy, parówki, kabanosy, szynki, konserwy, pasztety mięsne i wszelkie 

przetwory mięsne  
• paluszki rybne, sałatki rybne 
• do mięsa czerwonego zaliczamy: wieprzowinę, wołowinę, cielęcinę, baraninę, 

jagnięcinę, koninę, koźlinę i dziczyznę 
 

3. CHEMICZNE NIEZDROWE TŁUSZCZE 
• margaryna, a także miksy margaryny z masłem 
• roślinne oleje rafinowane 

 

4. PRZETWORZONY NABIAŁ 
• mleko UHT, sery (żółte, pleśniowe i topione), serki homogenizowane, śmietana i 

wszelkie śmietanki UHT 
• jogurty owocowe z tzw. wsadami owocowymi, jogurty z dodatkiem mleka w proszku, 

actimele, maślanki i kefiry smakowe 
 

5. BIAŁY CUKIER W KAŻDEJ POSTACI I SŁODYCZE 
• wszelkie gotowe słodycze ze sklepu: batony, czekolady białe, mleczne i deserowe, 

cukierki, ciastka, ciasta, lizaki, żelki, pianki Marshmallow, popularne niegdyś M&M's, 
lentilki i inne kolorowe cukierki i draże  

• wata cukrowa 
• wszelkie kremy kanapkowe i smarowidła słodzone białym cukrem: Nutella, Snickers, 

Rafaello itp. 
• dżemy, konfitury i syropy słodzone białym cukrem 
• biały cukier, syntetyczne słodziki, cukier brązowy, syrop z agawy 
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6. SOKI I NAPOJE ZE SKLEPU, OCET SPIRYTUSOWY 
• napoje gazowane, energetyzujące, wszelkie napoje kolorowe i dosładzane 
• soki w kartonach, słoikach i kubeczkach, Kubusie i inne „soczki” 
• napoje alkoholowe: dosładzane i aromatyzowane wina, piwa i cała plejada napojów 

wyskokowych 
• ocet spirytusowy 

 

7. KETCHUPY, MAJONEZY, GOTOWE SOSY I DRESSINGI  
• ketchupy, majonezy, sosy śmietanowe, czosnkowe itd., wszelkiej maści sosy i dressingi 

do sałatek 
 

8. NIEZDROWE PRZEKĄSKI 
• chipsy, chrupki, popcorn, orzeszki w karmelu itp.  

 

9. PSZENICA, BIAŁE PIECZYWO I WSZYSTKIE PRODUKTY Z BIAŁEJ MĄKI 
PSZENNEJ 

• pieczywo, chleb tostowy, makarony, pierogi, naleśniki, tortille, ciasta francuskie, 
rogaliki, ciasta drożdżowe, wszelkie ciasta i ciasteczka, pączki, krakersy, słone 
paluszki, sucharki itp. 

 
10. BIAŁA SÓL RAFINOWANA (JODOWANA) 

 


