
[B1] Polska dieta 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu
  

 

Czy znasz te frazy? 
 

wieść prym = królować – być najważniejszy, najczęstszy, najpopularniejszy 

Na polskich weselach wiedzie prym muzyka disco-polo 

nie móc się oprzeć – nie umieć powiedzieć „nie” 

Nie mogę się oprzeć czekoladzie. Kiedy ją widze w sklepie, zawsze kupuję. 

nie grzeszyć czymś – nie mieć czegoś dużo 

Mój mąż nie grzeszy inteligencją, ale jest bardzo przystojny. 

 

1.Wstaw słowa z listy do tekstu 
 

pieczony, wieprzowina, smażony, ziemniaki, śmietana, tłuszcz, wędzone, kiszona,  polewanie, danie, 

słodycze 

Największe grzechy polskiej kuchni 

Kotlet schabowy, bigos i pierogi to nieodłączne elementy polskiej kuchni. Czy nadal posiłki te cieszą się 

dużym powodzeniem u Polaków? Jak wynika z danych GUS na polskich stołach w porze obiadowej królują 

ziemniaki z czerwonym mięsem – najczęściej .....................................1. 

Mięso to zjadamy w postaci tradycyjnego schabowego, kotletów mielonych, pulpetów, gołąbków czy 

karkówki. Zaraz po wieprzowinie prym na polskim stole wiedzie kurczak w różnych odsłonach: 

..........................2 w piekarniku, ...........................3 na patelni, rzadziej gotowany. 

Choć nie jest to powód do dumy, nadal nie możemy oprzeć się ............................4 Niestety statystyczny 

Polak miesięcznie zjada aż 1,5 kg cukru. Polska kuchnia kusi wieloma słodkimi obiadami takimi, jak 

racuchy, pierogi z serem, czy knedle z truskawkami lub śliwkami. 

W codziennym menu Polaka nadal jest za mało ryb bogatych w witaminy, zdrowe tłuszcze i 

mikroelementy. Polskie dania również nie grzeszą dużą ilością warzyw, które są tylko dodatkiem do naszej 

diety. Ponad połowę zjadanych przez nas warzyw stanowią ........................5, które tracą witaminy po 

ugotowaniu. Średnio dziennie spożywamy jedynie od 100 do 150 gramów warzyw. Taka ilość nie wystarcza 

na pokrycie wszystkich potrzeb organizmu. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jedzenie co najmniej 400 

gramów dziennie warzyw i owoców. 

Czy tradycyjny polski obiad jest zdrowy? 

Na pierwsze ..................6 rosół z makaronem, na drugie schabowy z ziemniakami i kiszoną kapustą – tak 

może wyglądać polski zestaw obiadowy serwowany w świąteczne dni. Niektórym Polakom nadal ciężko 

jest sobie wyobrazić niedzielę bez podobnego zestawu. Choć schabowy z ziemniakami jest głęboko 

zakorzeniony w polskiej tradycji kulinarnej, to jednak nie należy do najzdrowszych dań. Dlaczego? 
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Największą dietetyczną pułapką polskich dań jest zbyt duża zawartość .....................7 w posiłkach. Niestety 

tego składnika nie brakuje również w tradycyjnym schabowym. 

Czerwone mięso zawiera wiele nasyconych kwasów tłuszczowych, które przyczyniają się do zwiększenia 

wagi oraz zwiększają ryzyko chorób serca" –  tłumaczy dietetyczka, Magdalena Truchel.  

Niestety często stosowaną praktyką w polskiej kuchni jest ........................8 ziemniaków tłuszczem z 

patelni. Takie działania zdecydowanie nie pomagają w utrzymaniu dobrej formy i zdrowia. Nie oznacza to 

jednak, że polska kuchnia to same niezdrowe i tłuste dania. W naszym tradycyjnym menu nie brakuje tak 

zwanych bomb witaminowych to jest: ........................9 kapusty i ogórków, chłodnika, zsiadłego mleka czy 

kefiru. Dodatkowo, choć wielu Polaków o nich zapomniało, to jednak tradycyjna polska kuchnia to również 

smaczne i zdrowe ryby, które zazwyczaj serwowane są w galarecie, ......................10 czy gotowane. 

Przygotowując potrawy z naszej rodzimej kuchni możemy je delikatnie modyfikować, by były zdrowsze, 

na przykład zamiast ..........................11 używać jogurtu naturalnego, a do potraw dodawać większą ilość 

warzyw. 

 

2.Odpowiedz na pytania: 
 

1.Jaki rodzaj mięsa polacy jedzą najchętniej? 

.......................................................................................................................................................... 

2. Ile cukru miesięcznie zjada przeciętny Polak? 

.......................................................................................................................................................... 

3.Czego jest za mało w polskiej diecie? 

........................................................................................................................................................... 

4. Dlaczego czerwone mięso jest niezdrowe? 

........................................................................................................................................................... 

5. Co w polskiej kuchni jest tak zwaną bombą witaminową? 

........................................................................................................................................................... 
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Odpowiedzi: 
 

1.1.wieprzowiną, 2.pieczony, 3.smażony, 4.słodyczom, 5. ziemniaki, 6.danie, 7.tłuszczu, 8.polewanie, 9. 

kiszonej, 10. wędzone, 11.śmietany 

2.1. wieprzowinę i kurczaka, 2. półtora kilograma, 3.warzyw i ryb, 4. bo przyczynia się do nadwagi oraz 

zwiększa ryzyko chorób serca, 5. kiszona kapusta i ogórki, chłodnik, kefir, zsiadłe mleko 
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