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CO TO JEST DIETA
PLANETARNA?

Dieta planetarna została opracowana przez komisję EATLancet ds. żywności, planety i zdrowia i opublikowana na
łamach naukowego czasopisma „The Lancet” w 2019 r.
Dieta planetarna zakłada osiągnięcie 3 celów:
1. Wyżywienie światowej populacji, która według prognoz
ma osiągnąć nawet 10 miliardów istnień do 2050 roku.
liczby
zgonów
spowodowanych
2. Zmniejszenie
niedożywieniem.
3. Zmniejszenie negatywnego wpływu produkcji żywności
na środowisko.
Dzięki tej publikacji dowiesz się czym jest dieta planetarna.
W pierwszej części zostanie ona skonfrontowana z zaleceniami żywieniowymi, w drugiej dowiesz się jaki wpływ na
środowisko ma dieta. W ostatniej części znajdziesz
praktyczne przykłady dań oraz wskazówki, które pomogą Ci
podjąć wyzwanie i wprowadzić dietę planetarną do Twojego
życia.

ZALECENIA DIETY
PLANETARNEJ
Zalecenie żywieniowe
Wyżywienie wszystkich ludzi świata z jednoczesnym zapewnieniem zdrowiej diety to nie lada wyzwanie. Czym właściwie jest
zdrowa dieta? Jakich zaleceń żywieniowych powinniśmy się
trzymać? W Internecie natrafiamy na wiele informacji.
Te wartościowe można podsumować następująco:
Spożywaj mało nasyconych kwasów tłuszczowych.
Nie spożywaj tłuszczów trans.
Spożywaj dużo błonnika.
Unikaj cholesterolu.
Wzbogać swoją dietę żywnością funkcjonalną.
Dla przeciętnego użytkownika jedzenia te wskazówki są jednak
równie zagadkowe co hieroglify. Dieta planetarna podaje nam
te zalecenie w bardziej zrozumiałej formie i ułatwia ich
wypełnienie.

ZALECENIE DIETY
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Poniższe zalecenia dotyczą diety 2500 kalorii. Taka liczba
kalorii jest właściwa dla średnio aktywnego fizycznie mężczyzny
(ważącego ok 70 kg, pracującego przy biurku i uprawiającego
sport pół godziny dziennie), albo dla bardzo aktywnej kobiety,
czyli zapewniającej sobie codziennie około dwie godziny ruchu.
Obecnie większość z nas prawdopodobnie nie ma możliwości
zapewnienia sobie tak dużej porcji aktywności, dlatego podane
ilości powinny zostać odpowiednio zredukowane zgodnie z naszym wzrostem/wagą oraz obecnym poziomem aktywności.

Czerwone mięso = 14 g na
dzień. Przy założeniu, że
średni kotlet schabowy waży
ok. 100 gramów, możemy
zjeść jednego kotleta w ciągu
tygodnia i żadnego więcej
czerwonego mięsa. Kotlet
i kropka. W pozostałej części
tygodnia nie ma już miejsca
na wędliny, gulasze czy inne
mięsne potrawy.

Drób = 29 g na dzień. Takie
obostrzenie umożliwia nam
jedzenie drobiu dwa-trzy
razy w tygodniu. Poza porcją
kurczaka do jednego obiadu
w ciągu tygodnia możemy
zjeść dodatkowo zupę na
wywarze z mięsem albo
kanapkę z kurczakiem.
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Ryby = 28 g na dzień, czyli
jednego dnia pasta z tuńczyka,
a drugiego mała porcja ryby do
obiadu.

Jajka = 13 g na dzień. Jedno
jajko waży około 50-60 g, co
daje nam jedno do dwóch jajek
na tydzień. Bardzo surowe
ograniczenie pozwalające
zminimalizować ilość
cholesterolu w diecie.

Produkty mleczne = 250 g na
dzień pozwala na zjedzenie
jogurtu czy kefiru właściwie
codziennie.

Warzywa skrobiowe = 50 g
dzień. Czyli dwa razy w tygodniu ziemniaki do obiadu
(ok. 150 g). W pozostałe dwa
dni już powinniśmy z nich
zrezygnować na rzecz produktów zbożowych, np. kasz.

Cukier dodany = 31 g na
dzień. Jeden batonik. To
wskazanie byłoby proste
do zastosowania, gdyby cukier
nie pojawiał się w nieoczywistych produktach jak
pieczywo, czy jogurty
owocowe.
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Mniej mięsa
Przeciętny Polak zjada około
5-6 razy więcej mięsa, niż
zaleca dieta planetarna: spożywamy mięso w więcej niż
jednym posiłku w ciągu dnia,
często przez siedem dni
w tygodniu.
Tymczasem dieta planetarna
pozwala włączyć mięso do
jadłospisu zaledwie dwa dni
w tygodniu, nie więcej niż raz
dziennie. Dla osób, które jedzą
mięso na co dzień, to z pewnością będzie wyzwanie,
dlatego zaczynajmy małymi
kroczkami: jeden, później dwa
dni w tygodniu bez mięsa.
A jak już przyzwyczaimy się
i nauczymy przyrządzać nowe
potrawy, zwiększajmy liczbę
bezmięsnych dni.
Mniej produktów
odzwierzęcych
Na diecie planetarnej ograniczamy wszelkie pozostałe
produkty odzwierzęce - nabiał
i jaja.

Diety wegańskie i wegetariańskie mogą spełniać założenia
diety planetarnej, ponieważ
zakładają one zmniejszoną lub
zerową podaż produktów
odzwierzęcych. Diety te
wymagają monitorowania
stanu zdrowia i zaleca się je
konsultować z lekarzem
dietetykiem. Badania pokazują,
że osoby na takich dietach są
mniej narażone na zachorowanie np. na raka czy choroby
układu sercowo-naczyniowego
i żyją średnio dłużej niż
przeciętni wszystkożercy.
Musimy jednak pamiętać, że
dieta diecie nierówna. Bukiet
warzyw w postaci frytek na
obiad z salsą warzywną w formie ketchupu, a na deser
ciasteczka pełne oleju palmowego i cukru mogą być
częścią diety roślinnej. Takie
odżywienia będzie jednak
dalekie diecie planetarnej
i z pewnością dalekie diecie
zdrowej.
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Dużo warzyw i owoców
Przechodząc na dietę
planetarną powinniśmy
zapewnić sobie dużą podaż
warzyw i owoców. To właśnie
one dostarczą nam bardzo
ważny dla zdrowia błonnik.
Białko pozyskujmy z roślin
strączkowych - fasoli, grochu,
a także orzechów czy nasion.
Polubmy się ze
wszelkiego rodzaju kaszami,
które mają małą gęstość
kaloryczną, a dużą gęstość
odżywczą. Jedzmy jak
najwięcej surowych i gotowanych warzyw – gulasze
warzywne, zupy na bulionie
bez mięsa to tylko przykłady
smacznych i zdrowych dań.
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Rezygnacja z produktów
wysoko przetworzonych
Tłuszcze trans
W diecie planetarnej jest
naprawdę bardzo mało miejsca
na produkty wysoko
przetworzone, bo te najczęściej
są obfite w tłuszcze trans.
Tłuszcze trans pojawiają
w produktach pochodzenia
zwierzęcego, ale nie ma na nie
miejsca w postaci np.
słonych przekąsek.
Tłuszcze trans to także
utwardzone oleje roślinne.
Na etykietach produktów
pojawiają się pod nazwami
“w pełni uwodornione” albo
“utlenione” tłuszcze
roślinne. Bardzo często
przedstawiane bardziej
zrozumiałym językiem jako olej
palmowy.

Cukier
Produkty przetworzone to
bardzo często również bogactwo cukru dodanego, który
w idealnym świecie chcielibyśmy omijać szerokim łukiem.
Cukier jest niewątpliwie
uzależniający i niestety
obecny w ogromnym wachlarzu
produktów.
Spożywanie cukrów dodanych
w dużej ilości to ogrom nadprogramowych kalorii, o których
często nie mamy pojęcia. Cukry
dodane obecne w diecie mogą
źle wpływać na układ krążenia
oraz zwiększać ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II.
Plastik
Produkty przetworzone to także
ogrom plastikowych opakowań.
Tym razem w trosce o Ziemię
powiedzmy im nie. W przeciwieństwie do nich - warzywa
i owoce z pewnością uda się
znaleźć bez dodatkowego
plastikowego opakowania.

WPŁYW NA
ŚRODOWISKO
Produkcja żywności jest jednym z głównych czynników
globalnych zmian środowiskowych, w tym zmian klimatu. Wlicza
się w to zarówno emisje gazów cieplarnianych określane jako
ślad węglowy, jak i użycie wody słodkiej określanej jako ślad
wodny naszego jedzenia. Produkcja żywności prowadzi także do
wylesiania, utraty bioróżnorodności, zakłócania globalnego cyklu
fosforowego i azotowego.

Parę ciekawostek statystycznych
związanych z wpływem diety na planetę:
Mniej więcej 40% powierzchni Ziemi wolnej
od lodu zajmują pola i pastwiska.
Ludzie wraz ze swoimi zwierzętami
domowymi i hodowlanymi stanowią 97%
całej biomasy.
Drób hodowlany stanowi dziś 70%
wszystkich ptaków na świecie.
60% wszystkich ssaków na Ziemi to tzw.
zwierzęta gospodarskie, głównie bydło
i świnie.

WPŁYW NA
ŚRODOWISKO
Ślad węglowy - skąd się bierze
Produkcja żywności jest odpowiedzialna za ok 21-37% emisji
gazów cieplarnianych, z czego 80% to rolnictwo.
Na ślad węglowy jedzenia mają wpływ emisje związane z:
Uprawą roślin (również na pasze w przypadku produktów
odzwierzęcych) w tym użycie nawozów.
Zmianą charakteru terenów.
Transportem produktów.
Przetwórstwem, w tym pakowaniem, często w plastikowe
opakowania.
Stratami - około 1/3 produkowanej na świecie żywności nie
jest konsumowana.
Uwalnianiem metanu z fermentacji jelitowej u przeżuwaczy.
Dieta planetarna a ślad węglowy
Wysokomięsna dieta (100 g mięsa dziennie) jest 2-2,5 razy
bardziej emisyjna niż dieta roślinna. Dieta planetarna, według
wyliczeń Komisji EAT-Lancet, powinna wpływać na klimat nie
bardziej niż przeciętna dieta wegetariańska.
Ślad wodny
Ślad wodny jest całkowitą ilością wody zużytej do wyprodukowania danego towaru. Czyli woda zużyta zarówno podczas
uprawy/hodowli, jak i podczas całego procesu produkcyjnego.
Ślad wodny w liczbach
Rolnictwo odpowiada globalnie za ok. 70% poboru słodkiej
wody. A to wszystko, podczas gdy mniej niż 3% światowych
zasobów wody nadaje się do picia i jedynie 0,5% pitnej wody
jest wykorzystywane na potrzeby ludzi i ekosystemów
(większość jest niedostępna, np. zamarznięta).

DIETA PLANETARNA
W PRAKTYCE
Porady – jak zacząć:
1. Ogranicz spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych.
2. Wybieraj lokalne produkty, jak
najmniej przetworzone.
3. Planuj posiłki – będzie łatwiej zrobić
zakupy.
Poniżej przykładowe pomysły na dania,
które z powodzeniem wpiszą się w jadłospis diety planetarnej.
Śniadanie - klasyczna owsianka
3-4 łyżki płatków owsianych pełnoziarnistych/górskich
Łyżka suszonych owoców wg uznania np. morele, rodzynki
Łyżka nasiona i orzechów wg uznania np.
Słonecznik, siemię lniane, orzechy włoski
Kilka łyżek wody
W małym rondelku zmieszaj wszystkie składniki, dodaj wodę
i podgrzewaj aż płatki zbożowe zmiękną.
Obiad - kotleciki
Kotleciki można robić z wielu rzeczy: z kasz, ziemniaków,
makaronu. Wystarczy je zmieszać z przyprawami, startym lub
drobno pokrojonym warzywem - cebulą, marchwią, burakiem
oraz upiec. Smażenia powinniśmy unikać ze względu na powstawanie tłuszczów trans podczas takiej obróbki termicznej.
Do kotlecików podajemy bukiet warzyw lub surówka, kilka łyżek
ulubionej kaszy i obiad gotowy.

DIETA PLANETARNA
W PRAKTYCE
Kolacja - sałatka z kaszą
Szklanka ugotowanej kaszy gryczanej
Pół szklanki ugotowanej fasoli
Mango pokrojone w kostkę
Dwie duże garście rukoli
Garść prażonego słonecznika
Sól, ostra papryka
Wymieszaj wszystkie składniki i podawaj w temperaturze
pokojowej.
Sprytna podpowiedź :)
Przygotowanie fasoli czy grochu nie musi wiązać się z zaplanowaniem tego dzień wcześniej, aby je namoczyć. Namocz
większą ilość fasoli, ciecierzycy czy grochu, ugotuj do miękkości
bez dodatku soli. Następnie wykorzystaj potrzebną część do
obiadu. Resztę zamroź! Rozmrożenie tak przygotowanych
strąków zajmie kilka minut, umożliwi wykorzystanie dokładnie
takiej ilości produktu, jakiej potrzebujesz, ułatwi i przyspieszy
przygotowanie obiadów w ciągu tygodnia.
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