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B?d? panem w?asnego... od?ywiania!

Od jakiego? czasu ka?dy z nas jest wr?cz bombardowany informacjami o zdrowym od?ywaniu.
Jednym z jego podstawowych za?o?e? jest regularne spo?ywanie posi?ków, najlepiej codziennie o
tych samych porach. ?atwo powiedzie?, trudniej jednak wykona?… Szczególnie, gdy przynajmniej 8
godzin dziennie sp?dza si? w pracy, i to nie zale?nie od tego czy pracujemy za biurkiem, fizycznie
czy na przyk?ad jako kierowca. Jest jednak sposób, by sobie z tym poradzi?. Jaki? Zabieranie do
pracy przygotowanego w domu jedzenia!

Rozwi?zanie idealne pod ka?dym wzgl?dem
Tak, tak, to rozwi?zanie ma w?a?ciwie same korzy?ci. Po pierwsze bierzesz z domu zawsze to, na
co masz ochot?, ?wie?e, pyszne i takie jak lubisz. Dodatkowo sam decydujesz o tym, kiedy
spo?yjesz posi?ek, wiec ju? nie musisz uk?ada? swojego harmonogramu na przyk?ad pod poblisk?
knajpk? serwuj?c? lunche. Po drugie oszcz?dzasz pieni?dze i czas. Lunch na mie?cie to spory
wydatek, a przygotowanie posi?ku w domu jest znacznie ta?sze, szczególnie, ze mo?na go zrobi?
od razu na kilka dni. Do tego oszcz?dzasz czas i swoje nerwy w pracy - nie musisz sta? ju? w
kolejce po jedzenie i denerwowa? si?, ze Twoja przerwa zaraz si? ko?czy. Sam decydujesz kiedy
zrobisz sobie chwil? wolnego, a podgrzanie wcze?niej przygotowanego jedzenia w biurowym
piekarniku czy mikrofalówce nie zajmie wi?cej ni? par? chwil. Po trzecie wreszcie jest to ?wietna
motywacja do nauki czy podszkolenia si? w sztuce kulinarnej.
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Lunchowe pude?ko nie jedno ma imi?
http://tytuurzadzisz.pl
Teraz pozostaje tylko pytanie jak nasze domowe smako?yki przetransportowa? do pracy. Tu na
scen? wchodz? lunchowe pude?ka dost?pne w sklepach IKEA. Znajdziesz w nich rozwi?zania,
które pozwol? Ci zabra? z domu na przyk?ad zup?, sa?atk?, makaron, kanapk?, czyli po prostu
wszystko, na co tylko masz ochot?.
Klasyczne pude?ka z serii KULLAR b?d? IKEA 365+ to ?wietnie rozwi?zanie do przenoszenia da?
typu makaron, gulasz czy ry? z dodatkami. Oba wyposa?one s? w szczelne zamkni?cia, które
zapobiegaj? otwarciu i wylaniu zawarto?ci. Do tego mo?na je podgrzewa? w mikrofalówce, ?atwo je
umy?, a sk?adane jedno w drugie zajmuj? niewiele miejsca w kuchennej szafce. Co wa?ne
pude?ka z serii IKEA 365+ wyst?puj? w ró?nych rozmiarach, wi?c ich wielko?? mo?na dostosowa?
do konkretnego dania.

Je?li zamierzasz wzi?? ze sob? lunch sk?adaj?cy si? na przyk?ad z dania g?ównego oraz jakiego?
dodatku, powiniene? zwróci? uwag? na pude?ka z serii FESTMÅLTID, wyst?puj?ce w dwóch
rozmiarach. Mniejsze posiada dwie przegródki, wi?ksze natomiast trzy, przez co Twój obiad nie
wymiesza si? w drodze do pracy. A je?li chcia?by? wzi?? ze sob? sa?atk?, to idealne pos?u?y w
tym celu pude?ko z serii BLANDNING. Posiada ono specjalny pojemnik na sos oraz plastikowy
widelec i nó?, przez co mo?na j? skonsumowa? prosto z pude?ka.
A co, je?li jeste? fanem zup czy kremów? Nie ma problemu. Wybierz termos na ?ywno?? z serii
EFTERFRÅGAD. Dzi?ki szerokiemu otworowi termos ?atwo nape?nia si? jedzeniem oraz równie
?atwo si? z niego je, a pokrycie ze stali czyni go odpornym na uderzenia.
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Przynoszenie domowego jedzenia do pracy mo?e wydawa? si? pocz?tkowo pomys?em co najmniej
http://tytuurzadzisz.pl
nietrafionym. Warto jednak zaryzykowa? i prze?ama? swoje przyzwyczajenia, bo to rozwi?zanie
pe?ne korzy?ci – oszcz?dzisz dzi?ki temu czas i pieni?dze, a tak?e b?dziesz jad? zdrowo i to, na co
masz ochot?. Niby taka niewielka decyzja, a jak du?o mo?e zmieni?, prawda?
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