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Przedmowa 

Hej! 

Nazywam się Klaudia Czajczyńska i jestem dyplomowanym 
dietetykiem klinicznym. Ukończyłam studia licencjackie na 
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a już w 2020 roku będę 
bronić tytuł magistra. 

Oprócz zainteresowania wszystkim co związane z dietą 
i zdrowym stylem życia, jestem też miłośniczką biegania. Na swoim 
koncie mam już ukończone 4 maratony i kilka półmaratonów. 
Bieganie to dla mnie coś więcej niż sport – to czas tylko dla mnie. 
Z  tego powodu moje konto na instagramie ma nazwę 
@biegający_dietetyk :) 

Moją drugą pasją jest pieczenie wszystkiego co słodkie i co 
można podpisać hasztagiem #fit. W ten sposób chce pokazać, że 
słodycze nie muszą mieć tony cukru i mąki pszennej. Pyszne rzeczy, 
które przyrządzam możecie zobaczyć właśnie na moim profilu na 
instagramie. 

Co zainspirowało mnie do napisania tej książki? 

Do napisania książki na temat niedoczynności tarczycy 
zainspirowało mnie coraz częstsze występowanie tego schorzenia 
wśród młodych dziewczyn. Dodatkowo niedawno zdiagnozowana 
u mnie niedoczynność tarczycy była silnym kopem do zdobywania 
wiedzy na ten temat. „Szewc bez butów chodzi” – tak się mówi, ale 
nie w moim przypadku. Chcę sama na sobie udowodnić że 
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wszystkie poniższe informacje dotyczące diety i zdrowego stylu 
życia działają cuda. 

Dziękuję, że chwyciłeś za tę książkę. Mam nadzieję, że 
poszerzysz swoją wiedzę na temat zaburzeń pracy tarczycy i uda Ci 
się zmniejszyć występujące objawy. 

Na końcu książki umieściłam kilka przykładowych dni diety, 
które mogą posłużyć Ci jako wzór do komponowania posiłków. 

Miłej lektury! 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