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 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL

KOKTAJL ŚLIWKOWO-KAKAOWY (366 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cynamon - 1/4 łyżeczki (1 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Kakao 16%, proszek - 1/2 łyżki (5 g)
Migdały płatki Sun Grown - 1 łyżka (10 g)
Mleko 2% OSM - 1 szklanka (250 ml)
Śliwka - 2 sztuki (110 g)

 Przygotowanie:

Zblenduj wszystkie składniki. Posyp płatkami migdałów.

Jabłko (83 kcal) 1 sztuka (180 g)

KANAPKI Z PASTĄ OLIWKOWĄ (259 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Chleb żytni - 2 kromki (70 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Ogórek - 1/8 sztuki (10 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Oliwki czarne, bez pestek - 10 sztuk (30 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Sałata liść - 2 sztuki (10 g)

 Przygotowanie:

Oliwki zmiksuj z olejem, czosnkiem i przyprawami
(majeranek, bazylia). Pieczywo posmaruj pastą, warzywa.
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 JADŁOSPIS

 Poniedziałek

 Śniadanie (366 kcal)

 PRZEPIS: KOKTAJL ŚLIWKOWO-KAKAOWY (1 PORCJA)

 Drugie śniadanie (342 kcal)

 PRZEPIS: KANAPKI Z PASTĄ OLIWKOWĄ (1 PORCJA)



 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL

ZIEMNIAKI Z MIZERIĄ (121 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jogurt naturalny 1,5% tł. - 2 łyżki (50 g)
Koperek świeży - 1 łyżeczka (4 g)
Ogórek - 1 sztuka (180 g)
Ziemniaki wczesne - 3 sztuki (270 g)

 Przygotowanie:

Ziemniaki ugotuj, podaj z koprem. Z ogórka zrób mizerię -
dopraw do smaku.

Roladki z indyka z nadzieniem serowo-bazyliowym (341 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Sezam, nasiona - 1 łyżka (10 g)
Bazylia, świeża - 1/3 garści (1 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Indyk, pierś bez skóry - 1 sztuka (100 g)
Jajka kurze, całe - 1/2 sztuki (25 g)
Pomidory suszone - sundried tomato antipasti Tesco - 2
plastry (14 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Ser mozzarella Galbani Metzo - 1/5 sztuki (25 g)
Ser typu feta sałatkowo - kanapkowy SM Mlekovita - 1/8
sztuki (25 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)

 Przygotowanie:

Filety z indyka rozbić, przyprawić solą i pieprzem. W misce
wymieszać pokruszoną fetę ze startą mozzarellą,
posiekanymi pomidorami, bazylią, odrobiną pieprzu i
wyciśniętego czosnku. Na pierś nakładać porcję farszu,
zawinąć, obtoczyć delikatnie w roztrzepanym jajku, a
następnie w sezamie. Ułożyć na papierze do pieczenia i
piec 30 minut, w 180 stopniach.
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 JADŁOSPIS

 Obiad (462 kcal)

 PRZEPIS: ZIEMNIAKI Z MIZERIĄ (2 PORCJE)

 PRZEPIS: Roladki z indyka z nadzieniem serowo-bazyliowym (1 PORCJA)



 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL

LEKKA SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM (455 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Oliwki zielone marynowane - 1 łyżka (20 g)
Chleb żytni - 2 kromki (70 g)
Ogórek - 1 sztuka (180 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Pomidor koktajlowy - 10 sztuk (200 g)
Tuńczyk kawałki w sosie własnym Graal - 3 łyżki (90 g)
Mix sałat - 80 g

 Przygotowanie:

Warzywa pokrój, dodaj oliwki i tuńczyka i wymieszaj z
miksem salat - możesz użyć dowolnego gotowane albo
skomponować samemu. Przypraw do smaku oliwą, solą,
pieprzem i jak lubisz wyciśniętym ząbkiem czosnku i
ulubionymi ziołami. Zjedz z pieczywem.

KANAPKI Z TWAROŻKIEM RZODKIEWKOWYM (389 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Bułka grahamka - 1 sztuka (100 g)
Szczypiorek - 1 sztuka (20 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 2 i 1/3 łyżki (60 g)
Masło - 1 łyżeczka (5 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Rzodkiewka - 2 sztuki (30 g)
Ser twarogowy półtłusty - 2 łyżki (40 g)

 Przygotowanie:

Ser rozgnieć widelcem i wymieszaj z jogurtem.
Rzodkiewkę drobno pokrój, szczypiorek posiekaj i dodaj
do twarożku. Przypraw pieprzem i bazylią. Pieczywo
posmaruj masłem i twarożkiem.
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 JADŁOSPIS

 Kolacja (455 kcal)

 PRZEPIS: LEKKA SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM (1 PORCJA)

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1625 kcal
Białko: 82.56 g
Tłuszcz: 59.37 g

Węglowodany ogółem: 214.64 g
Błonnik pokarmowy: 35.61 g

 Wtorek

 Śniadanie (389 kcal)

 PRZEPIS: KANAPKI Z TWAROŻKIEM RZODKIEWKOWYM (1 PORCJA)



 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL

PŁATKI OWSIANE Z JOGURTEM I JABŁKIEM (347 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jabłko - 1 sztuka (180 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 6 łyżek (150 g)
Płatki owsiane - 1/2 szklanki (50 g)

 Przygotowanie:

Jogurt wymieszaj z płatkami i pokrojonym jabłkiem.

DORSZ DUSZONY W WARZYWACH (557 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Dorsz świeży, filety bez skóry - 1 i 1/4 sztuki (120 g)
Słonecznik, nasiona - 1 garść (10 g)
Cebula - 1 sztuka (105 g)
Kasza jaglana - 1/3 szklanki (80 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115 g)
Pieczarka uprawna - 3 sztuki (60 g)
Pomidory puszka - 1 szklanka (240 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1 łyżeczka (3 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)

 Przygotowanie:

Filet z dorsza przypraw ziołami, obłóż pokrojoną cebulą,
pieczarkami oraz papryką. Zalej pomidorami i posyp
słonecznikiem. Włóż do naczynia żaroodpornego i duś do
miękkości w piekarniku. Podaj z kaszą jaglaną, którą
ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
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 JADŁOSPIS

 Drugie śniadanie (347 kcal)

 PRZEPIS: PŁATKI OWSIANE Z JOGURTEM I JABŁKIEM (1 PORCJA)

 Obiad (557 kcal)

 PRZEPIS: DORSZ DUSZONY W WARZYWACH (1 PORCJA)



 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL

ZUPA KREM Z DYNI (340 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Mleko UHT 1,5% tłuszczu - 1/3 szklanki (100 ml)
Dynia, pestki - 1 garść (15 g)
Cebula - 1/3 sztuki (40 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Dynia - 1/4 sztuki (200 g)
Imbir, korzeń - 1/8 sztuki (1 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym
Pudliszki - 1/2 szklanki (120 g)
Przyprawy - kurkuma, mielona - 1/2 łyżeczki (2 g)
Sól biała - 1/3 łyżeczki (2 g)
Ziemniaki późne - 2/3 sztuki (50 g)
Bulion rosołowy - 1/3 szklanki (100 ml)

 Przygotowanie:

Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić w
kostkę (dopiero teraz odważyć 150g), można też użyć
mrożoną dynię. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. W
większym garnku zeszklić na oliwe pokrojoną w kosteczkę
cebulę oraz obrany i pokrojony na plasterki czosnek.
Dodać dynię i ziemniaki, doprawić solą, wsypać kurkumę i
dodać imbir. Smażyć co chwilę mieszając przez ok. 5
minut. Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować.
Zmniejszyć ogień do średniego i gotować przez ok. 10
minut. Po tym czasie dodać pomidory krojone, wymieszać
i gotować przez 5 minut, do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z dodatkiem mleka. Posypać
uprażonymi pestkami dyni.

Pomarańcza (106 kcal) 1 sztuka (240 g)

GRAHAMKA Z SZYNKĄ DROBIOWĄ (326 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Bułka grahamka - 1 sztuka (100 g)
Masło - 1 łyżeczka (5 g)
Pomidor - 1/2 sztuki (80 g)
Szynka, z indyka - 2 plastry (30 g)
Sałata liść - 4 sztuki (20 g)

 Przygotowanie:

Pieczywo posmaruj masłem, obłóż sałatą, wędliną i
pomidorem.
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 JADŁOSPIS

 Kolacja (340 kcal)

 PRZEPIS: ZUPA KREM Z DYNI (1 PORCJA)

 Przygotuj podwójną porcję

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1633 kcal
Białko: 85.3 g
Tłuszcz: 39.47 g

Węglowodany ogółem: 262.81 g
Błonnik pokarmowy: 40.32 g

 Środa

 Śniadanie (432 kcal)

 PRZEPIS: GRAHAMKA Z SZYNKĄ DROBIOWĄ (1 PORCJA)



 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL

PŁATKI OWSIANE Z KIWI (433 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Kiwi - 2 sztuki (150 g)
Płatki owsiane - 1/3 szklanki (40 g)
Serek twarogowy ziarnisty/wiejski/cottage chesse - 10
łyżek (200 g)

 Przygotowanie:

Płatki owsiane przekładamy do miseczki. Zalewamy
wrzącą wodą, tak żeby woda była delikatnie ponad
wsypane płatki. Kiedy płatki napęcznieją wlewamy serek
wiejski. Mieszamy z płatkami. Na koniec kroimy kiwi w
plasterki i mieszamy z owsianką.

AROMATYCZNE KREWETKI PO TAJSKU (451 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Czosnek - 1 i 2/3 ząbka (8 g)
Krewetki, mrożone - 1 i 1/3 szklanki (125 g)
Mleczko kokosowe House of Asia - 5 łyżek (50 ml)
Olej kokosowy - 1/2 łyżki (5 ml)
Papryka chili - 1 sztuka (20 g)
Przyprawy - curry, proszek - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - kolendra, nasiona - 1/2 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Ryż parboiled - 1/3 szklanki (60 g)
Sos sojowy - 2 łyżeczki (10 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
trawa cytrynowa - 5 ml

 Przygotowanie:

Ryż ugotować zgodnie z opisem na opakowaniu. Krewetki
rozmrozić, oprószyć solą i pieprzem. Podsmażyć na oleju
drobno posiekaną papryczkę chili bez pestek. Dodać
przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku i podsmażać
ciągle mieszając. Dorzucić krewetki i wlać sos sojowy.
Dusić około 15 minut. Następnie dolać mleczko kokosowe
oraz przyprawy: curry, kolendrę, sól i pieprz.
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 JADŁOSPIS

 Drugie śniadanie (433 kcal)

 PRZEPIS: PŁATKI OWSIANE Z KIWI (1 PORCJA)

 Obiad (451 kcal)

 PRZEPIS: AROMATYCZNE KREWETKI PO TAJSKU (1 PORCJA)



 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL

ZUPA KREM Z DYNI (340 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Mleko UHT 1,5% tłuszczu - 1/3 szklanki (100 ml)
Dynia, pestki - 1 garść (15 g)
Cebula - 1/3 sztuki (40 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Dynia - 1/4 sztuki (200 g)
Imbir, korzeń - 1/8 sztuki (1 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym
Pudliszki - 1/2 szklanki (120 g)
Przyprawy - kurkuma, mielona - 1/2 łyżeczki (2 g)
Sól biała - 1/3 łyżeczki (2 g)
Ziemniaki późne - 2/3 sztuki (50 g)
Bulion rosołowy - 1/3 szklanki (100 ml)

 Przygotowanie:

Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić w
kostkę (dopiero teraz odważyć 150g), można też użyć
mrożoną dynię. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. W
większym garnku zeszklić na oliwe pokrojoną w kosteczkę
cebulę oraz obrany i pokrojony na plasterki czosnek.
Dodać dynię i ziemniaki, doprawić solą, wsypać kurkumę i
dodać imbir. Smażyć co chwilę mieszając przez ok. 5
minut. Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować.
Zmniejszyć ogień do średniego i gotować przez ok. 10
minut. Po tym czasie dodać pomidory krojone, wymieszać
i gotować przez 5 minut, do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z dodatkiem mleka. Posypać
uprażonymi pestkami dyni.
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 JADŁOSPIS

 Kolacja (340 kcal)

 PRZEPIS: ZUPA KREM Z DYNI (1 PORCJA)

 Zjedz drugą porcję

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1656 kcal
Białko: 86.46 g
Tłuszcz: 48.84 g

Węglowodany ogółem: 243.64 g
Błonnik pokarmowy: 32.13 g



 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL

 1

 LISTA ZAKUPÓW

 Kasza jaglana 80 g
 Chleb żytni 140 g
 Bułka grahamka 200 g (2 i 1/4 sztuki)
 Płatki owsiane 90 g
 Ryż parboiled 60 g

 Cebula 185 g (1 i 3/4 sztuki)
 Papryka czerwona 235 g (1 sztuka)
 Pieczarka uprawna 60 g (3 sztuki)
 Pomidory puszka 240 g
 Czosnek 28 g
 Ogórek 370 g (2 sztuki)
 Oliwki czarne, bez pestek 30 g (10 sztuk)
 Sałata liść 30 g (6 sztuk)
 Pomidory suszone - sundried tomato antipasti Tesco 14 g
 Koperek świeży 4 g
 Ziemniaki wczesne 270 g (3 sztuki)
 Pomidor koktajlowy 200 g (10 sztuk)
 Mix sałat 80 g
 Szczypiorek 20 g (1 sztuka)
 Rzodkiewka 30 g (2 sztuki)
 Dynia 400 g (1/2 sztuki)
 Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym Pudliszki 240 g
 Ziemniaki późne 100 g (1 sztuka)
 Pomidor 80 g (1/2 sztuki)
 Papryka chili 20 g (1 sztuka)

 Ser mozzarella Galbani Metzo 25 g (1/5 sztuki)
 Ser typu feta sałatkowo - kanapkowy SM Mlekovita 25 g (1/8 sztuki)

 Produkty zbożowe

 Warzywa

 Mleko i produkty mleczne



 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL
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 LISTA ZAKUPÓW

 Mleko 2% OSM 250 ml
 Jogurt naturalny 1,5% tł. 260 g
 Ser twarogowy półtłusty 40 g
 Mleko UHT 1,5% tłuszczu 200 ml
 Serek twarogowy ziarnisty/wiejski/cottage chesse 200 g

 Indyk, pierś bez skóry 100 g (1 sztuka)
 Jajka kurze, całe 25 g (1/2 sztuki)
 Szynka, z indyka 30 g

 Oliwa z oliwek 25 ml
 Masło 10 g
 Olej kokosowy 5 ml

 Kakao 16%, proszek 5 g

 Dorsz świeży, filety bez skóry 120 g (1 i 1/4 sztuki)
 Tuńczyk kawałki w sosie własnym Graal 90 g
 Krewetki, mrożone 125 g

 Jabłko 360 g (2 sztuki)
 Pomarańcza 240 g (1 sztuka)
 Słonecznik, nasiona 10 g
 Sezam, nasiona 10 g
 Banan 120 g (1 sztuka)
 Migdały płatki Sun Grown 10 g
 Śliwka 110 g (2 sztuki)
 Oliwki zielone marynowane 20 g

 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze

 Cukier i słodycze

 Ryby i owoce morza

 Owoce, orzechy i nasiona



 JADŁOSPIS ODCHUDZAJĄCY ~1600 KCAL
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 LISTA ZAKUPÓW

 Dynia, pestki 30 g
 Imbir, korzeń 2 g (1/8 sztuki)
 Kiwi 150 g (2 sztuki)
 Mleczko kokosowe House of Asia 50 ml

 Przyprawy - oregano, suszone 3 g
 Przyprawy - pieprz czarny, suszony 4 g
 Przyprawy - bazylia, suszona 2 g
 Przyprawy - majeranek, suszony 1 g
 Bazylia, świeża 1 g
 Sól biała 5 g
 Cynamon 1 g
 Przyprawy - kurkuma, mielona 4 g
 Bulion rosołowy 200 ml
 Przyprawy - curry, proszek 1 g
 Przyprawy - kolendra, nasiona 2 g
 Sos sojowy 10 g
 Sól morska Sante 1 g

 trawa cytrynowa 5 ml

 Przyprawy

 Pozostałe


