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 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Śniadanie

Chleb żytni pełnoziarnisty
Ogórek
Papryka czerwona
Pomidor
Jajko na miękko

Śniadanie

KOKTAJL Z AWOKADO

Śniadanie

NOCNA OWSIANKA Z
MALINAMI

Śniadanie

Chleb żytni pełnoziarnisty
Winogrona
OMLET WARZYWNY

Śniadanie

Chleb żytni pełnoziarnisty
Ogórek
Papryka czerwona
Pomidor
Szynka, z indyka
Sałata liść

Śniadanie

ŚNIADANIOWE SUPER BOWL IO

Śniadanie

Chleb żytni pełnoziarnisty
JAJECZNICA Z WARZYWAMI IO
SAŁATKA Z POMIDORÓW

Drugie śniadanie

KOKTAJL PIERNIKOWY

Drugie śniadanie

Chleb żytni pełnoziarnisty
Persymona, kaki
HUMMUS
WARZYWA DO POSIŁKU

Drugie śniadanie

Łosoś wędzony
Chleb żytni pełnoziarnisty
Chrzan
WARZYWA DO POSIŁKU

Drugie śniadanie

JARMUŻOWY KOKTAJL Z
POMARAŃCZĄ I JABŁKIEM

Drugie śniadanie

CHIA W MALINACH

Drugie śniadanie

Chleb żytni pełnoziarnisty
Jabłko
Papryka czerwona
Pomidor
POMIDOROWA PASTA Z
CZERWONEJ SOCZEWICY

Drugie śniadanie

Orzechy włoskie
Brzoskwinia
Jogurt naturalny 2% tłuszczu
Otręby pszenne

Obiad

Ziemniaki późne
SURÓWKA Z SELERA I
MARCHEWKI
PIECZARKOWA ROLADKA W
SZYNCE PARMEŃSKIEJ

Obiad

Ziemniaki późne
SURÓWKA Z SELERA I
MARCHEWKI
PIECZARKOWA ROLADKA W
SZYNCE PARMEŃSKIEJ

Obiad

SURÓWKA Z ŻÓŁTEJ PAPRYKI
KALAFIOR PIECZONY Z
CIECIERZYCĄ

Obiad

KALAFIOR PIECZONY Z
CIECIERZYCĄ
SURÓWKA Z SELERA I
MARCHEWKI

Obiad

DORSZ Z SOSEM BAZYLIOWYM
I RYŻEM

Obiad

DORSZ Z SOSEM BAZYLIOWYM
I RYŻEM

Obiad

PIZZA DOMOWA
PEŁNOZIARNISTA

Kolacja

Chleb żytni pełnoziarnisty
Pomarańcza
SAŁATKA Z FETĄ

Kolacja

MAKARON WARZYWNY
PIETRUSZKOWE PESTO

Kolacja

LECZO Z KURCZAKIEM

Kolacja

LECZO Z KURCZAKIEM

Kolacja

CUKINIA FASZEROWANA
KASZĄ

Kolacja

Chleb żytni pełnoziarnisty
Kalarepa
Marchew
Papryka czerwona
POMIDOROWA PASTA Z
CZERWONEJ SOCZEWICY

Kolacja

Chleb żytni pełnoziarnisty
Mandarynki
Szynka z indyka
WARZYWA DO POSIŁKU

 



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal) 2 kromki (80 g)

Ogórek (12 kcal) 1/2 sztuki (90 g)

Papryka czerwona (33 kcal) 1/2 sztuki (115 g)

Pomidor (26 kcal) 1 sztuka (170 g)

Jajko na miękko (155 kcal) 2 sztuki (100 g)

KOKTAJL PIERNIKOWY (300 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Orzechy włoskie - 1/3 garści (10 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Brzoskwinia - 1 sztuka (85 g)
Maślanka naturalna "Mlekpol" - 1/2 szklanki (125 ml)
Przyprawa piernik - przyprawa do piernika WSF - 1 łyżeczka
(6 g)
Woda - 1/3 szklanki (100 ml)

 Przygotowanie:

Wszystkie składniki zmiksować na gładki koktajl.

Ziemniaki późne (153 kcal) 2 sztuki (180 g)

SURÓWKA Z SELERA I MARCHEWKI (104 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jabłko - 1/2 sztuki (90 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 1 łyżka (25 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Seler korzeniowy - 1/2 sztuki (150 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Seler i marchew obrać i zetrzeć na tarce o grubych
oczkach. Dodać jogurt naturalny. Doprawić solą i
pieprzem.
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 JADŁOSPIS

 Poniedziałek

 Śniadanie (406 kcal)

 Chleb zjedz z jajkami i warzywami

 Drugie śniadanie (300 kcal)

 PRZEPIS: KOKTAJL PIERNIKOWY (1 PORCJA)

 Obiad (552 kcal)

 PRZEPIS: SURÓWKA Z SELERA I MARCHEWKI (1 PORCJA)



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

PIECZARKOWA ROLADKA W SZYNCE PARMEŃSKIEJ (295 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Indyk, pierś bez skóry - 1 i 1/2 sztuki (150 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 2 łyżki (40 g)
Musztarda sarepska Kamis - 1 łyżeczka (10 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pieczarka uprawna - 5 sztuk (100 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Szynka szwarcwaldzka - 1 plaster (20 g)

 Przygotowanie:

Pieczarki oczyścić, pokroić na drobne kawałki, cebulę
posiekać, podsmażyć na oliwie aż całość płynu wyparuje.
Doprawić solą i pieprzem. Plaster fileta z indyka rozbić,
posmarować musztardą, posiekanym czosnkiem,
przyprawić solą i pieprzem. Najlepiej odstawić na 2
godziny do lodówki. Na pierś nakładać porcję farszu
grzybowego, zwinąć w rulon, zawinąć w plaster
szynki.Ułożyć w naczyniu żaroodpornym i piec 30 - 45
minut, w 180 stopniach. Powstały sos zlać do rondelka,
zaprawić jogurtem.

Chleb żytni pełnoziarnisty (90 kcal) 1 kromka (40 g)

Pomarańcza (106 kcal) 1 sztuka (240 g)

SAŁATKA Z FETĄ (290 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Oliwki zielone marynowane - 1 łyżka (20 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)
Ser feta - 1/7 kostki (30 g)
Mix sałat - 80 g

 Przygotowanie:

Warzywa i fetę pokroić, dodać oliwki i wymieszać z
miksem salat - można użyć dowolnego gotowego miksu
albo skomponować samemu. Przyprawić do smaku oliwą,
solą, pieprzem i ewentualnie wyciśniętym ząbkiem
czosnku i ulubionymi ziołami.
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 JADŁOSPIS

 PRZEPIS: PIECZARKOWA ROLADKA W SZYNCE PARMEŃSKIEJ (1 PORCJA)

 Roladkę zjedz z ziemniakiem i surówką

 Kolacja (486 kcal)

 PRZEPIS: SAŁATKA Z FETĄ (1 PORCJA)

 Sałatkę zjedz z chlebem, do tego zjedz pomarańczę

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1744 kcal
Białko: 91.6 g
Tłuszcz: 53.34 g

Węglowodany ogółem: 261.35 g
Błonnik pokarmowy: 48.18 g



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

KOKTAJL Z AWOKADO (414 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Siemię lniane - 1 łyżka (10 g)
Cynamon - 1/4 łyżeczki (1 g)
Awokado - 1/2 sztuki (70 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Kefir 2% tłuszczu - 1 szklanka (240 ml)
Szpinak, świeży - 2 garście (50 g)

 Przygotowanie:

Umyć i obrać wszystkie te składniki, które tego wymagają.
Zmiksować wszystko razem.

Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal) 2 kromki (80 g)

Persymona, kaki (175 kcal) 1 sztuka (250 g)

HUMMUS (137 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cieciorka konserwowa - 3 łyżki (60 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Masło sezamowe, tahini - 1/2 łyżki (10 g)
Musztarda sarepska Kamis - 3/4 łyżeczki (8 g)
Ogórek - 1/4 sztuki (50 g)
Sok z cytryny - 2/3 łyżki (4 ml)

 Przygotowanie:

Ciecierzycę (najlepiej użyć gotowanej ze słoika)
zblendować. Do powstałej masy dodać pastę tahini,
musztardę, sok z cytryny, posiekaną natkę pietruszki i
liście kolendry. Wymieszać i przyprawić solą, pieprzem
oraz kuminem.

WARZYWA DO POSIŁKU (84 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Marchew - 1 sztuka (45 g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)

 Przygotowanie:

Warzywa umyć, obrać i pokroić.
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 JADŁOSPIS

 Wtorek

 Śniadanie (414 kcal)

 PRZEPIS: KOKTAJL Z AWOKADO (1 PORCJA)

 Drugie śniadanie (576 kcal)

 PRZEPIS: HUMMUS (1 PORCJA)

 PRZEPIS: WARZYWA DO POSIŁKU (1 PORCJA)



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

Ziemniaki późne (77 kcal) 1 sztuka (90 g)

SURÓWKA Z SELERA I MARCHEWKI (104 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jabłko - 1/2 sztuki (90 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 1 łyżka (25 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Seler korzeniowy - 1/2 sztuki (150 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Seler i marchew obrać i zetrzeć na tarce o grubych
oczkach. Dodać jogurt naturalny. Doprawić solą i
pieprzem.

PIECZARKOWA ROLADKA W SZYNCE PARMEŃSKIEJ (295 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Indyk, pierś bez skóry - 1 i 1/2 sztuki (150 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 2 łyżki (40 g)
Musztarda sarepska Kamis - 1 łyżeczka (10 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pieczarka uprawna - 5 sztuk (100 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Szynka szwarcwaldzka - 1 plaster (20 g)

 Przygotowanie:

Pieczarki oczyścić, pokroić na drobne kawałki, cebulę
posiekać, podsmażyć na oliwie aż całość płynu wyparuje.
Doprawić solą i pieprzem. Plaster fileta z indyka rozbić,
posmarować musztardą, posiekanym czosnkiem,
przyprawić solą i pieprzem. Najlepiej odstawić na 2
godziny do lodówki. Na pierś nakładać porcję farszu
grzybowego, zwinąć w rulon, zawinąć w plaster
szynki.Ułożyć w naczyniu żaroodpornym i piec 30 - 45
minut, w 180 stopniach. Powstały sos zlać do rondelka,
zaprawić jogurtem.
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 JADŁOSPIS

 Pieczywo zjedz z hummusem i warzywami, do tego owoc

 Obiad (476 kcal)

 PRZEPIS: SURÓWKA Z SELERA I MARCHEWKI (1 PORCJA)

 PRZEPIS: PIECZARKOWA ROLADKA W SZYNCE PARMEŃSKIEJ (1 PORCJA)

 Roladkę zjedz z ziemniakiem i surówką



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

MAKARON WARZYWNY (63 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cukinia - 1 sztuka (250 g)
Marchew - 2 sztuki (90 g)

 Przygotowanie:

Warzywa pokroić w cienkie paseczki lub użyć obieraczki.
Poddusić chwilę na patelni z dodatkiem odrobiny wody i
soli.

PIETRUSZKOWE PESTO (182 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Czosnek - 2 ząbki (10 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Pietruszka, natka - 7 łyżeczek (42 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Słonecznik łuskany - 1 łyżka (10 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Pietruszkę, słonecznik, czosnek i oliwę wrzucić do
blendera, zmiksować. Pesto konsystencją ma
przypominać bardzo gęsty sos. Doprawić solą i pieprzem.
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 JADŁOSPIS

 Kolacja (245 kcal)

 PRZEPIS: MAKARON WARZYWNY (1 PORCJA)

 PRZEPIS: PIETRUSZKOWE PESTO (1 PORCJA)

 Makaron warzywny wymieszaj z pesto z pietruszki

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1711 kcal
Białko: 84.13 g
Tłuszcz: 57.56 g

Węglowodany ogółem: 254.96 g
Błonnik pokarmowy: 57.89 g



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

NOCNA OWSIANKA Z MALINAMI (406 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Kakao 16%, proszek - 1 łyżka (10 g)
Maliny - 1 i 2/3 szklanki (200 g)
Płatki owsiane górskie Kupiec - 1/3 szklanki (40 g)
Słonecznik łuskany - 1 łyżka (10 g)
Woda - 1/3 szklanki (100 ml)
Jogurt skyr naturalny - 150 g

 Przygotowanie:

Płatki owsiane wsypać do zamykanego pojemnika, np. do
słoika. Może być też miseczka z przykrywką. Następnie
dodać wodę, kakao i słonecznik, wymieszać. Zamknąć
pojemnik i wstawić na noc do lodówki albo zostawić na
blacie w kuchni. Używając malin mrożonych dołożyć je do
razu do owsianki. Jeśli świeżych dodać rano wraz z
jogurtem.

Łosoś wędzony (162 kcal) 1/3 sztuki (100 g)

Chleb żytni pełnoziarnisty (270 kcal) 3 kromki (120 g)

Chrzan (7 kcal) 1 łyżeczka (10 g)

WARZYWA DO POSIŁKU (75 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Ogórek - 1/2 sztuki (90 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Sałata liść - 5 sztuk (25 g)

 Przygotowanie:

Warzywa umyć, obrać i pokroić.
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 JADŁOSPIS

 Środa

 Śniadanie (406 kcal)

 PRZEPIS: NOCNA OWSIANKA Z MALINAMI (1 PORCJA)

 Drugie śniadanie (514 kcal)

 PRZEPIS: WARZYWA DO POSIŁKU (1 PORCJA)

 Zjedz kanapkę posmarowaną chrzanem, z wędzonym łososiem i warzywa
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SURÓWKA Z ŻÓŁTEJ PAPRYKI (96 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cebula czerwona - 1/4 sztuki (25 g)
Ogórek - 1/3 sztuki (60 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Papryka żółta - 1/2 sztuki (70 g)
Pomidor koktajlowy - 4 sztuki (80 g)

 Przygotowanie:

Paprykę, pomidorki oraz ogórka umyć i pokroić na
kawałki. Dodać posiekaną cebulkę. Polać oliwą i
wymieszać.

foto: Freepik.com

KALAFIOR PIECZONY Z CIECIERZYCĄ (355 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Ciecierzyca - 3 i 1/3 łyżki (50 g)
Kalafior - 1/2 sztuki (440 g)
Ksylitol Sante - 2/3 łyżeczki (4 g)
Oliwa z oliwek - 3/4 łyżki (8 ml)
Pietruszka, natka - 1 łyżeczka (6 g)
Pomidor koktajlowy - 5 sztuk (100 g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - kolendra, nasiona - 1/4 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - papryka, suszona - 1/3 łyżeczki (1 g)
Sos sojowy - 2/3 łyżeczki (3 g)

 Przygotowanie:

Piekarnik rozgrzać do 200 stopni. Kalafiora podzielić na
różyczki, duże róże pokroić na mniejsze, liście pociąć.
Puszkę lub słoik ciecierzycy odcedzić.W małej szklance
dokładnie wymieszać wszystkie składniki sosu (oliwę, sos
sojowy, papryka wędzona, papryka ostra, mielona
kolendra, sól, pieprz, ksylitol). Dużą blachę do pieczenia
wyłożyć papierem, wysypać kalafiora oraz ciecierzycę,
polać sosem i dokładnie natrzeć rękoma.Pomidorki
pokroić na połówki, dodać do kalafiora i wsunąć do
gorącego piekarnika. Piec przez 10 – 15 minut, po tym
czasie wymieszać i piec jeszcze 5 – 10 minut do
momentu, aż kalafior zrobi się złoty i bardzo miękki.
Posypać czarnym pieprzem, pietruszką lub koperkiem.
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 JADŁOSPIS

 Obiad (451 kcal)

 PRZEPIS: SURÓWKA Z ŻÓŁTEJ PAPRYKI (1 PORCJA)

 PRZEPIS: KALAFIOR PIECZONY Z CIECIERZYCĄ (1 PORCJA)

 Zrób podwójną porcję kalafiora



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

LECZO Z KURCZAKIEM (330 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (53 g)
Cukinia - 1/2 sztuki (125 g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry - 1/2 sztuki (100 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Papryka chili - 1/2 sztuki (10 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115 g)
Papryka zielona - 1/2 sztuki (70 g)
Papryka żółta - 1/2 sztuki (70 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Pomidory puszka - 1/2 szklanki (120 g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 2/3 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1 sztuka (2 g)
Przyprawy - papryka, suszona - 1 i 2/3 łyżeczki (5 g)
Przyprawy - ziele angielskie, mielone - 2/3 łyżeczki (2 g)

 Przygotowanie:

Pomidory obrać ze skórki. Pierś z kurczaka pokroić w
kostkę i podsmażyć na oliwie z oliwek. Paprykę, cukinię,
cebulę i pomidory pokroić w kostkę.Pokrojone warzywa
dusić na patelni razem z piersią z kurczaka, pomidorami z
puszki, ziarenkami ziela angielskiego i liściem laurowym
do osiągnięcia gęstej konsystencji. Doprawić do smaku.

Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal) 2 kromki (80 g)

Winogrona (97 kcal) 2 garście (140 g)
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 JADŁOSPIS

 Kolacja (330 kcal)

 PRZEPIS: LECZO Z KURCZAKIEM (1 PORCJA)

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1701 kcal
Białko: 116.59 g
Tłuszcz: 47.77 g

Węglowodany ogółem: 252.41 g
Błonnik pokarmowy: 61.37 g

 Czwartek

 Śniadanie (561 kcal)



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

OMLET WARZYWNY (284 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100 g)
Cukinia - 1/3 sztuki (100 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Papryka czerwona - 2/3 sztuki (130 g)
Pomidory suszone Iposea - 2 i 3/4 plastra (20 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 2 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Szpinak, świeży - 4 garście (100 g)

 Przygotowanie:

Suszone pomidory zalać wrzątkiem. Szpinak i resztę
warzyw umyć. Wszystkie warzywa w tym pomidory
suszone pokroić w drobną kostkę, szpinak posiekać. Jaja
wbić do miski, dodać warzywa i wymieszać, doprawić
pieprzem, bazylią, oregano. Rozgrzać patelnię, wlać olej,
poczekać aż się rozgrzeje i wlać masę. Smażyć pod
przykryciem na wolnym ogniu aż jaja się zetną.

JARMUŻOWY KOKTAJL Z POMARAŃCZĄ I JABŁKIEM (363 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Siemię lniane - 1 łyżka (10 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Jabłko - 1 sztuka (180 g)
Jarmuż - 20 g
Pomarańcza - 1 sztuka (240 g)
Woda - 2/3 szklanki (150 ml)

 Przygotowanie:

Wszystkie składniki przełożyć do misy
blendera.Zblendować wszystkie składniki na gładką
masę.Jak będzie zbyt gęsty dodać trochę wody.
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 JADŁOSPIS

 PRZEPIS: OMLET WARZYWNY (1 PORCJA)

 Drugie śniadanie (363 kcal)

 PRZEPIS: JARMUŻOWY KOKTAJL Z POMARAŃCZĄ I JABŁKIEM (1 PORCJA)



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

KALAFIOR PIECZONY Z CIECIERZYCĄ (355 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Ciecierzyca - 3 i 1/3 łyżki (50 g)
Kalafior - 1/2 sztuki (440 g)
Ksylitol Sante - 2/3 łyżeczki (4 g)
Oliwa z oliwek - 3/4 łyżki (8 ml)
Pietruszka, natka - 1 łyżeczka (6 g)
Pomidor koktajlowy - 5 sztuk (100 g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - kolendra, nasiona - 1/4 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - papryka, suszona - 1/3 łyżeczki (1 g)
Sos sojowy - 2/3 łyżeczki (3 g)

 Przygotowanie:

Piekarnik rozgrzać do 200 stopni. Kalafiora podzielić na
różyczki, duże róże pokroić na mniejsze, liście pociąć.
Puszkę lub słoik ciecierzycy odcedzić.W małej szklance
dokładnie wymieszać wszystkie składniki sosu (olej, sos
sojowy, papryka wędzona, papryka ostra, mielona
kolendra, sól, pieprz, ksylitol). Dużą blachę do pieczenia
wyłożyć papierem, wysypać kalafiora oraz ciecierzycę,
polać sosem i dokładnie natrzeć rękoma.Pomidorki
pokroić na połówki, dodać do kalafiora i wsunąć do
gorącego piekarnika. Piec przez 10 – 15 minut, po tym
czasie wymieszać i piec jeszcze 5 – 10 minut do
momentu, aż kalafior zrobi się złoty i bardzo miękki.
Posypać czarnym pieprzem, pietruszką lub koperkiem.

SURÓWKA Z SELERA I MARCHEWKI (104 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jabłko - 1/2 sztuki (90 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 1 łyżka (25 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Seler korzeniowy - 1/2 sztuki (150 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Seler i marchew obierać i zetrzeć na tarce o grubych
oczkach. Dodać jogurt naturalny. Doprawić solą i
pieprzem.
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 JADŁOSPIS

 Obiad (459 kcal)

 PRZEPIS: KALAFIOR PIECZONY Z CIECIERZYCĄ (1 PORCJA)

 PRZEPIS: SURÓWKA Z SELERA I MARCHEWKI (1 PORCJA)

 Wybierz sos sojowy bez cukru
Zjedz drugą porcję kalafiora



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

LECZO Z KURCZAKIEM (330 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (53 g)
Cukinia - 1/2 sztuki (125 g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry - 1/2 sztuki (100 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Papryka chili - 1/2 sztuki (10 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115 g)
Papryka zielona - 1/2 sztuki (70 g)
Papryka żółta - 1/2 sztuki (70 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Pomidory puszka - 1/2 szklanki (120 g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 2/3 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1 sztuka (2 g)
Przyprawy - papryka, suszona - 1 i 2/3 łyżeczki (5 g)
Przyprawy - ziele angielskie, mielone - 2/3 łyżeczki (2 g)

 Przygotowanie:

Pomidory obrać ze skórki. Pierś z kurczaka pokroić w
kostkę i podsmażyć na oliwie z oliwek. Paprykę, cukinię,
cebulę i pomidory pokroić w kostkę.Pokrojone warzywa
dusić na patelni razem z piersią z kurczaka, pomidorami z
puszki, ziarenkami ziela angielskiego i liściem laurowym
do osiągnięcia gęstej konsystencji. Doprawić do smaku.

Chleb żytni pełnoziarnisty (270 kcal) 3 kromki (120 g)

Ogórek (12 kcal) 1/2 sztuki (90 g)

Papryka czerwona (34 kcal) 1/2 sztuki (120 g)

Pomidor (26 kcal) 1 sztuka (170 g)

Szynka, z indyka (38 kcal) 3 plastry (45 g)

Sałata liść (5 kcal) 6 sztuk (30 g)
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 Kolacja (330 kcal)

 PRZEPIS: LECZO Z KURCZAKIEM (1 PORCJA)

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1713 kcal
Białko: 87.21 g
Tłuszcz: 47.6 g

Węglowodany ogółem: 285.95 g
Błonnik pokarmowy: 69.79 g

 Piątek

 Śniadanie (385 kcal)

 Chleb zjedz z wędlina i warzywami



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

CHIA W MALINACH (397 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Orzechy włoskie - 1/2 garści (15 g)
Maliny - 1 szklanka (120 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 3/4 szklanki (200 ml)
Chia nasiona Sante - 3 i 1/2 łyżki (35 g)

 Przygotowanie:

3 łyżki nasion chia zalać zimnym mlekiem i odstawić do
lodówki na kilka godzin.Maliny zmiksować na gładki mus.
Nałożyć warstwowo do szklaneczki.Posypać orzechami.

DORSZ Z SOSEM BAZYLIOWYM I RYŻEM (521 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Dorsz świeży, filety bez skóry - 1 i 1/2 sztuki (150 g)
Bazylia, świeża - 4 garście (12 g)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Czosnek - 2 ząbki (10 g)
Jogurt naturalny typ grecki Bakoma - 2 łyżki (40 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Rozmaryn, świeży - 1 łyżeczka (5 g)
Ryż brązowy - 1/3 szklanki (70 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Sok z cytryny - 3 łyżki (18 ml)

 Przygotowanie:

Filet z dorsza dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Rybę
doprawić cytryną, solą, pieprzem, kurkumą, oregano i
bazylią. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek. Dodać połowę
ząbków czosnku i gałązki rozmarynu. Na gorącą patelnię
położyć filety z dorsza. Smażymy około 10 minut aż ryba
będzie gotowa. Cebulkę z resztą czosnku podsmażyć na
patelni. Dodać świeże listki bazylii. Następnie bazylię z
cebulką zblendować na gładką masę. Dodać jogurt grecki.
Dokładnie wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Ryż
ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu. Rybę
serwować z ryżem, polaną sosem bazyliowym. Ozdobić
gałązkami rozmarynu.
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 Drugie śniadanie (397 kcal)

 PRZEPIS: CHIA W MALINACH (1 PORCJA)

 Obiad (521 kcal)

 PRZEPIS: DORSZ Z SOSEM BAZYLIOWYM I RYŻEM (1 PORCJA)

 Zrób podwójną porcję



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

CUKINIA FASZEROWANA KASZĄ (423 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cukinia - 1 sztuka (250 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Indyk, mięso mielone - 1/3 szklanki (60 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Ser mozzarella, z obniżoną zawartością tłuszczu - 1/2
sztuki (60 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Kasza jęczmienna, pęczak - 50 g

 Przygotowanie:

Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Cukinię przekroić wzdłuż
na pół, miąższ ponacinać w kratkę na głębokość ok. 1 cm,
zachowując ok. 1/2 cm brzegów. Natrzeć ją startym
czosnkiem, solą, pieprzem oraz 1/2 łyżki oliwy. Połówki
cukinii piec przez ok. 30 minut. Ugotować kaszę pęczak
zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Za pomocą łyżki
wyjąć miąższ z podpieczonej cukinii, zostawiając skórkę i
ok. 1/2 cm miąższu przy skórce. Na patelnię wlać 1/2
łyżki oliwy i podsmażyć mięso, dodać ugotowaną kaszę,
miąższ i chwilę wszystko podsmażyć, następnie dodać
obranego i pokrojonego w kosteczkę pomidora,
wymieszać i smażyć jeszcze przez pół minuty. Farsz
włożyć w wydrążone połówki cukinii, posypać serem i
zapiekać przez 30 minut. 

foto: Freepik.com
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 Kolacja (423 kcal)

 PRZEPIS: CUKINIA FASZEROWANA KASZĄ (1 PORCJA)

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1726 kcal
Białko: 111.19 g
Tłuszcz: 52.43 g

Węglowodany ogółem: 231.71 g
Błonnik pokarmowy: 52.81 g



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

ŚNIADANIOWE SUPER BOWL IO (448 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Dynia, pestki - 1/3 garści (5 g)
Borówka - 1 garść (50 g)
Kiwi - 1 sztuka (75 g)
Maliny - 1/3 szklanki (50 g)
Mleczko kokosowe House of Asia - 10 łyżek (100 ml)
Płatki owsiane górskie Kupiec - 1/3 szklanki (40 g)
Słonecznik łuskany - 1 łyżka (10 g)
Woda - 1/2 szklanki (130 ml)

 Przygotowanie:

Płatki zalać ciepłą wodą i poczekać aż trochę zmiękną.
Dolać mleczko kokosowe, wymieszać. Podawać z
owocami i nasionami.

Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal) 2 kromki (80 g)

Jabłko (83 kcal) 1 sztuka (180 g)

Papryka czerwona (35 kcal) 1/2 sztuki (125 g)

Pomidor (26 kcal) 1 sztuka (170 g)

POMIDOROWA PASTA Z CZERWONEJ SOCZEWICY (125 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Soczewica czerwona, nasiona suche - 1/4 szklanki (50 g)
Czosnek - 2 ząbki (10 g)
Pietruszka, natka - 1 i 2/3 łyżeczki (10 g)
Suszone pomidory w oliwie Gardenfoods - 4 i 1/4 plastra
(30 g)
Woda - 3/4 szklanki (180 ml)

 Przygotowanie:

Soczewicę dokładnie opłukać na sitku i zalać szklanką
wody, gotować aż wchłonie całą wodę. Wszystkie
składniki włożyć do miseczki i zmiksować na pastę.
Doprawić do smaku. Posypać pietruszką.
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 Sobota

 Śniadanie (448 kcal)

 PRZEPIS: ŚNIADANIOWE SUPER BOWL IO (1 PORCJA)

 Drugie śniadanie (449 kcal)

 PRZEPIS: POMIDOROWA PASTA Z CZERWONEJ SOCZEWICY (2 PORCJE)

 Zjedz kanapki z pastą z soczewicy i warzywa



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

DORSZ Z SOSEM BAZYLIOWYM I RYŻEM (456 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Dorsz świeży, filety bez skóry - 1 i 1/2 sztuki (150 g)
Bazylia, świeża - 4 garście (12 g)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Czosnek - 2 ząbki (10 g)
Jogurt naturalny typ grecki Bakoma - 2 łyżki (40 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Rozmaryn, świeży - 1 łyżeczka (5 g)
Ryż brązowy - 1/4 szklanki (50 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Sok z cytryny - 3 łyżki (18 ml)

 Przygotowanie:

Filet z dorsza dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Rybę
doprawić cytryną, solą, pieprzem, kurkumą, oregano i
bazylią. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek. Dodać połowę
ząbków czosnku i gałązki rozmarynu. Na gorącą patelnię
położyć filety z dorsza. Smażymy około 10 minut aż ryba
będzie gotowa. Cebulkę z resztą czosnku podsmażyć na
patelni. Dodać świeże listki bazylii. Następnie bazylię z
cebulką zblendować na gładką masę. Dodać jogurt grecki.
Dokładnie wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Ryż
ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu. Rybę
serwować z ryżem, polaną sosem bazyliowym. Ozdobić
gałązkami rozmarynu.

Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal) 2 kromki (80 g)

Kalarepa (24 kcal) 1/2 sztuki (80 g)

Marchew (13 kcal) 1 sztuka (45 g)

Papryka czerwona (34 kcal) 1/2 sztuki (120 g)

POMIDOROWA PASTA Z CZERWONEJ SOCZEWICY (125 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Soczewica czerwona, nasiona suche - 1/4 szklanki (50 g)
Czosnek - 2 ząbki (10 g)
Pietruszka, natka - 1 i 2/3 łyżeczki (10 g)
Suszone pomidory w oliwie Gardenfoods - 4 i 1/4 plastra
(30 g)
Woda - 3/4 szklanki (180 ml)

 Przygotowanie:

Soczewicę dokładnie opłukać na sitku i zalać szklanką
wody, gotować aż wchłonie całą wodę. Wszystkie
składniki włożyć do miseczki i zmiksować na pastę.
Doprawić do smaku. Posypać pietruszką.
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 Obiad (456 kcal)

 PRZEPIS: DORSZ Z SOSEM BAZYLIOWYM I RYŻEM (1 PORCJA)

 Zjedz druga porcję dania

 Kolacja (376 kcal)

 PRZEPIS: POMIDOROWA PASTA Z CZERWONEJ SOCZEWICY (2 PORCJE)

 Warzywa pokrój w słupki i zjedz z pastą z soczewicy i pieczywem



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

Chleb żytni pełnoziarnisty (90 kcal) 1 kromka (40 g)

JAJECZNICA Z WARZYWAMI IO (269 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100 g)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Cukinia - 1/3 sztuki (100 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Pieczarka uprawna - 6 sztuk (120 g)

 Przygotowanie:

Usmażyć pieczarki, cukinię, cebulę i paprykę na patelni z
łyżeczką oliwy. Dodać jajka i wymieszać Przyprawić
według gustu.

SAŁATKA Z POMIDORÓW (84 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Czosnek - 1/3 ząbka (2 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pomidor - 1/2 sztuki (88 g)
Pomidor koktajlowy - 1 i 1/4 sztuki (25 g)
Pomidor żółty - 1/2 sztuki (88 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Rukola - 1/4 garści (5 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Sok z cytryny - 1/3 łyżki (2 ml)

 Przygotowanie:

Wszystkie pomidory umyć i pokroić dowolnie w plastry,
ćwiartki lub połówki. Liście rukoli umyć i osuszyć.
Przygotować sos łącząc oliwę z sokiem cytryny i
przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Doprawić solą i
pieprzem.Wyłożyć na talerzu rukolę i warstwę pomidorów i
polać sosem.

Orzechy włoskie (200 kcal) 1 garść (30 g)

Brzoskwinia (40 kcal) 1 sztuka (85 g)

Jogurt naturalny 2% tłuszczu (90 kcal) 7 i 1/2 łyżki (150 g)

 16

 JADŁOSPIS

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1729 kcal
Białko: 75.9 g
Tłuszcz: 51.64 g

Węglowodany ogółem: 282.65 g
Błonnik pokarmowy: 51.76 g

 Niedziela

 Śniadanie (443 kcal)

 PRZEPIS: JAJECZNICA Z WARZYWAMI IO (1 PORCJA)

 PRZEPIS: SAŁATKA Z POMIDORÓW (1 PORCJA)

 Drugie śniadanie (343 kcal)



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

Otręby pszenne (13 kcal) 1/5 szklanki (7 g)

PIZZA DOMOWA PEŁNOZIARNISTA (604 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cebula - 1/4 sztuki (30 g)
Czosnek - 2 ząbki (10 g)
Masło - 2/3 łyżeczki (3 g)
Mąka pszenna pełnoziarnista - pełne ziarno Lubella - 3/4
szklanki (100 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pieczarka uprawna - 2 sztuki (40 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 3 i 1/3 łyżeczki (10 g)
Ser mozzarella, z obniżoną zawartością tłuszczu - 1/2
sztuki (60 g)
Sól biała - 1/3 łyżeczki (2 g)
Szynka wiejska - 1 plaster (15 g)
Woda - 1/4 szklanki (70 ml)
Passata pomidorowa - 3 łyżki (30 g)
Drożdże suszone instant - 3 g

 Przygotowanie:

Mąkę i sól przesiać do dużej miski, dodać ciepłą wodę,
suche drożdże (1/2 torebki) i oliwę. Zagnieść ciasto,
można to robić hakiem robota typu kitchen aid.
Uformować kulę, przykryć ściereczką i odstawić do
wyrośnięcia na ok. pół godziny w ciepłe miejsce.Ciasto
ma mieć elastyczną konsystencję i łatwo odchodzić od
ręki. Najlepiej dodawać powoli wodę i kontrolować
elastyczność ciasta.
W międzyczasie przygotować sos: w garnku rozpuścić
masło, dodać oliwę. Czosnek zetrzeć na drobnej tarce
albo posiekać, włożyć do garnka, chwilę podsmażyć.
Dodać przecier pomidorowy i przyprawy. Zagotować i od
czasu do czasu mieszając gotować na małym ogniu przez
10 minut. Ostudzić. 
Przygotować dodatki: pokroić ser na małe kawałki,
pokroić cebulę, pieczarki, szynkę na mniejsze
kawałki.Ciasto przełożyć na papier do pieczenia posypany
lekko mąką i delikatnie rozciągać zostawiając grubsze
brzegi. Nie wałkować ciasta!! Rozprowadzić sos na pizzy
zataczając koła. Wyłożyć mozzarelle i resztę dodatków,
posypać oregano, pieprzem i piec: - na blasze około 15
minut -na kamieniu do pizzy około 7-8 minut (nagrzanym
wcześniej w 250 stopniach około 15 minut) - aż brzegi się
zarumienią.

Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal) 2 kromki (80 g)

Mandarynki (82 kcal) 3 sztuki (195 g)

Szynka z indyka (26 kcal) 30 g
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 Zjedz pokrojoną brzoskwinię z jogurtem, otrębami i orzechami

 Obiad (604 kcal)

 PRZEPIS: PIZZA DOMOWA PEŁNOZIARNISTA (1 PORCJA)

 Użyj mąki typ 1850

 Kolacja (363 kcal)



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

WARZYWA DO POSIŁKU (75 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Ogórek - 1/2 sztuki (90 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Sałata liść - 5 sztuk (25 g)

 Przygotowanie:

Warzywa umyć, obrać i pokroić.
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 PRZEPIS: WARZYWA DO POSIŁKU (1 PORCJA)

 Zjedz kanapkę z szynką i warzywami, do tego mandarynki

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 1753 kcal
Białko: 92.93 g
Tłuszcz: 60.28 g

Węglowodany ogółem: 241.57 g
Błonnik pokarmowy: 42.12 g



 WYZWANIE:NIE CZEKAJ 1700 KCAL

 1

 LISTA ZAKUPÓW

 Chleb żytni pełnoziarnisty 800 g
 Otręby pszenne 7 g
 Ryż brązowy 120 g
 Płatki owsiane górskie Kupiec 80 g
 Kasza jęczmienna, pęczak 50 g
 Mąka pszenna pełnoziarnista - pełne ziarno Lubella 100 g

 Ogórek 740 g (4 sztuki)
 Papryka czerwona 1425 g (6 i 1/4 sztuki)
 Pomidor 1618 g (9 i 1/2 sztuki)
 Ziemniaki późne 270 g (3 sztuki)
 Chrzan 10 g
 Sałata liść 80 g (16 sztuk)
 Kalarepa 80 g (1/2 sztuki)
 Marchew 315 g (7 sztuk)
 Jarmuż 20 g
 Cebula 386 g (3 i 2/3 sztuki)
 Czosnek 82 g
 Cebula czerwona 25 g (1/4 sztuki)
 Papryka żółta 210 g (1 i 1/2 sztuki)
 Pomidor koktajlowy 505 g (25 i 1/4 sztuki)
 Seler korzeniowy 450 g (1 i 1/3 sztuki)
 Pieczarka uprawna 360 g (18 sztuk)
 Mix sałat 80 g
 Szpinak, świeży 150 g
 Cieciorka konserwowa 60 g
 Cukinia 950 g (3 i 3/4 sztuki)
 Pietruszka, natka 74 g
 Ciecierzyca 100 g
 Kalafior 880 g (1 sztuka)
 Papryka chili 20 g (1 sztuka)

 Produkty zbożowe

 Warzywa
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 Papryka zielona 140 g (1 sztuka)
 Pomidory puszka 240 g
 Pomidory suszone Iposea 20 g
 Soczewica czerwona, nasiona suche 100 g
 Suszone pomidory w oliwie Gardenfoods 60 g
 Pomidor żółty 88 g (1/2 sztuki)
 Rukola 5 g

 Jogurt naturalny 2% tłuszczu 230 g
 Maślanka naturalna "Mlekpol" 125 ml
 Mleko spożywcze 2% tłuszczu 200 ml
 Jogurt naturalny typ grecki Bakoma 80 g
 Jogurt naturalny 1,5% tł. 75 g
 Ser feta 30 g
 Kefir 2% tłuszczu 240 ml
 Jogurt skyr naturalny 150 g
 Ser mozzarella, z obniżoną zawartością tłuszczu 120 g (1 sztuka)

 Jajko na miękko 100 g (2 sztuki)
 Szynka, z indyka 45 g
 Szynka z indyka 30 g
 Indyk, pierś bez skóry 300 g (3 sztuki)
 Szynka szwarcwaldzka 40 g
 Kurczak brojler, pierś bez skóry 200 g (1 sztuka)
 Jaja kurze całe 200 g (4 sztuki)
 Indyk, mięso mielone 60 g
 Szynka wiejska 15 g

 Oliwa z oliwek 106 ml
 Masło sezamowe, tahini 10 g

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze
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 Masło 3 g

 Kakao 16%, proszek 10 g
 Ksylitol Sante 8 g
 Drożdże suszone instant 3 g

 Łosoś wędzony 100 g (1/3 sztuki)
 Dorsz świeży, filety bez skóry 300 g (3 sztuki)

 Pomarańcza 480 g (2 sztuki)
 Persymona, kaki 250 g (1 sztuka)
 Winogrona 140 g
 Jabłko 630 g (3 i 1/2 sztuki)
 Orzechy włoskie 55 g
 Brzoskwinia 170 g (2 sztuki)
 Mandarynki 195 g (3 sztuki)
 Banan 360 g (3 sztuki)
 Siemię lniane 20 g
 Maliny 370 g
 Chia nasiona Sante 35 g
 Oliwki zielone marynowane 20 g
 Awokado 70 g (1/2 sztuki)
 Słonecznik łuskany 30 g
 Dynia, pestki 5 g
 Borówka 50 g
 Kiwi 75 g (1 sztuka)
 Mleczko kokosowe House of Asia 100 ml

 Woda 910 ml

 Cukier i słodycze

 Ryby i owoce morza

 Owoce, orzechy i nasiona

 Napoje
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 Sok z cytryny 42 ml

 Przyprawa piernik - przyprawa do piernika WSF 6 g
 Bazylia, świeża 24 g
 Przyprawy - bazylia, suszona 4 g
 Przyprawy - kurkuma, mielona 2 g
 Przyprawy - oregano, suszone 13 g
 Przyprawy - pieprz czarny, suszony 11 g
 Rozmaryn, świeży 10 g
 Sól morska Sante 8 g
 Musztarda sarepska Kamis 28 g
 Sól biała 4 g
 Cynamon 1 g
 Przyprawy - papryka chili, w proszku 6 g
 Przyprawy - kolendra, nasiona 2 g
 Przyprawy - papryka, suszona 12 g
 Sos sojowy 6 g
 Przyprawy - liść laurowy, suszony 4 g (2 sztuki)
 Przyprawy - ziele angielskie, mielone 4 g
 Passata pomidorowa 30 g

 Przyprawy


