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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS

Poniedziałek
Śniadanie (400 kcal)
KAKAOWY PUDDING CHIA Z TRUSKAWKAMI (400 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KAKAOWY PUDDING CHIA Z TRUSKAWKAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Orzechy włoskie - 1/2 garści (15 g)
Cynamon - 1/4 łyżeczki (1 g)
Kakao 16%, proszek - 1 łyżka (10 g)
Ksylitol Sante - 1 łyżeczka (7 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 2/3 szklanki (150 ml)
Truskawki - 1 szklanka (150 g)
Chia nasiona Sante - 2 i 1/2 łyżki (25 g)

W rondelku zagotować mleko z cynamonem, ksylitolem i
kakao. Zdjąć z ognia, odstawić do przestygnięcia.
Następnie dodać chia, dokładnie wymieszać i odstawić do
lodówki najlepiej na całą noc. Truskawek zmiksować na
mus i polać nim gotowy pudding.Udekorować orzechami.

Drugie śniadanie (316 kcal)
Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal)
Kindziuk - szynka surowa dojrzewająca PMB (32 kcal)

2 kromki (80 g)
2 sztuki (12 g)

Masło (33 kcal)

1 łyżeczka (5 g)

Ogórek (12 kcal)

1/2 sztuki (90 g)

Papryka czerwona (33 kcal)
Pomidor (26 kcal)

1/2 sztuki (115 g)
1 sztuka (170 g)

Chleb zjedz z wędliną i warzywami

Obiad (738 kcal)
Ryż basmati "Kupiec" (174 kcal)

3 i 1/3 łyżki (50 g)
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
KURCZAK TIKKA MASALA (564 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KURCZAK TIKKA MASALA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1 łyżeczka (4 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Imbir, korzeń - 1/8 sztuki (5 g)
Jogurt typu greckiego 10% OSM - 3 i 3/4 łyżki (75 g)
Ksylitol Sante - 2/3 łyżeczki (4 g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry - 1/2 sztuki (100 g)
Masło klarowane SM Mlekovita - 1/2 łyżeczki (4 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 2/3 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - kmin rzymski, suszony - 16 i 2/3 łyżeczki (50
g)
Przyprawy - papryka, suszona - 2/3 łyżeczki (2 g)
Sok z cytryny - 1/3 łyżki (2 ml)
Przyprawy - garam masala Kotanyi - 1/2 łyżeczki (4 g)
Passata pomidorowa - 17 i 1/2 łyżki (175 g)

MARYNATA
100 g jogurtu naturalnego
1 łyżka oliwy
po 1 łyżeczce: startego imbiru, cynamonu, ostrej papryki,
kminu rzymskiego, 1/2 łyżeczki garam masala
SOS
350 ml przecieru pomidorowego (passaty)
2 starte ząbki czosnku
1 łyżka masła
po 1 łyżeczce: ostrej i słodkiej papryki, kminu rzymskiego
w proszku
1/2 łyżeczki garam masala
1 łyżeczka ksylitolu
1/2 łyżki soki z cytryny
5 - 6 łyżek jogurtu
Kurczaka pokroić w kostkę około 2 cm, posypać solą i
pieprzem, włożyć do miski ze wszystkimi składnikami
marynaty, wymieszać i odstawić na minimum 30 minut
(choć lepiej na dłużej - kilka godzin lub nawet całą noc do
lodówki). Przed smażeniem ocieplić w temperaturze
pokojowej.Kurczaka wyjąć z marynaty i papierowymi
ręcznikami usunąć jej nadmiar. Mięso zgrillować na
patelni grillowej lub obsmażyć na zwykłej patelni z każdej
strony po minucie na średnim ogniu (kawałki kurczaka
można nadziać na patyczki szaszłykowe aby ułatwić sobie
obracanie).W garnku roztopić masło razem z czosnkiem.
Podsmażyć na umiarkowanym ogniu przez minutę, dodać
wszystkie przyprawy i mieszając smażyć przez
minutę.Dodać pomidory, ksylitol, sok z cytryny i sól,
świeżo zmielony pieprz i zagotować. Przykryć, zmniejszyć
ogień do minimum i gotować pod przykryciem przez 10
minut, od czasu do czasu zamieszać.Dodać obsmażone
kawałki kurczaka i gotować pod przykryciem na bardzo
małym ogniu przez około 10 - 15 minut, lub do czasu aż
mięso będzie idealnie miękkie.Podawać z jogurtem
naturalnym.

Kurczaka zjedz z ryżem
Zrób podwójną porcję

Kolacja (380 kcal)
Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal)

2 kromki (80 g)
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
SPRING ROLLS Z WARZYWAMI I SZYNKĄ (200 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: SPRING ROLLS Z WARZYWAMI I SZYNKĄ (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Szczypiorek - 1/8 sztuki (2 g)
Ogórek - 1 sztuka (170 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (125 g)
Szynka "mamut" "SOBSMAK" - 4 plastry (80 g)
Sałata liść - 8 sztuk (40 g)

Umyj i osusz liście sałaty.
Paprykę i ogórek pokrój w kawałki.
Na każdym liściu sałaty ułóż plaster szynki oraz kawałki
ogórka i papryki.
Zwiń całość w rulon i przewiąż szczypiorkiem.

Roladki zjedz z chlebem
Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1834 kcal
Białko: 86.8 g
Tłuszcz: 70.66 g

Węglowodany ogółem: 239.73 g
Błonnik pokarmowy: 48.48 g

Wtorek
Śniadanie (260 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 koktajlowy (18 kcal)

5 sztuk (100 g)

Szynka z indyka (17 kcal)

20 g

Chleb zjedz z szynką i warzywami

Drugie śniadanie (533 kcal)
PŁATKI OWSIANE Z JOGURTEM I JABŁKIEM (533 kcal)

1 porcja

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

Przygotowanie:

Orzechy włoskie - 3/4 garści (25 g)
Jabłko - 1 sztuka (180 g)
Płatki owsiane górskie Kupiec - 1/2 szklanki (50 g)
Jogurt skyr naturalny - 150 g

Jogurt wymieszać z płatkami, pokrojonym w kostkę
jabłkiem i orzechami.
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Obiad (738 kcal)
Ryż basmati "Kupiec" (174 kcal)

3 i 1/3 łyżki (50 g)

KURCZAK TIKKA MASALA (564 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KURCZAK TIKKA MASALA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1 łyżeczka (4 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Imbir, korzeń - 1/8 sztuki (5 g)
Jogurt typu greckiego 10% OSM - 3 i 3/4 łyżki (75 g)
Ksylitol Sante - 2/3 łyżeczki (4 g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry - 1/2 sztuki (100 g)
Masło klarowane SM Mlekovita - 1/2 łyżeczki (4 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 2/3 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - kmin rzymski, suszony - 16 i 2/3 łyżeczki (50
g)
Przyprawy - papryka, suszona - 2/3 łyżeczki (2 g)
Sok z cytryny - 1/3 łyżki (2 ml)
Przyprawy - garam masala Kotanyi - 1/2 łyżeczki (4 g)
Passata pomidorowa - 17 i 1/2 łyżki (175 g)

Potrawa powinna być już gotowa

Kurczaka zjedz z ryżem
Zjedz drugą porcję dania

Kolacja (285 kcal)
BOCZNIAKI SMAŻONE Z PIETRUSZKĄ (285 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: BOCZNIAKI SMAŻONE Z PIETRUSZKĄ (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Sezam, nasiona - 1 łyżka (10 g)
Boczniaki - 5 sztuk (250 g)
Czosnek - 2 ząbki (10 g)
Ksylitol Sante - 1 łyżeczka (7 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Pietruszka, natka - 4 łyżeczki (24 g)
Sos sojowy - 3 łyżeczki (15 g)
Sok z cytryny - 2 łyżki (12 ml)

Boczniaki umyć, osuszyć ręcznikiem papierowym i
pokroić. Natkę i czosnek posiekać. Wszystkie składniki
przełożyć do miski, wymieszać i odstawić do lodówki na
godzinę. Na patelni rozgrzać oliwę i wrzucić całą
zawartość miski. Smażyć na średnim ogniu tak, żeby cały
płyn odparował, a boczniaki się zarumienią.Podawać z
sezamem.

Użyj sosu sojowego bez cukru
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1816 kcal
Białko: 92.45 g
Tłuszcz: 69.01 g

Węglowodany ogółem: 236.5 g
Błonnik pokarmowy: 39.88 g

Środa
Śniadanie (546 kcal)
KOKOSOWY JOGURT Z MANGO (546 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KOKOSOWY JOGURT Z MANGO (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Wiórki kokosowe - 2 łyżki (12 g)
Jogurt typu greckiego 10% OSM - 10 łyżek (200 g)
Limonka - 1/2 sztuki (50 g)
Mango - 1/2 sztuki (150 g)
Mięta pieprzowa, świeża - 1 łyżeczka (5 g)
Płatki owsiane górskie Kupiec - 1/4 szklanki (30 g)

Jogurt wymieszać z wiórkami kokosowymi i otartą skórką
z limonki. Pokroić mango, skropić sokiem z limonki. Do
miseczki wyłożyć mango, na to jogurt, a na wierzch płatki
owsiane (można też płatki namoczyć wcześniej i
wymieszać z jogurtem). Udekorować świeżą miętą.

Drugie śniadanie (357 kcal)
Łosoś wędzony (114 kcal)
Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal)
Ogórek (12 kcal)
Papryka czerwona (33 kcal)
Pomidor koktajlowy (18 kcal)

1/4 sztuki (70 g)
2 kromki (80 g)
1/2 sztuki (90 g)
1/2 sztuki (115 g)
5 sztuk (100 g)

Chleb zjedz z rybą i warzywami
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Obiad (631 kcal)
KASZA PO MEKSYKAŃSKU (631 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KASZA PO MEKSYKAŃSKU (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/4 sztuki (25 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Fasola czerwona, konserwowa - 1/4 szklanki (50 g)
Kukurydza konserwowa Pudliszki - 3 łyżki (45 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1 łyżka (10 ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115 g)
Pomidory puszka - 1/2 szklanki (120 g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - kmin rzymski, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Ser mozzarella OSM - 1/3 sztuki (40 g)
Kasza jęczmienna, pęczak - 80 g

Na dużej patelni, na rozgrzanym oleju zeszklić pokrojoną
w kosteczkę cebulę, dodać starty czosnek, chilli, kmin
rzymski, oregano- mieszając smażyć przez 1 minutę.
Dodać pomidory, wymieszać i doprawić. Przykryć i dusić
przez około 15 minut na umiarkowanym ogniu, co jakiś
czas mieszając. Dorzucić pokrojoną w kosteczkę paprykę i
kukurydzę. Gotować pod przykryciem przez około 10
minut. Na koniec dodać fasolę i gotować pod przykryciem
przez około 3 minuty. Podawać z ugotowaną kaszą i
pokrojonym na mniejsze kawałki serem.

Zrób podwójną porcję

Kolacja (303 kcal)
KANAPKI Z BIAŁYM SEREM I POMIDOREM (303 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KANAPKI Z BIAŁYM SEREM I POMIDOREM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni pełnoziarnisty - 2 kromki (80 g)
Pietruszka, natka - 1/2 łyżeczki (3 g)
Pomidor - 1/2 sztuki (85 g)
Ser twarogowy półtłusty - 4 łyżki (80 g)

Nałożyć na kromkI chleba plaster sera, położyć pomidora i
posypać pietruszką.

Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1837 kcal
Białko: 82.68 g
Tłuszcz: 64.02 g

Węglowodany ogółem: 263.7 g
Błonnik pokarmowy: 37.19 g
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS

Czwartek
Śniadanie (466 kcal)
Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal)

2 kromki (80 g)

JAJECZNICA (211 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: JAJECZNICA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jajka kurze, całe - 2 sztuki (102 g)
Masło - 2 łyżeczki (10 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Podgrzej na patelni masło. Rozbij jajka i mieszaj je na
patelni. Dodaj sól i pieprz. Czas smażenia wedle uznania,
ok. 3-5 minut.

WARZYWA DO POSIŁKU (75 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: WARZYWA DO POSIŁKU (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

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

Warzywa umyć, obrać i pokroić.

Jajecznicę zjedz z pieczywem i warzywami

Drugie śniadanie (269 kcal)
KOKTAJL Z JARMUŻU (269 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KOKTAJL Z JARMUŻU (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Banan - 1 sztuka (120 g)
Jarmuż - 100 g
Kiwi - 1 sztuka (75 g)
Orzechy nerkowca - 1/3 garści (15 g)
Woda - 1 szklanka (240 ml)

Zblendować wszystkie składniki na gładki koktajl.
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Obiad (631 kcal)
KASZA PO MEKSYKAŃSKU (631 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KASZA PO MEKSYKAŃSKU (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/4 sztuki (25 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Fasola czerwona, konserwowa - 1/4 szklanki (50 g)
Kukurydza konserwowa Pudliszki - 3 łyżki (45 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1 łyżka (10 ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115 g)
Pomidory puszka - 1/2 szklanki (120 g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - kmin rzymski, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Ser mozzarella OSM - 1/3 sztuki (40 g)
Kasza jęczmienna, pęczak - 80 g

Danie powinno być już gotowe

Zjedz drugą porcję dania

Kolacja (437 kcal)
Chleb żytni pełnoziarnisty (90 kcal)

1 kromka (40 g)

CARPACCIO Z BURAKA Z KOZIM SEREM (347 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: CARPACCIO Z BURAKA Z KOZIM SEREM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Buraki - 2 sztuki (210 g)
Rukola - 2 garście (40 g)
Ser kozi, miękki - 2/3 sztuki (70 g)
Słonecznik łuskany - 1 łyżka (10 g)
Tymianek, świeży - 1 sztuka (10 g)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

Buraki wyszorować, zawinąć w folię aluminiową i upiec w
200 stopniach (ok. 1 godzinę do miękkości). Można też
użyć kupnych, gotowanych buraków. Ostudzone i obrane
buraki pokroić nożem lub szatkownicą w cienkie plastry.
Na środek talerza wyłożyć rukolę. Na talerzu ułożyć
plastry buraka. Posypać carpaccio pokruszonym serem i
słonecznikiem. Na koniec skropić sokiem z cytryny i
udekorować tymiankiem.Doprawić do smaku solą i
pieprzem.

Carpaccio zjedz z pieczywem
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1803 kcal
Białko: 79.91 g
Tłuszcz: 68.68 g

Węglowodany ogółem: 250.54 g
Błonnik pokarmowy: 39.13 g

Piątek
Śniadanie (507 kcal)
OWSIANKA Z MARCHEWKĄ, JABŁKIEM I CYNAMONEM (507 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: OWSIANKA Z MARCHEWKĄ, JABŁKIEM I CYNAMONEM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Orzechy włoskie - 1 garść (30 g)
Cynamon - 1/2 łyżeczki (2 g)
Jabłko - 1 sztuka (170 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Płatki owsiane górskie Kupiec - 1/4 szklanki (30 g)
Jogurt skyr naturalny - 150 g

Płatki zalać odrobiną ciepłej wody i pozostawić na kilka
minut aby zmiękły. Jabłko i marchew obierać i zetrzeć na
tarce, dodać do płatków, przyprawić cynamonem.
Wymieszać z jogurtem i orzechami. Można również nie
namaczać płatków z wodą tylko całość wymieszać.
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Drugie śniadanie (395 kcal)
SAŁATKA Z KOMOSĄ RYŻOWĄ (395 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: SAŁATKA Z KOMOSĄ RYŻOWĄ (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Awokado - 1/2 sztuki (70 g)
Bulion warzywny - 1/3 szklanki (80 ml)
Cebula czerwona - 1/4 sztuki (25 g)
Fasola czerwona, konserwowa - 1/8 szklanki (20 g)
Kukurydza konserwowa Pudliszki - 2 łyżki (30 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Papryka chili - 1/2 sztuki (10 g)
Pomidor koktajlowy - 5 sztuk (100 g)
Przyprawy - kolendra liście, suszona - 1 łyżeczka (3 g)
Quinoa Sante 250g - 3 łyżki (30 g)
Sok z limonki - 1 łyżka (6 ml)
Sałata liść - 4 sztuki (20 g)

Fasolkę z puszki odcedzić. Komosę wsypać do garnka i
wypłukać. Odcedzić, wlać bulion w ilości 1 cm ponad
poziom komosy (może być też woda). Przykryć i
zagotować. Zmniejszyć ogień i gotować przez ok. 15
minut aż komosa wchłonie cały płyn i będzie miękka.
Limonkę pokroić na ćwiartki, odłożyć 2 kawałki do
podania, z reszty wycisnąć sok. Ugotowaną komosę
wymieszać z łyżką oliwy, łyżką soku z limonki oraz
kolendrą. Na dno 2 miseczek lub głębokich talerzy (lub
bezpośrednio do lunchboxów) włożyć posiekaną sałatę,
wkoło ułożyć komosę ryżową, fasolkę oraz kukurydzę oraz
obrane i pokrojone na kawałki awokado (można je skropić
sokiem z limonki aby nie ściemniało).Dodać pokrojone na
połówki pomidorki koktajlowe, posiekaną w piórka
czerwoną cebulę oraz posiekaną papryczkę chili bez
pestek. Całość polać mieszanką 2 łyżek oliwy, 1 łyżki soku
z limonki, soli i pieprzu. Udekorować kolendrą i włożyć
kawałek limonki.

Obiad (687 kcal)
MIGDALOWY PSTRĄG Z FRYTKAMI Z BATATA (687 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: MIGDALOWY PSTRĄG Z FRYTKAMI Z BATATA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Czosnek granulowany Kamis - 1 łyżeczka (10 g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20 ml)
Płatki migdałowe Helio - 1/8 szklanki (10 g)
Przyprawy - papryka, suszona - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - rozmaryn, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - tymianek, suszony - 1 łyżeczka (3 g)
Pstrąg, świeży - 1 sztuka (115 g)
Szparagi - 3 sztuki (90 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Sok z cytryny - 2 łyżki (12 ml)
Batat - 1 sztuka (230 g)

Batata obrać, pokroić na frytki, lekko spryskać oliwą,
doprawić suszonym czosnkiem i tymiankiem, wyłożyć na
blaszkę z papierem do pieczenia. Piec w 185 stopniach
przez około 45 minut (po 30 minutach przekręcić frytki na
2 stronę).Szparagi krótko obsmażyć na patelni, dodać sok
z cytryny i sól, ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Wyłożyć
na nie przyprawionego pstrąga posypanego płatkami z
migdałów, skropionego sokiem z cytryny i odrobiną oliwy.
Włożyć do piekarnika na około 20 min czyli po około 25
minutach od rozpoczęcia pieczenia frytek z batata.
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JADŁOSPIS
Kolacja (229 kcal)
Chleb żytni pełnoziarnisty (90 kcal)

1 kromka (40 g)

Masło (14 kcal)

1/3 łyżeczki (2 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)

Ser twarogowy półtłusty (54 kcal)

2 łyżki (40 g)

Chleb zjedz z serem i warzywami
Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1818 kcal
Białko: 81.62 g
Tłuszcz: 86.72 g

Węglowodany ogółem: 201.72 g
Błonnik pokarmowy: 37.18 g

Sobota
Śniadanie (533 kcal)
Chleb żytni pełnoziarnisty (270 kcal)

3 kromki (120 g)

SAŁATKA Z JAJKIEM I SOSEM CZOSNKOWYM (263 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: SAŁATKA Z JAJKIEM I SOSEM CZOSNKOWYM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Len, nasiona - 1 łyżka (10 g)
Szczypiorek - 1 sztuka (20 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 2 łyżki (40 g)
Pomidor koktajlowy - 6 sztuk (120 g)
Przyprawy - kurkuma, mielona - 1/2 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sałata liść - 4 sztuki (20 g)

Jajko ugotować wedle uznania. Następnie obrać ze
skorupki i pokroić na ćwiartki, pomidorki umyć i pokroić na
kawałki. Jogurt wymieszać z przeciśniętym przez praskę
czosnkiem, szczypiorkiem i przyprawić. Sałatę
"poszarpać" dodać wszystkie składniki i polać sosem.

Sałatkę zjedz z pieczywem
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Drugie śniadanie (415 kcal)
SEREK Z OWOCAMI (415 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: SEREK Z OWOCAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Orzechy włoskie - 1/2 garści (15 g)
Grejpfrut czerwony - 1 sztuka (260 g)
Otręby pszenne - 1/3 szklanki (14 g)
Serek naturalny bieluch Biomlek - 15 łyżeczek (150 g)

Zmieszać serek z cząstkami grejpfruta, orzechami i
otrębami.

Obiad (516 kcal)
Ryż brązowy (258 kcal)

1/3 szklanki (80 g)

SURÓWKA Z PORA (45 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: SURÓWKA Z PORA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 1 łyżka (20 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Por - 1/2 sztuki (70 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Pora umyć, pokroić w półplasterki, sparzyć wrzątkiem na
sicie. Wymieszać ze startą marchewką. Dodać łyżkę
jogurtu naturalnego, doprawić solą i pieprzem do smaku.

PULPETY CIELĘCE W WARZYWACH IO (213 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: PULPETY CIELĘCE W WARZYWACH IO (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cielęcina, mięso mielone - 2/3 szklanki (125 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jajka kurze, całe - 1/2 sztuki (25 g)
Koperek świeży - 1 łyżeczka (4 g)
Marchew - 1/2 sztuki (23 g)
Pietruszka, korzeń - 1/2 sztuki (40 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (25 g)

Przygotować wywar warzywny: wlać do garnka 2 szklanki
wody, dodać starte na tarce warzywa, liść laurowy, ziele
angielskie i zagotować. Zmielone mięso doprawić
szczyptą soli i pieprzu, siekanym czosnkiem, dodać jajko i
dokładnie wymieszać. Uformować pulpeciki i wrzucić do
wywaru warzywnego, gotować około 25 minut. Posypać
świeżym koprem.

Przygotuj podwójną porcję pulpetów
Zjedz pulpety z ryżem i surówką
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Kolacja (372 kcal)
Chleb żytni pełnoziarnisty (180 kcal)

2 kromki (80 g)

ROLADKI Z SZYNKI NADZIEWANE POMIDOREM I AWOKADO (192 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: ROLADKI Z SZYNKI NADZIEWANE POMIDOREM I AWOKADO (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Awokado - 1/2 sztuki (70 g)
Bazylia, świeża - 1 garść (3 g)
Delikatna szynka z piersi kurczaka Indykpol - 4 plastry (60
g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)

Na plasterki szynki układaj plasterki pomidora i obrane,
pokrojone awokado.
Przypraw bazylią suszoną lub świeżą, sokiem z cytryny i
zawijaj w ruloniki.

Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1836 kcal
Białko: 102.71 g
Tłuszcz: 61.3 g

Węglowodany ogółem: 261.37 g
Błonnik pokarmowy: 53.46 g

Niedziela
Śniadanie (394 kcal)
PLACUSZKI MARCHEWKOWE (394 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: PLACUSZKI MARCHEWKOWE (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Mąka pszenna pełnoziarnista - pełne ziarno Lubella - 1/3
szklanki (45 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)

Marchew zetrzeć na małych oczkach tarki. Do marchwi
dodać mąkę, sól i żółtka. Wymieszać.Białka ubić na
sztywno i wymieszać z masą marchewkową.Smażyć
placuszki po kilka minut z obu stron.
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Drugie śniadanie (423 kcal)
KOKTAJL Z ARONIĄ (423 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KOKTAJL Z ARONIĄ (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Banan - 1 sztuka (120 g)
Orzechy nerkowca - 3/4 garści (30 g)
Aronia - 2 garście (90 g)
Jogurt skyr naturalny - 150 g

Zblendować wszystkie składniki na gładki koktajl.Dodać
wody jak będzie zbyt gęsty.

Obiad (578 kcal)
Kasza gryczana (269 kcal)

1/3 szklanki (80 g)

SURÓWKA Z KALAREPY, RZODKIEWKI I OGÓRKA (96 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: SURÓWKA Z KALAREPY, RZODKIEWKI I OGÓRKA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 2 łyżki (40 g)
Kalarepa - 1 sztuka (170 g)
Ogórek - 1/2 sztuki (85 g)
Przyprawy - pieprz biały, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Rzodkiewka - 3 sztuki (45 g)

Rzodkiewkę, ogórek i kalarepę pokroić j w kostkę.
Połączyć z jogurtem. Przyprawić pieprzem i solą.

PULPETY CIELĘCE W WARZYWACH IO (213 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: PULPETY CIELĘCE W WARZYWACH IO (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cielęcina, mięso mielone - 2/3 szklanki (125 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jajka kurze, całe - 1/2 sztuki (25 g)
Koperek świeży - 1 łyżeczka (4 g)
Marchew - 1/2 sztuki (23 g)
Pietruszka, korzeń - 1/2 sztuki (40 g)
Przyprawy - liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (25 g)

Danie powinno być już gotowe

Zjedz drugą porcję pulpetów
Zjedz pulpety z kaszą i surówką
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WYZWANIE 1800 KCAL

JADŁOSPIS
Kolacja (420 kcal)
DYNIA PIECZONA Z TYMIANKIEM (373 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: DYNIA PIECZONA Z TYMIANKIEM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Dynia - 1/2 sztuki (400 g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20 ml)
Papryka chili, suszona - 1/3 sztuki (5 g)
Rozmaryn, świeży - 10 łyżeczek (50 g)
Sól biała - 1 łyżeczka (6 g)

Dynię (najlepiej hokkaido) ze skórką pokroić na kawałki,
ułożyć w naczyniu żaroodpornym lub na wyścielonej
papierem do pieczenia blasze. Oprószyć solą i chili ,
suszonym czosnkiem i skropić oliwą. Dynię piec ok. 30
min w piekarniku nagrzanym do temp. 200 stopni.
Podawać bezpośrednio po przyrządzeniu.

JOGURTOWY SOS CZOSNKOWY (47 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: JOGURTOWY SOS CZOSNKOWY (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 3 łyżki (60 g)
Koperek świeży - 2 łyżeczki (8 g)

Jogurt naturalny wymieszać z przeciśniętym przez praskę
czosnkiem, posiekanym czosnkiem, dodać odrobinę soli i
pieprzu.

Dynię zjedz z sosem czosnkowym
Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1815 kcal
Białko: 102.62 g
Tłuszcz: 70.83 g

Węglowodany ogółem: 222.7 g
Błonnik pokarmowy: 44.57 g
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LISTA ZAKUPÓW

Produkty zbożowe
Chleb żytni pełnoziarnisty

760 g

Ryż basmati "Kupiec"

100 g

Ryż brązowy

80 g

Kasza gryczana

80 g

Płatki owsiane górskie Kupiec

110 g

Kasza jęczmienna, pęczak

160 g

Quinoa Sante 250g

30 g

Otręby pszenne

14 g

Mąka pszenna pełnoziarnista - pełne ziarno Lubella

45 g

Warzywa
Ogórek

705 g (4 sztuki)

Papryka czerwona

930 g (4 sztuki)

Pomidor
Pomidor koktajlowy
Szczypiorek

765 g (4 i 1/2 sztuki)
420 g (21 sztuk)
22 g (1 sztuka)

Sałata liść

105 g (21 sztuk)

Cebula

50 g (1/2 sztuki)

Czosnek

50 g

Fasola czerwona, konserwowa

120 g

Kukurydza konserwowa Pudliszki

120 g

Pomidory puszka

240 g

Pietruszka, natka

27 g

Jarmuż

100 g

Marchew

181 g (4 sztuki)

Szparagi

90 g (3 sztuki)

Batat

230 g (1 sztuka)

Dynia

400 g (1/2 sztuki)

Papryka chili, suszona

5 g (1/3 sztuki)

Buraki

210 g (2 sztuki)

Rukola

40 g

Cebula czerwona

25 g (1/4 sztuki)
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LISTA ZAKUPÓW
Papryka chili

10 g (1/2 sztuki)

Por

70 g (1/2 sztuki)

Koperek świeży

16 g

Pietruszka, korzeń

80 g (1 sztuka)

Seler korzeniowy

50 g (1/7 sztuki)

Kalarepa

170 g (1 sztuka)

Rzodkiewka

45 g (3 sztuki)

Mleko i produkty mleczne
Ser twarogowy półtłusty
Mleko spożywcze 2% tłuszczu

120 g
200 ml

Jogurt skyr naturalny

450 g

Jogurt typu greckiego 10% OSM

350 g

Ser mozzarella OSM
Jogurt naturalny 2% tłuszczu
Ser kozi, miękki
Serek naturalny bieluch Biomlek

80 g (2/3 sztuki)
160 g
70 g (2/3 sztuki)
150 g

Mięso i jaja
Kindziuk - szynka surowa dojrzewająca PMB
Szynka z indyka
Jajka kurze, całe

12 g (2 sztuki)
20 g
352 g (7 sztuk)

Szynka "mamut" "SOBSMAK"

80 g

Delikatna szynka z piersi kurczaka Indykpol

60 g

Kurczak brojler, pierś bez skóry
Cielęcina, mięso mielone

200 g (1 sztuka)
250 g

Oleje i tłuszcze
Masło

17 g

Olej rzepakowy, uniwersalny

20 ml

Oliwa z oliwek

70 ml

Masło klarowane SM Mlekovita

8g
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LISTA ZAKUPÓW

Cukier i słodycze
Kakao 16%, proszek

10 g

Ksylitol Sante

22 g

Ryby i owoce morza
Łosoś wędzony

70 g (1/4 sztuki)

Pstrąg, świeży

115 g (1 sztuka)

Owoce, orzechy i nasiona
Orzechy włoskie
Truskawki
Chia nasiona Sante
Jabłko
Wiórki kokosowe
Limonka

80 g
150 g
30 g
350 g (2 sztuki)
12 g
50 g (1/2 sztuki)

Mango

150 g (1/2 sztuki)

Banan

240 g (2 sztuki)

Kiwi

75 g (1 sztuka)

Orzechy nerkowca

45 g

Płatki migdałowe Helio

10 g

Len, nasiona

10 g

Awokado
Aronia
Imbir, korzeń
Sezam, nasiona
Boczniaki

140 g (1 sztuka)
90 g
10 g (1/8 sztuki)
10 g
250 g (5 sztuk)

Słonecznik łuskany

10 g

Grejpfrut czerwony

260 g (1 sztuka)

Napoje
Woda
Sok z cytryny

240 ml
34 ml
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LISTA ZAKUPÓW
Sok z limonki

6 ml

Przyprawy
Przyprawy - pieprz czarny, suszony

5g

Sól morska Sante

3g

Cynamon

11 g

Mięta pieprzowa, świeża

5g

Przyprawy - papryka chili, w proszku

6g

Przyprawy - kmin rzymski, suszony

102 g

Przyprawy - oregano, suszone

2g

Czosnek granulowany Kamis

10 g

Przyprawy - papryka, suszona

5g

Przyprawy - rozmaryn, suszony

1g

Przyprawy - tymianek, suszony

3g

Przyprawy - kurkuma, mielona

2g

Bazylia, świeża

3g

Rozmaryn, świeży

50 g

Sól biała

7g

Przyprawy - garam masala Kotanyi

8g

Passata pomidorowa
Sos sojowy
Tymianek, świeży
Bulion warzywny
Przyprawy - kolendra liście, suszona

350 g
15 g
10 g (1 sztuka)
80 ml
3g

Przyprawy - liść laurowy, suszony

2 g (1 sztuka)

Przyprawy - pieprz biały, suszony

1g
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