PACJENT
WYZWANIE 1600 KCAL

Poradnia Dietetyczna Zdrowa Dieta
tel. 519127718

WYZWANIE 1600 KCAL

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

Śniadanie

KOKTAJL Z BANANEM I
AWOKADO
Drugie śniadanie
Pomarańcza
KANAPKA GUACAMOLE
Obiad
Rostbef wołowy z ziemniakami i
fasolką szparagową
Kolacja
Kanapka z papryką

JARMUŻOWY KOKTAJL Z
POMARAŃCZĄ I JABŁKIEM
Drugie śniadanie
Gruszka
KANAPKA Z PASTĄ Z
ZIELONEGO GROSZKU
Obiad
SPAGHETTI Z TUŃCZYKIEM

Kolacja
SAŁATA Z FETĄ I OLIWKAMI

KOKTAJL MALINOWY Z
BANANEM
Drugie śniadanie
Baton BA! Bakalland
KANAPKA Z PASTĄ Z
TUŃCZYKA
Obiad
NALEŚNIKI Z SEREM I
PIECZARKAMI
Kolacja
Kanapka z serkiem i ogórkiem

SHAKE BORÓWKOWY
Drugie śniadanie
Jabłko
BUŁKA Z TWAROGIEM I
PESTKAMI
Obiad
CONCHIGLIONI ZAPIEKANE
POD BESZAMELEM
Kolacja
Kanapka z sałatą i papryką

KOKTAJL Z DAKTYLAMI
Drugie śniadanie
BUŁKA RAZOWA Z
WARZYWAMI I SEREM
Obiad
CONCHIGLIONI ZAPIEKANE
POD BESZAMELEM
Kolacja
Zupa krem pomidorowy z
cukinią

Mandarynki
Pasta jajeczna
Drugie śniadanie
MANGO LASSI Z WIŚNIAMI

Obiad
KASZA Z SOSEM
PIECZARKOWOPOMIDOROWYM
Kolacja
Zupa krem pomidorowy z
cukinią

Frittata ze szpinakiem i
pieczarkami
Drugie śniadanie
KANAPKA Z SEREM ŻÓŁTYM

Obiad
WOŁOWE POLĘDWICZKI Z
ZIEMNIAKAMI
Kolacja
WARZYWNE ROLLSY

WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS

Poniedziałek
Śniadanie (460 kcal)
KOKTAJL Z BANANEM I AWOKADO (460 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KOKTAJL Z BANANEM I AWOKADO (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Awokado - 1/2 sztuki (70 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Płatki owsiane - 1/3 szklanki (40 g)
Sok jabłkowy (niesłodzony) - 3/4 szklanki (200 ml)
Sok z cytryny - 4 łyżki (24 ml)

Zmiksuj wszystkie składniki.

Drugie śniadanie (487 kcal)
Pomarańcza (106 kcal)

1 sztuka (240 g)

KANAPKA GUACAMOLE (381 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KANAPKA GUACAMOLE (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Awokado - 1/2 sztuki (70 g)
Chleb żytni - 2 i 1/3 kromki (70 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Pomidor koktajlowy - 5 sztuk (100 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

Awokado obieramy i rozgniatamy widelcem. Dodajemy
sok z cytryny, oliwę i ćwiartki pomidorów koktajlowych.
Doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy z chlebem
razowym.
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WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS
Obiad (483 kcal)
Rostbef wołowy z ziemniakami i fasolką szparagową (483 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: Rostbef wołowy z ziemniakami i fasolką szparagową (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Fasolka szparagowa zielona Hortex - 1 szklanka (230 g)
Olej kujawski ZT 'Kruszwica' - 2 łyżeczki (8 ml)
Papryka chili, suszona - 1 sztuka (15 g)
Sos sojowy - 2 łyżeczki (10 g)
Wołowina, rostbef, polędwiczka - 1 i 1/3 sztuki (100 g)
Ziemniaki wczesne - 2 sztuki (180 g)

Z rostbefu odkroić wszystkie białe elementy i dobrze
rozbić. Przygotować marynatę z oleju, sosu sojowego,
odrobiny wody, czosnku i chilli, i włożyć do niej mięso na
minimum 15 minut. Ziemniaki i fasolkę ugotować w
osolonej wodzie lub na parze. Możesz też użyć świeżej
fasolki. Wołowinę usmażyć na patelni (bez tłuszczu) po 3
minuty z każdej strony, a następnie kolejne 2 minuty.
Mięso i fasolkę zjeść z ziemniakami.

Kolacja (186 kcal)
Kanapka z papryką (186 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z papryką (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni - 1 i 1/4 kromki (35 g)
Masło - 1 łyżeczka (5 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Twaróg półtłusty Polmlek - 1 plaster (30 g)

Chleb posmaruj masłem, ułóż na nim rozdrobniony twaróg
i pokrojona paprykę.

Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1616 kcal
Białko: 58.42 g
Tłuszcz: 59.76 g

Węglowodany ogółem: 233.31 g
Błonnik pokarmowy: 43.56 g
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WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS

Wtorek
Śniadanie (416 kcal)
JARMUŻOWY KOKTAJL Z POMARAŃCZĄ I JABŁKIEM (416 kcal)

1 porcja

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

Przygotowanie:

Siemię lniane - 2 łyżki (20 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)

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

Zamiast jarmużu możesz użyć szpinaku albo innej "zieleniny"

Drugie śniadanie (423 kcal)
Gruszka (71 kcal)

1 sztuka (130 g)

KANAPKA Z PASTĄ Z ZIELONEGO GROSZKU (352 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KANAPKA Z PASTĄ Z ZIELONEGO GROSZKU (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bułka grahamka - 1 sztuka (100 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Groszek zielony - 1/3 szklanki (45 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pomidor - 1/2 sztuki (80 g)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

Groszek zmiksuj z oliwą, czosnkiem i sokiem z cytryny,
dopraw solą i pieprzem. Pieczywo posmaruj pastą.Zjedz z
pomidorem.
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WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS
Obiad (471 kcal)
SPAGHETTI Z TUŃCZYKIEM (471 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: SPAGHETTI Z TUŃCZYKIEM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Tuńczyk w wodzie - 3 i 1/3 łyżki (100 g)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Czosnek - 2 ząbki (10 g)
Makaron lubella pełne ziarno - spaghetti Lubella - 1/3
garści (60 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Pomidor - 2 sztuki (320 g)

Ugotuj makaron al dente zgodnie z opisem na
opakowaniu. Cebulę pokrój w małą kostkę i podsmaż ją na
patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodaj
przeciśnięty przez praskę czosnek i smaż jeszcze chwilę.
Dodaj obrane i pokrojone w kostkę pomidory (bez skórki)
oraz przyprawy (sól, pieprz, oregano, bazylia). Duś
pomidory, aż sok się zredukuje; około 5-10 minut. Dodaj
odsączonego z wody tuńczyka i podgrzej. Podawaj z
makaronem polane oliwą.

Kolacja (311 kcal)
SAŁATA Z FETĄ I OLIWKAMI (311 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: SAŁATA Z FETĄ I OLIWKAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Oliwki zielone, bez pestek - 2 łyżki (30 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Ser feta - 1/4 kostki (50 g)
Sałata liść - 18 sztuk (90 g)

Pokrój pomidora, paprykę i oliwki. Sałatę rozdrobnij. Dodaj
pokrojoną fetę i oliwę. Wymieszaj wszystkie składniki.
Przypraw bazylią, solą. pieprzem.

Możesz użyć mix sałat.
Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1621 kcal
Białko: 69.99 g
Tłuszcz: 53.21 g

Węglowodany ogółem: 243.7 g
Błonnik pokarmowy: 41.65 g
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WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS

Środa
Śniadanie (316 kcal)
KOKTAJL MALINOWY Z BANANEM (316 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KOKTAJL MALINOWY Z BANANEM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Siemię lniane - 1/2 łyżki (5 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Maliny - 1 szklanka (120 g)
Maślanka naturalna OSM - 1 szklanka (250 ml)
Płatki owsiane - 1/8 szklanki (10 g)

Zmiksuj wszystkie skladniki

Drugie śniadanie (467 kcal)
Baton BA! Bakalland (170 kcal)

40 g

KANAPKA Z PASTĄ Z TUŃCZYKA (297 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KANAPKA Z PASTĄ Z TUŃCZYKA (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Tuńczyk w wodzie - 2 i 1/3 łyżki (70 g)
Chleb żytni pełnoziarnisty - 2 kromki (80 g)
Szczypiorek - 1 sztuka (20 g)
Ogórek kiszony - 1 sztuka (60 g)
Twaróg klinek półtłusty "Mlekpol" - 1 plaster (30 g)

Utrzyj ser twarogowy z tuńczykiem, wymieszaj ze
szczypiorkiem, zrób kanapki z pastą i ogórkiem.
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WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS
Obiad (573 kcal)
NALEŚNIKI Z SEREM I PIECZARKAMI (573 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: NALEŚNIKI Z SEREM I PIECZARKAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze całe - 1 sztuka (50 g)
Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1 łyżka (10 ml)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Mleko 2% OSM - 1/2 szklanki (125 ml)
Pieczarka uprawna - 5 sztuk (100 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Ser mozzarella Galbani Metzo - 1/2 sztuki (60 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Mąka orkiszowa - 1/3 szklanki (50 g)

Pieczarki i cebulę obrać, pokroić w plasterki. Rozgrzać na
patelni połowę oleju, wrzucić pieczarki, posolić, aby
puściły soki, a gdy płyn odparuje dodać cebulę. Przyprawić
pieprzem. Mleko wymieszać w misce z jajkiem, ciągle
mieszając wsypać mąkę oraz szczyptę soli.Jak ciasto
będzie za gęste dodać trochę wody. Odstawić na chwilę,
aby ciasto odpoczęło. Pozostałą część oleju rozsmarować
na patelni silikonowym pędzelkiem i smażyć naleśniki. Na
usmażone naleśniki rozprowadzać farsz z pieczarek i
obsypać startym serem. Zawinąć w rulon i jeszcze raz
chwilę podsmażyć, aby ser się rozpuścił.
foto: Freepik.com

Kolacja (268 kcal)
Kanapka z serkiem i ogórkiem (268 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z serkiem i ogórkiem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni - 2 i 1/3 kromki (70 g)
Ogórek - 1/3 sztuki (80 g)
Serek almette z chrzanem Hochland - 2 łyżki (40 g)

Pieczywo posmaruj serkiem. Na wierzch ułóż pokrojonego
w plasterki ogórka.

Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1624 kcal
Białko: 78.64 g
Tłuszcz: 54.52 g

Węglowodany ogółem: 228.12 g
Błonnik pokarmowy: 32.94 g
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WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS

Czwartek
Śniadanie (403 kcal)
SHAKE BORÓWKOWY (403 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: SHAKE BORÓWKOWY (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Orzechy włoskie - 1/3 garści (10 g)
Siemię lniane - 1 łyżka (10 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Borówka - 2 garście (100 g)
Kefir 2% tłuszczu - 1 szklanka (240 ml)

Zmiksuj wszystkie składniki.

Drugie śniadanie (364 kcal)
Jabłko (83 kcal)

1 sztuka (180 g)

BUŁKA Z TWAROGIEM I PESTKAMI (281 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: BUŁKA Z TWAROGIEM I PESTKAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bułka pełnoziarnista fitness żytnia Benus - 1 sztuka (65 g)
Rzodkiewka - 2 sztuki (30 g)
Słonecznik łuskany - 1/2 łyżki (5 g)
Twaróg półtłusty Real - 2 i 1/2 plastra (75 g)

Z podanych składników zrób kanapki.
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WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS
Obiad (449 kcal)
CONCHIGLIONI ZAPIEKANE POD BESZAMELEM (449 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: CONCHIGLIONI ZAPIEKANE POD BESZAMELEM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bakłażan - 1/4 sztuki (60 g)
Cebula - 1/4 sztuki (25 g)
Czosnek - 3/4 ząbka (4 g)
Makaron muszelki conchiglie - 1/3 szklanki (38 g)
Masło - 1 łyżeczka (5 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1/8 szklanki (25 ml)
Oliwa z oliwek - 1/3 łyżki (3 ml)
Papryka czerwona - 3/4 sztuki (173 g)
Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym
Pudliszki - 3/4 szklanki (200 g)
Przyprawy - curry, proszek - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - gałka muszkatołowa, mielona - 1/3 łyżki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Ser pleśniowy lazur błękitny SM Lazur - 1/4 sztuki (25 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Mąka orkiszowa - 1/8 szklanki (5 g)

Przygotować naczynie do zapiekania (około 30x50),
posmarować oliwą i wyłożyć suche muszle conchiglioni
(te duże).
Paprykę i cebulę pokroić w drobną kostkę, smażyć na
rozgrzanej oliwie około 10 minut aż papryka się lekko
przyrumieni. Dodać pokrojonego w kostkę bakłażana
(można też użyć cukinię), drobno posiekany czosnek i
smażyć jeszcze kilka minut. Dodać pomidory i dusić przez
około 5-10 minut. Przyprawić solą i pieprzem do smaku.
Wyłożyć na muszle do naczynia do zapiekania.
Beszamel:
Rozpuścić masło w rondelku, dodać mąką i zasmażyć.
Powoli dodawać zimne mleko cały czas mieszając aż sos
będzie miał kremową i gładką konsystencję gęstej
śmietany. W między czasie doprawiamy solą, pieprzem,
gałką muszkatołową i curry. Sos wylać na warzywa z
pomidorami.Udekorować serkiem pleśniowym. Włożyć do
nagrzanego piekarnika i zapiekać 30 minut w 180
stopniach.

Najlepiej zrobić 4 porcje (czyli wszystkie składniki x 4) - wyjątkowo wpisałam Ci na 2 dni ten sam obiad, ale trudno zrobić
mniej zapiekanki :) Resztą podziel się z domownikami :)

Kolacja (395 kcal)
Kanapka z sałatą i papryką (395 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z sałatą i papryką (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni pełnoziarnisty - 3 kromki (115 g)
Masło - 3 łyżeczki (15 g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Sałata liść - 3 sztuki (15 g)

Posmaruj pieczywo masłem. Ułóż warzywa na kanapce.
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WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS
Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1611 kcal
Białko: 63.05 g
Tłuszcz: 52.83 g

Węglowodany ogółem: 243.55 g
Błonnik pokarmowy: 37.01 g

Piątek
Śniadanie (548 kcal)
KOKTAJL Z DAKTYLAMI (548 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KOKTAJL Z DAKTYLAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Orzechy włoskie - 1 garść (30 g)
Daktyle, suszone - 2/3 garści (30 g)
Mandarynki - 2 sztuki (130 g)
Maślanka naturalna OSM - 1 szklanka (240 ml)
Płatki owsiane - 1/4 szklanki (30 g)

Wrzucić do maślanki daktyle i odstawić na 30 min (można
daktyle namoczyć na noc w lodówce). Później zblendować
całość.

Drugie śniadanie (384 kcal)
BUŁKA RAZOWA Z WARZYWAMI I SEREM (384 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: BUŁKA RAZOWA Z WARZYWAMI I SEREM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bułka grahamka - 1 sztuka (90 g)
Masło - 2 łyżeczki (10 g)
Papryka czerwona - 1/4 sztuki (60 g)
Pomidor - 1/2 sztuki (80 g)
Rzodkiewka - 4 sztuki (60 g)
Ser żółty w plastrach edamski "Mlekpol" - 1 plaster (15 g)

Z podanych składników zrób kanapkę.
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WYZWANIE 1600 KCAL

JADŁOSPIS
Obiad (449 kcal)
CONCHIGLIONI ZAPIEKANE POD BESZAMELEM (449 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: CONCHIGLIONI ZAPIEKANE POD BESZAMELEM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bakłażan - 1/4 sztuki (60 g)
Cebula - 1/4 sztuki (25 g)
Czosnek - 3/4 ząbka (4 g)
Makaron muszelki conchiglie - 1/3 szklanki (38 g)
Masło - 1 łyżeczka (5 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1/8 szklanki (25 ml)
Oliwa z oliwek - 1/3 łyżki (3 ml)
Papryka czerwona - 3/4 sztuki (173 g)
Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym
Pudliszki - 3/4 szklanki (200 g)
Przyprawy - curry, proszek - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - gałka muszkatołowa, mielona - 1/3 łyżki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Ser pleśniowy lazur błękitny SM Lazur - 1/4 sztuki (25 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Mąka orkiszowa - 1/8 szklanki (5 g)

Przygotować naczynie do zapiekania (około 30x50),
posmarować oliwą i wyłożyć suche muszle conchiglioni
(te duże).
Paprykę i cebulę pokroić w drobną kostkę, smażyć na
rozgrzanej oliwie około 10 minut aż papryka się lekko
przyrumieni. Dodać pokrojonego w kostkę bakłażana
(można też użyć cukinię), drobno posiekany czosnek i
smażyć jeszcze kilka minut. Dodać pomidory i dusić przez
około 5-10 minut. Przyprawić solą i pieprzem do smaku.
Wyłożyć na muszle do naczynia do zapiekania.
Beszamel:
Rozpuścić masło w rondelku, dodać mąką i zasmażyć.
Powoli dodawać zimne mleko cały czas mieszając aż sos
będzie miał kremową i gładką konsystencję gęstej
śmietany. W między czasie doprawiamy solą, pieprzem,
gałką muszkatołową i curry. Sos wylać na warzywa z
pomidorami.Udekorować serkiem pleśniowym. Włożyć do
nagrzanego piekarnika i zapiekać 30 minut w 180
stopniach.

Zjedz 2 porcję dania

Kolacja (212 kcal)
Zupa krem pomidorowy z cukinią (212 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: Zupa krem pomidorowy z cukinią (2 PORCJE)
Składniki:

Przygotowanie:

Bazylia, świeża - 2/3 garści (2 g)
Bulion warzywny - 2 szklanki (500 ml)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70 g)
Cukinia - 1 sztuka (230 g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20 ml)
Przecier pomidorowy MUTTI S. - 1 i 2/3 łyżki (16 g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 2/3 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 2 łyżeczki (2 g)
Sól morska Sante - 2 szczypty (2 g)

Cukinię umyć, obrać ze skórki i pokroić na mniejsze
kawałki. W garnku rozgrzać oliwę, zeszklić drobno
pokrojoną cebulę. Dodać pokrojoną cukinię, smażyć
krótką chwilę. Wlać bulion warzywny, gotować ok. 10
minut do miękkości cukinii, zblendować. Dodać przecier
pomidorowy, świeżą bazylię, ponownie zblendować na
krem. Doprawić do smaku solą, pieprzem i ostrą papryką.
Podawać z pieczywem.
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JADŁOSPIS
Zrób podwójną porcję
Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1593 kcal
Białko: 54.07 g
Tłuszcz: 64.86 g

Węglowodany ogółem: 222.19 g
Błonnik pokarmowy: 34.29 g

Sobota
Śniadanie (485 kcal)
Mandarynki (82 kcal)

3 sztuki (195 g)

Pasta jajeczna (403 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: Pasta jajeczna (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko - 2 sztuki (100 g)
Szczypiorek - 1 sztuka (20 g)
Chleb żytni - 3 kromki (90 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 3/4 łyżki (20 g)
Kiełki rzodkiewki - 6 i 1/4 łyżki (50 g)
Musztarda bez dodatku cukru - 1 łyżeczka (10 g)
Pomidor - 1 sztuka (150 g)

Jajka ugotować na twardo, obrać pokroić w kostkę lub
rozgnieść widelcem. Dodać jogurt, musztardę, kiełki,
szczypior. Całość wymieszać. Podawać z pieczywem i
plastrami pomidora.

Drugie śniadanie (374 kcal)
MANGO LASSI Z WIŚNIAMI (374 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: MANGO LASSI Z WIŚNIAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Wiśnie bez pestek mrożone - 20 sztuk (100 g)
Cynamon - 1 łyżeczka (4 g)
Jogurt typu greckiego 10% OSM - 5 łyżek (100 g)
Mango - 1/2 sztuki (150 g)
Mięta pieprzowa, świeża - 2 łyżeczki (10 g)
Migdały - 1 łyżka (15 g)

Zmiksuj mango z jogurtem i miętą. Wlej do szklanki.
Zmiksuj rozmrożone wiśnie z cynamonem. Wlej mus na
jogurt z mango, posyp posiekanymi migdałami.
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JADŁOSPIS
Obiad (529 kcal)
KASZA Z SOSEM PIECZARKOWO-POMIDOROWYM (529 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KASZA Z SOSEM PIECZARKOWO-POMIDOROWYM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Kasza jęczmienna perłowa - 2/3 szklanki (90 g)
Cebula - 1/4 sztuki (30 g)
Koncentrat pomidorowy 30% - 1 łyżeczka (15 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Oliwa z oliwek - 1 i 1/2 łyżki (15 ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Pieczarka uprawna - 7 sztuk (140 g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Cebulę posiekaj i zarumień na rozgrzanym oleju. Marchew
zetrzyj na tarce i dodaj do cebuli. Paprykę i pieczarki
również pokrój i dodaj do cebuli. Dodaj koncentrat
pomidorowy, odrobinę wody i dopraw chili, pieprzem i
solą. Ugotuj kaszę i polej przygotowanym sosem.

Kolacja (212 kcal)
Zupa krem pomidorowy z cukinią (212 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: Zupa krem pomidorowy z cukinią (2 PORCJE)
Składniki:

Przygotowanie:

Bazylia, świeża - 2/3 garści (2 g)
Bulion warzywny - 2 szklanki (500 ml)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70 g)
Cukinia - 1 sztuka (230 g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20 ml)
Przecier pomidorowy MUTTI S. - 1 i 2/3 łyżki (16 g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 2/3 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 2 łyżeczki (2 g)
Sól morska Sante - 2 szczypty (2 g)

Cukinię umyć, obrać ze skórki i pokroić na mniejsze
kawałki. W garnku rozgrzać oliwę, zeszklić drobno
pokrojoną cebulę. Dodać pokrojoną cukinię, smażyć
krótką chwilę. Wlać bulion warzywny, gotować ok. 10
minut do miękkości cukinii, zblendować. Dodać przecier
pomidorowy, świeżą bazylię, ponownie zblendować na
krem. Doprawić do smaku solą, pieprzem i ostrą papryką.
Podawać z pieczywem.

Zjedz drugą porcję dania
Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1600 kcal
Białko: 51.01 g
Tłuszcz: 61.88 g

Węglowodany ogółem: 245.12 g
Błonnik pokarmowy: 41.56 g
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JADŁOSPIS

Niedziela
Śniadanie (573 kcal)
Frittata ze szpinakiem i pieczarkami (573 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: Frittata ze szpinakiem i pieczarkami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100 g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Pieczarka uprawna - 6 sztuk (120 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Ser cheddar - 2 i 1/2 plastra (50 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Szpinak, świeży - 4 garście (100 g)

Pieczarki pokroić w plastry. Na patelni rozgrzać oliwę,
wrzucić pieczarki, smażyć kilka minut, aż lekko się
zrumienią. Dołożyć szpinak, smażyć mieszając przez 1-2
minuty, aż liście zwiotczeją. Doprawić do smaku solą i
pieprzem. Jajka roztrzepać widelcem lub trzepaczką,
doprawić solą, pieprzem, oregano. Dodać zawartość
patelni i starty ser. Masę jajeczno-warzywną przelać do
naczynia do zapiekania (warto je wyłożyć papierem do
pieczenia). Piec w temp. 180 stopni (bez termoobiegu)
przez około 20 minut lub do momentu, aż masa się zetnie.
Podawać z dodatkiem pieczywa.

Drugie śniadanie (300 kcal)
KANAPKA Z SEREM ŻÓŁTYM (300 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: KANAPKA Z SEREM ŻÓŁTYM (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni - 2 i 1/3 kromki (70 g)
Masło - 1 łyżeczka (5 g)
Pomidor - 1/2 sztuki (80 g)
Ser edamski - 1 plaster (30 g)
Sałata liść - 4 sztuki (20 g)

Pieczywo posmaruj masłem, obłóż sałatą, serem i
pomidorem.
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JADŁOSPIS
Obiad (531 kcal)
WOŁOWE POLĘDWICZKI Z ZIEMNIAKAMI (531 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: WOŁOWE POLĘDWICZKI Z ZIEMNIAKAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1/4 łyżeczki (1 g)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Czosnek - 2 ząbki (10 g)
Gałka muszkatołowa Kamis - 2 g
Jabłko - 1/2 sztuki (90 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Papryka chili - 1/4 sztuki (5 g)
Papryka czerwona - 1/4 sztuki (60 g)
Przyprawy - kolendra liście, suszona - 2/3 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól biała - 1/2 łyżeczki (3 g)
Wołowina, polędwiczka chuda - 1/4 sztuki (125 g)
Ziemniaki późne - 3 sztuki (270 g)
Bulion rosołowy - 3/4 szklanki (200 ml)

Warzywa pokrój na niezbyt drobne kawałki (dowolnie
kostka lub plastry) i smaż przez chwilę na rozgrzanym
tłuszczu. Dodaj pokrojone na kawałki mięso, jabłko,
kolendrę, pokrój drobno chili, dodaj sól oraz resztę
przypraw. Zalej wodą lub bulionem i zacznij dusić na
małym ogniu przez godzinę (lub dłużej jeśli to konieczne)
aż mięso będzie miękkie. Podaj danie z ugotowanymi
ziemniakami i posiekaną kolendrą (ewentualnie
szczypiorkiem).

Kolacja (167 kcal)
WARZYWNE ROLLSY (167 kcal)

1 porcja

PRZEPIS: WARZYWNE ROLLSY (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cukinia - 1 sztuka (250 g)
Marchew - 1/3 sztuki (15 g)
Ogórek - 1/3 sztuki (60 g)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (77 g)
Serek almette jogurtowy Hochland - 2 łyżki (40 g)

Cukinie kroimy wzdłuż w szerokie pasy. Następnie pasy
surowej cukinii parzymy gorącą wodą i czekamy aż
ostygną. Spoiwo pasów cukinii i nadzienia stanowi serek
do smarowania. W posmarowane serkiem pasy cukinii
zawijamy cienko pokrojone ulubione dodatki jak: papryka,
marchewka i ogórek. Tak powstałe rollsy przekłuwamy
wykałaczką i stawiamy pionowo na talerzu.

Wartości odżywcze:
Energia (kcal): 1571 kcal
Białko: 94.63 g
Tłuszcz: 63.17 g

Węglowodany ogółem: 188.66 g
Błonnik pokarmowy: 35.38 g
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LISTA ZAKUPÓW

Produkty zbożowe
Płatki owsiane
Chleb żytni

80 g
335 g

Makaron lubella pełne ziarno - spaghetti Lubella

60 g

Mąka orkiszowa

60 g

Chleb żytni pełnoziarnisty

195 g

Chleb żytni razowy

105 g

Bułka grahamka

190 g (2 sztuki)

Bułka pełnoziarnista fitness żytnia Benus

65 g (1 sztuka)

Makaron muszelki conchiglie

76 g

Kasza jęczmienna perłowa

90 g

Warzywa
Czosnek
Fasolka szparagowa zielona Hortex

38 g
230 g

Papryka chili, suszona

15 g (1 sztuka)

Ziemniaki wczesne

180 g (2 sztuki)

Papryka czerwona

1023 g (4 i 1/2 sztuki)

Cebula

280 g (2 i 2/3 sztuki)

Pomidor

880 g (5 i 1/4 sztuki)

Pieczarka uprawna

360 g (18 sztuk)

Sałata liść

125 g (25 sztuk)

Szczypiorek

40 g (2 sztuki)

Kiełki rzodkiewki

50 g

Szpinak, świeży

100 g

Marchew

105 g (2 i 1/3 sztuki)

Papryka chili

5 g (1/4 sztuki)

Ziemniaki późne

270 g (3 sztuki)

Cukinia

480 g (2 sztuki)

Ogórek

140 g (3/4 sztuki)

Pomidor koktajlowy

100 g (5 sztuk)

Jarmuż

20 g

Groszek zielony

45 g

1

WYZWANIE 1600 KCAL

LISTA ZAKUPÓW
Oliwki zielone, bez pestek
Ogórek kiszony
Rzodkiewka
Bakłażan
Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym Pudliszki

30 g
60 g (1 sztuka)
90 g (6 sztuk)
120 g (1/2 sztuki)
400 g

Mleko i produkty mleczne
Twaróg półtłusty Polmlek

30 g

Maślanka naturalna OSM

490 ml

Mleko 2% OSM

125 ml

Ser mozzarella Galbani Metzo
Kefir 2% tłuszczu

120 g (1 sztuka)
240 ml

Jogurt naturalny 1,5% tł.

20 g

Ser cheddar

50 g

Serek almette jogurtowy Hochland

40 g

Ser feta

50 g

Twaróg klinek półtłusty "Mlekpol"

30 g

Serek almette z chrzanem Hochland

40 g

Twaróg półtłusty Real

75 g

Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Ser pleśniowy lazur błękitny SM Lazur
Ser żółty w plastrach edamski "Mlekpol"
Jogurt typu greckiego 10% OSM
Ser edamski

50 ml
50 g (1/2 sztuki)
15 g
100 g
30 g

Mięso i jaja
Wołowina, rostbef, polędwiczka

100 g (1 i 1/3 sztuki)

Jaja kurze całe

150 g (3 sztuki)

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko

100 g (2 sztuki)

Wołowina, polędwiczka chuda

125 g (1/4 sztuki)

Oleje i tłuszcze
Olej kujawski ZT 'Kruszwica'

8 ml
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LISTA ZAKUPÓW
Masło

45 g

Oliwa z oliwek

81 ml

Olej rzepakowy tłoczony na zimno

10 ml

Cukier i słodycze
Baton BA! Bakalland

40 g

Ryby i owoce morza
Tuńczyk w wodzie

170 g

Owoce, orzechy i nasiona
Pomarańcza

480 g (2 sztuki)

Gruszka

130 g (1 sztuka)

Jabłko
Mandarynki

450 g (2 i 1/2 sztuki)
325 g (5 sztuk)

Awokado

140 g (1 sztuka)

Banan

480 g (4 sztuki)

Siemię lniane
Maliny
Orzechy włoskie
Borówka
Daktyle, suszone
Słonecznik łuskany
Wiśnie bez pestek mrożone
Mango
Migdały

35 g
120 g
40 g
100 g
30 g
5g
100 g (20 sztuk)
150 g (1/2 sztuki)
15 g

Napoje
Sok jabłkowy (niesłodzony)
Sok z cytryny
Woda

200 ml
36 ml
150 ml

Przyprawy
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LISTA ZAKUPÓW
Sos sojowy

10 g

Przyprawy - pieprz czarny, suszony

8g

Sól biała

7g

Musztarda bez dodatku cukru

10 g

Przyprawy - oregano, suszone

1g

Cynamon

5g

Gałka muszkatołowa Kamis

2g

Przyprawy - kolendra liście, suszona

2g

Bulion rosołowy

200 ml

Sól morska Sante

4g

Przyprawy - bazylia, suszona

1g

Przyprawy - curry, proszek

2g

Przyprawy - gałka muszkatołowa, mielona

2g

Bazylia, świeża

2g

Bulion warzywny
Przecier pomidorowy MUTTI S.
Przyprawy - papryka chili, w proszku

500 ml
15 g
2g

Mięta pieprzowa, świeża

10 g

Koncentrat pomidorowy 30%

15 g
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