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Jedz to co lubisz i chudnij.
To jest cel, który sobie postawiliśmy tworząc Jadłospis do holistycznej metody
odchudzania. Niestety wielu ludzi nadal wierzy, że jedyną drogą do uzyskania
szczupłej sylwetki jest dieta głodówkowa i wylewanie siódmych potów na siłowni.
Naszą misją jest pokazanie jak największej liczbie Polaków, że możliwe jest
zrzucenie nadwagi w prosty sposób niezależnie od wieku , liczby kilogramów ani
ilości aktywności fizycznej w ciągu dnia. Możesz jeść słodycze, tłuste i słone
przekąski a mimo to będziesz tracić na wadze. Pomyślisz zapewne, że nie jest to
model zdrowej diety. Owszem, aby dieta była zdrowa należałoby wykluczyć z niej
cukry i przetworzoną żywność, ale zastanów się jak długo byś wytrzymał jedząc w
ten sposób? Czy jedzenie nie powinno Nam się kojarzyć z przyjemnością? Dlatego
dajemy Ci gotowe rozwiązanie na to byś mógł, mogła w łatwy i szybki sposób
pozbyć się zbędnych kilogramów bez ciągłego odmawiania sobie jedzenia, które
lubisz.

Każdy, kto do tej pory skorzystał z tego Jadłospisu zauważył u
siebie te 5 rzeczy:
1. Brak głodu i ciągłej chęci na podjadanie
2. Szybki spadek na wadze
3. Lepsze samopoczucie i więcej energii w ciągu dnia
4. Uznanie wśród rodziny i znajomych
5. Satysfakcja i zadowolenie ze stania się zdrowszym i szczuplejszym człowiekiem

Jak korzystać z tego Jadłospisu ?
Jadłospis składa się z 2 części. Pierwsza część dedykowana jest kobietom
natomiast w drugiej części znajdują się jadłospisy dla mężczyzn. Dla kobiet
przygotowaliśmy jadłospis w trzech wariantach kalorycznych: 1800 kcal, 1600 kcal
oraz 1400 kcal, każdy z wariantów został rozpisany z uwzględnieniem spożywania
4 lub 3 posiłków dziennie.
Dla mężczyzn również przygotowaliśmy jadłospisy w trzech wariantach
kalorycznych: 2400 kcal, 2200 kcal, 2000 kcal i tutaj również każdy z wariantów
został rozpisany z uwzględnieniem spożywania 4 lub 3 posiłków dziennie tak aby
każdy mógł wybrać wersję bardziej dla siebie dogodną.
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Zacznij od policzenia swojego zapotrzebowania kalorycznego
Zanim wybierzesz swój wariant kaloryczny warto abyś sprawdził ile wynosi twoje
CPM czyli Całkowita Przemiana Materii. Jest to współczynnik, który pokazuje
Nam ile kalorii dziennie powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi przy
uwzględnieniu naszej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Jeśli Twoje CPM wynosi
np. 2130 kcal to znaczy, że jeśli każdego dnia będziesz spożywał 2130 kcal to
twoja waga będzie na stałym poziomie. A więc w zależności od tego czy zależy
Nam na schudnięciu czy przytyciu odejmujemy lub dodajemy do tej liczby
odpowiednią ilość kalorii.

Jak obliczyć współczynnik CPM ?
W celu obliczenia współczynnika całkowitej przemiany materii możesz skorzystać z
internetowych kalkulatorów, które są bardzo łatwo dostępne. Wystarczy, że
wpiszesz w swojej wyszukiwarce " oblicz CPM " . Podajemy Ci kilka linków do stron
na których z łatwością policzysz swoje CPM.
https://dietetykpro.pl/kalkulatory/cpm
https://www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-zywieniowe/kalkulator-cpm
https://www.drlifestyle.pl/kalkulatory-ppm-cpm-kcal/
Zobacz poniżej jak wyglądają prawidłowo uzupełnione dane do policzenia CPM

Po naciśnięciu przycisku OBLICZ, otrzymujemy dokładne wyliczenie.
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W tym akurat przykładzie mamy kobietę w wieku 52 lat, która waży 80 kilogramów
przy wzroście 166 cm, a jej aktywność fizyczna jest umiarkowana czyli jest to
kobieta która w ciągu dnia się rusza, chodzi np do pracy, po zakupy oraz wykonuje
inne czynności np. domowe. Jej CPM wynosi 2266 kcal.
Ważne jest byś uczciwie określił poziom swojej aktywności fizycznej. W
przeciwnym razie otrzymasz zniekształconą wartość CPM.

Co dalej kiedy policzę już swoje CPM ?
Teraz możesz wybrać odpowiedni dla siebie wariant kalorycznych naszego
jadłospisu. Po pierwsze, wariant który wybierzesz musi posiadać niższą wartość
kaloryczną niż twoje CPM, jest to podstawowa i najważniejsza zasada. Żeby
ułatwić Ci to zadanie stworzyliśmy tabelkę, która pokazuje jak dobrać odpowiedni
wariant kaloryczny odwołując się do policzonego CPM.

Co znajduje się w każdym jadłospisie ?
Każda wersja kaloryczna zawiera od 27 do 36 posiłków podstawowych takich jak
śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolacja. Przygotowaliśmy zarówno posiłki w
wersji na słono jak i na słodko. Na końcu każdego jadłospisu znajdziesz dodatek w
postaci posiłków awaryjnych, czyli podpowiedź co możesz zjeść kiedy nie masz
czasu na gotowanie, jesteś w pracy, na mieście lub w podróży.
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Dla fanów słodyczy i fast food'ów mamy niespodziankę! W końcu możesz bez
wyrzutów sumienia pozwolić sobie na ulubioną czekoladę, lody czy hamburgera.
Przygotowaliśmy listę posiłków, które mogą z powodzeniem zastąpić posiłek z
Twojego jadłospisu bez szkody dla Twojej sylwetki ! :)

Posiłki możesz dowolnie łączyć, mieszać i zamieniać
Zależy Nam żeby korzystanie z tego Jadłospisu było dla Ciebie maksymalnie łatwe i
przyjemne a wtedy efekty przyjdą same i to szybciej niż mógłbyś się tego
spodziewać.

AŻ 729 OPCJI JADŁOSPISU NA CAŁY DZIEŃ !!!
W każdym wariancie kalorycznym znajduje się od 8 do 9 ZESTAWÓW z posiłkami
na cały dzień, z których możesz stworzyć nawet 729 dowolnych kombinacji. Posiłki
w poszczególnych zestawach możesz sobie dowolnie łączyć i mieszać zachowując
oczywiście tę samą kaloryczność posiłku.
Przykład: śniadanie możesz wybrać z zestawu nr 1, obiad z zestawu
numer 5 a kolację z zestawu numer 2.
Nie narzucamy Ci sztywnego planu, sam wybierasz to co lubisz i to na co masz
ochotę.
Przykład: Zamiast obiadu 600 kcal możesz zjeść posiłek oszukany lub
posiłek awaryjny o wartości 600 kcal.
Mamy świadomość, że część osób nie może spożywać pewnych grup produktów z
uwagi na alergie, nietolerancję lub kwestie zdrowotne. Dlatego też możesz
zamieniać niektóre produkty. Jeżeli np. masz nietolerancję laktozy zamień w
posiłku mleko krowie na mleko roślinne, jeśli masz celiaklię i nie trawisz glutenu
zamień zwykły chleb na chleb bezglutenowy. U osób, które zmagają się z cukrzycą
lub insulino opornością również zalecamy aby wybierały tylko te posiłki, które
będą dla nich właściwe i zdrowe. Mamy nadzieję, że nasz jadłospis już na stałe
zagości w Twojej kuchni i nawet gdy osiągniesz już wymarzoną sylwetkę będziesz
chętnie wracać do naszych zdrowych, kolorowych i smakowitych posiłków :)

Smacznego!
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2000 kcal
4 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 36 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji drugiego śniadania
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 11 posiłków w wersji na słodko
- 25 posiłków w wersji na słono

II. 18 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 9 o kaloryczności 600 kcal
- 9 o kaloryczności 400 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 400 kcal
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Kilka wskazówek...
Śniadanie (posiłek nr 1) i obiad (posiłek nr 3) możemy ze sobą zamieniać lub spożywać nawet 2
razy w ciągu dnia, ponieważ oba mają taką samą kaloryczność (600 kcal). To samo dotyczy
śniadania (posiłek nr 2) oraz kolacji (posiłek nr 4) , ponieważ oba posiłki mają po 400 kcal.
Przykładowo: Kanapki z szynką, serem, masłem i warzywami możemy spożyć na drugie
śniadanie (posiłek nr 2) oraz na kolację (posiłek nr 4) tego samego dnia. Taki zabieg może nam
ułatwić trzymanie diety (jemy częściej to co nam najbardziej smakuje) i zmniejszyć czas
spędzony na przygotowanie posiłków.

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,
uniemożliwia długofalowe

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

utrzymanie diety oraz kończy się

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

porażką lub efektem jojo.

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

KOBIETA 2200 KCAL- 4 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

600
kcal

100 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3 kromki)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
15 g oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
40 g cebula (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (3/4 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Serek wiejski z warzywami i
chlebem

400
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.

9

600
kcal

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem
150 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
70 g ryż brązowy (4 i 1/3 łyżki)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
3 g Sól biała (1/2 łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

4. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami
75 g chleb żytni razowy (2 ¼ kromki)
10 g Masło extra (3 łyżeczki)
50 g Szynka z piersi kurczaka (3 i 1/3
plasterka)
15 g Ser żółty (1 plasterek)
60 g ogórek (1/4 sztuki)
60 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

600
kcal

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
120 g Chleb żytni (3 i 1/4 kromki
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką
30 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
100 g Makaron (2/3 garści)
10 ml oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g indyk, mięso mielone
50 g Marchew (1 sztuka)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)

600
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy
zacznie

się

pokrojoną
czosnek.

cebulę
Po

pokrojoną

rumienić,

w

2-3

i

dodać

sprasowany
min

cieniutkie

.dodać
paski

marchewkę (lub startą na tarce, na
grubszych oczkach). Wlać passatę,
dodać suszoną bazylię. Dodać sól i
pieprz

do

smaku.

Podawać

z

ugotowanym makaronem spaghetti.
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3. Gołąbki w sosie
pomidorowym

400
kcal

15 g Cebula (1/7 sztuki)
300 g Kapusta (1/8 sztuki)
10 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
5 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
2 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
30 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
80 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

4. Kanapka z papryką,
twarogiem, serkiem philadelphia

400
kcal

110 g Chleb razowy (3 i 1/4 kromki)
120 g g Papryka czerwona (1/2 sztuki)
100 g Ser twarogowy chudy (1 i 1/3 plastra)
35 g Serek philadelphia original (1 i 1/3 łyżki)

Przygotowanie : 5 minut
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

600
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
60 g płatki owsiane (1/2
szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

400
kcal

80 g chleb żytni razowy (2 ¼
kromki)
40 g ogórek (1/5 sztuki)
40 g pomidor (1/4 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
60 g ser typu Feta (1/3 kostki)
30 g serek śniadaniowy
philadelphia ( 1 łyżka)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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600
kcal

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe
140 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
20 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
15 g mąka pszenna biała ( 1 łyżka)
15 g oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
25 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (2 i ½ łyżki)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
220 g Ziemniaki, wczesne (2 i 1/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.

4. Kanapka z łososiem i
papryką

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Na kanapkę położyć wędzonego
łososia

i

poszarpaną

sałatę.

Łososia do smaku skropić sokiem
z cytryny i posypać pieprzem oraz
koperkiem.

110 g chleb razowy (3 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
110 g łosoś wędzony
100 g papryka czerwona (1/3 sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

600
kcal

70 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
200 g Serek wiejski Piątnica
50 g Wafle ryżowe naturalne
Sonko (5 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

400
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
50 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup łagodny (2/3 łyżki)
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
(1/5 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
55 g Por (1/3 sztuki)
30 g Ryż brązowy (2 łyżki)
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

600
kcal

10 g Cukier puder (1 łyżka)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
30 g Dżem truskawkowy, niskosłodzony (2 łyżeczki)
40 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
10 g Olej kokosowy (1 łyżka)
100 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (3 i 1/3 plastra)
50 g woda niegazowana (1/5 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.

16

4. Sałatka z mozzarellą,
pomidorami suszonymi i
oliwkami

400
kcal

2 g Bazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
5 g Miód pszczeli (1/8 łyżeczki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
10 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
100 g Pomidor koktajlowy (5 sztuk)
20 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
80 g Ser mozzarella OSM (1/4 sztuki)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy
na niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

125 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(3 i ¼ kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
155 g jaja (3 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

600
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

400
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
80 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/3 sztuki)
7 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
30 g Ryż basmati (2 łyżki)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
150 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (3/4 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
15 g Olej rzepakowy (3 łyżeczki)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3 łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
60 g Ryż basmati (4 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2 szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Sałatę, rukolę umyć i osuszyć,
pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami dyni,
pokrojonym jabłkiem i rozdrobnionym
twarogiem. Doprawić do smaku solą i
pieprzem. Na koniec skropić oliwą.

4. Sałatka owocowa z
awokado
50 g Awokado (1/3 sztuki)
8 g Dynia, pestki, łuskane (1/2 garść)
80 g Jabłko (1/2 sztuki)
4 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
Pomarańcza/Grejpfrut (1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
100 g Twaróg półtłusty (3 i 1/3
plastra)
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

130 g Bułki grahamki (1 i 1/3 sztuki)
110 g Jaja kurze, na twardo (2
sztuki)
120 g Pomidor (3/4 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

600
kcal

Przygotowanie : 15 minut
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
ugotować na miękko i zjeść razem z
bułką.

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

400
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
40 g Kukurydza konserwowa (2 łyżki)
40 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/4 garści)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
70 g Tuńczyk w oleju, puszka (2/3 )
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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600
kcal

3. Lody migdałowobananowe
220 g Banan (2 sztuki)
30 g Migdały (2 łyżki)
200 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.

400
kcal
Przygotowanie : 20-30minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i
pokrój w plasterki marchewkę.
Odetnij różyczki z kalafiora i brokuła.
Warzywa wrzuć na patelnię grillową.
Dodaj sól, pieprz, bazylię. Rozbij
lekko filety, obtocz je w przyprawach
i smaż na patelni.

4. Smażone warzywa z
indykiem i ryżem
1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
120 g Filet z indyka (1 i 1/4
sztuki)
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
50 g Ryż biały (1/3 woreczka)
5 ml Oliwa z oliwek (1 łyżeczka)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

600
kcal

140 g Chleb żytni razowy (4 kromki)
50 g Jogurt naturalny Zott (1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
40 g Serek philadelphia original (2 łyżki)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Fit bigos z kurczakiem i
ziemniakami

400
kcal

200 g Ziemniaki, późne (2 i ¼ sztuki)
80 g Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa (1/3 sztuki)
7 g Borowik szlachetny, suszony
25 g Cebula
5 g Czosnek (1 ząbek
130 g Kapusta kwaszona (1 i ¼ szklanki)
45 g Koncentrat pomidorowy, 30% (3 łyżeczki)
4 g Liść laurowy, suszony (2 sztuki)
1 g Pieprz Czarny (1 g)
5 g Śliwki bez pestek, suszone (1/8 garści)
2 g Ziele angielskie, mielone (2/3 łyżeczki)
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Przygotowanie : 40 minut
Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie (około 2 godziny). Kapustę odcedzić,
posiekać, wrzucić do garnka, zalać wodą i gotować pod przykryciem z liśćmi
laurowymi i zielem angielskim, około 20 minut. Kurczaka pokroić, doprawić
pieprzem i solą. Podsmażać razem z cebulą i czosnkiem na patelni bez dodatku
tłuszczu. Dorzucić posiekane grzyby, pokrojoną śliwkę oraz przecier pomidorowy
i gotować 10-15 minut. Dodać kapustę i doprawić do smaku pieprzem i solą.
Podawać z ugotowanymi ziemniakami.
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante (1
łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż

w

osolonej

wodzie, odcedzić.Na patelni na
oleju podsmażyć pokrojoną w
kosteczkę pierś kurczaka, w
międzyczasie doprawić ją solą
oraz

4. Lody proteinowe z
truskawkami

ugotować

400
kcal

200 g Serek wiejski lekki piątnica
200 g Truskawki, mrożone (1 i ¼
szklanki)
20 g Ksylitol (3 łyżeczki)
10 g orzechy nerkowca (1/4 garści)

pieprzem.Dodać

małe

różyczki brokuła oraz obraną i
pokrojoną

w

paseczki

marchewkę. Smażyć co chwilę
mieszając,

aż

warzywa

zmiękną, przez ok. 5 minut. W
razie

potrzeby

podlewać

po

łyżce wodą, gdyby warzywa
przywierały

do

patelni.Dodać
starty

starty

czosnek,

następnie

dna
imbir

i

podsmażyć,

dodać

masło

sos

sojowy,

Przygotowanie : 40-50 minut

orzechowe

Owoce zblendować z serkiem wiejskim,

chwilę

dodać ksylitol. Odstawić na godzinę do

olejem sezamowym i posypać

zamrażalnika. Następnie przemieszać i

czarnym

ponownie odstawić na 30 min.

czarnuszką.

i

wymieszać. Połączyć z ryżem i
podsmażyć.
sezamem

Skropić
lub
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

600
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści
200 g Serek wiejski Piątnica
30 g orzechy włoskie

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
60 g Banan (1/2 sztuki)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
10 g Rodzynki (1/3 garści)
40 g Twaróg chudy (1 i 1/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
110 ml Mleczko kokosowe House of Asia (11 łyżek)
20 ml Olej kokosowy (2 łyżki)
40 g Płatki jaglane (4 łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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4. Omlet francuski z
warzywami

400
kcal

60 g Cebula (2/3 sztuki)
150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
12 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
30 ml Mleko 2% (1/7 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor.
Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się
ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć je na drugą stronę.Pod koniec
smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa. Przykryj je drugą połową
ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj. Potrawę podawaj na
ciepło.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
20 g Miód (3/4 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
30 g Orzechy nerkowca (3/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

400
kcal

35 g Czekolada gorzka E.Wedel (5 i ¾ kostki)
90 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (1/2 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki) g
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3 kromki)
LUB 35 g wafle ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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4. Dietetyczne pierogi z kapustą
i grzybami

400
kcal

15 g Cebula (1/8 sztuki)
100 g Kapusta kwaszona (1 szklanka)
75 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (5 łyżek)
10 ml Oliwa z oliwek (1 łyżka)
6 g Borowik szlachetny, suszony
1 g Sól morska Sante
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
30 g Woda (1/7 szklanki)

Przygotowanie : 45 minut
Grzyby namoczyć najlepiej na noc lub na kilka godzin, następnie zagotować w
wodzie, w której się moczyły. Pokroić drobno. Kapustę przepłukać, aby nie była
zbyt kwaśna i pokroić. Zalać wodą z grzybów, dodać posiekane borowiki i
gotować do miękkości. Następnie pokroić cebulę w kostkę i podsmażyć na
oliwie. Dorzucić kapustę i wymieszać. Przyprawić. Przygotować ciasto na
pierogi: wyrabiać mąkę z gorącą wodą. Jeśli ciasto będzie zbyt twarde, dolać
wody, jeśli zbyt miękkie- mąki. Rozwałkować ciasto na cienkie placki i wykroić
szklanką kółka. Na każde kółko nałożyć porcję farszu i skleić pierogi tak, aby
się nie rozpadły. Pierogi gotować w osolonej wodzie, około 3-5 minut, aż
wypłyną.

30

Posiłki awaryjne
400 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
20 g Czekolada Gorzka (2 kostki)
180 g Jabłko (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
120 g Banan

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski

200 g Panini Ser Szynka Jalapeno (Żabka Cafe)

50 g Migdały/Orzechy
110 g Banan (1 sztuka)/inny owoc

200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Wafle ryżowe naturalne (8 sztuk)
120 g banan (1 sztuka)

80 g Bułka pszenna/żytnia (1 sztuka)
60 g Szynka z indyka (4 plasterki)
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
400 KCAL

1.

90 g chipsów Lays
prosto z pieca

2.

120 ml Lód Magnum

3.

50 g Baton
Snickers/Mars/Bounty
110 g Banan

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

1x kawałek dużej pizzy

6.

84 g Ptasie mleczko (7
sztuk)
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

2x kawałki małej
pizzy

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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1800 kcal
4 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 36 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji drugiego śniadania
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 11 posiłków w wersji na słodko
- 25 posiłków w wersji na słono

II. 18 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 7 o kaloryczności 600 kcal
- 7 o kaloryczności 400 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 400 kcal

35

Kilka wskazówek...
Śniadanie (posiłek nr 1), drugie śniadanie ( posiłek nr 2) i obiad (posiłek nr 3) możemy ze
sobą zamieniać lub spożywać nawet 3 razy w ciągu dnia, ponieważ posiłki te mają taką samą
kaloryczność (600 kcal). To samo dotyczy śniadania (posiłek nr 2) oraz kolacji (posiłek nr 4) ,
ponieważ oba posiłki mają po 400 kcal.

Jak zamieniać posiłki w ciągu dnia ?
Kanapki z szynką, serem, masłem i warzywami możemy spożyć na drugie śniadanie (posiłek
nr 2) oraz na kolację (posiłek nr 4) tego samego dnia. Taki zabieg może nam ułatwić
trzymanie diety (jemy częściej to co nam najbardziej smakuje) i zmniejszyć czas spędzony na
przygotowanie posiłków.

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej

Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie

przez nas pożądanych,

pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub

rekreacyjnych np. Czekolada,

mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki

McDonald - u wielu osób prowadzi

(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

do złych relacji z jedzeniem,
uniemożliwia długofalowe

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

utrzymanie diety oraz kończy się

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

porażką lub efektem jojo.

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

KOBIETA 1800 KCAL- 4 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

400
kcal

35 g Chleb żytni razowy (1 kromka)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka)
15 g cebula (1/7 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (2/3 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Serek wiejski z warzywami i
chlebem

400
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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600
kcal

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem
150 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
70 g ryż brązowy (4 i 1/3 łyżki)
3 g Kminek, suszony (1 łyżecka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
3 g Sól biała (1/2 łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

4. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami
75 g chleb żytni razowy (2 ¼
kromki)
10 g Masło extra (3 łyżeczki)
50 g Szynka z piersi kurczaka
(3 i 1/3 plasterka)
15 g Ser żółty (1 plasterek)
60 g ogórek (1/4 sztuki)
60 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

400
kcal

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
80 g Chleb żytni (2 i 1/4 kromki)
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
5 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką
35 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
50 g Makaron (1/2 garści)
5 ml oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
80 g indyk, mięso mielone
35 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy
zacznie

się

pokrojoną
czosnek.

cebulę
Po

pokrojoną

rumienić,

w

2-3

i

dodać

sprasowany
min

cieniutkie

.dodać
paski

marchewkę (lub startą na tarce, na
grubszych oczkach). Wlać passatę,
dodać suszoną bazylię. Dodać sól i
pieprz

do

smaku.

Podawać

z

ugotowanym makaronem spaghetti.
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3. Gołąbki w sosie
pomidorowym

600
kcal

15 g Cebula (1/7 sztuki)
430 g Kapusta (1/8 sztuki)
15 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
10 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
5 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
40 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
130 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

4. Kanapka z papryką,
twarogiem, serkiem philadelphia

400
kcal

110 g Chleb razowy (3 i 1/4 kromki)
120 g g Papryka czerwona (1/2 sztuki)
100 g Ser twarogowy chudy (1 i 1/3 plastra)
35 g Serek philadelphia original (1 i 1/3 łyżki)

Przygotowanie : 5 minut
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

400
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
10 g miód (1/3 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
30 g płatki owsiane (1/4
szklanki)
90 g twaróg chudy (3 plastry)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

400
kcal

80 g chleb żytni razowy (2 ¼
kromki)
40 g ogórek (1/5 sztuki)
40 g pomidor (1/4 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
60 g ser typu Feta (1/3 kostki)
30 g serek śniadaniowy
philadelphia ( 1 łyżka)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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600
kcal

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe
140 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
20 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
15 g mąka pszenna biała ( 1 łyżka)
15 g oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
25 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (2 i ½ łyżki)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
220 g Ziemniaki, wczesne (2 i 1/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.

4. Kanapka z łososiem i
papryką

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Na kanapkę położyć wędzonego
łososia

i

poszarpaną

sałatę.

Łososia do smaku skropić sokiem
z cytryny i posypać pieprzem oraz
koperkiem.

110 g chleb razowy (3 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
110 g łosoś wędzony
100 g papryka czerwona (1/3 sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

400
kcal

55 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (1 i ½ łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
90 g Serek wiejski Piątnica
(4 i ½ łyżki)
40 g Wafle ryżowe naturalne
Sonko (4 sztuki)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

600
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
50 g Indyk, mięso mielone
(1/2 porcji)
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny
(2/3 łyżki)
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
55 g Por (1/3 sztuki)
30 g Ryż brązowy (2 łyżki)
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

600
kcal

10 g Cukier puder (1 łyżka)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
30 g Dżem truskawkowy, niskosłodzony (2 łyżeczki)
40 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
10 g Olej kokosowy (1 łyżka)
100 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (3 i 1/3 plastra)
50 g woda niegazowana (1/5 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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4. Sałatka z mozzarellą,
pomidorami suszonymi i
oliwkami

400
kcal

2 gBazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
5 g Miód pszczeli (1/8 łyżeczki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
10 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
100 g Pomidor koktajlowy (5 sztuk)
20 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
80 g Ser mozzarella OSM (1/4 sztuki)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy
na niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

90 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(2 i ¼ kromki)
100 g Bakłażan (1/3 sztuki)
105 g jaja (2 sztuki)
5 g oliwa (1 łyżeczka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

400
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
80 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/3 sztuki)
7 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
szczypta soli i pieprzu
30 g Ryż basmati (2 łyżki)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
150 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (3/4 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
15 g Olej rzepakowy (3 łyżeczki)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3 łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
60 g Ryż basmati (4 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2 szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj
szczypiorek. Liście szpinaku
opłucz. Warzywa wymieszaj z
serkiem wiejskim oraz
przyprawami.

4. Serek wiejski z
pomidorem i szpinakiem
25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)

47

ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

90 g Bułki grahamki (1 sztuka)
55 g Jaja kurze, na twardo (1
sztuka)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 15 minut
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
ugotować na miękko i zjeść razem z
bułką.

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

600
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
40 g Kukurydza konserwowa
40 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
70 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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600
kcal

3. Lody migdałowobananowe
220 g Banan (2 sztuki)
30 g Migdały (2 łyżki)
200 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.

400
kcal
Przygotowanie : 20-30minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i
pokrój w plasterki marchewkę.
Odetnij różyczki z kalafiora i brokuła.
Warzywa wrzuć na patelnię grillową.
Dodaj sól, pieprz, bazylię. Rozbij
lekko filety, obtocz je w przyprawach
i smaż na patelni.

4. Smażone warzywa z
indykiem i ryżem
1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
120 g Filet z indyka (1 i 1/4
sztuki)
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
50 g Ryż biały (1/3 woreczka)
5 ml Oliwa z oliwek (1 łyżeczka)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

400
kcal

90 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3 kromki)
40 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
20 g Serek philadelphia original (3/4 łyżki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Sałatka owocowa z
awokado

400
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

50 g Awokado (1/3 sztuki)
10 g Dynia, pestki, łuskane (1/2
garść)
5 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
120 g Pomarańcza/Grejpfrut
(1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
100 g Twaróg półtłusty (3 i 1/3
plastra)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante (1
łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż

w

osolonej

wodzie, odcedzić.Na patelni na
oleju podsmażyć pokrojoną w
kosteczkę pierś kurczaka, w
międzyczasie doprawić ją solą
oraz

4. Lody proteinowe z
truskawkami

ugotować

400
kcal

200 g Serek wiejski lekki piątnica
200 g Truskawki, mrożone (1 i ¼
szklanki)
20 g Ksylitol (3 łyżeczki)
10 g orzechy nerkowca (1/4 garści)

pieprzem.Dodać

małe

różyczki brokuła oraz obraną i
pokrojoną

w

paseczki

marchewkę. Smażyć co chwilę
mieszając,

aż

warzywa

zmiękną, przez ok. 5 minut. W
razie

potrzeby

podlewać

po

łyżce wodą, gdyby warzywa
przywierały

do

patelni.Dodać
starty

starty

czosnek,

następnie
i

dna
imbir

i

podsmażyć,

dodać

masło

sos

sojowy,

Przygotowanie : 40-50 minut

orzechowe

Owoce zblendować z serkiem wiejskim,

chwilę

dodać ksylitol. Odstawić na godzinę do

olejem sezamowym i posypać

zamrażalnika. Następnie przemieszać i

czarnym

ponownie odstawić na 30 min.

czarnuszką.

wymieszać. Połączyć z ryżem i
podsmażyć.
sezamem

Skropić
lub
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

400
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
60 g Banan (1/2 sztuki)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
10 g Rodzynki (1/3 garści)
40 g Twaróg chudy (1 i 1/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
110 ml Mleczko kokosowe House of Asia (11 łyżek)
20 ml Olej kokosowy (2 łyżki)
40 g Płatki jaglane (4 łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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4. Omlet francuski z
warzywami

400
kcal

60 g Cebula (2/3 sztuki)
150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
12 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
30 ml Mleko 2% (1/7 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor.
Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się
ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć je na drugą stronę.Pod koniec
smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa. Przykryj je drugą połową
ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj. Potrawę podawaj na
ciepło.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

400
kcal

90 g Banan (3/4 sztuki)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
15 g Miód (2/3 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
15 g Orzechy nerkowca (1/3 garści)
140 g Serek wiejski Piątnica (7 łyżek)

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

400
kcal

35 g Czekolada gorzka E.Wedel (5 i ¾ kostki)
90 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (1/2 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe
150 g cukinia (2/3 sztuki) g Cykoria
(1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3 kromki) LUB
35 g wafle ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

400
4. Kanapka z papryką, kcal

twarogiem, serkiem
philadelphia

110 g Chleb razowy (3 i 1/4 kromki)
120 g g Papryka czerwona (1/2
sztuki)
100 g Ser twarogowy chudy (1 i 1/3
plastra)
35 g Serek philadelphia original (1 i
1/3 łyżki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Składniki

starta

pieprz i szczypiorek) dobrze
zmieszać. Wymieszać plasterki
pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać
sos i połączyć z warzywami.
Pozostawić na pół godziny w
temperaturze pokojowej.
Na

dużym

dekoracyjnie

talerzu

ułożyć

listki

cykorii.

Położyć obok nich sałatkę i na
wierzchu

Chleb posmarować masłem, ułożyć na

cytryny.

paprykę.

(olej,

skórka z cytryny, sok z cytryny,

Przygotowanie : 5 minut
nim rozdrobniony twaróg i pokrojona

sosu

rozrzucić

paseczki

łososia. Podać z ćwiartkami
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Posiłki awaryjne
400 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
20 g Czekolada Gorzka (2 kostki)
180 g Jabłko (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
120 g Banan

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski

200 g Panini Ser Szynka Jalapeno (Żabka Cafe)

50 g Migdały/Orzechy
110 g Banan (1 sztuka)/inny owoc

200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Wafle ryżowe naturalne (8 sztuk)
120 g banan (1 sztuka)

80 g Bułka pszenna/żytnia (1 sztuka)
60 g Szynka z indyka (4 plasterki)
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
400 KCAL

1.

90 g chipsów Lays
prosto z pieca

2.

120 ml Lód Magnum

3.

50 g Baton
Snickers/Mars/Bounty
110 g Banan

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

1x McWrap (McDonald)

6.

84 g Ptasie mleczko (7
sztuk)
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

1x BigMac/1x
WieśMac
(McDonald)

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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1600 kcal
4 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 36 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji drugiego śniadania
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 11 posiłków w wersji na słodko
- 25 posiłków w wersji na słono

II. 7 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 7 o kaloryczności 400 kcal

III. 6 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 400 kcal
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Kilka wskazówek...
Śniadanie (posiłek nr 1), drugie śniadanie (2 posiłek), obiad (posiłek nr 3) i kolację (posiłek
nr 4) możemy ze sobą zamieniać lub spożywać nawet kilka razy ciągu dnia, ponieważ posiłki
te mają taką samą kaloryczność (400 kcal).

Jak zamieniać posiłki w ciągu dnia ?
Kanapki z szynką, serem, masłem i warzywami możemy spożyć na drugie śniadanie (posiłek
nr 2) oraz na kolację (posiłek nr 4) tego samego dnia. Tak samo na przykład - Pierś z
kurczaka w sosie pomidorowym z ryżem, którą możemy zjeść nawet kilka razy w ciągu dnia.
Taki zabieg może nam ułatwić trzymanie diety (jemy częściej to co nam najbardziej smakuje)
i zmniejszyć czas spędzony na przygotowanie posiłków – gdyż niektóre posiłki jemy kilka
razy w ciągu dnia.

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej

Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie

przez nas pożądanych,

pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub

rekreacyjnych np. Czekolada,

mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki

McDonald - u wielu osób prowadzi

(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

do złych relacji z jedzeniem,
uniemożliwia długofalowe

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

utrzymanie diety oraz kończy się

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

porażką lub efektem jojo.

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

KOBIETA 1600 KCAL- 4 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

400
kcal

35 g Chleb żytni razowy (1 kromka)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka)
15 g cebula (1/7 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (2/3 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Serek wiejski z warzywami i
chlebem

400
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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400
kcal

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem
100 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(1/2 sztuki)
5 g Olej rzepakowy (1/2 łyżki)
150 g Pomidory w puszce (2/3 szklanki)
50 g ryż brązowy (1/2 woreczka)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

4. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami
75 g chleb żytni razowy (2 ¼
kromki)
10 g Masło extra (3 łyżeczki)
50 g Szynka z piersi kurczaka
(3 i 1/3 plasterka)
15 g Ser żółty (1 plasterek)
60 g ogórek (1/4 sztuki)
60 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

400
kcal

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
80 g Chleb żytni (2 i 1/4 kromki)
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
5 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką
35 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
50 g Makaron (1/2 garści)
5 ml oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
80 g indyk, mięso mielone
35 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy
zacznie

się

pokrojoną
czosnek.

cebulę
Po

pokrojoną

rumienić,

w

2-3

i

dodać

sprasowany
min

cieniutkie

.dodać
paski

marchewkę (lub startą na tarce, na
grubszych oczkach). Wlać passatę,
dodać suszoną bazylię. Dodać sól i
pieprz

do

smaku.

Podawać

z

ugotowanym makaronem spaghetti.
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3. Gołąbki w sosie
pomidorowym

400
kcal

15 g Cebula (1/7 sztuki)
430 g Kapusta (1/8 sztuki)
15 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
10 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
5 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
40 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
130 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

4. Kanapka z papryką,
twarogiem, serkiem philadelphia

400
kcal

110 g Chleb razowy (3 i 1/4 kromki)
120 g g Papryka czerwona (1/2 sztuki)
100 g Ser twarogowy chudy (1 i 1/3 plastra)
35 g Serek philadelphia original (1 i 1/3 łyżki)

Przygotowanie : 5 minut
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

400
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
10 g miód (1/3 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
30 g płatki owsiane (1/4
szklanki)
90 g twaróg chudy (3 plastry)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

400
kcal

80 g chleb żytni razowy (2 ¼
kromki)
40 g ogórek (1/5 sztuki)
40 g pomidor (1/4 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
60 g ser typu Feta (1/3 kostki)
30 g serek śniadaniowy
philadelphia ( 1 łyżka)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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400
kcal

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe
125 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
10 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
7 g mąka pszenna biała ( ½ łyżki)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
10 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (1 łyżka)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
150 g Ziemniaki, wczesne (1 i 2/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.

4. Kanapka z łososiem i
papryką

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Na kanapkę położyć wędzonego
łososia

i

poszarpaną

sałatę.

Łososia do smaku skropić sokiem
z cytryny i posypać pieprzem oraz
koperkiem.

110 g chleb razowy (3 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
110 g łosoś wędzony
100 g papryka czerwona (1/3 sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

400
kcal

55 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (1 i ½ łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
90 g Serek wiejski Piątnica
(4 i ½ łyżki)
40 g Wafle ryżowe naturalne
Sonko (4 sztuki)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

400
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
50 g Indyk, mięso mielone
(1/2 porcji)
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny
(2/3 łyżki)
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
55 g Por (1/3 sztuki)
30 g Ryż brązowy (2 łyżki)
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

400
kcal

8 g Cukier puder (3/4 łyżki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
30 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 1/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
7 g Olej kokosowy (2/3 łyżki)
80 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (2 i 2/3 plastra)
40 g woda niegazowana (1/6 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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4. Sałatka z mozzarellą,
pomidorami suszonymi i
oliwkami

400
kcal

2 gBazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
5 g Miód pszczeli (1/8 łyżeczki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
10 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
100 g Pomidor koktajlowy (5 sztuk)
20 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
80 g Ser mozzarella OSM (1/4 sztuki)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy
na niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

90 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(2 i ¼ kromki)
100 g Bakłażan (1/3 sztuki)
105 g jaja (2 sztuki)
5 g oliwa (1 łyżeczka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

400
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

400
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
80 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/3 sztuki)
7 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
szczypta soli i pieprzu
30 g Ryż basmati (2 łyżki)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
115 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (2/3 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
5 g Olej rzepakowy (1 łyżeczka)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3 łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
35 g Ryż basmati (2 i 1/3 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2 szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

400
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj
szczypiorek. Liście szpinaku
opłucz. Warzywa wymieszaj z
serkiem wiejskim oraz
przyprawami.

4. Serek wiejski z
pomidorem i szpinakiem
25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

90 g Bułki grahamki (1 sztuka)
55 g Jaja kurze, na twardo (1
sztuka)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 15 minut
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
ugotować na miękko i zjeść razem z
bułką.

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

400
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
40 g Kukurydza konserwowa
40 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
70 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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400
kcal

3. Lody migdałowobananowe
160 g Banan (1 i 1/3 sztuki)
25 g Migdały (1 i 2/3 łyżki)
100 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.

400
kcal
Przygotowanie : 20-30minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i
pokrój w plasterki marchewkę.
Odetnij różyczki z kalafiora i brokuła.
Warzywa wrzuć na patelnię grillową.
Dodaj sól, pieprz, bazylię. Rozbij
lekko filety, obtocz je w przyprawach
i smaż na patelni.

4. Smażone warzywa z
indykiem i ryżem
1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
120 g Filet z indyka (1 i 1/4
sztuki)
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
50 g Ryż biały (1/3 woreczka)
5 ml Oliwa z oliwek (1 łyżeczka)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

400
kcal

90 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3 kromki)
40 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
20 g Serek philadelphia original (3/4 łyżki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Sałatka owocowa z
awokado

400
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

50 g Awokado (1/3 sztuki)
10 g Dynia, pestki, łuskane (1/2
garść)
5 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
120 g Pomarańcza/Grejpfrut
(1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
100 g Twaróg półtłusty (3 i 1/3
plastra)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

400
kcal

80 g Brokuły (1/6 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
80 g Filet z piersi z kurczaka
(1/3 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
10 g Masło orzechowe Sante
(1/2 łyżki)
6 g Olej sezamowy (1 łyżka)
35 g Ryż brązowy (2 i 1/3 łyżki)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż

ugotować

w

osolonej

wodzie, odcedzić.Na patelni na
oleju podsmażyć pokrojoną w
kosteczkę pierś kurczaka, w
międzyczasie doprawić ją solą
oraz

4. Lody proteinowe z
truskawkami

400
kcal

200 g Serek wiejski lekki piątnica
200 g Truskawki, mrożone (1 i ¼
szklanki)
20 g Ksylitol (3 łyżeczki)
10 g orzechy nerkowca (1/4 garści)

pieprzem.Dodać

małe

różyczki brokuła oraz obraną i
pokrojoną

w

paseczki

marchewkę. Smażyć co chwilę
mieszając,

aż

warzywa

zmiękną, przez ok. 5 minut. W
razie

potrzeby

podlewać

po

łyżce wodą, gdyby warzywa
przywierały

do

patelni.Dodać
starty

starty

czosnek,

następnie
i

dna
imbir

i

podsmażyć,

dodać

masło

sos

sojowy,

Przygotowanie : 40-50 minut

orzechowe

Owoce zblendować z serkiem wiejskim,

chwilę

dodać ksylitol. Odstawić na godzinę do

olejem sezamowym i posypać

zamrażalnika. Następnie przemieszać i

czarnym

ponownie odstawić na 30 min.

czarnuszką.

wymieszać. Połączyć z ryżem i
podsmażyć.
sezamem

Skropić
lub
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

400
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
60 g Banan (1/2 sztuki)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
10 g Rodzynki (1/3 garści)
40 g Twaróg chudy (1 i 1/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

400
kcal

100 g Banan (3/4 sztuki)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
90 ml Mleczko kokosowe House of Asia (9 łyżek)
8 ml Olej kokosowy (3/4 łyżki)
25 g Płatki jaglane (2 i ½ łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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4. Omlet francuski z
warzywami

400
kcal

60 g Cebula (2/3 sztuki)
150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
12 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
30 ml Mleko 2% (1/7 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor.
Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się
ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć je na drugą stronę.Pod koniec
smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa. Przykryj je drugą połową
ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj. Potrawę podawaj na
ciepło.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

400
kcal

90 g Banan (3/4 sztuki)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
15 g Miód (2/3 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
15 g Orzechy nerkowca (1/3 garści)
140 g Serek wiejski Piątnica (7 łyżek)

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

400
kcal

35 g Czekolada gorzka E.Wedel (5 i ¾ kostki)
90 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (1/2 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe

400
kcal

100 g cukinia (1/3 sztuki)
40 g Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
120 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut

400
4. Kanapka z papryką, kcal

twarogiem, serkiem
philadelphia

110 g Chleb razowy (3 i 1/4 kromki)
120 g g Papryka czerwona (1/2
sztuki)
100 g Ser twarogowy chudy (1 i 1/3
plastra)
35 g Serek philadelphia original (1 i
1/3 łyżki)

Składniki

starta

pieprz i szczypiorek) dobrze
zmieszać. Wymieszać plasterki
pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać
sos i połączyć z warzywami.
Pozostawić na pół godziny w
temperaturze pokojowej.
Na

dużym

dekoracyjnie

talerzu

ułożyć

listki

cykorii.

Położyć obok nich sałatkę i na
wierzchu

Chleb posmarować masłem, ułożyć na

cytryny.

paprykę.

(olej,

skórka z cytryny, sok z cytryny,

Przygotowanie : 5 minut
nim rozdrobniony twaróg i pokrojona

sosu

rozrzucić

paseczki

łososia. Podać z ćwiartkami
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Posiłki awaryjne
400 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
20 g Czekolada Gorzka (2 kostki)
180 g Jabłko (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
120 g Banan

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski

200 g Panini Ser Szynka Jalapeno (Żabka Cafe)

50 g Migdały/Orzechy
110 g Banan (1 sztuka)/inny owoc

200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Wafle ryżowe naturalne (8 sztuk)
120 g banan (1 sztuka)

80 g Bułka pszenna/żytnia (1 sztuka)
60 g Szynka z indyka (4 plasterki) 40 g
Serek almette śmietankowy (2 łyżki)
150 g Pomidor (1 sztuka)
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Posiłek
oszukany
400 KCAL

1.

90 g chipsów Lays
prosto z pieca

2.

120 ml Lód Magnum

3.

50 g Baton
Snickers/Mars/Bounty
110 g Banan

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

1x McWrap (McDonald)

6.

84 g Ptasie mleczko (7
sztuk)
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1400 kcal
4 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 36 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji drugiego śniadania
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 11 posiłków w wersji na słodko
- 25 posiłków w wersji na słono

II. 16 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 7 o kaloryczności 400 kcal
- 9 o kaloryczności 200 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 400 kcal
- 6 posiłków - 200 kcal
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Kilka wskazówek...
Śniadanie (posiłek nr 1), drugie śniadanie (2 posiłek), obiad (posiłek nr 3) możemy ze sobą
zamieniać lub spożywać nawet kilka razy ciągu dnia, ponieważ posiłki te mają taką samą
kaloryczność (400 kcal).

Jak zamieniać posiłki w ciągu dnia ?
Pierś z kurczaka w sosie pomidorowym z ryżem możemy spożyć na drugie śniadanie (posiłek
nr 2) oraz na obiad (posiłek nr 3) tego samego dnia. Tak samo na przykład - Dietetyczne
kotlety a’la schabowe, które możemy zjeść nawet kilka razy w ciągu dnia. Taki zabieg może
nam ułatwić trzymanie diety (jemy częściej to co nam najbardziej smakuje) i zmniejszyć czas
spędzony na przygotowanie posiłków – gdyż niektóre posiłki jemy kilka razy w ciągu dnia.

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwo dostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia.
Dzięki czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na
przygotowanie posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej

Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie

przez nas pożądanych,

pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub

rekreacyjnych np. Czekolada,

mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki

McDonald - u wielu osób prowadzi

(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

do złych relacji z jedzeniem,
uniemożliwia długofalowe

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

utrzymanie diety oraz kończy się

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

porażką lub efektem jojo.

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

KOBIETA 1400 KCAL- 4 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

400
kcal

35 g Chleb żytni razowy (1 kromka)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka)
15 g cebula (1/7 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (2/3 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Serek wiejski z warzywami i
chlebem

400
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem

400
kcal

100 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(1/2 sztuki)
5 g Olej rzepakowy (1/2 łyżki)
150 g Pomidory w puszce (2/3 szklanki)
50 g ryż brązowy (1/2 woreczka)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

4. Płatki owsiane z jogurtem i
owocami

200
kcal

5 g Siemię lniane (1 łyżeczka)
50 g Jogurt naturalny 1.5% tłuszczu
65 g Mandarynki (1 sztuka)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)

Przygotowanie : 10 minut
Wlej jogurt na płatki owsiane wsypane wcześniej do miski. Obierz mandarynkę,
połóż na jogurcie i posyp na koniec siemieniem lnianym. Wszystko wymieszaj.
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ZESTAW
NR 2

400
kcal

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
80 g Chleb żytni (2 i 1/4 kromki)
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
5 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką
35 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
50 g Makaron (1/2 garści)
5 ml oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
80 g indyk, mięso mielone
35 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy
zacznie

się

pokrojoną
czosnek.

cebulę
Po

pokrojoną

rumienić,

w

2-3

i

dodać

sprasowany
min

cieniutkie

.dodać
paski

marchewkę (lub startą na tarce, na
grubszych oczkach). Wlać passatę,
dodać suszoną bazylię. Dodać sól i
pieprz

do

smaku.

Podawać

z

ugotowanym makaronem spaghetti.
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400
kcal

3. Gołąbki w sosie
pomidorowym
15 g Cebula (1/7 sztuki)
430 g Kapusta (1/8 sztuki)
15 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
10 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
5 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
40 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
130 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

200
kcal

4. Kanapka z fetą i pomidorem
80 g chleb żytni razowy (2 ¼ kromki)
40 g ogórek (1/5 sztuki)
40 g pomidor (1/4 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
60 g ser typu Feta (1/3 kostki)
30 g serek śniadaniowy philadelphia
( 1 łyżka)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb

posmarować

fetą,

następnie położyć plastry ogórka
oraz pomidora, doprawić solą i
pieprzem. Z wierzchu posypać
pietruszką.
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ZESTAW
NR 3

400
kcal

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
10 g miód (1/3 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
30 g płatki owsiane (1/4
szklanki)
90 g twaróg chudy (3 plastry)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Fit bigos z kurczakiem
i ziemniakami
200 g Ziemniaki, późne
(2 i ¼ sztuki)
80 g Kurczak brojler, pierś bez
skóry surowa (1/3 sztuki)
7 g Borowik szlachetny, suszony
25 g Cebula, 1 ząbek czosnku
130 g Kapusta kwaszona
(1 i ¼ szklanki)
45 g Koncentrat pomidorowy,
30% (3 łyżeczki)
4 g Liść laurowy, suszony
(2 sztuki), 1 g Pieprz Czarny
5 g Śliwki bez pestek, suszone
(1/8 garści)
2 g Ziele angielskie, mielone
(2/3 łyżeczki)

400
kcal

Przygotowanie : 40 minut

Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie (około
2 godziny). Kapustę odcedzić, posiekać,
wrzucić do garnka, zalać wodą i gotować
pod przykryciem z liśćmi laurowymi i
zielem

angielskim,

około

20

minut.

Kurczaka pokroić, doprawić pieprzem i
solą.

Podsmażać

czosnkiem
tłuszczu.

na

razem

patelni

Dorzucić

pokrojoną

śliwkę

pomidorowy

i

z

cebulą

bez

i

dodatku

posiekane

grzyby,

oraz

przecier

gotować

10-15

minut.

Dodać kapustę i doprawić do smaku
pieprzem i solą. Podawać z ugotowanymi
ziemniakami.
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400
kcal

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe
125 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
10 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
7 g mąka pszenna biała ( ½ łyżki)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
10 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (1 łyżka)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
150 g Ziemniaki, wczesne (1 i 2/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.

4. Kanapka z łososiem i
papryką

200
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Na kanapkę położyć wędzonego
łososia

i

poszarpaną

sałatę.

Łososia do smaku skropić sokiem
z cytryny i posypać pieprzem oraz
koperkiem.

40 g chleb razowy (1 i ¼ kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
70 g łosoś wędzony (2/3 opakowania)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

400
kcal

55 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (1 i ½ łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
90 g Serek wiejski Piątnica
(4 i ½ łyżki)
40 g Wafle ryżowe naturalne
Sonko (4 sztuki)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

400
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
50 g Indyk, mięso mielone
(1/2 porcji)
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny
(2/3 łyżki)
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
55 g Por (1/3 sztuki)
30 g Ryż brązowy (2 łyżki)
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

400
kcal

8 g Cukier puder (3/4 łyżki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
30 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 1/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
7 g Olej kokosowy (2/3 łyżki)
80 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (2 i 2/3 plastra)
40 g woda niegazowana (1/6 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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4. Sałatka z mozzarellą,
pomidorami suszonymi i
oliwkami

200
kcal

2 gBazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
3 g Miód pszczeli (1/8 łyżeczki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
15 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
35 g Ser mozzarella OSM (1/4 sztuki)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy
na niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

90 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(2 i ¼ kromki)
100 g Bakłażan (1/3 sztuki)
105 g jaja (2 sztuki)
5 g oliwa (1 łyżeczka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

400
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

400
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
80 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/3 sztuki)
7 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
szczypta soli i pieprzu
30 g Ryż basmati (2 łyżki)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
115 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (2/3 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
5 g Olej rzepakowy (1 łyżeczka)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3 łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
35 g Ryż basmati (2 i 1/3 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2 szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

400
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.

200
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj
szczypiorek. Liście szpinaku
opłucz. Warzywa wymieszaj z
serkiem wiejskim oraz
przyprawami.

4. Serek wiejski z
pomidorem i szpinakiem
25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
140 g Serek wiejski lekki piątnica (7
łyżek)
1 g Sól biała (1 szczypta)

97

ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

90 g Bułki grahamki (1 sztuka)
55 g Jaja kurze, na twardo (1
sztuka)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 15 minut
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
ugotować na miękko i zjeść razem z
bułką.

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

400
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
40 g Kukurydza konserwowa
40 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
70 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.

98

400
kcal

3. Lody migdałowobananowe
160 g Banan (1 i 1/3 sztuki)
25 g Migdały (1 i 2/3 łyżki)
100 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.

200
kcal
Przygotowanie : 20-30minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i
pokrój w plasterki marchewkę.
Odetnij różyczki z kalafiora i brokuła.
Warzywa wrzuć na patelnię grillową.
Dodaj sól, pieprz, bazylię. Rozbij
lekko filety, obtocz je w przyprawach

4. Smażone warzywa z
indykiem i ryżem
1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
50 g Brokuły (1/8 sztuki)
60 g Filet z indyka (2/3 sztuki)
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
30 g Marchew (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
30 g Ryż biały (1/3 woreczka)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)

i smaż na patelni.
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

400
kcal

90 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3 kromki)
40 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
20 g Serek philadelphia original (3/4 łyżki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Sałatka owocowa z
awokado

400
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

50 g Awokado (1/3 sztuki)
10 g Dynia, pestki, łuskane (1/2
garść)
5 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
120 g Pomarańcza/Grejpfrut
(1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
100 g Twaróg półtłusty (3 i 1/3
plastra)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

400
kcal

80 g Brokuły (1/6 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
80 g Filet z piersi z kurczaka
(1/3 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
10 g Masło orzechowe Sante
(1/2 łyżki)
6 g Olej sezamowy (1 łyżka)
35 g Ryż brązowy (2 i 1/3 łyżki)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż

ugotować

w

osolonej

wodzie, odcedzić.Na patelni na
oleju podsmażyć pokrojoną w
kosteczkę pierś kurczaka, w
międzyczasie doprawić ją solą
oraz

4. Lody proteinowe z
truskawkami

200
kcal

130 g Serek wiejski lekki
piątnica (6 i ½ łyżki)
100 g Truskawki, mrożone
(2/3 szklanki)
10 g Ksylitol (1 i 1/3 łyżeczki)

pieprzem.Dodać

małe

różyczki brokuła oraz obraną i
pokrojoną

w

paseczki

marchewkę. Smażyć co chwilę
mieszając,

aż

warzywa

zmiękną, przez ok. 5 minut. W
razie

potrzeby

podlewać

po

łyżce wodą, gdyby warzywa
przywierały

do

patelni.Dodać
starty

starty

czosnek,

następnie
i

dna
imbir

i

podsmażyć,

dodać

masło

sos

sojowy,

Przygotowanie : 40-50 minut

orzechowe

Owoce zblendować z serkiem wiejskim,

chwilę

dodać ksylitol. Odstawić na godzinę do

olejem sezamowym i posypać

zamrażalnika. Następnie przemieszać i

czarnym

ponownie odstawić na 30 min.

czarnuszką.

wymieszać. Połączyć z ryżem i
podsmażyć.
sezamem

Skropić
lub
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

400
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
60 g Banan (1/2 sztuki)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
10 g Rodzynki (1/3 garści)
40 g Twaróg chudy (1 i 1/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

400
kcal

100 g Banan (3/4 sztuki)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
90 ml Mleczko kokosowe House of Asia (9 łyżek)
8 ml Olej kokosowy (3/4 łyżki)
25 g Płatki jaglane (2 i ½ łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.

103

4. Omlet francuski z
warzywami

200
kcal

60 g Cebula (2/3 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
5 g Masło ekstra (1/2 plastra)
20 ml Mleko 2% (1/8 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
150 g Pomidor (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor.
Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się
ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć je na drugą stronę.Pod koniec
smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa. Przykryj je drugą połową
ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj. Potrawę podawaj na
ciepło.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

400
kcal

90 g Banan (3/4 sztuki)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
15 g Miód (2/3 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
15 g Orzechy nerkowca (1/3 garści)
140 g Serek wiejski Piątnica (7 łyżek)

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

400
kcal

35 g Czekolada gorzka E.Wedel (5 i ¾ kostki)
90 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (1/2 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe

400
kcal

100 g cukinia (1/3 sztuki)
40 g Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
120 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut

200
4. Kanapka z papryką, kcal

twarogiem, serkiem
philadelphia

60 g Chleb razowy (1 i 3/4 kromki)
100 g g Papryka czerwona
(1/3 sztuki)
40 g Ser twarogowy chudy
(1 i 1/3 plastra)
15 g Serek philadelphia original
(2/3 łyżki)

Składniki

starta

pieprz i szczypiorek) dobrze
zmieszać. Wymieszać plasterki
pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać
sos i połączyć z warzywami.
Pozostawić na pół godziny w
temperaturze pokojowej.
Na

dużym

dekoracyjnie

talerzu

ułożyć

listki

cykorii.

Położyć obok nich sałatkę i na
wierzchu

Chleb posmarować masłem, ułożyć na

cytryny.

paprykę.

(olej,

skórka z cytryny, sok z cytryny,

Przygotowanie : 5 minut
nim rozdrobniony twaróg i pokrojona

sosu

rozrzucić

paseczki

łososia. Podać z ćwiartkami
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Posiłki awaryjne
400 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
20 g Czekolada Gorzka (2 kostki)
180 g Jabłko (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
120 g Banan

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski

200 g Panini Ser Szynka Jalapeno (Żabka Cafe)

50 g Migdały/Orzechy
110 g Banan (1 sztuka)/inny owoc

200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Wafle ryżowe naturalne (8 sztuk)
120 g banan (1 sztuka)

80 g Bułka pszenna/żytnia (1 sztuka)
60 g Szynka z indyka (4 plasterki) 40 g
Serek almette śmietankowy (2 łyżki)
150 g Pomidor (1 sztuka)
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Posiłki awaryjne
200 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy

220 g Banan (2 sztuki)

180 g jabłko (1 sztuka)
20 g Czekolada gorzka E.wedel (3 kostki)

40 g Czekolada gorzka E.Wedel (7 kostek)

40 g Ptasie mleczko (3 i 1/3 kostki)

30 g Orzechy/Migdały (1 garść)

50 g Ciastko jaglane Żabka (1 sztuka)

50 g Wafle ryżowe (5 sztuk)

35 g Baton Dobra Kaloria
40 g g Baton musli (Vitanella)
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Posiłek
oszukany
400 KCAL

1.

90 g chipsów Lays
prosto z pieca

2.

120 ml Lód Magnum

3.

50 g Baton
Snickers/Mars/Bounty
110 g Banan

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

1x McWrap (McDonald)

6.

84 g Ptasie mleczko (7
sztuk)
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Posiłek
oszukany
200 KCAL

1.
2.

50 g chipsów Lays
prosto z pieca
60 g Lód Algida Big
Milk (1 sztuka)

3.

Cappucino duże/
Cafe Latte duże

4.

40 g Baton musli
(Vitanella)

5.

35 g Czekolada Milka

6.

40 g Ptasie mleczko
(3 i 1/3 sztuki)
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2000 kcal
3 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 24 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 8 opcji śniadań
- 8 opcji obiadów
- 8 opcji kolacji
- 8 posiłków w wersji na słodko
- 16 posiłków w wersji na słono

II. 16 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 8 o kaloryczności 800 kcal
- 8 o kaloryczności 600 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 800 kcal
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Kilka wskazówek...
Śniadanie i posiłek nr 3 możemy ze sobą zamieniać lub spożywać nawet 2 razy w ciągu dnia,
ponieważ oba mają taką samą kaloryczność (600 kcal). Dzięki czemu uzyskujemy 18 różnych
śniadań oraz 18 różnych kolacji.
Przykładowo: Kanapki z szynką, serem, masłem i warzywami możemy spożyć na śniadanie i na
kolację tego samego dnia. Taki zabieg może nam ułatwić trzymanie diety (jemy częściej to co
nam najbardziej smakuje) i zmniejszyć czas spędzony na przygotowanie posiłków.
- Zalecamy jednak, aby dieta była jak najbardziej urozmaicona, nie monotonna

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

uniemożliwia długofalowe

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

utrzymanie diety oraz kończy się

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

porażką lub efektem jojo.

KOBIETA 2000 KCAL- 3 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

600
kcal

100 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3
kromki)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
15 g oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
40 g cebula (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (3/4 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem

800
kcal

170 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
17 g Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
100 g ryż brązowy (1 woreczek)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
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Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

3. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami

600
kcal

130 g chleb żytni razowy (3 i ¾
kromki)
25 g Margaryna Benecol, light
(5 łyżeczek)
70 g Szynka z piersi kurczaka (4
i 2/3 plastra)
30 g Ser żółty (2 plasterki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

600
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
60 g płatki owsiane (1/2 szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

800
kcal

160 g chleb żytni razowy (4 i 2/3
kromki)
80 g ogórek (1/4 sztuki)
80 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
130 g ser typu Feta (2/3 kostki)
50 g serek śniadaniowy philadelphia
( 2 łyżki)
1 g sól
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Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.

3. Kanapka z łososiem i
papryką

600
kcal

150 g chleb razowy (4 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
180 g łosoś wędzony
150 g papryka czerwona (2/3
sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Na kanapkę położyć wędzonego łososia i poszarpaną sałatę. Łososia do smaku
skropić sokiem z cytryny i posypać pieprzem oraz koperkiem.
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ZESTAW
NR 3

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

600
kcal

70 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
200 g Serek wiejski Piątnica
50 g Wafle ryżowe naturalne Sonko
(5 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką

800
kcal

Przygotowanie : 40 minut
150 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
20 g Ketchup łagodny (2/3 łyżki) tarce. Starte warzywa wymieszać z
15 g Majonez light (2/3 łyżki)
mięsem
mielonym.
Przyprawić
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
15 ml Oliwa z oliwek (1 łyżka)
formować w kotlety i usmażyć na
50 g Papryka czerwona
patelni grillowej na niewielkiej ilości
(1/5 sztuki)
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
Surówka: paprykę i pora posiekać,
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
55 g Por (1/3 sztuki)
65 g Ryż brązowy (1/2 woreczka) warzywa wymieszać ze sobą i dodać
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
łyżeczki)
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3. Sałatka z mozzarellą, pomidorami
suszonymi i oliwkami

600
kcal

2 g Bazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
120 g Pomidor koktajlowy (6 sztuk)
30 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (10 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
125 g Ser mozzarella OSM (1 sztuka)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy na
niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę.
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ZESTAW
NR 4

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

125 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(3 i ¼ kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
155 g jaja (3 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

600
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

800
kcal

80 g Brokuły (1/6 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
150 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
80 g Pieczarka uprawna, świeża (4 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
100 g Ryż basmati (1 woreczek)
10 g Sos sojowy (1 łyżeczka)
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Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.

3. Serek wiejski z
warzywami i chlebem

600
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
100 g Chleb żytni (2 i 3/4 kromki)
30 g hummus/awokado
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5- 7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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ZESTAW
NR 5

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

600
kcal

Przygotowanie : 15 minut
130 g Bułki grahamki (1 i 1/3 sztuki)
110 g Jaja kurze, na twardo (2 sztuki) Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
120 g Pomidor (3/4 sztuki)
ugotować na miękko i zjeść razem z
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
bułką.
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

800
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
60 g Kukurydza konserwowa
(3 łyżki)
75 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/2 garści)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki )
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
150 g Tuńczyk light w oleju bez
soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)
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Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.

3. Smażone warzywa
z indykiem i ryżem

600
kcal

1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
150 g Filet z indyka
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Ryż biały (3/5 woreczka)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 20- 30 minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i pokrój w plasterki marchewkę. Odetnij różyczki z
kalafiora i brokuła. Warzywa wrzuć na patelnię grillową. Dodaj sól, pieprz, bazylię.
Rozbij lekko filety, obtocz je w przyprawach i smaż na patelni.
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ZESTAW
NR 6

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

600
kcal

140 g Chleb żytni razowy (4 kromki)
50 g Jogurt naturalny Zott (1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
40 g Serek philadelphia original (2 łyżki)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

800
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

2. Sałatka owocowa z
awokado
90 g Awokado (2/3 sztuki)
30 g Dynia, pestki, łuskane (2
garście)
100 g Granat, surowy (1 sztuka)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
80 g Pomarańcza (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
150 g Twaróg półtłusty (5 plastrów)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami
i marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante
(1 łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3
łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż ugotować w osolonej wodzie, odcedzić.Na patelni na oleju podsmażyć
pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka, w międzyczasie doprawić ją solą oraz
pieprzem.Dodać małe różyczki brokuła oraz obraną i pokrojoną w paseczki
marchewkę. Smażyć co chwilę mieszając, aż warzywa zmiękną, przez ok. 5
minut. W razie potrzeby podlewać po łyżce wodą, gdyby warzywa przywierały do
dna patelni.Dodać starty imbir i starty czosnek, podsmażyć, następnie dodać
masło orzechowe i sos sojowy, wymieszać. Połączyć z ryżem i chwilę
podsmażyć. Skropić olejem sezamowym i posypać czarnym sezamem lub
czarnuszką.
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 7
maliny
mrożone

600
kcal

200 ml Lody sorbet mango Grycan
(2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3 garści
200 g Serek wiejski Piątnica
30 g orzechy włoskie

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Naleśniki z serem
100 g jaja kurze całe (2 sztuki)
15 g cukier puder (1 i ¼ łyżki)
70 g Mąka pszenna biała, (4 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% (1/4 szklanki)
15 Olej kokosowy (1 i 1/2łyżki)
160 g Twaróg klinek półtłusty (5 i 1/3
plastra)
45 g Woda niegazowana
1 g sól (1 szczypta)

800
kcal

Przygotowanie : 30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie
wymieszaj bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i
ponownie zmiksuj. Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i
jeszcze raz wymieszaj. Smaż naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem
pudrem, następnie smaruj naleśniki nadzieniem przed podaniem.
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3. Omlet francuski z
warzywami

600
kcal

80 g Cebula (23/4 sztuki)
200 g Jaja kurze całe (4 sztuki)
15 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
50 ml Mleko 2% (1/6 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
35 g Chleb żytni (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor. Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite
jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć
je na drugą stronę. Pod koniec smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa.
Przykryj je drugą połową ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj.
Potrawę podawaj na ciepło.
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ZESTAW
NR 8

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
20 g Miód (3/4 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
30 g Orzechy nerkowca (3/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Kanapka z papryką, twarogiem,
serkiem philadelphia

800
kcal

170 g Chleb razowy (4 i ¾ kromki)
180 g Papryka czerwona (3/4 sztuki)
180 g Ser twarogowy chudy (6 plastrów)
40 g Serek philadelphia original (1 i 2/3 łyżki)
25 g Masło ekstra (2 i ½ plastra)

Przygotowanie : 20 minut
Chleb posmarować masłem, ułożyć na nim rozdrobniony twaróg i pokrojona
paprykę.
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki) g
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3 kromki)
LUB 35 g wafle ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.

129

Posiłki awaryjne
800 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
90 g Czekolada Gorzka
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers /Mars/ Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka ) 30 g migdały/orzechy (2 łyżki)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan (1 sztuka)
30 g migdały/orzechy (2 łyżki)
220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)
30 g migdały/orzechy (2 łyżki)

100 g Ciastko jaglane Żabka (2 sztuki)
40 g Czekolada gorzka E.Wedel (2 i 2/3 kostki)

140 g Bułka pszenna/żytnia (2 sztuki)
120 g Szynka z piersi z kurczaka (8 plastrów)
50 g Serek almette śmietankowy Hochland ,160 g Pomidor (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
40 g Migdały/Orzechy , 50 g Baton Sante Go On (1 sztuka)
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
800 KCAL

1.
2.

450 g Spaghetti
bolonese
330 g pizza Ristorante
(Dr Oetker)

3.

2 kawałki pizzy z
dostawą

4.

1x Frytki średnie+
1x Cheeseburger lub
1x Kurczakburger
(Mcdonald) +Cola Zero

5.

paczka chipsów +
duża gałka lodów

6.

średni kebab w picie
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

2x kawałki małej
pizzy

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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1800 kcal
3 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 27 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 9 posiłków w wersji na słodko
- 18 posiłków w wersji na słono

II. 10 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 10 o kaloryczności 600 kcal

III. 10 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
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Kilka wskazówek...
Jadłospis jest tak stworzony, aby jego utrzymanie było jak najłatwiejsze dla osoby go
stosującej. Dlatego każdy z trzech posiłków ma taką samą kaloryczność (800 kcal). Taki
zabieg umożliwia nam spożywanie dowolnego posiłku na śniadanie, obiad czy kolację.
Dodatkowo ten sam posiłek np. Pierś z kurczaka w sosie pomidorowym z ryżem możemy jeść
nawet 2-3 razy dziennie. Taki zabieg może sprawić, że częściej będziemy jeść posiłki, które
najbardziej nam odpowiadają oraz skróci czas na przygotowanie.
- Zalecamy jednak, aby dieta była jak najbardziej urozmaicona, niemonotonna

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

uniemożliwia długofalowe

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

utrzymanie diety oraz kończy się

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

porażką lub efektem jojo.

KOBIETA 1800 KCAL- 3 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

600
kcal

100 g Chleb żytni razowy
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
15 g oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
40 g cebula (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (3/4 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem

600
kcal

150 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
70 g ryż brązowy (4 i 1/3 łyżki)
3 g Kminek, suszony (1 łyżecka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
3 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
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Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

3. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami

600
kcal

130 g chleb żytni razowy (3 i ¾ kromki)
25 g Margaryna Benecol, light (5
łyżeczek)
70 g Szynka z piersi kurczaka (4 i 2/3
plastra)
30 g Ser żółty (2 plasterki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

600
kcal

150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
120 g Chleb żytni (3 i 1/4 kromki
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką

600
kcal

35 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
50 g Makaron (1/2 garści)
5 ml oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
80 g indyk, mięso mielone
35 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)
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Przygotowanie : 30 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy zacznie się rumienić, dodać pokrojoną
cebulę i sprasowany czosnek. Po 2-3 min .dodać pokrojoną w cieniutkie paski
marchewkę (lub startą na tarce, na grubszych oczkach). Wlać passatę, dodać
suszoną bazylię. Dodać sól i pieprz do smaku. Podawać z ugotowanym
makaronem spaghetti.

3. Kanapka z fetą i pomidorem

600
kcal

100 g chleb żytni razowy (2 i ¾ kromki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
90 g ser typu Feta (1/2 kostki)
40 g serek śniadaniowy philadelphia ( 1 i 2/3 łyżki)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

600
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
60 g płatki owsiane (1/2
szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Gołąbki w sosie pomidorowym

600
kcal

15 g Cebula (1/7 sztuki)
430 g Kapusta (1/8 sztuki)
15 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
10 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
5 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
40 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
130 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)
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Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe

600
kcal

140 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
20 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
15 g mąka pszenna biała ( 1 łyżka)
15 g oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
25 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (2 i ½ łyżki)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
220 g Ziemniaki, wczesne (2 i 1/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

600
kcal

80 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (3/4 łyżki)
150 g Serek wiejski Piątnica (7 i ½ łyżki)
60 g Wafle ryżowe naturalne Sonko (6
sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

600
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
100 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny (2/3
łyżki)
12 g Majonez light (1/2 łyżki)
50 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
10 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
Pieprz, sól
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
50 g Por (1/3 sztuki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

600
kcal

10 g Cukier puder (1 łyżka)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
30 g Dżem truskawkowy, niskosłodzony (2 łyżeczki)
40 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
10 g Olej kokosowy (1 łyżka)
100 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (3 i 1/3 plastra)
50 g woda niegazowana (1/5 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.

143

ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

95 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(2 i 1/3 kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
200 g jaja (4 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

600
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
100 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
120 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (2/3 sztuki)
15 g Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
Pieprz, sól
50 g Ryż basmati (1/2 woreczka)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
150 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (3/4 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
15 g Olej rzepakowy (3 łyżeczki)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3
łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
60 g Ryż basmati (4 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2
szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

600
kcal

130 g Bułki grahamki (1 i 1/3 sztuki)
Przygotowanie : 15 minut
60 g Jaja kurze, na twardo (1 sztuka)
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
120 g Pomidor (2/3 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
ugotować na miękko i zjeść razem z
50 g Twaróg półtłusty OSM w
bułką.
Łowiczu (1 i 1/3 plastra)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

600
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
50 g Kukurydza konserwowa
50 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/3 garści)
10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
120 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
puszka
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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600
kcal

3. Lody migdałowobananowe
220 g Banan (2 sztuki)
30 g Migdały (2 łyżki)
200 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

400
kcal

120 g Chleb żytni razowy (3 i 1/3 kromki)
40 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
40 g Serek philadelphia original (1 i 2/3 łyżki)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Sałatka owocowa z
awokado

600
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

80 g Awokado (2/3 sztuki)
20 g Dynia, pestki, łuskane (1 i 1/3
garści)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g Pomarańcza/Grejpfrut (1/2
sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
40 g Rukola (2 garście)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
120 g Twaróg półtłusty (4 plastry)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante (1
łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż ugotować w osolonej wodzie, odcedzić.Na patelni na oleju podsmażyć
pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka, w międzyczasie doprawić ją solą oraz
pieprzem.Dodać małe różyczki brokuła oraz obraną i pokrojoną w paseczki
marchewkę. Smażyć co chwilę mieszając, aż warzywa zmiękną, przez ok. 5
minut. W razie potrzeby podlewać po łyżce wodą, gdyby warzywa przywierały do
dna patelni.Dodać starty imbir i starty czosnek, podsmażyć, następnie dodać
masło orzechowe i sos sojowy, wymieszać. Połączyć z ryżem i chwilę
podsmażyć. Skropić olejem sezamowym i posypać czarnym sezamem lub
czarnuszką.

149

1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

600
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści
200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Orzechy włoskie (1 garść)

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
120 g Banan (1 sztuka)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
20 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
30 g Rodzynki (1 garść)
50 g Twaróg chudy (1 i 2/3 plastra)

600
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
110 ml Mleczko kokosowe House of Asia (11 łyżek)
20 ml Olej kokosowy (2 łyżki)
40 g Płatki jaglane (4 łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

600
kcal

160 g Banan (1 i 1/3 sztuk)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
20 g Miód (1 łyżka)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
25 g Orzechy nerkowca (3/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

600
kcal

50 g Czekolada gorzka E.Wedel (8 i 1/3 kostki)
140 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (3/4 szklanki)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki)
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna,
świeża (5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3
kromki) LUB 35 g wafle
ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1
szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

1x BigMac/1x
WieśMac
(McDonald)

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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1600 kcal
3 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 27 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 8 posiłków w wersji na słodko
- 16 posiłków w wersji na słono

II. 16 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 8 o kaloryczności 600 kcal
- 8 o kaloryczności 500 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 500 kcal
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Kilka wskazówek...
Jadłospis jest tak stworzony, aby jego utrzymanie było jak najłatwiejsze dla osoby go stosującej.
Śniadanie (posiłek nr 1) i obiad (posiłek nr 2) mają taką samą kaloryczność (500 kcal). Taki zabieg
umożliwia nam spożywanie nawet dwóch identycznych posiłków na śniadanie czy obiad np.
Kanapka z jajkiem na twardo. Taki zabieg może sprawić, że częściej będziemy jeść posiłki, które
najbardziej nam odpowiadają oraz skróci czas na przygotowanie ich.
- Zalecamy jednak, aby dieta była jak najbardziej urozmaicona, niemonotonna

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

uniemożliwia długofalowe

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

utrzymanie diety oraz kończy się

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

porażką lub efektem jojo.

KOBIETA 1600 KCAL- 3 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

500
kcal

70 g Chleb żytni razowy (2 kromki)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka)
25 g cebula (1/5 sztuki)
1 g Pieprz czarny
170 g pomidor (1 sztuka)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem

500
kcal

130 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(2/3 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
200 g Pomidory w puszce (4/5 szklanki)
50 g ryż brązowy (1/2 woreczka)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
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Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

3. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami

600
kcal

130 g chleb żytni razowy (3 i ¾ kromki)
25 g Margaryna Benecol, light (5
łyżeczek)
70 g Szynka z piersi kurczaka (4 i 2/3
plastra)
30 g Ser żółty (2 plasterki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

500
kcal

100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
105 g Chleb żytni (3 kromki)
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką

500
kcal

35 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
70 g Makaron (2/3 garści)
10 ml oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g indyk, mięso mielone
35 g Marchew (1 sztuka)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)
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Przygotowanie : 30 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy zacznie się rumienić, dodać pokrojoną
cebulę i sprasowany czosnek. Po 2-3 min .dodać pokrojoną w cieniutkie paski
marchewkę (lub startą na tarce, na grubszych oczkach). Wlać passatę, dodać
suszoną bazylię. Dodać sól i pieprz do smaku. Podawać z ugotowanym
makaronem spaghetti.

3. Kanapka z fetą i pomidorem

600
kcal

100 g chleb żytni razowy (2 i ¾ kromki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
90 g ser typu Feta (1/2 kostki)
40 g serek śniadaniowy philadelphia ( 1 i 2/3 łyżki)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

500
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
15 g miód (2/3 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
40 g płatki owsiane
(1/3 szklanki)
140 g twaróg chudy (4 i 2/3
plastry)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe

500
kcal

140 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
20 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
15 g mąka pszenna biała ( 1 łyżka)
15 g oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
25 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (2 i ½ łyżki)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
220 g Ziemniaki, wczesne (2 i 1/3 sztuki)
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Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a
następnie w płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie
obrócić, znowu skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi
ziemniakami.

3. Kanapka z fetą i pomidorem

600
kcal

100 g chleb żytni razowy (2 i ¾ kromki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
90 g ser typu Feta (1/2 kostki)
40 g serek śniadaniowy philadelphia ( 1 i 2/3 łyżki)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

500
kcal

60 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
(1 i ½ łyżki)
15 g Miód pszczeli (2/3 łyżki)
130 g Serek wiejski Piątnica (6 i ½ łyżki
50 g Wafle ryżowe naturalne Sonko (5 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką

500
kcal

Przygotowanie : 40 minut
70 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny (2/3 tarce. Starte warzywa wymieszać z
łyżki)
mięsem
mielonym.
Przyprawić
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
formować w kotlety i usmażyć na
7 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
patelni grillowej na niewielkiej ilości
50 g Papryka czerwona (1/5
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
sztuki)
Surówka: paprykę i pora posiekać,
Szczypta soli i pieprzu
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
55 g Por (1/3 sztuki)
50 g Ryż brązowy (1/2 woreczka) oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

600
kcal

10 g Cukier puder (1 łyżka)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
30 g Dżem truskawkowy, niskosłodzony (2 łyżeczki)
40 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
10 g Olej kokosowy (1 łyżka)
100 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (3 i 1/3 plastra)
50 g woda niegazowana (1/5 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

80 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(2 kromki)
120 g Bakłażan (1/3 sztuki)
150 g jaja (3 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)

500
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

500
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
100 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
100 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/2 sztuki)
7 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
50 g Ryż basmati (1/2 woreczka)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
150 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (3/4 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
15 g Olej rzepakowy (3 łyżeczki)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3
łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
60 g Ryż basmati (4 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2
szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

500
kcal

90 g Bułki grahamki (1 sztuka)
Przygotowanie : 15 minut
110 g Jaja kurze, na twardo (2 sztuki)
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
120 g Pomidor (2/3 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
ugotować na miękko i zjeść razem z
40 g Twaróg półtłusty OSM w
bułką.
Łowiczu (1 i 1/3 plastra)

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

500
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
40 g Kukurydza konserwowa (2 łyżki)
50 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/3 garści)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
100 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
puszka (3/4 sztuki)
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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600
kcal

3. Lody migdałowobananowe
220 g Banan (2 sztuki)
30 g Migdały (2 łyżki)
200 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

500
kcal

120 g Chleb żytni razowy (3 i 1/3 kromki)
40 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
30 g Serek philadelphia original (1 i 1/4 łyżki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Sałatka owocowa z
awokado

500
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

80 g Awokado (2/3 sztuki)
20 g Dynia, pestki, łuskane (1 i 1/3
garści)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g Pomarańcza/Grejpfrut (1/2
sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
40 g Rukola (2 garście)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
120 g Twaróg półtłusty (4 plastry)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante (1
łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż ugotować w osolonej wodzie, odcedzić.Na patelni na oleju podsmażyć
pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka, w międzyczasie doprawić ją solą oraz
pieprzem.Dodać małe różyczki brokuła oraz obraną i pokrojoną w paseczki
marchewkę. Smażyć co chwilę mieszając, aż warzywa zmiękną, przez ok. 5
minut. W razie potrzeby podlewać po łyżce wodą, gdyby warzywa przywierały do
dna patelni.Dodać starty imbir i starty czosnek, podsmażyć, następnie dodać
masło orzechowe i sos sojowy, wymieszać. Połączyć z ryżem i chwilę
podsmażyć. Skropić olejem sezamowym i posypać czarnym sezamem lub
czarnuszką.
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

500
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści
200 g Serek wiejski Piątnica
15 g Orzechy włoskie (1/2 garści)

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
60 g Banan (1/2 sztuki))
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
20 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
15 g Rodzynki (1/2 garści)
50 g Twaróg chudy (1 i 2/3 plastra)

500
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
110 ml Mleczko kokosowe House of Asia (11 łyżek)
20 ml Olej kokosowy (2 łyżki)
40 g Płatki jaglane (4 łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

500
kcal

110 g Banan (1 sztuka)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
15 g Miód (2/3 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
20 g Orzechy nerkowca (2/3 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

500
kcal

35 g Czekolada gorzka E.Wedel (5 i ¾ kostki)
120 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (1/2 szklanki)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki)
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna,
świeża (5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3
kromki) LUB 35 g wafle
ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1
szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłki awaryjne
500 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
30 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
100 g serek wiejski , 120 g banan

60 g Migdały/Orzechy
120 g Banan (1 sztuka)

200 g Serek wiejski Piątnica
120 g banan (1 sztuka)

120 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¼ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
30 g Serek almette śmietankowy Hochland (1 i ½ łyżki)
160 g Pomidor (1 sztuka)

120 g banan (1 sztuka)
100 g Ciastko jaglane Żabka (2 sztuki)
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

1x BigMac/1x
WieśMac
(McDonald)

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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Posiłek
oszukany
500 KCAL

1.
2.

70 g Ulubione chipsy
300 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

75 gram ulubionej
czekolady

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

McWrap (McDonald)

6.

110 g Ptasie mleczko
(10 sztuk)
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1400 kcal
3 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 27 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 8 posiłków w wersji na słodko
- 16 posiłków w wersji na słono

II. 16 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 8 o kaloryczności 400 kcal
- 8 o kaloryczności 500 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 400 kcal
- 6 posiłków - 500 kcal
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Kilka wskazówek...
Jadłospis jest tak stworzony, aby jego utrzymanie było jak najłatwiejsze dla osoby go stosującej.
Śniadanie (posiłek nr 1) i obiad (posiłek nr 2) mają taką samą kaloryczność (500 kcal). Taki zabieg
umożliwia nam spożywanie nawet dwóch identycznych posiłków na śniadanie czy obiad np.
Kanapka z jajkiem na twardo. Taki zabieg może sprawić, że częściej będziemy jeść posiłki, które
najbardziej nam odpowiadają oraz skróci czas na przygotowanie ich.
- Zalecamy jednak, aby dieta była jak najbardziej urozmaicona, niemonotonna

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwo dostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

uniemożliwia długofalowe

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

utrzymanie diety oraz kończy się

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

porażką lub efektem jojo.

KOBIETA 1600 KCAL- 3 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

500
kcal

70 g Chleb żytni razowy (2 kromki)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka)
25 g cebula (1/5 sztuki)
1 g Pieprz czarny
170 g pomidor (1 sztuka)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem

500
kcal

130 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(2/3 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
200 g Pomidory w puszce (4/5 szklanki)
50 g ryż brązowy (1/2 woreczka)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
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Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

3. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami

400
kcal

75 g chleb żytni razowy (2 ¼ kromki)
10 g Masło extra (3 łyżeczki)
50 g Szynka z piersi kurczaka (3 i 1/3
plasterka)
15 g Ser żółty (1 plasterek)
60 g ogórek (1/4 sztuki)
60 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

500
kcal

100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
105 g Chleb żytni (3 kromki)
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką

500
kcal

35 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
70 g Makaron (2/3 garści)
10 ml oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g indyk, mięso mielone
35 g Marchew (1 sztuka)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)
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Przygotowanie : 30 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy zacznie się rumienić, dodać pokrojoną
cebulę i sprasowany czosnek. Po 2-3 min .dodać pokrojoną w cieniutkie paski
marchewkę (lub startą na tarce, na grubszych oczkach). Wlać passatę, dodać
suszoną bazylię. Dodać sól i pieprz do smaku. Podawać z ugotowanym
makaronem spaghetti.

3. Serek wiejski z warzywami i chlebem

400
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5- 7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

500
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
15 g miód (2/3 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
40 g płatki owsiane
(1/3 szklanki)
140 g twaróg chudy (4 i 2/3
plastry)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe

400
kcal

125 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
10 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
7 g mąka pszenna biała ( ½ łyżki)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
10 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (1 łyżka)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
150 g Ziemniaki, wczesne (1 i 2/3 sztuki)
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Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a
następnie w płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie
obrócić, znowu skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi
ziemniakami.

3. Kanapka z fetą i pomidorem

500
kcal

100 g chleb żytni razowy (2 i ¾ kromki)
60 g ogórek (1/3 sztuki)
60 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
80 g ser typu Feta (1/3 kostki)
30 g serek śniadaniowy philadelphia ( 1 i ¼ łyżki)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

500
kcal

60 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
(1 i ½ łyżki)
15 g Miód pszczeli (2/3 łyżki)
130 g Serek wiejski Piątnica (6 i ½ łyżki
50 g Wafle ryżowe naturalne Sonko (5 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką

500
kcal

Przygotowanie : 40 minut
70 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny (2/3 tarce. Starte warzywa wymieszać z
łyżki)
mięsem
mielonym.
Przyprawić
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
formować w kotlety i usmażyć na
7 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
patelni grillowej na niewielkiej ilości
50 g Papryka czerwona (1/5
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
sztuki)
Surówka: paprykę i pora posiekać,
Szczypta soli i pieprzu
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
55 g Por (1/3 sztuki)
50 g Ryż brązowy (1/2 woreczka) oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

400
kcal

8 g Cukier puder (3/4 łyżki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 1/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
7 g Olej kokosowy (2/3 łyżki)
80 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (2 i 2/3 plastra)
40 g woda niegazowana (1/6 szklanki )

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

80 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(2 kromki)
120 g Bakłażan (1/3 sztuki)
150 g jaja (3 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)

500
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

500
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
100 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
100 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/2 sztuki)
7 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
50 g Ryż basmati (1/2 woreczka)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
115 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (2/3 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
5 g Olej rzepakowy (1 łyżeczka)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3
łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
35 g Ryż basmati (2 i 1/3 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2
szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

400
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

500
kcal

90 g Bułki grahamki (1 sztuka)
Przygotowanie : 15 minut
110 g Jaja kurze, na twardo (2 sztuki)
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
120 g Pomidor (2/3 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
ugotować na miękko i zjeść razem z
40 g Twaróg półtłusty OSM w
bułką.
Łowiczu (1 i 1/3 plastra)

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

500
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
40 g Kukurydza konserwowa (2 łyżki)
50 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/3 garści)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
100 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
puszka (3/4 sztuki)
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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400
kcal

3. Lody migdałowobananowe
160 g Banan (1 i 1/3 sztuki)
25 g Migdały (1 i 2/3 łyżki)
100 g Serek wiejski Piątnica
( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

500
kcal

120 g Chleb żytni razowy (3 i 1/3 kromki)
40 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
30 g Serek philadelphia original (1 i 1/4 łyżki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Sałatka owocowa z
awokado

500
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

80 g Awokado (2/3 sztuki)
20 g Dynia, pestki, łuskane (1 i 1/3
garści)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g Pomarańcza/Grejpfrut (1/2
sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
40 g Rukola (2 garście)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
120 g Twaróg półtłusty (4 plastry)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

400
kcal

80 g Brokuły (1/6 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
80 g Filet z piersi z kurczaka
(1/3 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
10 g Masło orzechowe Sante
(1/2 łyżki)
6g Olej sezamowy (1 łyżka)
35 g Ryż brązowy (2 i 1/3 łyżki)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż ugotować w osolonej wodzie, odcedzić.Na patelni na oleju podsmażyć
pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka, w międzyczasie doprawić ją solą oraz
pieprzem.Dodać małe różyczki brokuła oraz obraną i pokrojoną w paseczki
marchewkę. Smażyć co chwilę mieszając, aż warzywa zmiękną, przez ok. 5
minut. W razie potrzeby podlewać po łyżce wodą, gdyby warzywa przywierały do
dna patelni.Dodać starty imbir i starty czosnek, podsmażyć, następnie dodać
masło orzechowe i sos sojowy, wymieszać. Połączyć z ryżem i chwilę
podsmażyć. Skropić olejem sezamowym i posypać czarnym sezamem lub
czarnuszką.
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

500
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści
200 g Serek wiejski Piątnica
15 g Orzechy włoskie (1/2 garści)

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
60 g Banan (1/2 sztuki))
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
20 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
15 g Rodzynki (1/2 garści)
50 g Twaróg chudy (1 i 2/3 plastra)

500
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

400
kcal

100 g Banan (3/4 sztuki)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
90 ml Mleczko kokosowe House of Asia (9 łyżek)
8 ml Olej kokosowy (3/4 łyżki)
25 g Płatki jaglane (2 i ½ łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

500
kcal

110 g Banan (1 sztuka)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
15 g Miód (2/3 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
20 g Orzechy nerkowca (2/3 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

500
kcal

35 g Czekolada gorzka E.Wedel (5 i ¾ kostki)
120 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (1/2 szklanki)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i
łososia

400
kcal

100 g cukinia (1/3 sztuki)
40 g Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
120 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna,
świeża (5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1
szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.

199

Posiłki awaryjne
400 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
20 g Czekolada Gorzka (2 kostki)
180 g Jabłko (1 sztuka)

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
35 g Migdały (2 i 2/3 łyżki)
200 g Serek wiejski/200 g Jogurt naturalny

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski

200 g Panini Ser Szynka Jalapeno (Żabka Cafe)

50 g Migdały/Orzechy
110 g Banan (1 sztuka) / inny owoc

200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Wafle ryżowe naturalne (8 sztuk)
120 g banan (1 sztuka)

80 g Bułka pszenna/żytnia (1 sztuka)
60 g Szynka z indyka (4 plasterki)
40 g Serek almette śmietankowy (2 łyżki)

200

Posiłki awaryjne
500 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
30 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
100 g serek wiejski , 120 g banan

60 g Migdały/Orzechy
120 g Banan (1 sztuka)

200 g Serek wiejski Piątnica
120 g banan (1 sztuka)

120 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¼ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
30 g Serek almette śmietankowy Hochland (1 i ½ łyżki)
160 g Pomidor (1 sztuka)

120 g banan (1 sztuka)
100 g Ciastko jaglane Żabka (2 sztuki)
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Posiłek
oszukany
400 KCAL

1.

90 g Ulubione
chipsy

2.

120 ml lód Magnum

3.

50 g Baton
Snickers/Mars/Bounty
110 g Banan

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5. 1x McWrap

(McDonald)

6. 84 g Ptasie mleczko
(7 sztuk)
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Posiłek
oszukany
500 KCAL

1.
2.

70 g Ulubione chipsy
300 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

75 gram ulubionej
czekolady

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

McWrap (McDonald)

6.

110 g Ptasie mleczko
(10 sztuk)
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CZĘŚĆ
DRUGA
JADŁOSPISY
DLA
MĘŻCZYZN
204

2400 kcal
4 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 36 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji drugiego śniadania
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 11 posiłków w wersji na słodko
- 25 posiłków w wersji na słono

II. 18 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 9 o kaloryczności 600 kcal
- 9 o kaloryczności 400 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 400 kcal
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Kilka wskazówek...
Śniadanie (posiłek nr 1), drugie śniadanie (2 posiłek), obiad (posiłek nr 3) i kolację
(posiłek nr 4) możemy ze sobą zamieniać lub spożywać nawet kilka razy ciągu dnia, ponieważ
posiłki te mają taką samą kaloryczność (600 kcal).
Przykładowo: Kanapki z szynką, serem, masłem i warzywami możemy spożyć na drugie śniadanie
(posiłek nr 2) oraz na kolację (posiłek nr 4) tego samego dnia. Tak samo na przykład - Pierś z
kurczaka w sosie pomidorowym z ryżem, którą możemy zjeść nawet kilka razy w ciągu dnia. Taki
zabieg może nam ułatwić trzymanie diety (jemy częściej to co nam najbardziej smakuje) i
zmniejszyć czas spędzony na przygotowanie posiłków – gdyż niektóre posiłki jemy kilka razy w
ciągu dnia.

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,
uniemożliwia długofalowe

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

utrzymanie diety oraz kończy się

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

porażką lub efektem jojo.

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

MĘŻCZYZNA 2400 KCAL- 4 POSŁKI DZIENNIE

206

ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

600
kcal

100 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3 kromki)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
15 g oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
40 g cebula (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (3/4 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Serek wiejski z warzywami i
chlebem

600
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)
30 g Margaryna Benecol

Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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600
kcal

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem
150 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
70 g ryż brązowy (4 i 1/3 łyżki)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
3 g Sól biała (1/2 łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

4. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami
130 g chleb żytni razowy (3 i ¾ kromki)
25 g Margaryna Benecol, light (5
łyżeczek)
70 g Szynka z piersi kurczaka
(4 i 2/3 plastra)
30 g Ser żółty (2 plasterki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

600
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

600
kcal

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
120 g Chleb żytni (3 i 1/4 kromki
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką
30 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
100 g Makaron (2/3 garści)
10 ml oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g indyk, mięso mielone
50 g Marchew (1 sztuka)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)

600
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy
zacznie

się

pokrojoną
czosnek.

cebulę
Po

pokrojoną

rumienić,

w

2-3

i

dodać

sprasowany
min

cieniutkie

.dodać
paski

marchewkę (lub startą na tarce, na
grubszych oczkach). Wlać passatę,
dodać suszoną bazylię. Dodać sól i
pieprz

do

smaku.

Podawać

z

ugotowanym makaronem spaghetti.
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3. Gołąbki w sosie
pomidorowym

600
kcal

15 g Cebula (1/7 sztuki)
430 g Kapusta (1/8 sztuki)
15 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
10 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
5 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
40 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
130 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

4. Kanapka z papryką,
twarogiem, serkiem philadelphia

600
kcal

160 g Chleb razowy (4 i 2/3 kromki)
180 g g Papryka czerwona (3/4 sztuki)
140 g Ser twarogowy chudy (4 i 2/3 plastra)
50 g Szynka z indyka (3 i 1/3 plastra)
40 g Serek philadelphia original (1 i 2/3 łyżki)

Przygotowanie : 5 minut
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

600
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
60 g płatki owsiane (1/2
szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

600
kcal

120 g chleb żytni razowy (3 i
1/3 kromki)
80 g ogórek (1/5 sztuki)
80 g pomidor (1/4 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
100 g ser typu Feta (1/2 kostki)
35 g serek śniadaniowy
philadelphia ( 1 i 1/3 łyżk)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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600
kcal

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe
140 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
20 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
15 g mąka pszenna biała ( 1 łyżka)
15 g oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
25 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (2 i ½ łyżki)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
220 g Ziemniaki, wczesne (2 i 1/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.

4. Kanapka z łososiem i
papryką

600
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Na kanapkę położyć wędzonego
łososia

i

poszarpaną

sałatę.

Łososia do smaku skropić sokiem
z cytryny i posypać pieprzem oraz
koperkiem.

150 g chleb razowy (4 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
180 g łosoś wędzony
150 g papryka czerwona (2/3 sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

600
kcal

70 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
200 g Serek wiejski Piątnica
50 g Wafle ryżowe naturalne
Sonko (5 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

600
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
50 g Indyk, mięso mielone
(1/2 porcji)
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny
(2/3 łyżki)
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
55 g Por (1/3 sztuki)
30 g Ryż brązowy (2 łyżki)
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

600
kcal

10 g Cukier puder (1 łyżka)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
30 g Dżem truskawkowy, niskosłodzony (2 łyżeczki)
40 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
10 g Olej kokosowy (1 łyżka)
100 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (3 i 1/3 plastra)
50 g woda niegazowana (1/5 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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4. Sałatka z mozzarellą,
pomidorami suszonymi i
oliwkami

600
kcal

2 g Bazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
120 g Pomidor koktajlowy (6 sztuk)
30 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (10 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
125 g Ser mozzarella OSM (1 sztuka)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy
na niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

125 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(3 i ¼ kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
155 g jaja (3 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

600
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
100 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/2 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
120 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/2 sztuki)
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
50 g Ryż basmati (1/2 woreczka)
10 g Sos sojowy (1 łyżka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
150 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (3/4 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
15 g Olej rzepakowy (3 łyżeczki)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3 łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
60 g Ryż basmati (4 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2 szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.

600
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Sałatę, rukolę umyć i osuszyć,
pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami dyni,
pokrojonym jabłkiem i rozdrobnionym
twarogiem. Doprawić do smaku solą i
pieprzem. Na koniec skropić oliwą.

4. Sałatka owocowa z
awokado
80 g Awokado (2/3 sztuki)
20 g Dynia, pestki, łuskane (1 i 1/3
garści)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka)
Pomarańcza/Grejpfrut (1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
40 g Rukola (2 garście)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
120 g Twaróg półtłusty (4 plastry)
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

130 g Bułki grahamki (1 i 1/3 sztuki)
110 g Jaja kurze, na twardo (2
sztuki)
120 g Pomidor (3/4 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

600
kcal

Przygotowanie : 15 minut
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
ugotować na miękko i zjeść razem z
bułką.

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

600
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
60 g Kukurydza konserwowa (3 łyżki)
50 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/4 garści)
10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
120 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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600
kcal

3. Lody migdałowobananowe
220 g Banan (2 sztuki)
30 g Migdały (2 łyżki)
200 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.

600
kcal
Przygotowanie : 20-30minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i
pokrój w plasterki marchewkę.
Odetnij różyczki z kalafiora i brokuła.
Warzywa wrzuć na patelnię grillową.
Dodaj sól, pieprz, bazylię. Rozbij
lekko filety, obtocz je w przyprawach
i smaż na patelni.

4. Smażone warzywa z
indykiem i ryżem
1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
150 g Filet z indyka
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Ryż biały (3/5 woreczka)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)

219

ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

600
kcal

140 g Chleb żytni razowy (4 kromki)
50 g Jogurt naturalny Zott (1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
40 g Serek philadelphia original (2 łyżki)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Fit bigos z kurczakiem i
ziemniakami
280 g Ziemniaki, późne (3 sztuki)
120 g Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa (2/3 sztuki)
10 g Borowik szlachetny, suszony
25 g Cebula
5 ml Oliwa z oliwek (1 łyżeczka)
5 g Czosnek (1 ząbek
200 g Kapusta kwaszona (1 i ½ szklanki)
45 g Koncentrat pomidorowy, 30% (3 łyżeczki)
4 g Liść laurowy, suszony (2 sztuki)
1 g Pieprz Czarny (1 g)
10 g Śliwki bez pestek, suszone (1/8 garści)
2 g Ziele angielskie, mielone (2/3 łyżeczki)

600
kcal
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Przygotowanie : 40 minut
Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie (około 2 godziny). Kapustę odcedzić,
posiekać, wrzucić do garnka, zalać wodą i gotować pod przykryciem z liśćmi
laurowymi i zielem angielskim, około 20 minut. Kurczaka pokroić, doprawić
pieprzem i solą. Podsmażać razem z cebulą i czosnkiem na patelni bez dodatku
tłuszczu. Dorzucić posiekane grzyby, pokrojoną śliwkę oraz przecier pomidorowy
i gotować 10-15 minut. Dodać kapustę i doprawić do smaku pieprzem i solą.
Podawać z ugotowanymi ziemniakami.
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante (1
łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż

w

osolonej

wodzie, odcedzić.Na patelni na
oleju podsmażyć pokrojoną w
kosteczkę pierś kurczaka, w
międzyczasie doprawić ją solą
oraz

4. Lody proteinowe z
truskawkami

ugotować

600
kcal

200 g Serek wiejski lekki piątnica
200 g Truskawki, mrożone (1 i ¼
szklanki)
20 g Ksylitol (3 łyżeczki)
25 g orzechy nerkowca (3/4 garści)
20 g Masło orzechowe (1 łyżka)

pieprzem.Dodać

małe

różyczki brokuła oraz obraną i
pokrojoną

w

paseczki

marchewkę. Smażyć co chwilę
mieszając,

aż

warzywa

zmiękną, przez ok. 5 minut. W
razie

potrzeby

podlewać

po

łyżce wodą, gdyby warzywa
przywierały

do

patelni.Dodać
starty

starty

czosnek,

następnie
i

dna
imbir

i

podsmażyć,

dodać

masło

sos

sojowy,

Przygotowanie : 40-50 minut

orzechowe

Owoce zblendować z serkiem wiejskim,

chwilę

dodać ksylitol. Odstawić na godzinę do

olejem sezamowym i posypać

zamrażalnika. Następnie przemieszać i

czarnym

ponownie odstawić na 30 min.

czarnuszką.

wymieszać. Połączyć z ryżem i
podsmażyć.
sezamem

Skropić
lub
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

600
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści
200 g Serek wiejski Piątnica
30 g orzechy włoskie

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
120 g Banan (1 sztuka)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
20 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
30 g Rodzynki (1 garść)
50 g Twaróg chudy (1 i 2/3 plastra)

600
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
110 ml Mleczko kokosowe House of Asia (11 łyżek)
20 ml Olej kokosowy (2 łyżki)
40 g Płatki jaglane (4 łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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4. Omlet francuski z
warzywami

600
kcal

80 g Cebula (23/4 sztuki)
200 g Jaja kurze całe (4 sztuki)
15 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
50 ml Mleko 2% (1/6 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
35 g Chleb żytni (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor.
Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się
ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć je na drugą stronę.Pod koniec
smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa. Przykryj je drugą połową
ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj. Potrawę podawaj na
ciepło.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
20 g Miód (3/4 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
30 g Orzechy nerkowca (3/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

600
kcal

50 g Czekolada gorzka E.Wedel (8 i 1/3 kostki)
140 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (3/4 szklanki)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki) g
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3 kromki)
LUB 35 g wafle ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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4. Dietetyczne pierogi z kapustą
i grzybami

600
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
160 g Kapusta kwaszona (1 i 1/2 szklanki)
105 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (7 łyżek)
15 ml Oliwa z oliwek (1i 1/2)
10 g Borowik szlachetny, suszony (1 garść)
1 g Sól morska Sante
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
40 g Woda (1/6 szklanki)

Przygotowanie : 45 minut
Grzyby namoczyć najlepiej na noc lub na kilka godzin, następnie zagotować w
wodzie, w której się moczyły. Pokroić drobno. Kapustę przepłukać, aby nie była
zbyt kwaśna i pokroić. Zalać wodą z grzybów, dodać posiekane borowiki i
gotować do miękkości. Następnie pokroić cebulę w kostkę i podsmażyć na
oliwie. Dorzucić kapustę i wymieszać. Przyprawić. Przygotować ciasto na
pierogi: wyrabiać mąkę z gorącą wodą. Jeśli ciasto będzie zbyt twarde, dolać
wody, jeśli zbyt miękkie- mąki. Rozwałkować ciasto na cienkie placki i wykroić
szklanką kółka. Na każde kółko nałożyć porcję farszu i skleić pierogi tak, aby
się nie rozpadły. Pierogi gotować w osolonej wodzie, około 3-5 minut, aż
wypłyną.
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Posiłki awaryjne
400 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
20 g Czekolada Gorzka (2 kostki)
180 g Jabłko (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
120 g Banan

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski

200 g Panini Ser Szynka Jalapeno (Żabka Cafe)

50 g Migdały/Orzechy
110 g Banan (1 sztuka)/inny owoc

200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Wafle ryżowe naturalne (8 sztuk)
120 g banan (1 sztuka)

80 g Bułka pszenna/żytnia (1 sztuka)
60 g Szynka z indyka (4 plasterki)
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
400 KCAL

1.

90 g chipsów Lays
prosto z pieca

2.

120 ml Lód Magnum

3.

50 g Baton
Snickers/Mars/Bounty
110 g Banan

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

1x kawałek dużej pizzy

6.

84 g Ptasie mleczko (7
sztuk)
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

2x kawałki małej
pizzy

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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2200 kcal
4 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 36 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji drugiego śniadania
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 11 posiłków w wersji na słodko
- 25 posiłków w wersji na słono

II. 18 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 9 o kaloryczności 600 kcal
- 9 o kaloryczności 400 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 400 kcal
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Kilka wskazówek...
Śniadanie (posiłek nr 1), drugie śniadanie (2 posiłek) i obiad (posiłek nr 3) możemy ze sobą
zamieniać lub spożywać nawet 3 razy w ciągu dnia, ponieważ posiłki te mają taką samą
kaloryczność (600 kcal).
Przykładowo: Kanapki z szynką, serem, masłem i warzywami możemy spożyć na drugie śniadanie
(posiłek nr 2) oraz na obiad (posiłek nr 4) tego samego dnia. Taki zabieg może nam ułatwić
trzymanie diety (jemy częściej to co nam najbardziej smakuje) i zmniejszyć czas spędzony na
przygotowanie posiłków.

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,
uniemożliwia długofalowe

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

utrzymanie diety oraz kończy się

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

porażką lub efektem jojo.

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

MĘŻCZYZNA 2200 KCAL- 4 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

600
kcal

100 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3 kromki)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
15 g oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
40 g cebula (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (3/4 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Serek wiejski z warzywami i
chlebem

600
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)
30 g Margaryna Benecol

Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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600
kcal

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem
150 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
70 g ryż brązowy (4 i 1/3 łyżki)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
3 g Sól biała (1/2 łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

4. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami
75 g chleb żytni razowy (2 ¼ kromki)
10 g Masło extra (3 łyżeczki)
50 g Szynka z piersi kurczaka (3 i 1/3
plasterka)
15 g Ser żółty (1 plasterek)
60 g ogórek (1/4 sztuki)
60 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

600
kcal

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
120 g Chleb żytni (3 i 1/4 kromki
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką
30 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
100 g Makaron (2/3 garści)
10 ml oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g indyk, mięso mielone
50 g Marchew (1 sztuka)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)

600
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy
zacznie

się

pokrojoną
czosnek.

cebulę
Po

pokrojoną

rumienić,

w

2-3

i

dodać

sprasowany
min

cieniutkie

.dodać
paski

marchewkę (lub startą na tarce, na
grubszych oczkach). Wlać passatę,
dodać suszoną bazylię. Dodać sól i
pieprz

do

smaku.

Podawać

z

ugotowanym makaronem spaghetti.
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3. Gołąbki w sosie
pomidorowym

600
kcal

15 g Cebula (1/7 sztuki)
430 g Kapusta (1/8 sztuki)
15 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
10 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
5 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
40 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
130 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

4. Kanapka z papryką,
twarogiem, serkiem philadelphia

400
kcal

110 g Chleb razowy (3 i 1/4 kromki)
120 g g Papryka czerwona (1/2 sztuki)
100 g Ser twarogowy chudy (1 i 1/3 plastra)
35 g Serek philadelphia original (1 i 1/3 łyżki)

Przygotowanie : 5 minut
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

600
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
60 g płatki owsiane (1/2
szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

600
kcal

120 g chleb żytni razowy (3 i
1/3 kromki)
80 g ogórek (1/5 sztuki)
80 g pomidor (1/4 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
100 g ser typu Feta (1/2 kostki)
35 g serek śniadaniowy
philadelphia ( 1 i 1/3 łyżk)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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600
kcal

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe
140 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
20 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
15 g mąka pszenna biała ( 1 łyżka)
15 g oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
25 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (2 i ½ łyżki)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
220 g Ziemniaki, wczesne (2 i 1/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.

4. Kanapka z łososiem i
papryką

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Na kanapkę położyć wędzonego
łososia

i

poszarpaną

sałatę.

Łososia do smaku skropić sokiem
z cytryny i posypać pieprzem oraz
koperkiem.

110 g chleb razowy (3 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
110 g łosoś wędzony
100 g papryka czerwona (1/3 sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

600
kcal

70 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
200 g Serek wiejski Piątnica
50 g Wafle ryżowe naturalne
Sonko (5 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

600
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
50 g Indyk, mięso mielone
(1/2 porcji)
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny
(2/3 łyżki)
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
55 g Por (1/3 sztuki)
30 g Ryż brązowy (2 łyżki)
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

600
kcal

10 g Cukier puder (1 łyżka)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
30 g Dżem truskawkowy, niskosłodzony (2 łyżeczki)
40 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
10 g Olej kokosowy (1 łyżka)
100 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (3 i 1/3 plastra)
50 g woda niegazowana (1/5 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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4. Sałatka z mozzarellą,
pomidorami suszonymi i
oliwkami

400
kcal

2 g Bazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
5 g Miód pszczeli (1/8 łyżeczki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
10 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
100 g Pomidor koktajlowy (5 sztuk)
20 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
80 g Ser mozzarella OSM (1/4 sztuki)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy
na niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

125 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(3 i ¼ kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
155 g jaja (3 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

600
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
100 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/2 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
120 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/2 sztuki)
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
50 g Ryż basmati (1/2 woreczka)
10 g Sos sojowy (1 łyżka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
150 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (3/4 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
15 g Olej rzepakowy (3 łyżeczki)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3 łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
60 g Ryż basmati (4 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2 szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Sałatę, rukolę umyć i osuszyć,
pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami dyni,
pokrojonym jabłkiem i rozdrobnionym
twarogiem. Doprawić do smaku solą i
pieprzem. Na koniec skropić oliwą.

4. Sałatka owocowa z
awokado
50 g Awokado (1/3 sztuki)
8 g Dynia, pestki, łuskane (1/2 garść)
80 g Jabłko (1/2 sztuki)
4 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
Pomarańcza/Grejpfrut (1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
100 g Twaróg półtłusty (3 i 1/3
plastra)
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

130 g Bułki grahamki (1 i 1/3 sztuki)
110 g Jaja kurze, na twardo (2
sztuki)
120 g Pomidor (3/4 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

600
kcal

Przygotowanie : 15 minut
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
ugotować na miękko i zjeść razem z
bułką.

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

600
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
60 g Kukurydza konserwowa (3 łyżki)
50 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/4 garści)
10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
120 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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600
kcal

3. Lody migdałowobananowe
220 g Banan (2 sztuki)
30 g Migdały (2 łyżki)
200 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.

400
kcal
Przygotowanie : 20-30minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i
pokrój w plasterki marchewkę.
Odetnij różyczki z kalafiora i brokuła.
Warzywa wrzuć na patelnię grillową.
Dodaj sól, pieprz, bazylię. Rozbij
lekko filety, obtocz je w przyprawach
i smaż na patelni.

4. Smażone warzywa z
indykiem i ryżem
1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
120 g Filet z indyka (1 i 1/4
sztuki)
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
50 g Ryż biały (1/3 woreczka)
5 ml Oliwa z oliwek (1 łyżeczka)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

600
kcal

140 g Chleb żytni razowy (4 kromki)
50 g Jogurt naturalny Zott (1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
40 g Serek philadelphia original (2 łyżki)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Fit bigos z kurczakiem i
ziemniakami
280 g Ziemniaki, późne (3 sztuki)
120 g Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa (2/3 sztuki)
10 g Borowik szlachetny, suszony
25 g Cebula
5 ml Oliwa z oliwek (1 łyżeczka)
5 g Czosnek (1 ząbek
200 g Kapusta kwaszona (1 i ½ szklanki)
45 g Koncentrat pomidorowy, 30% (3 łyżeczki)
4 g Liść laurowy, suszony (2 sztuki)
1 g Pieprz Czarny (1 g)
10 g Śliwki bez pestek, suszone (1/8 garści)
2 g Ziele angielskie, mielone (2/3 łyżeczki)

600
kcal
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Przygotowanie : 40 minut
Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie (około 2 godziny). Kapustę odcedzić,
posiekać, wrzucić do garnka, zalać wodą i gotować pod przykryciem z liśćmi
laurowymi i zielem angielskim, około 20 minut. Kurczaka pokroić, doprawić
pieprzem i solą. Podsmażać razem z cebulą i czosnkiem na patelni bez dodatku
tłuszczu. Dorzucić posiekane grzyby, pokrojoną śliwkę oraz przecier pomidorowy
i gotować 10-15 minut. Dodać kapustę i doprawić do smaku pieprzem i solą.
Podawać z ugotowanymi ziemniakami.
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante (1
łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż

w

osolonej

wodzie, odcedzić.Na patelni na
oleju podsmażyć pokrojoną w
kosteczkę pierś kurczaka, w
międzyczasie doprawić ją solą
oraz

4. Lody proteinowe z
truskawkami

ugotować

400
kcal

200 g Serek wiejski lekki piątnica
200 g Truskawki, mrożone (1 i ¼
szklanki)
20 g Ksylitol (3 łyżeczki)
10 g orzechy nerkowca (1/4 garści)

pieprzem.Dodać

małe

różyczki brokuła oraz obraną i
pokrojoną

w

paseczki

marchewkę. Smażyć co chwilę
mieszając,

aż

warzywa

zmiękną, przez ok. 5 minut. W
razie

potrzeby

podlewać

po

łyżce wodą, gdyby warzywa
przywierały

do

patelni.Dodać
starty

starty

czosnek,

następnie

dna
imbir

i

podsmażyć,

dodać

masło

sos

sojowy,

Przygotowanie : 40-50 minut

orzechowe

Owoce zblendować z serkiem wiejskim,

chwilę

dodać ksylitol. Odstawić na godzinę do

olejem sezamowym i posypać

zamrażalnika. Następnie przemieszać i

czarnym

ponownie odstawić na 30 min.

czarnuszką.

i

wymieszać. Połączyć z ryżem i
podsmażyć.
sezamem

Skropić
lub

250

1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

600
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści
200 g Serek wiejski Piątnica
30 g orzechy włoskie

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
120 g Banan (1 sztuka)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
20 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
30 g Rodzynki (1 garść)
50 g Twaróg chudy (1 i 2/3 plastra)

600
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
110 ml Mleczko kokosowe House of Asia (11 łyżek)
20 ml Olej kokosowy (2 łyżki)
40 g Płatki jaglane (4 łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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4. Omlet francuski z
warzywami

400
kcal

60 g Cebula (2/3 sztuki)
150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
12 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
30 ml Mleko 2% (1/7 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor.
Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się
ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć je na drugą stronę.Pod koniec
smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa. Przykryj je drugą połową
ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj. Potrawę podawaj na
ciepło.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
20 g Miód (3/4 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
30 g Orzechy nerkowca (3/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

600
kcal

50 g Czekolada gorzka E.Wedel (8 i 1/3 kostki)
140 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (3/4 szklanki)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki) g
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3 kromki)
LUB 35 g wafle ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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4. Dietetyczne pierogi z kapustą
i grzybami

400
kcal

15 g Cebula (1/8 sztuki)
100 g Kapusta kwaszona (1 szklanka)
75 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (5 łyżek)
10 ml Oliwa z oliwek (1 łyżka)
6 g Borowik szlachetny, suszony
1 g Sól morska Sante
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
30 g Woda (1/7 szklanki)

Przygotowanie : 45 minut
Grzyby namoczyć najlepiej na noc lub na kilka godzin, następnie zagotować w
wodzie, w której się moczyły. Pokroić drobno. Kapustę przepłukać, aby nie była
zbyt kwaśna i pokroić. Zalać wodą z grzybów, dodać posiekane borowiki i
gotować do miękkości. Następnie pokroić cebulę w kostkę i podsmażyć na
oliwie. Dorzucić kapustę i wymieszać. Przyprawić. Przygotować ciasto na
pierogi: wyrabiać mąkę z gorącą wodą. Jeśli ciasto będzie zbyt twarde, dolać
wody, jeśli zbyt miękkie- mąki. Rozwałkować ciasto na cienkie placki i wykroić
szklanką kółka. Na każde kółko nałożyć porcję farszu i skleić pierogi tak, aby
się nie rozpadły. Pierogi gotować w osolonej wodzie, około 3-5 minut, aż
wypłyną.
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Posiłki awaryjne
400 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
20 g Czekolada Gorzka (2 kostki)
180 g Jabłko (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
120 g Banan

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski

200 g Panini Ser Szynka Jalapeno (Żabka Cafe)

50 g Migdały/Orzechy
110 g Banan (1 sztuka)/inny owoc

200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Wafle ryżowe naturalne (8 sztuk)
120 g banan (1 sztuka)

80 g Bułka pszenna/żytnia (1 sztuka)
60 g Szynka z indyka (4 plasterki)
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
400 KCAL

1.

90 g chipsów Lays
prosto z pieca

2.

120 ml Lód Magnum

3.

50 g Baton
Snickers/Mars/Bounty
110 g Banan

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

1x kawałek dużej pizzy

6.

84 g Ptasie mleczko (7
sztuk)
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

2x kawałki małej
pizzy

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)

260

2000 kcal
4 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 36 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji drugiego śniadania
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 11 posiłków w wersji na słodko
- 25 posiłków w wersji na słono

II. 18 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 9 o kaloryczności 600 kcal
- 9 o kaloryczności 400 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 400 kcal
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Kilka wskazówek...
Śniadanie (posiłek nr 1) i obiad (posiłek nr 3) możemy ze sobą zamieniać lub spożywać nawet 2
razy w ciągu dnia, ponieważ oba mają taką samą kaloryczność (600 kcal). To samo dotyczy
śniadania (posiłek nr 2) oraz kolacji (posiłek nr 4) , ponieważ oba posiłki mają po 400 kcal.
Przykładowo: Kanapki z szynką, serem, masłem i warzywami możemy spożyć na drugie
śniadanie (posiłek nr 2) oraz na kolację (posiłek nr 4) tego samego dnia. Taki zabieg może nam
ułatwić trzymanie diety (jemy częściej to co nam najbardziej smakuje) i zmniejszyć czas
spędzony na przygotowanie posiłków.

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,
uniemożliwia długofalowe

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

utrzymanie diety oraz kończy się

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

porażką lub efektem jojo.

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

MĘŻCZYZNA 2200 KCAL- 4 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

600
kcal

100 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3 kromki)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
15 g oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
40 g cebula (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (3/4 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Serek wiejski z warzywami i
chlebem

400
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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600
kcal

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem
150 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
70 g ryż brązowy (4 i 1/3 łyżki)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
3 g Sól biała (1/2 łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

4. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami
75 g chleb żytni razowy (2 ¼ kromki)
10 g Masło extra (3 łyżeczki)
50 g Szynka z piersi kurczaka (3 i 1/3
plasterka)
15 g Ser żółty (1 plasterek)
60 g ogórek (1/4 sztuki)
60 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

600
kcal

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
120 g Chleb żytni (3 i 1/4 kromki
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką
30 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
100 g Makaron (2/3 garści)
10 ml oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g indyk, mięso mielone
50 g Marchew (1 sztuka)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)

600
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy
zacznie

się

pokrojoną
czosnek.

cebulę
Po

pokrojoną

rumienić,

w

2-3

i

dodać

sprasowany
min

cieniutkie

.dodać
paski

marchewkę (lub startą na tarce, na
grubszych oczkach). Wlać passatę,
dodać suszoną bazylię. Dodać sól i
pieprz

do

smaku.

Podawać

z

ugotowanym makaronem spaghetti.
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3. Gołąbki w sosie
pomidorowym

400
kcal

15 g Cebula (1/7 sztuki)
300 g Kapusta (1/8 sztuki)
10 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
5 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
2 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
30 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
80 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

4. Kanapka z papryką,
twarogiem, serkiem philadelphia

400
kcal

110 g Chleb razowy (3 i 1/4 kromki)
120 g g Papryka czerwona (1/2 sztuki)
100 g Ser twarogowy chudy (1 i 1/3 plastra)
35 g Serek philadelphia original (1 i 1/3 łyżki)

Przygotowanie : 5 minut
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

600
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
60 g płatki owsiane (1/2
szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

400
kcal

80 g chleb żytni razowy (2 ¼
kromki)
40 g ogórek (1/5 sztuki)
40 g pomidor (1/4 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
60 g ser typu Feta (1/3 kostki)
30 g serek śniadaniowy
philadelphia ( 1 łyżka)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.

267

600
kcal

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe
140 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
20 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
15 g mąka pszenna biała ( 1 łyżka)
15 g oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
25 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (2 i ½ łyżki)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
220 g Ziemniaki, wczesne (2 i 1/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.

4. Kanapka z łososiem i
papryką

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Na kanapkę położyć wędzonego
łososia

i

poszarpaną

sałatę.

Łososia do smaku skropić sokiem
z cytryny i posypać pieprzem oraz
koperkiem.

110 g chleb razowy (3 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
110 g łosoś wędzony
100 g papryka czerwona (1/3 sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

600
kcal

70 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
200 g Serek wiejski Piątnica
50 g Wafle ryżowe naturalne
Sonko (5 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

400
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
50 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup łagodny (2/3 łyżki)
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
(1/5 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
55 g Por (1/3 sztuki)
30 g Ryż brązowy (2 łyżki)
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

600
kcal

10 g Cukier puder (1 łyżka)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
30 g Dżem truskawkowy, niskosłodzony (2 łyżeczki)
40 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
10 g Olej kokosowy (1 łyżka)
100 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (3 i 1/3 plastra)
50 g woda niegazowana (1/5 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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4. Sałatka z mozzarellą,
pomidorami suszonymi i
oliwkami

400
kcal

2 g Bazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
5 g Miód pszczeli (1/8 łyżeczki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
10 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
100 g Pomidor koktajlowy (5 sztuk)
20 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
80 g Ser mozzarella OSM (1/4 sztuki)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy
na niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

125 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(3 i ¼ kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
155 g jaja (3 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

600
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

400
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
80 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/3 sztuki)
7 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
30 g Ryż basmati (2 łyżki)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
150 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (3/4 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
15 g Olej rzepakowy (3 łyżeczki)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3 łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
60 g Ryż basmati (4 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2 szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Sałatę, rukolę umyć i osuszyć,
pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami dyni,
pokrojonym jabłkiem i rozdrobnionym
twarogiem. Doprawić do smaku solą i
pieprzem. Na koniec skropić oliwą.

4. Sałatka owocowa z
awokado
50 g Awokado (1/3 sztuki)
8 g Dynia, pestki, łuskane (1/2 garść)
80 g Jabłko (1/2 sztuki)
4 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
Pomarańcza/Grejpfrut (1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
100 g Twaróg półtłusty (3 i 1/3
plastra)
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

130 g Bułki grahamki (1 i 1/3 sztuki)
110 g Jaja kurze, na twardo (2
sztuki)
120 g Pomidor (3/4 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

600
kcal

Przygotowanie : 15 minut
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
ugotować na miękko i zjeść razem z
bułką.

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

400
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
40 g Kukurydza konserwowa (2 łyżki)
40 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/4 garści)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
70 g Tuńczyk w oleju, puszka (2/3 )
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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600
kcal

3. Lody migdałowobananowe
220 g Banan (2 sztuki)
30 g Migdały (2 łyżki)
200 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.

400
kcal
Przygotowanie : 20-30minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i
pokrój w plasterki marchewkę.
Odetnij różyczki z kalafiora i brokuła.
Warzywa wrzuć na patelnię grillową.
Dodaj sól, pieprz, bazylię. Rozbij
lekko filety, obtocz je w przyprawach
i smaż na patelni.

4. Smażone warzywa z
indykiem i ryżem
1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
120 g Filet z indyka (1 i 1/4
sztuki)
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
50 g Ryż biały (1/3 woreczka)
5 ml Oliwa z oliwek (1 łyżeczka)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

600
kcal

140 g Chleb żytni razowy (4 kromki)
50 g Jogurt naturalny Zott (1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
40 g Serek philadelphia original (2 łyżki)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Fit bigos z kurczakiem i
ziemniakami
200 g Ziemniaki, późne (2 i ¼ sztuki)
80 g Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa (1/3 sztuki)
7 g Borowik szlachetny, suszony
25 g Cebula
5 g Czosnek (1 ząbek
130 g Kapusta kwaszona (1 i ¼ szklanki)
45 g Koncentrat pomidorowy, 30% (3 łyżeczki)
4 g Liść laurowy, suszony (2 sztuki)
1 g Pieprz Czarny (1 g)
5 g Śliwki bez pestek, suszone (1/8 garści)
2 g Ziele angielskie, mielone (2/3 łyżeczki)

400
kcal
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Przygotowanie : 40 minut
Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie (około 2 godziny). Kapustę odcedzić,
posiekać, wrzucić do garnka, zalać wodą i gotować pod przykryciem z liśćmi
laurowymi i zielem angielskim, około 20 minut. Kurczaka pokroić, doprawić
pieprzem i solą. Podsmażać razem z cebulą i czosnkiem na patelni bez dodatku
tłuszczu. Dorzucić posiekane grzyby, pokrojoną śliwkę oraz przecier pomidorowy
i gotować 10-15 minut. Dodać kapustę i doprawić do smaku pieprzem i solą.
Podawać z ugotowanymi ziemniakami.
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante (1
łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż

w

osolonej

wodzie, odcedzić.Na patelni na
oleju podsmażyć pokrojoną w
kosteczkę pierś kurczaka, w
międzyczasie doprawić ją solą
oraz

4. Lody proteinowe z
truskawkami

ugotować

400
kcal

200 g Serek wiejski lekki piątnica
200 g Truskawki, mrożone (1 i ¼
szklanki)
20 g Ksylitol (3 łyżeczki)
10 g orzechy nerkowca (1/4 garści)

pieprzem.Dodać

małe

różyczki brokuła oraz obraną i
pokrojoną

w

paseczki

marchewkę. Smażyć co chwilę
mieszając,

aż

warzywa

zmiękną, przez ok. 5 minut. W
razie

potrzeby

podlewać

po

łyżce wodą, gdyby warzywa
przywierały

do

patelni.Dodać
starty

starty

czosnek,

następnie

dna
imbir

i

podsmażyć,

dodać

masło

sos

sojowy,

Przygotowanie : 40-50 minut

orzechowe

Owoce zblendować z serkiem wiejskim,

chwilę

dodać ksylitol. Odstawić na godzinę do

olejem sezamowym i posypać

zamrażalnika. Następnie przemieszać i

czarnym

ponownie odstawić na 30 min.

czarnuszką.

i

wymieszać. Połączyć z ryżem i
podsmażyć.
sezamem

Skropić
lub
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

600
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści
200 g Serek wiejski Piątnica
30 g orzechy włoskie

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
60 g Banan (1/2 sztuki)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
10 g Rodzynki (1/3 garści)
40 g Twaróg chudy (1 i 1/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
110 ml Mleczko kokosowe House of Asia (11 łyżek)
20 ml Olej kokosowy (2 łyżki)
40 g Płatki jaglane (4 łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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4. Omlet francuski z
warzywami

400
kcal

60 g Cebula (2/3 sztuki)
150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
12 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
30 ml Mleko 2% (1/7 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor.
Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się
ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć je na drugą stronę.Pod koniec
smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa. Przykryj je drugą połową
ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj. Potrawę podawaj na
ciepło.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
20 g Miód (3/4 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
30 g Orzechy nerkowca (3/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

400
kcal

35 g Czekolada gorzka E.Wedel (5 i ¾ kostki)
90 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (1/2 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki) g
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3 kromki)
LUB 35 g wafle ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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4. Dietetyczne pierogi z kapustą
i grzybami

400
kcal

15 g Cebula (1/8 sztuki)
100 g Kapusta kwaszona (1 szklanka)
75 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (5 łyżek)
10 ml Oliwa z oliwek (1 łyżka)
6 g Borowik szlachetny, suszony
1 g Sól morska Sante
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
30 g Woda (1/7 szklanki)

Przygotowanie : 45 minut
Grzyby namoczyć najlepiej na noc lub na kilka godzin, następnie zagotować w
wodzie, w której się moczyły. Pokroić drobno. Kapustę przepłukać, aby nie była
zbyt kwaśna i pokroić. Zalać wodą z grzybów, dodać posiekane borowiki i
gotować do miękkości. Następnie pokroić cebulę w kostkę i podsmażyć na
oliwie. Dorzucić kapustę i wymieszać. Przyprawić. Przygotować ciasto na
pierogi: wyrabiać mąkę z gorącą wodą. Jeśli ciasto będzie zbyt twarde, dolać
wody, jeśli zbyt miękkie- mąki. Rozwałkować ciasto na cienkie placki i wykroić
szklanką kółka. Na każde kółko nałożyć porcję farszu i skleić pierogi tak, aby
się nie rozpadły. Pierogi gotować w osolonej wodzie, około 3-5 minut, aż
wypłyną.
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Posiłki awaryjne
400 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
20 g Czekolada Gorzka (2 kostki)
180 g Jabłko (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
120 g Banan

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski

200 g Panini Ser Szynka Jalapeno (Żabka Cafe)

50 g Migdały/Orzechy
110 g Banan (1 sztuka)/inny owoc

200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Wafle ryżowe naturalne (8 sztuk)
120 g banan (1 sztuka)

80 g Bułka pszenna/żytnia (1 sztuka)
60 g Szynka z indyka (4 plasterki)
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
400 KCAL

1.

90 g chipsów Lays
prosto z pieca

2.

120 ml Lód Magnum

3.

50 g Baton
Snickers/Mars/Bounty
110 g Banan

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

1x kawałek dużej pizzy

6.

84 g Ptasie mleczko (7
sztuk)
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

2x kawałki małej
pizzy

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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1800 kcal
4 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 36 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji drugiego śniadania
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 11 posiłków w wersji na słodko
- 25 posiłków w wersji na słono

II. 18 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 7 o kaloryczności 600 kcal
- 7 o kaloryczności 400 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 400 kcal
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Kilka wskazówek...
Śniadanie (posiłek nr 1), drugie śniadanie ( posiłek nr 2) i obiad (posiłek nr 3) możemy ze
sobą zamieniać lub spożywać nawet 3 razy w ciągu dnia, ponieważ posiłki te mają taką samą
kaloryczność (600 kcal). To samo dotyczy śniadania (posiłek nr 2) oraz kolacji (posiłek nr 4) ,
ponieważ oba posiłki mają po 400 kcal.

Jak zamieniać posiłki w ciągu dnia ?
Kanapki z szynką, serem, masłem i warzywami możemy spożyć na drugie śniadanie (posiłek
nr 2) oraz na kolację (posiłek nr 4) tego samego dnia. Taki zabieg może nam ułatwić
trzymanie diety (jemy częściej to co nam najbardziej smakuje) i zmniejszyć czas spędzony na
przygotowanie posiłków.

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej

Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie

przez nas pożądanych,

pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub

rekreacyjnych np. Czekolada,

mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki

McDonald - u wielu osób prowadzi

(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

do złych relacji z jedzeniem,
uniemożliwia długofalowe

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

utrzymanie diety oraz kończy się

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

porażką lub efektem jojo.

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

MĘŻCZYZNA 1800 KCAL- 4 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

400
kcal

35 g Chleb żytni razowy (1 kromka)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka)
15 g cebula (1/7 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (2/3 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Serek wiejski z warzywami i
chlebem

400
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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600
kcal

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem
150 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
70 g ryż brązowy (4 i 1/3 łyżki)
3 g Kminek, suszony (1 łyżecka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
3 g Sól biała (1/2 łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

4. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami
75 g chleb żytni razowy (2 ¼
kromki)
10 g Masło extra (3 łyżeczki)
50 g Szynka z piersi kurczaka
(3 i 1/3 plasterka)
15 g Ser żółty (1 plasterek)
60 g ogórek (1/4 sztuki)
60 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

400
kcal

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
80 g Chleb żytni (2 i 1/4 kromki)
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
5 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką
35 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
50 g Makaron (1/2 garści)
5 ml oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
80 g indyk, mięso mielone
35 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy
zacznie

się

pokrojoną
czosnek.

cebulę
Po

pokrojoną

rumienić,

w

2-3

i

dodać

sprasowany
min

cieniutkie

.dodać
paski

marchewkę (lub startą na tarce, na
grubszych oczkach). Wlać passatę,
dodać suszoną bazylię. Dodać sól i
pieprz

do

smaku.

Podawać

z

ugotowanym makaronem spaghetti.
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3. Gołąbki w sosie
pomidorowym

600
kcal

15 g Cebula (1/7 sztuki)
430 g Kapusta (1/8 sztuki)
15 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
10 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
5 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
40 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
130 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)

Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

4. Kanapka z papryką,
twarogiem, serkiem philadelphia

400
kcal

110 g Chleb razowy (3 i 1/4 kromki)
120 g g Papryka czerwona (1/2 sztuki)
100 g Ser twarogowy chudy (1 i 1/3 plastra)
35 g Serek philadelphia original (1 i 1/3 łyżki)

Przygotowanie : 5 minut
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

400
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
10 g miód (1/3 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
30 g płatki owsiane (1/4
szklanki)
90 g twaróg chudy (3 plastry)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

400
kcal

80 g chleb żytni razowy (2 ¼
kromki)
40 g ogórek (1/5 sztuki)
40 g pomidor (1/4 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
60 g ser typu Feta (1/3 kostki)
30 g serek śniadaniowy
philadelphia ( 1 łyżka)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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600
kcal

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe
140 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
20 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
15 g mąka pszenna biała ( 1 łyżka)
15 g oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
25 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (2 i ½ łyżki)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
220 g Ziemniaki, wczesne (2 i 1/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.

4. Kanapka z łososiem i
papryką

400
kcal
Przygotowanie : 5 minut
Na kanapkę położyć wędzonego
łososia

i

poszarpaną

sałatę.

Łososia do smaku skropić sokiem
z cytryny i posypać pieprzem oraz
koperkiem.

110 g chleb razowy (3 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
110 g łosoś wędzony
100 g papryka czerwona (1/3 sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

400
kcal

55 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu (1 i ½ łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
90 g Serek wiejski Piątnica
(4 i ½ łyżki)
40 g Wafle ryżowe naturalne
Sonko (4 sztuki)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

600
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
50 g Indyk, mięso mielone
(1/2 porcji)
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny
(2/3 łyżki)
8 g Majonez light (1/3 łyżki)
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
55 g Por (1/3 sztuki)
30 g Ryż brązowy (2 łyżki)
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
łyżeczki)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

600
kcal

10 g Cukier puder (1 łyżka)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
30 g Dżem truskawkowy, niskosłodzony (2 łyżeczki)
40 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
10 g Olej kokosowy (1 łyżka)
100 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (3 i 1/3 plastra)
50 g woda niegazowana (1/5 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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4. Sałatka z mozzarellą,
pomidorami suszonymi i
oliwkami

400
kcal

2 gBazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
5 g Miód pszczeli (1/8 łyżeczki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
10 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
100 g Pomidor koktajlowy (5 sztuk)
20 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
80 g Ser mozzarella OSM (1/4 sztuki)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy
na niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

90 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(2 i ¼ kromki)
100 g Bakłażan (1/3 sztuki)
105 g jaja (2 sztuki)
5 g oliwa (1 łyżeczka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

400
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
80 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (1/3 sztuki)
7 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
szczypta soli i pieprzu
30 g Ryż basmati (2 łyżki)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
150 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (3/4 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
15 g Olej rzepakowy (3 łyżeczki)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3 łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
60 g Ryż basmati (4 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2 szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.

400
kcal
Przygotowanie : 5-7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj
szczypiorek. Liście szpinaku
opłucz. Warzywa wymieszaj z
serkiem wiejskim oraz
przyprawami.

4. Serek wiejski z
pomidorem i szpinakiem
25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
50 g Chleb żytni (1 i 1/3 kromki)
1 g Sól biała (1 szczypta)
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

90 g Bułki grahamki (1 sztuka)
55 g Jaja kurze, na twardo (1
sztuka)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 15 minut
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
ugotować na miękko i zjeść razem z
bułką.

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

600
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
40 g Kukurydza konserwowa
40 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella
5 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
70 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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600
kcal

3. Lody migdałowobananowe
220 g Banan (2 sztuki)
30 g Migdały (2 łyżki)
200 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.

400
kcal
Przygotowanie : 20-30minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i
pokrój w plasterki marchewkę.
Odetnij różyczki z kalafiora i brokuła.
Warzywa wrzuć na patelnię grillową.
Dodaj sól, pieprz, bazylię. Rozbij
lekko filety, obtocz je w przyprawach
i smaż na patelni.

4. Smażone warzywa z
indykiem i ryżem
1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
120 g Filet z indyka (1 i 1/4
sztuki)
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
50 g Ryż biały (1/3 woreczka)
5 ml Oliwa z oliwek (1 łyżeczka)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

400
kcal

90 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3 kromki)
40 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
20 g Serek philadelphia original (3/4 łyżki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Sałatka owocowa z
awokado

400
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

50 g Awokado (1/3 sztuki)
10 g Dynia, pestki, łuskane (1/2
garść)
5 g Oliwa z oliwek (1/3 łyżki)
120 g Pomarańcza/Grejpfrut
(1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
100 g Twaróg półtłusty (3 i 1/3
plastra)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante (1
łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż

w

osolonej

wodzie, odcedzić.Na patelni na
oleju podsmażyć pokrojoną w
kosteczkę pierś kurczaka, w
międzyczasie doprawić ją solą
oraz

4. Lody proteinowe z
truskawkami

ugotować

400
kcal

200 g Serek wiejski lekki piątnica
200 g Truskawki, mrożone (1 i ¼
szklanki)
20 g Ksylitol (3 łyżeczki)
10 g orzechy nerkowca (1/4 garści)

pieprzem.Dodać

małe

różyczki brokuła oraz obraną i
pokrojoną

w

paseczki

marchewkę. Smażyć co chwilę
mieszając,

aż

warzywa

zmiękną, przez ok. 5 minut. W
razie

potrzeby

podlewać

po

łyżce wodą, gdyby warzywa
przywierały

do

patelni.Dodać
starty

starty

czosnek,

następnie
i

dna
imbir

i

podsmażyć,

dodać

masło

sos

sojowy,

Przygotowanie : 40-50 minut

orzechowe

Owoce zblendować z serkiem wiejskim,

chwilę

dodać ksylitol. Odstawić na godzinę do

olejem sezamowym i posypać

zamrażalnika. Następnie przemieszać i

czarnym

ponownie odstawić na 30 min.

czarnuszką.

wymieszać. Połączyć z ryżem i
podsmażyć.
sezamem

Skropić
lub
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

400
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
60 g Banan (1/2 sztuki)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
10 g Rodzynki (1/3 garści)
40 g Twaróg chudy (1 i 1/3 plastra)

400
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.
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3. Placuszki z kaszą
jaglaną

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
110 ml Mleczko kokosowe House of Asia (11 łyżek)
20 ml Olej kokosowy (2 łyżki)
40 g Płatki jaglane (4 łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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4. Omlet francuski z
warzywami

400
kcal

60 g Cebula (2/3 sztuki)
150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
12 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
30 ml Mleko 2% (1/7 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor.
Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się
ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć je na drugą stronę.Pod koniec
smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa. Przykryj je drugą połową
ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj. Potrawę podawaj na
ciepło.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

400
kcal

90 g Banan (3/4 sztuki)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
15 g Miód (2/3 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
15 g Orzechy nerkowca (1/3 garści)
140 g Serek wiejski Piątnica (7 łyżek)

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

400
kcal

35 g Czekolada gorzka E.Wedel (5 i ¾ kostki)
90 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (1/2 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe
150 g cukinia (2/3 sztuki) g Cykoria
(1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3 kromki) LUB
35 g wafle ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

400
4. Kanapka z papryką, kcal

twarogiem, serkiem
philadelphia

110 g Chleb razowy (3 i 1/4 kromki)
120 g g Papryka czerwona (1/2
sztuki)
100 g Ser twarogowy chudy (1 i 1/3
plastra)
35 g Serek philadelphia original (1 i
1/3 łyżki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Składniki

starta

pieprz i szczypiorek) dobrze
zmieszać. Wymieszać plasterki
pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać
sos i połączyć z warzywami.
Pozostawić na pół godziny w
temperaturze pokojowej.
Na

dużym

dekoracyjnie

talerzu

ułożyć

listki

cykorii.

Położyć obok nich sałatkę i na
wierzchu

Chleb posmarować masłem, ułożyć na

cytryny.

paprykę.

(olej,

skórka z cytryny, sok z cytryny,

Przygotowanie : 5 minut
nim rozdrobniony twaróg i pokrojona

sosu

rozrzucić

paseczki

łososia. Podać z ćwiartkami
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Posiłki awaryjne
400 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
20 g Czekolada Gorzka (2 kostki)
180 g Jabłko (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
120 g Banan

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski

200 g Panini Ser Szynka Jalapeno (Żabka Cafe)

50 g Migdały/Orzechy
110 g Banan (1 sztuka)/inny owoc

200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Wafle ryżowe naturalne (8 sztuk)
120 g banan (1 sztuka)

80 g Bułka pszenna/żytnia (1 sztuka)
60 g Szynka z indyka (4 plasterki)
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
400 KCAL

1.

90 g chipsów Lays
prosto z pieca

2.

120 ml Lód Magnum

3.

50 g Baton
Snickers/Mars/Bounty
110 g Banan

4.

1x Cheeseburger/1x
Chicken Burger
(McDonald)

5.

1x McWrap (McDonald)

6.

84 g Ptasie mleczko (7
sztuk)
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

1x BigMac/1x
WieśMac
(McDonald)

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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2400 kcal
3 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 24 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 8 opcji śniadań
- 8 opcji obiadów
- 8 opcji kolacji
- 8 posiłków w wersji na słodko
- 16 posiłków w wersji na słono

II. 9 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 9 o kaloryczności 800 kcal

III. 6 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 800 kcal
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Kilka wskazówek...
Jadłospis jest tak stworzony, aby jego utrzymanie było jak najłatwiejsze dla osoby go
stosującej. Dlatego każdy z trzech posiłków ma taką samą kaloryczność (800 kcal). Taki
zabieg umożliwia nam spożywanie dowolnego posiłku na śniadanie, obiad czy kolację.
Dodatkowo ten sam posiłek np. Pierś z kurczaka w sosie pomidorowym z ryżem możemy jeść
nawet 2-3 razy dziennie. Taki zabieg może sprawić, że częściej będziemy jeść posiłki, które
najbardziej nam odpowiadają oraz skróci czas na przygotowanie.
- Zalecamy jednak, aby dieta była jak najbardziej urozmaicona, niemonotonna,

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

uniemożliwia długofalowe

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

utrzymanie diety oraz kończy się

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

porażką lub efektem jojo.

KOBIETA 1800 KCAL- 3 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

800
kcal

120 g Chleb żytni razowy (3 i ¼ kromki)
200 g Jaja kurze całe (4 sztuki)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka
10 g Masło ekstra (2 plasterki)
40 g cebula (1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny
170 g pomidor (1 sztuka
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem

800
kcal

170 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
17 g Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
100 g ryż brązowy (1 woreczek)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
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Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

3. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami

800
kcal

160 g chleb żytni razowy
(4 i 2/3 kromki)
30 g Margaryna Benecol, light
(6 łyżeczek)
70 g Szynka z piersi kurczaka
(4 i 2/3 plastra)
60 g Ser żółty (4 plasterki)
100 g ogórek (2/3 sztuki)
100 g pomidor (2/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól (1 szczypta)

Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

800
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
70 g płatki owsiane (2/3 szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów)
25 g Masło orzechowe (1 i ¼ łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

800
kcal

160 g chleb żytni razowy (4 i 2/3
kromki)
80 g ogórek (1/4 sztuki)
80 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
130 g ser typu Feta (2/3 kostki)
50 g serek śniadaniowy philadelphia
( 2 łyżki)
1 g sól
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Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.

3. Kanapka z łososiem i
papryką

800
kcal

170 g chleb razowy (4 i 3/4
kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
200 g łosoś wędzony
20 g Masło/oliwa z oliwek
150 g papryka czerwona (2/3
sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Na kanapkę położyć wędzonego łososia i poszarpaną sałatę. Łososia do smaku
skropić sokiem z cytryny i posypać pieprzem oraz koperkiem.

320

ZESTAW
NR 3

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

800
kcal

120 g Awokado (3/4 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne Sonko
(8 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką

800
kcal

Przygotowanie : 40 minut
150 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
20 g Ketchup łagodny (2/3 łyżki) tarce. Starte warzywa wymieszać z
15 g Majonez light (2/3 łyżki)
mięsem
mielonym.
Przyprawić
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
15 ml Oliwa z oliwek (1 łyżka)
formować w kotlety i usmażyć na
50 g Papryka czerwona
patelni grillowej na niewielkiej ilości
(1/5 sztuki)
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
Surówka: paprykę i pora posiekać,
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
55 g Por (1/3 sztuki)
65 g Ryż brązowy (1/2 woreczka) warzywa wymieszać ze sobą i dodać
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
łyżeczki)
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3. Sałatka z mozzarellą, pomidorami
suszonymi i oliwkami

800
kcal

2 g Bazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
15 g Miód pszczeli (2/3 łyżki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
25 g Oliwa z oliwek (2 i 1/2 łyżki)
150 g Pomidor koktajlowy (7-8 sztuk)
40 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (13-14
sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
155 g Ser mozzarella OSM (1 i ¼ sztuki)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy na
niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę.
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ZESTAW
NR 4

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

160 g Chleb żytni
pełnoziarnisty (4 kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
200 g jaja (4 sztuki)
15 ml oliwa (1 i 1/2 łyżki)
40 g Cebula (1/3 sztuki)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

800
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

800
kcal

80 g Brokuły (1/6 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
150 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
80 g Pieczarka uprawna, świeża (4 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
100 g Ryż basmati (1 woreczek)
10 g Sos sojowy (1 łyżeczka)
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Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.

3. Serek wiejski z
warzywami i chlebem

800
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
140 g Chleb żytni (4 kromki)
70 g hummus/awokado
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5- 7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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ZESTAW
NR 5

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

800
kcal

160 g Bułki grahamki (1 i 3/4 sztuki) Przygotowanie : 15 minut
110 g Jaja kurze, na twardo (2 sztuki) Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
150 g Pomidor (1 sztuka)
ugotować na miękko i zjeść razem z
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
bułką.
80 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (2 i 2/3 plastra)

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

800
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
60 g Kukurydza konserwowa
(3 łyżki)
75 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/2 garści)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki )
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
150 g Tuńczyk light w oleju bez
soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)
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Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.

3. Smażone warzywa
z indykiem i ryżem

800
kcal

1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
180 g Filet z indyka
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
100 g Ryż biały (1 woreczek)
25 ml Oliwa z oliwek (2 i ½ łyżki)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 20- 30 minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i pokrój w plasterki marchewkę. Odetnij różyczki z
kalafiora i brokuła. Warzywa wrzuć na patelnię grillową. Dodaj sól, pieprz, bazylię.
Rozbij lekko filety, obtocz je w przyprawach i smaż na patelni.
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ZESTAW
NR 6

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

800
kcal

170 g Chleb żytni razowy (4 i ¾ kromki)
80 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(3 i 1/4 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
65 g Serek philadelphia original (3 łyżki)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
10 g szczypiorek
170 g Twaróg łowicki chudy (5 i 2/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

800
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

2. Sałatka owocowa z
awokado
90 g Awokado (2/3 sztuki)
30 g Dynia, pestki, łuskane (2
garście)
100 g Granat, surowy (1 sztuka)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
80 g Pomarańcza (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
150 g Twaróg półtłusty (5 plastrów)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami
i marchewką

800
kcal

120 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
130 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
60 g Marchew (1 stuka)
25 g Masło orzechowe Sante
(1 łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
80 g Ryż brązowy
8 g Sos sojowy (1 i 2/3
łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż ugotować w osolonej wodzie, odcedzić.Na patelni na oleju podsmażyć
pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka, w międzyczasie doprawić ją solą oraz
pieprzem.Dodać małe różyczki brokuła oraz obraną i pokrojoną w paseczki
marchewkę. Smażyć co chwilę mieszając, aż warzywa zmiękną, przez ok. 5
minut. W razie potrzeby podlewać po łyżce wodą, gdyby warzywa przywierały do
dna patelni.Dodać starty imbir i starty czosnek, podsmażyć, następnie dodać
masło orzechowe i sos sojowy, wymieszać. Połączyć z ryżem i chwilę
podsmażyć. Skropić olejem sezamowym i posypać czarnym sezamem lub
czarnuszką.
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 7
maliny
mrożone

800
kcal

250 ml Lody sorbet mango Grycan
(2/3 sztuki)
200 g maliny mrożone (2 i 1/4 garści)
300 g Jogurt typu Skyr (2 opakowania)
50 g orzechy włoskie (1 i 2/3 garści)

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Naleśniki z serem
100 g jaja kurze całe (2 sztuki)
15 g cukier puder (1 i ¼ łyżki)
70 g Mąka pszenna biała, (4 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% (1/4 szklanki)
15 Olej kokosowy (1 i 1/2łyżki)
160 g Twaróg klinek półtłusty (5 i 1/3
plastra)
45 g Woda niegazowana
1 g sól (1 szczypta)

800
kcal

Przygotowanie : 30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie
wymieszaj bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i
ponownie zmiksuj. Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i
jeszcze raz wymieszaj. Smaż naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem
pudrem, następnie smaruj naleśniki nadzieniem przed podaniem.
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3. Omlet francuski z
warzywami

800
kcal

80 g Cebula (23/4 sztuki)
250 g Jaja kurze całe (5 sztuk)
15 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
50 ml Mleko 2% (1/6 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
90 g Chleb żytni (2 i 2/3)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor. Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite
jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć
je na drugą stronę. Pod koniec smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa.
Przykryj je drugą połową ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj.
Potrawę podawaj na ciepło.
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ZESTAW
NR 8

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

800
kcal

240 g Banan (2 sztuki)
10 g Kakao ciemne (1 łyżka)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
25 g Miód (1 łyżka)
250 ml Mleko migdałowe (1 szklanka)
40 g Orzechy nerkowca (1 i 1/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Kanapka z papryką, twarogiem,
serkiem philadelphia

800
kcal

170 g Chleb razowy (4 i ¾ kromki)
180 g Papryka czerwona (3/4 sztuki)
180 g Ser twarogowy chudy (6 plastrów)
40 g Serek philadelphia original (1 i 2/3 łyżki)
25 g Masło ekstra (2 i ½ plastra)

Przygotowanie : 20 minut
Chleb posmarować masłem, ułożyć na nim rozdrobniony twaróg i pokrojona
paprykę.
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 2 kromki chleba

800
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki)
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
170 g Łosoś, wędzony
20 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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Posiłki awaryjne
800 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
90 g Czekolada Gorzka
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers /Mars/ Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka ) 30 g migdały/orzechy (2 łyżki)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan (1 sztuka)
30 g migdały/orzechy (2 łyżki)
220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)
30 g migdały/orzechy (2 łyżki)

100 g Ciastko jaglane Żabka (2 sztuki)
40 g Czekolada gorzka E.Wedel (2 i 2/3 kostki)

140 g Bułka pszenna/żytnia (2 sztuki)
120 g Szynka z piersi z kurczaka (8 plastrów)
50 g Serek almette śmietankowy Hochland ,160 g Pomidor (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
40 g Migdały/Orzechy , 50 g Baton Sante Go On (1 sztuka)
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Posiłek
oszukany
800 KCAL

1.
2.

450 g Spaghetti
bolonese
330 g pizza Ristorante
(Dr Oetker)

3.

2 kawałki pizzy z
dostawą

4.

1x Frytki średnie+
1x Cheeseburger lub
1x Kurczakburger
(Mcdonald) +Cola Zero

5.

paczka chipsów +
duża gałka lodów

6.

średni kebab w picie
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2200 kcal
3 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 24 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 8 opcji śniadań
- 8 opcji obiadów
- 8 opcji kolacji
- 8 posiłków w wersji na słodko
- 16 posiłków w wersji na słono

II. 16 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 8 o kaloryczności 800 kcal
- 8 o kaloryczności 600 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 800 kcal
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Kilka wskazówek...
Jadłospis jest tak stworzony, aby jego utrzymanie było jak najłatwiejsze dla osoby go
stosującej. Posiłek nr 1 i posiłek nr 2 mają taką samą kaloryczność (800 kcal). Taki zabieg
umożliwia nam spożywanie nawet dwóch identycznych posiłków na śniadanie czy obiad np.
Bułka razowa z jajkiem, twarogiem i pomidorem. Taki zabieg może sprawić, że częściej
będziemy jeść posiłki, które najbardziej nam odpowiadają oraz skróci czas na przygotowanie
ich.
- Zalecamy jednak, aby dieta była jak najbardziej urozmaicona, nie monotonna

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

uniemożliwia długofalowe

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

utrzymanie diety oraz kończy się

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

porażką lub efektem jojo.

MĘŻCZYZNA 2200 KCAL- 3 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

800
kcal

120 g Chleb żytni razowy (3 i ¼ kromki)
200 g Jaja kurze całe (4 sztuki)
10 g oliwa z oliwek (1 łyżka
10 g Masło ekstra (2 plasterki)
40 g cebula (1/2 sztuki)
1 g Pieprz czarny
170 g pomidor (1 sztuka
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem

800
kcal

170 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
17 g Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
100 g ryż brązowy (1 woreczek)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
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Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

3. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami

600
kcal

130 g chleb żytni razowy (3 i ¾
kromki)
25 g Margaryna Benecol, light
(5 łyżeczek)
70 g Szynka z piersi kurczaka (4
i 2/3 plastra)
30 g Ser żółty (2 plasterki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

800
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
70 g płatki owsiane (2/3 szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów)
25 g Masło orzechowe (1 i ¼ łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

800
kcal

160 g chleb żytni razowy (4 i 2/3
kromki)
80 g ogórek (1/4 sztuki)
80 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
130 g ser typu Feta (2/3 kostki)
50 g serek śniadaniowy philadelphia
( 2 łyżki)
1 g sól
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Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.

3. Kanapka z łososiem i
papryką

600
kcal

150 g chleb razowy (4 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
180 g łosoś wędzony
150 g papryka czerwona (2/3
sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Na kanapkę położyć wędzonego łososia i poszarpaną sałatę. Łososia do smaku
skropić sokiem z cytryny i posypać pieprzem oraz koperkiem.
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ZESTAW
NR 3

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

800
kcal

120 g Awokado (3/4 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne Sonko
(8 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką

800
kcal

Przygotowanie : 40 minut
150 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
20 g Ketchup łagodny (2/3 łyżki) tarce. Starte warzywa wymieszać z
15 g Majonez light (2/3 łyżki)
mięsem
mielonym.
Przyprawić
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
15 ml Oliwa z oliwek (1 łyżka)
formować w kotlety i usmażyć na
50 g Papryka czerwona
patelni grillowej na niewielkiej ilości
(1/5 sztuki)
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
Surówka: paprykę i pora posiekać,
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
55 g Por (1/3 sztuki)
65 g Ryż brązowy (1/2 woreczka) warzywa wymieszać ze sobą i dodać
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
łyżeczki)
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3. Sałatka z mozzarellą, pomidorami
suszonymi i oliwkami

600
kcal

2 g Bazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
120 g Pomidor koktajlowy (6 sztuk)
30 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (10 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
125 g Ser mozzarella OSM (1 sztuka)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy na
niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę.
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ZESTAW
NR 4

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

160 g Chleb żytni
pełnoziarnisty (4 kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
200 g jaja (4 sztuki)
15 ml oliwa (1 i 1/2 łyżki)
40 g Cebula (1/3 sztuki)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

800
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

800
kcal

80 g Brokuły (1/6 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
150 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
80 g Pieczarka uprawna, świeża (4 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
100 g Ryż basmati (1 woreczek)
10 g Sos sojowy (1 łyżeczka)
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Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.

3. Serek wiejski z
warzywami i chlebem

600
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
100 g Chleb żytni (2 i 3/4 kromki)
30 g hummus/awokado
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5- 7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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ZESTAW
NR 5

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

800
kcal

160 g Bułki grahamki (1 i 3/4 sztuki) Przygotowanie : 15 minut
110 g Jaja kurze, na twardo (2 sztuki) Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
150 g Pomidor (1 sztuka)
ugotować na miękko i zjeść razem z
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
bułką.
80 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (2 i 2/3 plastra)

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

800
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
60 g Kukurydza konserwowa
(3 łyżki)
75 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/2 garści)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki )
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
150 g Tuńczyk light w oleju bez
soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)
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Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.

3. Smażone warzywa
z indykiem i ryżem

600
kcal

1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
150 g Filet z indyka
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Ryż biały (3/5 woreczka)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 20- 30 minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i pokrój w plasterki marchewkę. Odetnij różyczki z
kalafiora i brokuła. Warzywa wrzuć na patelnię grillową. Dodaj sól, pieprz, bazylię.
Rozbij lekko filety, obtocz je w przyprawach i smaż na patelni.
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ZESTAW
NR 6

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

800
kcal

170 g Chleb żytni razowy (4 i ¾ kromki)
80 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(3 i 1/4 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
65 g Serek philadelphia original (3 łyżki)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
10 g szczypiorek
170 g Twaróg łowicki chudy (5 i 2/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

800
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

2. Sałatka owocowa z
awokado
90 g Awokado (2/3 sztuki)
30 g Dynia, pestki, łuskane (2
garście)
100 g Granat, surowy (1 sztuka)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
80 g Pomarańcza (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
150 g Twaróg półtłusty (5 plastrów)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami
i marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante
(1 łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3
łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż ugotować w osolonej wodzie, odcedzić.Na patelni na oleju podsmażyć
pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka, w międzyczasie doprawić ją solą oraz
pieprzem.Dodać małe różyczki brokuła oraz obraną i pokrojoną w paseczki
marchewkę. Smażyć co chwilę mieszając, aż warzywa zmiękną, przez ok. 5
minut. W razie potrzeby podlewać po łyżce wodą, gdyby warzywa przywierały do
dna patelni.Dodać starty imbir i starty czosnek, podsmażyć, następnie dodać
masło orzechowe i sos sojowy, wymieszać. Połączyć z ryżem i chwilę
podsmażyć. Skropić olejem sezamowym i posypać czarnym sezamem lub
czarnuszką.
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 7
maliny
mrożone

800
kcal

250 ml Lody sorbet mango Grycan
(2/3 sztuki)
200 g maliny mrożone (2 i 1/4 garści)
300 g Jogurt typu Skyr (2 opakowania)
50 g orzechy włoskie (1 i 2/3 garści)

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Naleśniki z serem
100 g jaja kurze całe (2 sztuki)
15 g cukier puder (1 i ¼ łyżki)
70 g Mąka pszenna biała, (4 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% (1/4 szklanki)
15 Olej kokosowy (1 i 1/2łyżki)
160 g Twaróg klinek półtłusty (5 i 1/3
plastra)
45 g Woda niegazowana
1 g sól (1 szczypta)

800
kcal

Przygotowanie : 30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie
wymieszaj bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i
ponownie zmiksuj. Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i
jeszcze raz wymieszaj. Smaż naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem
pudrem, następnie smaruj naleśniki nadzieniem przed podaniem.
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3. Omlet francuski z
warzywami

600
kcal

80 g Cebula (23/4 sztuki)
200 g Jaja kurze całe (4 sztuki)
15 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
50 ml Mleko 2% (1/6 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
35 g Chleb żytni (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor. Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite
jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć
je na drugą stronę. Pod koniec smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa.
Przykryj je drugą połową ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj.
Potrawę podawaj na ciepło.
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ZESTAW
NR 8

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

800
kcal

240 g Banan (2 sztuki)
10 g Kakao ciemne (1 łyżka)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
25 g Miód (1 łyżka)
250 ml Mleko migdałowe (1 szklanka)
40 g Orzechy nerkowca (1 i 1/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Kanapka z papryką, twarogiem,
serkiem philadelphia

800
kcal

170 g Chleb razowy (4 i ¾ kromki)
180 g Papryka czerwona (3/4 sztuki)
180 g Ser twarogowy chudy (6 plastrów)
40 g Serek philadelphia original (1 i 2/3 łyżki)
25 g Masło ekstra (2 i ½ plastra)

Przygotowanie : 20 minut
Chleb posmarować masłem, ułożyć na nim rozdrobniony twaróg i pokrojona
paprykę.
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki) g
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3 kromki)
LUB 35 g wafle ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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Posiłki awaryjne
800 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
90 g Czekolada Gorzka
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers /Mars/ Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka ) 30 g migdały/orzechy (2 łyżki)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan (1 sztuka)
30 g migdały/orzechy (2 łyżki)
220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)
30 g migdały/orzechy (2 łyżki)

100 g Ciastko jaglane Żabka (2 sztuki)
40 g Czekolada gorzka E.Wedel (2 i 2/3 kostki)

140 g Bułka pszenna/żytnia (2 sztuki)
120 g Szynka z piersi z kurczaka (8 plastrów)
50 g Serek almette śmietankowy Hochland ,160 g Pomidor (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
40 g Migdały/Orzechy , 50 g Baton Sante Go On (1 sztuka)
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
800 KCAL

1.
2.

450 g Spaghetti
bolonese
330 g pizza Ristorante
(Dr Oetker)

3.

2 kawałki pizzy z
dostawą

4.

1x Frytki średnie+
1x Cheeseburger lub
1x Kurczakburger
(Mcdonald) +Cola Zero

5.

paczka chipsów +
duża gałka lodów

6.

średni kebab w picie
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

2x kawałki małej
pizzy

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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2000 kcal
3 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 24 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 8 opcji śniadań
- 8 opcji obiadów
- 8 opcji kolacji
- 8 posiłków w wersji na słodko
- 16 posiłków w wersji na słono

II. 16 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 8 o kaloryczności 800 kcal
- 8 o kaloryczności 600 kcal

III. 12 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
- 6 posiłków - 800 kcal
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Kilka wskazówek...
Śniadanie i posiłek nr 3 możemy ze sobą zamieniać lub spożywać nawet 2 razy w ciągu dnia,
ponieważ oba mają taką samą kaloryczność (600 kcal). Dzięki czemu uzyskujemy 18 różnych
śniadań oraz 18 różnych kolacji.
Przykładowo: Kanapki z szynką, serem, masłem i warzywami możemy spożyć na śniadanie i na
kolację tego samego dnia. Taki zabieg może nam ułatwić trzymanie diety (jemy częściej to co
nam najbardziej smakuje) i zmniejszyć czas spędzony na przygotowanie posiłków.
- Zalecamy jednak, aby dieta była jak najbardziej urozmaicona, nie monotonna

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

uniemożliwia długofalowe

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

utrzymanie diety oraz kończy się

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

porażką lub efektem jojo.

MĘŻCZYZNA 2000 KCAL- 3 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

600
kcal

100 g Chleb żytni razowy (2 i 2/3
kromki)
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
15 g oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
40 g cebula (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (3/4 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

2. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem

800
kcal

170 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
17 g Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
100 g ryż brązowy (1 woreczek)
3 g Kminek, suszony (1 łyżeczka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
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Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

3. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami

600
kcal

130 g chleb żytni razowy (3 i ¾
kromki)
25 g Margaryna Benecol, light
(5 łyżeczek)
70 g Szynka z piersi kurczaka (4
i 2/3 plastra)
30 g Ser żółty (2 plasterki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

600
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
60 g płatki owsiane (1/2 szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów)

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Kanapka z fetą i pomidorem

800
kcal

160 g chleb żytni razowy (4 i 2/3
kromki)
80 g ogórek (1/4 sztuki)
80 g pomidor (1/3 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
130 g ser typu Feta (2/3 kostki)
50 g serek śniadaniowy philadelphia
( 2 łyżki)
1 g sól
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Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.

3. Kanapka z łososiem i
papryką

600
kcal

150 g chleb razowy (4 kromki)
4 g koper ogrodowy (1 łyżeczka)
180 g łosoś wędzony
150 g papryka czerwona (2/3
sztuki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
5 g sałata zielona, liście (1 liść)
3 g sok z cytryny (1/2 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Na kanapkę położyć wędzonego łososia i poszarpaną sałatę. Łososia do smaku
skropić sokiem z cytryny i posypać pieprzem oraz koperkiem.
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ZESTAW
NR 3

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

600
kcal

70 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
200 g Serek wiejski Piątnica
50 g Wafle ryżowe naturalne Sonko
(5 sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką

800
kcal

Przygotowanie : 40 minut
150 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
20 g Ketchup łagodny (2/3 łyżki) tarce. Starte warzywa wymieszać z
15 g Majonez light (2/3 łyżki)
mięsem
mielonym.
Przyprawić
55 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
15 ml Oliwa z oliwek (1 łyżka)
formować w kotlety i usmażyć na
50 g Papryka czerwona
patelni grillowej na niewielkiej ilości
(1/5 sztuki)
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
Surówka: paprykę i pora posiekać,
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
55 g Por (1/3 sztuki)
65 g Ryż brązowy (1/2 woreczka) warzywa wymieszać ze sobą i dodać
1 g Sól Himalajska Sante (1/5
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
łyżeczki)
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3. Sałatka z mozzarellą, pomidorami
suszonymi i oliwkami

600
kcal

2 g Bazylia, świeża (2/3 garści)
2 g Mięta pieprzowa, świeża (1/3 łyżeczki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
2 g Ocet balsamiczny (1/3 łyżeczki)
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
120 g Pomidor koktajlowy (6 sztuk)
30 g Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya (10 sztuk)
0.5 g Pieprz czarny (1/2 szczypty)
10 g Pomidory suszone na słońcu (1 i 1/3 plastra)
20 g Rukola (1 garść)
125 g Ser mozzarella OSM (1 sztuka)
1 g Sól Biała (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 5-10 minut
Rukolę rozdrabniamy i kładziemy na spód głębokiej miski, następnie kładziemy na
niej plastry sera i pomidora oraz oliwki w całości. Składniki sosu: oliwę, ocet
balsamiczny, miód i przyprawy mieszamy ze sobą dokładnie i polewamy nim
naszą sałatkę.
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ZESTAW
NR 4

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

125 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(3 i ¼ kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
155 g jaja (3 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

600
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

800
kcal

80 g Brokuły (1/6 sztuki)
80 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
150 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry
15 g Oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
80 g Pieczarka uprawna, świeża (4 sztuki)
Szczypta soli i pieprzu
100 g Ryż basmati (1 woreczek)
10 g Sos sojowy (1 łyżeczka)
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Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.

3. Serek wiejski z
warzywami i chlebem

600
kcal

25 g liście szpinaku (1 garść)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
170 g Pomidor (1 sztuka)
200 g Serek wiejski lekki piątnica
100 g Chleb żytni (2 i 3/4 kromki)
30 g hummus/awokado
1 g Sól biała (1 szczypta)

Przygotowanie : 5- 7 minut
Pokrój pomidora. Posiekaj szczypiorek. Liście szpinaku opłucz. Warzywa
wymieszaj z serkiem wiejskim oraz przyprawami.
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ZESTAW
NR 5

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

600
kcal

Przygotowanie : 15 minut
130 g Bułki grahamki (1 i 1/3 sztuki)
110 g Jaja kurze, na twardo (2 sztuki) Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
120 g Pomidor (3/4 sztuki)
ugotować na miękko i zjeść razem z
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
bułką.
50 g Twaróg półtłusty OSM w
Łowiczu (1 i 2/3 plastra)

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

800
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
60 g Kukurydza konserwowa
(3 łyżki)
75 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/2 garści)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki )
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
150 g Tuńczyk light w oleju bez
soli,
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)
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Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.

3. Smażone warzywa
z indykiem i ryżem

600
kcal

1 g Bazylia, suszona (1 łyżeczka)
100 g Brokuły (1/5 sztuki)
150 g Filet z indyka
50 g Kalafior (1/8 sztuki)
40 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Ryż biały (3/5 woreczka)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g Sól morska (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 20- 30 minut
Wstaw ryż do gotowania. Obierz i pokrój w plasterki marchewkę. Odetnij różyczki z
kalafiora i brokuła. Warzywa wrzuć na patelnię grillową. Dodaj sól, pieprz, bazylię.
Rozbij lekko filety, obtocz je w przyprawach i smaż na patelni.
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ZESTAW
NR 6

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

600
kcal

140 g Chleb żytni razowy (4 kromki)
50 g Jogurt naturalny Zott (1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
40 g Serek philadelphia original (2 łyżki)
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
1 g Sól morska (1 szczypta)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

800
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

2. Sałatka owocowa z
awokado
90 g Awokado (2/3 sztuki)
30 g Dynia, pestki, łuskane (2
garście)
100 g Granat, surowy (1 sztuka)
15 ml Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
80 g Pomarańcza (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
20 g Rukola (1 garść)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
150 g Twaróg półtłusty (5 plastrów)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami
i marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante
(1 łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3
łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż ugotować w osolonej wodzie, odcedzić.Na patelni na oleju podsmażyć
pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka, w międzyczasie doprawić ją solą oraz
pieprzem.Dodać małe różyczki brokuła oraz obraną i pokrojoną w paseczki
marchewkę. Smażyć co chwilę mieszając, aż warzywa zmiękną, przez ok. 5
minut. W razie potrzeby podlewać po łyżce wodą, gdyby warzywa przywierały do
dna patelni.Dodać starty imbir i starty czosnek, podsmażyć, następnie dodać
masło orzechowe i sos sojowy, wymieszać. Połączyć z ryżem i chwilę
podsmażyć. Skropić olejem sezamowym i posypać czarnym sezamem lub
czarnuszką.
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 7
maliny
mrożone

600
kcal

200 ml Lody sorbet mango Grycan
(2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3 garści
200 g Serek wiejski Piątnica
30 g orzechy włoskie

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Naleśniki z serem
100 g jaja kurze całe (2 sztuki)
15 g cukier puder (1 i ¼ łyżki)
70 g Mąka pszenna biała, (4 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% (1/4 szklanki)
15 Olej kokosowy (1 i 1/2łyżki)
160 g Twaróg klinek półtłusty (5 i 1/3
plastra)
45 g Woda niegazowana
1 g sól (1 szczypta)

800
kcal

Przygotowanie : 30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie
wymieszaj bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i
ponownie zmiksuj. Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i
jeszcze raz wymieszaj. Smaż naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem
pudrem, następnie smaruj naleśniki nadzieniem przed podaniem.
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3. Omlet francuski z
warzywami

600
kcal

80 g Cebula (23/4 sztuki)
200 g Jaja kurze całe (4 sztuki)
15 g Masło ekstra (1 i ¼ plastra)
50 ml Mleko 2% (1/6 szklanki)
80 g Papryka czerwona (1/3 sztuki)
180 g Pomidor (1 sztuka)
35 g Chleb żytni (1 sztuka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
0.5 g sól (1/6 łyżeczki)

Przygotowanie : 10- 15 minut
Masło roztop na patelni. Jajka wbij do naczynia. Dodaj do nich śmietanę lub
mleko. Przypraw solą i pieprzem, a następnie starannie ubij mikserem ręcznym
lub trzepaczką. Jajka powinny dwukrotnie zwiększyć swoją objętość, a całość
musi mieć jednolicie złoty kolor. Gdy masło będzie gorące, wylej na nie ubite
jajka. Nie mieszaj ich, pozwól im się ściąć. Kiedy ciasto się zarumieni, przekręć
je na drugą stronę. Pod koniec smażenia na jedną połowę omletu połóż warzywa.
Przykryj je drugą połową ciasta, używając drewnianej łopatki. Chwilę podgrzewaj.
Potrawę podawaj na ciepło.
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ZESTAW
NR 8

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
20 g Miód (3/4 łyżki)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
30 g Orzechy nerkowca (3/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Kanapka z papryką, twarogiem,
serkiem philadelphia

800
kcal

170 g Chleb razowy (4 i ¾ kromki)
180 g Papryka czerwona (3/4 sztuki)
180 g Ser twarogowy chudy (6 plastrów)
40 g Serek philadelphia original (1 i 2/3 łyżki)
25 g Masło ekstra (2 i ½ plastra)

Przygotowanie : 20 minut
Chleb posmarować masłem, ułożyć na nim rozdrobniony twaróg i pokrojona
paprykę.
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki) g
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna, świeża
(5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3 kromki)
LUB 35 g wafle ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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Posiłki awaryjne
800 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
90 g Czekolada Gorzka
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers /Mars/ Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka ) 30 g migdały/orzechy (2 łyżki)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan (1 sztuka)
30 g migdały/orzechy (2 łyżki)
220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)
30 g migdały/orzechy (2 łyżki)

100 g Ciastko jaglane Żabka (2 sztuki)
40 g Czekolada gorzka E.Wedel (2 i 2/3 kostki)

140 g Bułka pszenna/żytnia (2 sztuki)
120 g Szynka z piersi z kurczaka (8 plastrów)
50 g Serek almette śmietankowy Hochland ,160 g Pomidor (1 sztuka)

500 g Zupa krem z dyni lub pomidorów Lidl/Żabka
40 g Migdały/Orzechy , 50 g Baton Sante Go On (1 sztuka)

375

Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)
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Posiłek
oszukany
800 KCAL

1.
2.

450 g Spaghetti
bolonese
330 g pizza Ristorante
(Dr Oetker)

3.

2 kawałki pizzy z
dostawą

4.

1x Frytki średnie+
1x Cheeseburger lub
1x Kurczakburger
(Mcdonald) +Cola Zero

5.

paczka chipsów +
duża gałka lodów

6.

średni kebab w picie
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Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

2x kawałki małej
pizzy

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)
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1800 kcal
3 POSIŁKI DZIENNIE

JADŁOSPIS ZAWIERA:
I. 27 POSIŁKÓW
PODSTAWOWYCH
- 9 opcji śniadań
- 9 opcji obiadów
- 9 opcji kolacji
- 9 posiłków w wersji na słodko
- 18 posiłków w wersji na słono

II. 10 POSIŁKÓW AWARYJNYCH
- 10 o kaloryczności 600 kcal

III. 10 POSIŁKÓW TYPU CHEAT
MEAL
- 6 posiłków - 600 kcal
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Kilka wskazówek...
Jadłospis jest tak stworzony, aby jego utrzymanie było jak najłatwiejsze dla osoby go
stosującej. Dlatego każdy z trzech posiłków ma taką samą kaloryczność (800 kcal). Taki
zabieg umożliwia nam spożywanie dowolnego posiłku na śniadanie, obiad czy kolację.
Dodatkowo ten sam posiłek np. Pierś z kurczaka w sosie pomidorowym z ryżem możemy jeść
nawet 2-3 razy dziennie. Taki zabieg może sprawić, że częściej będziemy jeść posiłki, które
najbardziej nam odpowiadają oraz skróci czas na przygotowanie.
- Zalecamy jednak, aby dieta była jak najbardziej urozmaicona, niemonotonna

,Posiłki awaryjne”
Składają się z produktów łatwodostępnych, a co najważniejsze gotowych do spożycia. Dzięki
czemu pozwalają na utrzymanie diety pomimo braku czasu czy chęci na przygotowanie
posiłków.

,,Posiłki oszukane” typu cheat meal
Sprawiają, że raz na jakiś czas możemy sobie
pozwolić na coś przetworzonego o takiej samej lub
mniejsze kaloryczności niż nasze normalne posiłki
(np. McDonald). Dzięki czemu utrzymanie diety
staje

się

łatwiejsze,

gdyż

nie

wykluczamy

całkowicie

produktów

rekreacyjnych,

o

dużej

Badania pokazują, że całkowita
eliminacja produktów najbardziej
przez nas pożądanych,
rekreacyjnych np. Czekolada,
McDonald - u wielu osób prowadzi
do złych relacji z jedzeniem,

smakowitości a dodatkowo uczymy się, że w diecie

uniemożliwia długofalowe

jest miejsce na wszystko. Najważniejsze, aby

utrzymanie diety oraz kończy się

zdecydowaną większość naszej diety stanowiły
produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone.

porażką lub efektem jojo.

MĘŻCZYZNA 1800 KCAL- 3 POSŁKI DZIENNIE
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ZESTAW 1. Jajecznica z cebulką,
NR 1
pomidorem i chlebem

600
kcal

100 g Chleb żytni razowy
150 g Jaja kurze całe (3 jaja)
15 g oliwa z oliwek (1 i 1/2 łyżki)
40 g cebula (1/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny
120 g pomidor (3/4 sztuki)
1.5 g Szczypiorek (1/3 łyżki)

Przygotowanie : 10 minut
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek.
Pomidora pokroić i dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko i
doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać. Na koniec posypać
jajecznicę pokrojonym szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem pieczywa.

3. Pierś z kurczaka w sosie
pomidorowym z ryżem

600
kcal

150 g Filet z piersi z kurczaka Sokołów
(3/4 sztuki)
10 g Olej rzepakowy (1 łyżka)
240 g Pomidory w puszce (1 szklanka)
70 g ryż brązowy (4 i 1/3 łyżki)
3 g Kminek, suszony (1 łyżecka)
3 g Oregano, suszone (1 łyżeczka)
3 g Papryka chili, w proszku (1 łyżeczka)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
3 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
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Przygotowanie : 40 minut
Kurczaka umyj i pokrój. Usmaż na oleju z dodatkiem chilli, słodkiej papryki, soli i
pieprzu. Zalej kurczaka pomidorami z puszki i duś całość pod przykryciem parę
minut. Spróbuj, w razie potrzeb dopraw i duś kolejne parę minut. W tym samym
czasie ugotuj ryż i podawaj razem z kurczakiem

3. Kanapki z szynką, serem,
masłem i warzywami

600
kcal

130 g chleb żytni razowy (3 i ¾ kromki)
25 g Margaryna Benecol, light (5
łyżeczek)
70 g Szynka z piersi kurczaka (4 i 2/3
plastra)
30 g Ser żółty (2 plasterki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
1 g sól

Przygotowanie : 5 minut
Chleb posmarować masłem.
Następnie nałożyć ser i szynkę,
a następnie położyć plastry
ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z
wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 2

1. Kanapka z jajkiem na
twardo

600
kcal

150 g Jaja kurze całe (3 sztuki)
20 g Szczypiorek (4 łyżki)
120 g Chleb żytni (3 i 1/4 kromki
120 g Ogórek kwaszony (2 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
1 g Sól biała (1/6 łyżeczki)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 10-15 minut
Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb posmarować
masłem, ułożyć posiekany szczypiorek, pokrojony ogórek lub pomidor i jajko.
Doprawić solą i pieprzem.

2. Spaghetti bolognese z
marchewką

600
kcal

35 g Cebula (1/4 sztuki)
5 g Czosnek (1 ząbek)
50 g Makaron (1/2 garści)
5 ml oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
80 g indyk, mięso mielone
35 g Marchew (3/4 sztuki)
1 g Bazylia (1 łyżeczka)
1 g Sól (1/6 łyżeczki)
1 g Pieprz Czarny (1 szczypta)
100 g Passata Classica Łowicz
(2/3 szklanki)

383

Przygotowanie : 30 minut
Podsmażyć mięso na patelni. Kiedy zacznie się rumienić, dodać pokrojoną
cebulę i sprasowany czosnek. Po 2-3 min .dodać pokrojoną w cieniutkie paski
marchewkę (lub startą na tarce, na grubszych oczkach). Wlać passatę, dodać
suszoną bazylię. Dodać sól i pieprz do smaku. Podawać z ugotowanym
makaronem spaghetti.

3. Kanapka z fetą i pomidorem

600
kcal

100 g chleb żytni razowy (2 i ¾ kromki)
80 g ogórek (1/3 sztuki)
80 g pomidor (1/2 sztuki)
6 g pietruszka, liście (1 sztuka)
90 g ser typu Feta (1/2 kostki)
40 g serek śniadaniowy philadelphia ( 1 i 2/3 łyżki)
1 g sól

Przygotowanie : 10 minut
Chleb posmarować fetą, następnie położyć plastry ogórka oraz pomidora,
doprawić solą i pieprzem. Z wierzchu posypać pietruszką.
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ZESTAW
NR 3

1. Owsianka cynamonowa z
twarogiem i jabłkiem

600
kcal

2 g Cynamon mielony
180 g Jabłko (1 sztuka)
20 g miód (3/4 łyżki)
200 g mleko sojowe (1 szklanka)
60 g płatki owsiane (1/2
szklanki)
150 g twaróg chudy (5 plastrów

Przygotowanie : 20 minut
Płatki owsiane zalać mlekiem, podgrzać i pilnować, aby nie doprowadzić do
wrzenia. Zdjąć z ognia i odstawić na 3-4 minuty. Jabłko razem ze skórką pokroić
na małe kawałki lub zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka oraz cynamon
dodać do płatków i dokładnie wymieszać.

2. Gołąbki w sosie pomidorowym

600
kcal

15 g Cebula (1/7 sztuki)
430 g Kapusta (1/8 sztuki)
15 g Koncentrat pomidorowy Pudliszki
10 g Mąka mąka pszenna (1/8 szklanki)
5 ml olej rzepakowy (1/3 łyżeczki)
40 g ryż biały (1/3 woreczka)
10 g Śmietana 18%
130 g Wieprzowina, łopatka
1 g Sól morska (1 szczypta)
1 g Pieprz (1 szczypta)
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Przygotowanie : 40 minut
Kapustę białą sparzyć, liście rozłożyć na stole i delikatnie rozbić. Mięso umyć,
oddzielić od kości, pokroić w kawałki i wymieszać z zasmażoną na oleju cebulą.
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Ryż połączyć z mięsem, przyprawić i
wymieszać. Porcję mięsa zawijać w liście kapusty i układać w brytfannie. Podlać
niewielką ilością wody i dusić powoli przez 25 minut. Gdy gołąbki będą miękkie,
dodać śmietanę rozmieszaną z mąką i koncentratem pomidorowym. Zagotować.
Jedna porcja to trzy gołąbki.

3. Dietetyczne kotlety a’la
schabowe

600
kcal

140 g Kurczak brojler, pierś bez skóry
surowa (2/3 sztuki)
20 g Maślanka luksusowa OSM (1/8
opakowania)
15 g mąka pszenna biała ( 1 łyżka)
15 g oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
1 g pieprz czarny (1 szczypta)
25 g Płatki błyskawiczne żytnie
pełnoziarniste Melvit (2 i ½ łyżki)
1g Sól morska Sante (1 szczypta)
220 g Ziemniaki, wczesne (2 i 1/3 sztuki)

Przygotowanie : 40 minut
Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Kurczaka podzielić i rozbić tłuczkiem. Płatki
dokładnie rozkruszyć w blenderze i wymieszać z mąką. Maślankę wymieszać z
pieprzem i solą na głębokim talerzu. Zamoczyć kotleta w maślance, a następnie w
płatkach. Skropić kotlety połową oliwy i piec 20 minut, następnie obrócić, znowu
skropić oliwą i piec kolejne 20 minut. Podawać z ugotowanymi ziemniakami.
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ZESTAW
NR 4

1. Wafle ryżowe z kremem z
awokado i serkiem wiejskim

600
kcal

80 g Awokado (1/3 sztuki)
15 g Kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu (1 i ½ łyżki)
20 g Miód pszczeli (3/4 łyżki)
150 g Serek wiejski Piątnica (7 i ½ łyżki)
60 g Wafle ryżowe naturalne Sonko (6
sztuk)

Przygotowanie : 7 minut
Awokado umyć, przekroić na pół, następnie zblendować awokado z kakao i łyżką
miodu. Wafle posmarować kremem.

600
kcal

2. Kotlety mięsno- warzywne
z ryżem i surówką
100 g Indyk, mięso mielone
50 g Burak (1/2 sztuki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
10 g Ketchup Heinz łagodny (2/3
łyżki)
12 g Majonez light (1/2 łyżki)
50 g Marchew (1 i ¼ sztuki)
10 g Oliwa z oliwek (1/2 łyżki)
50 g Papryka czerwona
Pieprz, sól
80 g Pomidor (1/2 sztuki)
50 g Por (1/3 sztuki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)

Przygotowanie : 40 minut
Marchew i buraki obrać i zetrzeć na
tarce. Starte warzywa wymieszać z
mięsem

mielonym.

Przyprawić

pieprzem i solą. Warzywa z mięsem
formować w kotlety i usmażyć na
patelni grillowej na niewielkiej ilości
tłuszczu. Podawać z ryżem i surówką.
Surówka: paprykę i pora posiekać,
pomidora pokroić w plasterki. Wszystkie
warzywa wymieszać ze sobą i dodać
oliwę. Przyprawić solą i pieprzem.
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3. Naleśniki z serem

600
kcal

10 g Cukier puder (1 łyżka)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
30 g Dżem truskawkowy, niskosłodzony (2 łyżeczki)
40 g Mąka pszenna biała, uniwersalna (2 i 2/3 łyżki)
60 g Mleko 0,5% UHT OSM (1/4 szklanki)
10 g Olej kokosowy (1 łyżka)
100 g Twaróg klinek półtłusty Mlekpol (3 i 1/3 plastra)
50 g woda niegazowana (1/5 szklanki)

Przygotowanie : 20-30 minut
Do miski wsyp mąkę i sól, wymieszaj. Wlej wodę i mleko, ponownie wymieszaj
bądź użyj miksera aby otrzymać gładkie ciasto. Dodaj jajka i ponownie zmiksuj.
Przed samym smażeniem dodaj do ciasta tłuszcz i jeszcze raz wymieszaj. Smaż
naleśniki. Wymieszaj twaróg z cukrem pudrem, następnie smaruj naleśniki
nadzieniem przed podaniem.
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ZESTAW
NR 5

1. Jajecznica z
bakłażanem i
pieczywem

95 g Chleb żytni pełnoziarnisty
(2 i 1/3 kromki)
150 g Bakłażan (2/3 sztuki)
200 g jaja (4 sztuki)
10 ml oliwa (1 łyżka)
1 g pieprz (1 szczypta)
1 g sól morska (1 szczypta)
5 g szczypiorek (1 łyżka)

600
kcal
Przygotowanie : 15 minut
Bakłażana pokroić w drobną
kostkę i wrzucić na rozgrzaną
oliwę.

Po

chwili

dodać

pokrojoną szynkę. Wbić jajka
na patelnię, doprawić i mieszać
aż do ich ścięcia. Posypać
posiekanym

szczypiorkiem.

Podawać z pieczywem.

2. Smażony ryż z kurczakiem
i warzywami

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
100 g Fasolka szparagowa zielona Hortex (1/3 szklanki)
50 g Jaja kurze całe (1 sztuka)
45 g Marchew (1 sztuka)
120 g Mięso z piersi kurczaka, bez skóry (2/3 sztuki)
15 g Oliwa z oliwek (1 i ½ łyżki)
60 g Pieczarka uprawna, świeża (3 sztuki)
Pieprz, sól
50 g Ryż basmati (1/2 woreczka)
5 g Sos sojowy (1 łyżeczka)

Przygotowanie : 30 minut
Obgotować krótko brokuła, fasolkę i marchewkę. Ryż ugotować w osolonej wodzie.
Mięso z kurczaka oczyścić i pokroić w kostkę. Oprószyć solą i pieprzem. Na patelni
rozgrzać olej, obsmażyć kurczaka. Dodać pokrojone w plasterki pieczarki. Smażyć
chwilę, po czym dodać brokuła. Po kolejnych 2-3 minutach dodać fasolkę i
marchewkę. Dolać sos sojowy. Po chwili wbić jajko i szybko je wymieszać, aby
pokryło warzywa. Smażyć przez 2-3 minuty. Dodać ryż i smażyć przez kolejne 2-3
minuty, po czym przełożyć na talerz.
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3. Gulasz z czerwoną fasolą
50 g Cebula (1/2 sztuki)
150 Fasola konserwowa czerwona
Dawtona (3/4 szklanki)
45 g Marchew (1 sztuka)
15 g Olej rzepakowy (3 łyżeczki)
1 g Papryka chili, w proszku (1/3
łyżeczki)
50 g papryka czerwona (1/5 sztuki)
1 g Papryka w proszku (1 szczypta)
1 g Sól biała (1 szczypta)
60 g Ryż basmati (4 łyżki)
130 g Pomidory w puszce (1/2
szklanki)
40 g Pietruszka korzeń (1/2 sztuki)

600
kcal

Przygotowanie : 20 minut
Cebulę posiekać w kostkę i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać posiekane
pieczarki - smażyć przez chwilę. Następnie dodać startą na grubych oczkach
marchew i pietruszkę oraz posiekaną w kostkę paprykę. Smażyć przez kilka minut.
Po tym czasie dodać pomidory oraz odsączoną i opłukaną fasolę. Całość dusić aż
warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Podawać z ugotowanym ryżem.
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ZESTAW
NR 6

1. Bułka razowa z jajkiem,
twarogiem i pomidorem

600
kcal

130 g Bułki grahamki (1 i 1/3 sztuki)
Przygotowanie : 15 minut
60 g Jaja kurze, na twardo (1 sztuka)
Na bułkę nałożyć ser i warzywa. Jajko
120 g Pomidor (2/3 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)
ugotować na miękko i zjeść razem z
50 g Twaróg półtłusty OSM w
bułką.
Łowiczu (1 i 1/3 plastra)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

2. Spaghetti z tuńczykiem i
pomidorem

600
kcal

25 g Cebula (1/4 sztuki)
3 g Czosnek (1/3 ząbka)
50 g Kukurydza konserwowa
50 g Makaron pełne ziarno spaghetti Lubella (1/3 garści)
10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka)
170 g Pomidor (1 sztuka)
5 g Rozmaryn (1 łyżyczka)
120 g Tuńczyk light w oleju bez soli,
puszka
5 g Tymianek, świeży (1/2 sztuki)

Przygotowanie : 30 minut
Ugotować makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokroić w
małą kostkę i podsmażyć ją na patelni na łyżeczce oliwy ciągle mieszając, dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć jeszcze chwilę. Dodać obrane i
pokrojone w kostkę pomidory oraz gałązkę rozmarynu i tymianku. Dusić pomidory,
aż sok się zredukuje – około 5-10 minut. Dodać odsączonego z wody tuńczyka,
kukurydzę oraz przyprawy i podgrzać. Podawać z makaronem.
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600
kcal

3. Lody migdałowobananowe
220 g Banan (2 sztuki)
30 g Migdały (2 łyżki)
200 g Serek wiejski
Piątnica ( 5 łyżek)

Przygotowanie : 5-7 minut
Banany obrać i wsadzić do zamrażarki na
180min

(3h).

Migdały

zblendować

do

konsystencji gęstego jogurtu. Do blendera
wrzucić uprzednio zamrożone banany i
zmiksować z migdałami i serkiem wiejskim
przez około 3 min.
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ZESTAW
NR 7

1. Twarożek wiosenny z
chlebem razowym, masłem
i warzywami

400
kcal

120 g Chleb żytni razowy (3 i 1/3 kromki)
40 g Jogurt naturalny ekstra kremowy Zott
(1 i 2/3 łyżki)
100 g Ogórek (2/3 sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
60 g Rzodkiewka (4 sztuki)
40 g Serek philadelphia original (1 i 2/3 łyżki)
10 g szczypiorek
100 g Twaróg łowicki chudy (3 i 1/3 plastra)
10 g Masło ekstra (1 plaster)

Przygotowanie : 5-7 minut
Rzodkiewkę i ogórka pokroić w kostkę, włożyć do miski, posypać solą i odstawić
na 5 minut. Odlać sok, dodać twaróg i jogurt, dokładnie wymieszać. Dodać
pokrojony szczypiorek, doprawić pieprzem i solą. Podawać z dodatkiem chleba
posmarowanego masłem.

2. Sałatka owocowa z
awokado

600
kcal
Przygotowanie : 5- 7 minut
Sałatę

rukolę

umyć

i

osuszyć,

pomarańczę i awokado pokroić w
plasterki i wyłożyć na talerz razem z
sałatą. Całość posypać pestkami
dyni,

granatu

i

rozdrobnionym

twarogiem. Następnie doprawić do
smaku solą i pieprzem. Na sam
koniec skropić oliwą.

80 g Awokado (2/3 sztuki)
20 g Dynia, pestki, łuskane (1 i 1/3
garści)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
10 g Oliwa z oliwek (1 łyżka)
80 g Pomarańcza/Grejpfrut (1/2
sztuki)
1 g Pieprz czarny (1 szczypta)
40 g Rukola (2 garście)
1 g Sól biała (1/2 łyżeczki)
120 g Twaróg półtłusty (4 plastry)
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3. Ryż smażony z
kurczakiem, brokułami i
marchewką

600
kcal

100 g Brokuły (1/5 sztuki)
10 g Czosnek (1 ząbki)
110 g Filet z piersi z kurczaka
(1/2 sztuki)
6 g Imbir, mielony (2 łyżeczki)
50 g Marchew (1 stuka)
20 g Masło orzechowe Sante (1
łyżka)
10 g Olej sezamowy (1 i 2/3
łyżki)
50 g Ryż brązowy (1/2
woreczka)
8 g Sos sojowy (1 i 2/3 łyżeczki)

Przygotowanie : 45 minut
Ryż ugotować w osolonej wodzie, odcedzić.Na patelni na oleju podsmażyć
pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka, w międzyczasie doprawić ją solą oraz
pieprzem.Dodać małe różyczki brokuła oraz obraną i pokrojoną w paseczki
marchewkę. Smażyć co chwilę mieszając, aż warzywa zmiękną, przez ok. 5
minut. W razie potrzeby podlewać po łyżce wodą, gdyby warzywa przywierały do
dna patelni.Dodać starty imbir i starty czosnek, podsmażyć, następnie dodać
masło orzechowe i sos sojowy, wymieszać. Połączyć z ryżem i chwilę
podsmażyć. Skropić olejem sezamowym i posypać czarnym sezamem lub
czarnuszką.
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1. Sorbet mango,
ZESTAW serek wiejski,
NR 8
maliny
mrożone

600
kcal

200 ml Lody sorbet mango
Grycan (2/3 sztuki)
130 g maliny mrożone (1 i 1/3
garści
200 g Serek wiejski Piątnica
30 g Orzechy włoskie (1 garść)

Przygotowanie : 5 minut
Sposób przygotowania jest dowolny.

2. Musli z owocami
120 g Banan (1 sztuka)
100 g Jabłko (2/3 sztuki)
20 g Migdały (1/3 łyżki)
10 g Miód pszczeli (1/3 łyżki)
50 ml Mleko 2% (1/5 szklanki)
30 g Płatki owsiane (1/4 szklanki)
30 g Rodzynki (1 garść)
50 g Twaróg chudy (1 i 2/3 plastra)

600
kcal

Przygotowanie : 7 minut
W dużej misce wymieszać płatki
owsiane, mleko, twaróg, rodzynki,
orzechy laskowe i migdały. Przykryć
i zostawić na noc w lodówce. Przed
podaniem wymieszać z bananem,
tartym jabłkiem i miodem.

395

3. Placuszki z kaszą
jaglaną

600
kcal

120 g Banan (1 sztuka)
2 g Cynamon, mielony (1/2 łyżeczki)
110 ml Mleczko kokosowe House of Asia (11 łyżek)
20 ml Olej kokosowy (2 łyżki)
40 g Płatki jaglane (4 łyżki)

Przygotowanie : 20 minut
1.Płatki jaglane zalewamy wrzątkiem na wysokość 1cm powyżej linii płatków.
Czekamy aż ostygną.
.2. Banana blendujemy na gładką masę. Dodajemy wodę lub napój kokosowy.
Ponownie blendujemy.
3. Przygotowaną masę łączymy z płatkami i dodajemy pół/jedną łyżeczki/e
cynamonu.4. Na teflonowej patelni rozgrzewamy olej kokosowy i nakładamy
przygotowaną masę, formując ją w cienkie placuszki.
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ZESTAW
NR 9

1. Koktajl kawowy z
orzechami + serek wiejski
z miodem

600
kcal

160 g Banan (1 i 1/3 sztuk)
5 g Kakao ciemne (1/2 łyżki)
25 ml Kawa espresso (1/2 szklanki)
20 g Miód (1 łyżka)
200 ml Mleko migdałowe (3/4 szklanki)
25 g Orzechy nerkowca (3/4 garści)
200 g Serek wiejski Piątnica

Przygotowanie : 7 minut
Serek

wiejski

z

miodem

jesz

osobno.

Natomiast resztę składników miksujesz razem.

2. Mocno czekoladowe
ciastka z fasolą

600
kcal

50 g Czekolada gorzka E.Wedel (8 i 1/3 kostki)
140 g Fasola konserwowa czerwona Dawtona (3/4 szklanki)
100 g Jaja kurze całe (2 sztuki)
10 g Kakao 16%, proszek (1 łyżka)
20 g Ksylitol Sante (2 i ¾ łyżeczki)

Przygotowanie : 20 minut
1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli
wodnej. 3. Fasolę, jajko i ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5. Blachę do pieczenia wyłóż
papierem do pieczenia. Z masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra- dół).
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3. Sałatka z cukinii i łososia
+ 1 kromka chleba lub wafle
ryżowe

600
kcal

150 g cukinia (2/3 sztuki)
Cykoria (1/2 sztuki)
40 g Cytryna (1/2 sztuki)
150 g Łosoś, wędzony
15 g Olej lniany (1 i ½ łyżki)
100 g Pieczarka uprawna,
świeża (5 sztuk)
55 g Chleb żytni (1 i 2/3
kromki) LUB 35 g wafle
ryżowe (3.5 wafla)
0.5 g Pieprz czarny (1
szczypta)
1 g Skórka cytrynowa
3 ml Sok z limonki (1/3 łyżki)
10 g Szalotka (1/2 sztuki)
5 g Szczypiorek (1 łyżka)

Przygotowanie : 20 minut
Składniki sosu (olej, starta skórka z cytryny, sok z cytryny, pieprz i szczypiorek)
dobrze zmieszać. Wymieszać plasterki pieczarek, cukinii i dymkę. Wlać sos i
połączyć z warzywami. Pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.
Na dużym talerzu ułożyć dekoracyjnie listki cykorii. Położyć obok nich sałatkę i
na wierzchu rozrzucić paseczki łososia. Podać z ćwiartkami cytryny.
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Posiłki awaryjne
600 KALORII

200 g Serek wiejski Piątnica/200 g Twaróg chudy
50 g Czekolada Gorzka (5 i ½ kostki)
180 g Jabłko(1 sztuka)

50 g Baton Snickers/Mars/Bounty
200 g Serek wiejski lekki piątnica
110 g Banan (1 sztuka)

210 g Owsianka marakuja mango Żabka
200 g serek wiejski , 120 g banan

220 g Kanapka z chleba żytniego z tuńczykiem (Żabka)

60 g Migdały/Orzechy
220 g Banan (2 sztuka)/2 sztuki innego owoca

200 g Serek wiejski Piątnica
80 g Wafle ryżowe naturalne (3 sztuki)
120 g banan (1 sztuka)

140 g Bułka pszenna/żytnia (1 i ¾ sztuki)
80 g Szynka z indyka (5 i 1/3 plastry)

399

Posiłek
oszukany
600 KCAL

1.
2.

100 g Ulubione
chipsy
350 ml Ulubione lody
np. Grycan

3.

Tabliczka ulubionej
czekolady

4.

1x BigMac/1x
WieśMac
(McDonald)

5.

2x Cheeseburger/ 2x
Kurczakburger
(Mcdonald)

6.

130 g Ptasie mleczko
(12 sztuk)

400

