PACJENT
WIELBICIEL SŁODKOŚCI
19.08.2019 - 25.08.2019

Dietetyk Aleksandra Narewska
tel. +48519862101

Wielbiciel Słodkości

JADŁOSPIS

19.08.2019 (Poniedziałek)
07:00 Śniadanie
Owsianka z masłem orzechowym

1 porcja

11:00 Drugie śniadanie
kakaowy koktajl bananowy

1 porcja

14:00 Obiad
Ekspresowa kasza jaglana z pieczarkami i jarmużem

1 porcja

Przygotuj podwójną porcję na 2 dni!

17:00 Podwieczorek
Sałatka owocowa z jogurtem naturalnym

1 porcja

20:00 Kolacja
Kanapka z łososiem i serkiem

1 porcja

PRZEPIS: Owsianka z masłem orzechowym (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Wiórki kokosowe - 1 łyżka (6 g)
Masło orzechowe - 1 łyżka (20 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1 i 1/3 szklanki (300 ml)
Płatki owsiane - 4 łyżki (40 g)

Mleko zagotować z płatkami, gotować do miękkości z
odrobiną soli. Dodać masło orzechowe i wiórki kokosowe.

PRZEPIS: kakaowy koktajl bananowy (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Siemię lniane - 1 łyżka (10 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Kakao ciemne Gellwe - 1/2 łyżki (5 g)
Maślanka naturalna OSM - 1 szklanka (240 ml)

Siemię lniane zmiel. Zmiksuj wszystkie składniki.
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JADŁOSPIS

PRZEPIS: Ekspresowa kasza jaglana z pieczarkami i jarmużem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jarmuż - 20 g
Kasza jaglana - 1/3 szklanki (60 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Pieczarka uprawna - 5 sztuk (100 g)
Przyprawy - cząber, mielony - 1/5 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Ser mozzarella, pełne mleko - 1/3 sztuki (50 g)

W rondlu z nieprzywierającą powłoką, podsmaż na
łyżeczce oliwy pokrojoną w kostkę cebulę; ciągle mieszaj,
aby się nie przypaliła. Dodaj przeciśnięty przez praskę
czosnek i chwilę podsmaż. Wrzuć pokrojone w plastry
pieczarki oraz wsyp suchą kaszę jaglaną. Zalej wszystko
szklanką wody i duś przez 15 minut, sprawdzając czy
woda zbyt szybko nie wyparowała. Pod koniec duszenia,
dodaj jarmuż i pozwól mu trochę zmięknąć. Dodaj startą
na tarce z grubymi oczkami mozzarellę, cząber, oregano,
tymianek, sól i pieprz. Dokładnie wymieszaj.

PRZEPIS: Sałatka owocowa z jogurtem naturalnym (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Banan - 1 sztuka (120 g)
Jabłko - 1 sztuka (180 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 1 łyżka (25 g)
Kiwi - 1 sztuka (75 g)
Słonecznik łuskany - 1 łyżka (10 g)

Owoce umyć, pokroić i wymieszać ze sobą. Połączyć z
jogurtem. Posypać pestkami słonecznika.

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

Przygotowanie:

Łosoś wędzony - 1/5 sztuki (50 g)
Chleb żytni - 2 kromki (70 g)
Serek philadelphia original - 2/3 łyżki (15 g)
Sałata liść - 2 sztuki (10 g)

Kromki chleba posmarować serkiem, ułożyć łososia i
sałatę.

20.08.2019 (Wtorek)
07:00 Śniadanie
Nocna owsianka z malinami
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11:00 Drugie śniadanie
Kanapka z serem camembert(na wynos)

1 porcja

14:00 Obiad
Ekspresowa kasza jaglana z pieczarkami i jarmużem

1 porcja

17:00 Podwieczorek
Koktajl kokosowo - jagodowy

1 porcja

20:00 Kolacja
Zupa krem pomidorowy z bazylią

1 porcja

Przygotuj podwójną porcję na 2 dni!

PRZEPIS: Nocna owsianka z malinami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jogurt naturalny 1,5% tł. - 8 łyżek (200 g)
Maliny - 1 szklanka (120 g)
Migdały - 1 łyżka (15 g)
Płatki owsiane - 4 łyżki (40 g)

Płatki zalej jogurtem i odstaw na noc. Rano dodaj owoce i
orzechy.

PRZEPIS: Kanapka z serem camembert(na wynos) (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni - 2 kromki (70 g)
Ser camembert - 1/4 sztuki (30 g)
Sałata liść - 2 sztuki (10 g)
Masło ekstra - 5 g

Kromki chleba posmarować pastą, ułożyć ser i sałatę,
złożyć kanapkę.
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PRZEPIS: Ekspresowa kasza jaglana z pieczarkami i jarmużem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jarmuż - 20 g
Kasza jaglana - 1/3 szklanki (60 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Pieczarka uprawna - 5 sztuk (100 g)
Przyprawy - cząber, mielony - 1/5 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Ser mozzarella, pełne mleko - 1/3 sztuki (50 g)

W rondlu z nieprzywierającą powłoką, podsmaż na
łyżeczce oliwy pokrojoną w kostkę cebulę; ciągle mieszaj,
aby się nie przypaliła. Dodaj przeciśnięty przez praskę
czosnek i chwilę podsmaż. Wrzuć pokrojone w plastry
pieczarki oraz wsyp suchą kaszę jaglaną. Zalej wszystko
szklanką wody i duś przez 15 minut, sprawdzając czy
woda zbyt szybko nie wyparowała. Pod koniec duszenia,
dodaj jarmuż i pozwól mu trochę zmięknąć. Dodaj startą
na tarce z grubymi oczkami mozzarellę, cząber, oregano,
tymianek, sól i pieprz. Dokładnie wymieszaj.

PRZEPIS: Koktajl kokosowo - jagodowy (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Wiórki kokosowe - 1 łyżka (6 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Czarne jagody, mrożone - 1 garść (50 g)
Maślanka naturalna OSM - 1 szklanka (240 ml)

Jagody rozmrozić, banana obrać ze skórki, dodać do
reszty składników i zblendować.

PRZEPIS: Zupa krem pomidorowy z bazylią (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bazylia, świeża - 1/3 garści (1 g)
Bulion warzywny - 1/3 szklanki (100 ml)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Chleb żytni - 2 kromki (70 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 3/4 łyżki (20 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml)
Pomidor - 2 sztuki (340 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Pomidora sparzyć, obrać i pokroić.Na oleju podsmażyć
cebulę, wlać bulion i gotować kilka minut.Dodać pomidory
i gotować kolejne 20 min.Zupę zmiksować, doprawić solą,
pieprzem, posypać posiekanymi listkami bazylii.Podawać
z łyżką jogurtu naturalnego i pieczywem podsmażonym na
grzanki.
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21.08.2019 (Środa)
07:00 Śniadanie
Grahamka z miodem

1 porcja

11:00 Drugie śniadanie
Koktajl bananowy z jarmużem

1 porcja

14:00 Obiad
Makaron razowy ze szpinakiem , łososiem i awokado

1 porcja

17:00 Podwieczorek
Czekolada gorzka

1 kostka (10 g)

Kakao na mleku

1 porcja

20:00 Kolacja
Zupa krem pomidorowy z bazylią

1 porcja

Przygotuj podwójną porcję na 2 dni!

PRZEPIS: Grahamka z miodem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bułka grahamka - 1 sztuka (90 g)
Miód pszczeli - 1 łyżka (25 g)
Twaróg wiejski półtłusty OSM w Piątnicy - 2 plastry (60 g)
Masło ekstra - 5 g

Bułkę przekroić, posmarować masłem, nałożyć plastry
twarogu i polać miodem.

PRZEPIS: Koktajl bananowy z jarmużem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Wiórki kokosowe - 1 łyżka (6 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Jarmuż - 50 g
Maślanka naturalna OSM - 1 szklanka (240 ml)

Wszystkie składniki zblendować.
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PRZEPIS: Makaron razowy ze szpinakiem , łososiem i awokado (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Łosoś wędzony - 1/3 sztuki (75 g)
Awokado - 1/2 sztuki (70 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 2 łyżki (50 g)
Makaron pełne ziarno świdry Lubella - 2/3 szklanki (60 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Szpinak, świeży - 2 garście (50 g)
Sok z cytryny - 1/2 łyżki (3 ml)

Makaron ugotować al dente w lekko osolonej wodzie.
Umyte i obrane awokado, liście szpinaku, sól i jogurt
naturalny zmiksować, razem z solą i pieprzem i kilkoma
kroplami cytryny. Przygotowanym sosem polać
ugotowany, ciepły makaron, dodać pokrojonego w kawałki
łososia wędzonego i wymieszać.

PRZEPIS: Kakao na mleku (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Kakao ciemne Gellwe - 1/2 łyżki (5 g)
Miód pszczeli - 1/3 łyżki (10 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1 szklanka (230 ml)

Mleko zagotować z kakao i cukrem lub miodem.

PRZEPIS: Zupa krem pomidorowy z bazylią (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bazylia, świeża - 1/3 garści (1 g)
Bulion warzywny - 1/3 szklanki (100 ml)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Chleb żytni - 2 kromki (70 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 3/4 łyżki (20 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml)
Pomidor - 2 sztuki (340 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

Pomidora sparzyć, obrać i pokroić.Na oleju podsmażyć
cebulę, wlać bulion i gotować kilka minut.Dodać pomidory
i gotować kolejne 20 min.Zupę zmiksować, doprawić solą,
pieprzem, posypać posiekanymi listkami bazylii.Podawać
z łyżką jogurtu naturalnego i pieczywem podsmażonym na
grzanki.

22.08.2019 (Czwartek)
07:00 Śniadanie
Kasza manna z malinami
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JADŁOSPIS
11:00 Drugie śniadanie
Kanapki z pastą, awokado, pomidorem i pietruszką

1 porcja

14:00 Obiad
Ryba duszona w warzywach z kaszą

1 porcja

Przygotuj podwójną porcję na 2 dni!

17:00 Podwieczorek
Kanapka z hummusem i warzywami

1 porcja

20:00 Podwieczorek
Deser a'la Monte

1 porcja

PRZEPIS: Kasza manna z malinami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Kasza manna - 1/4 szklanki (45 g)
Maliny - 1 szklanka (120 g)
Migdały - 2/3 łyżki (10 g)
Miód pszczeli - 1/3 łyżki (10 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1 szklanka (230 ml)
Masło ekstra - 5 g

Mleko wlać do rondla z grubym dnem, dodać szczyptę soli,
masło, miód i zagotować. Na wrzące mleko wsypać
powoli kaszę mannę i cały czas energicznie mieszając
gotować na małym ogniu przez 3-4 minuty, aż kasza
zgęstnieje do pożądanej konsystencji. Zdjąć z ognia,
przełożyć do miseczki, dodać owoce i migdały.

PRZEPIS: Kanapki z pastą, awokado, pomidorem i pietruszką (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Awokado - 1/2 sztuki (70 g)
Chleb żytni - 2 kromki (70 g)
Pietruszka, natka - 1/3 łyżeczki (2 g)
Pomidor - 1/3 sztuki (65 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Rzodkiewka - 2 sztuki (30 g)
Twaróg wiejski półtłusty OSM w Piątnicy - 1 plaster (30 g)

Wydrąż miąższ awokado i dokładnie go rozgnieć. Dodaj
twaróg i przypraw solą oraz pieprzem. Do pasty dodaj
pokrojoną w drobną kostkę rzodkiewkę. Pieczywo
posmaruj pastą i posyp bazylią. Na wierzch połóż plastry
pomidora i posyp pietruszką. Złóż kanapkę.

Wydrukowano z programu DietetykPro.pl
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JADŁOSPIS
PRZEPIS: Ryba duszona w warzywach z kaszą (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Kasza jęczmienna perłowa - 2/3 szklanki (90 g)
Dorsz, świeży - 1 sztuka (100 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Por - 1/3 sztuki (55 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

Rozgrzej w garnku oliwę i wrzuć na nią pokrojone w
drobne paski paprykę i pora.Przypraw ulubionymi ziołami i
duś pod przykryciem.Rybę skrop sokiem z cytryny i
przypraw solą i pieprzem.Po około 10 min. duszenia
warzyw dodaj rybę i pokrojone w półksiężyce
pomidory.Duś wszystko jeszcze przez około 15 min.
Podawaj z ugotowaną kaszą.

PRZEPIS: Kanapka z hummusem i warzywami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni - 1 kromka (35 g)
Pomidor - 1/2 sztuki (80 g)
Sałata liść - 1 sztuka (5 g)
Hummus - 15 g

Kromki posmarować hummusem, ułożyć pokrojone
warzywa, doprawić solą i pieprzem.

PRZEPIS: Deser a'la Monte (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jogurt naturalny typ grecki Bakoma - 5 łyżek (100 g)
Kakao ciemne Gellwe - 1 i 1/2 łyżki (15 g)
Miód pszczeli - 2/3 łyżki (15 g)
Orzechy laskowe - 1 garść (27 g)

Połowę jogurtu blendujemy z ksylitolem, orzechami (kilka
zostawiamy do posypania) i kakao. (Możemy dodać masło
orzechowe)
2. Gotowy krem wykładamy do słoiczka lub miseczki i
wkładamy do lodówki na około godzinę
3. Gdy ciemna warstwa już się schłodzi dodajemy
pozostały jogurt i posypujemy kakaem i orzechami.

23.08.2019 (Piątek)
07:00 Śniadanie
Jaglanka z jabłkiem

1 porcja

Wydrukowano z programu DietetykPro.pl
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JADŁOSPIS
11:00 Drugie śniadanie
Serek wiejski z owocami i orzechami

1 porcja

14:00 Obiad
Ryba duszona w warzywach z kaszą

1 porcja

17:00 Podwieczorek
Kanapki z masłem orzechowym

1 porcja

20:00 Kolacja
Mus czekoladowy z awokado

1 porcja

PRZEPIS: Jaglanka z jabłkiem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1/2 łyżeczki (2 g)
Jabłko - 1 sztuka (180 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 4 łyżki (100 g)
Migdały - 1 łyżka (15 g)
Płatki jaglane - 5 łyżek (50 g)

Płatki jaglane zalać wrzącą wodą, żeby zmiękły. Dodać
starte jabłko, cynamon, jogurt naturalny i posiekane
migdały.

PRZEPIS: Serek wiejski z owocami i orzechami (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Kiwi - 1 sztuka (75 g)
Orzechy nerkowca - 1/4 garści (10 g)
Serek wiejski cottage cheese naturalny OSM w Piątnicy 10 łyżek (200 g)

Kiwi pokrój, wymieszaj ze sobą wszystkie składniki.

Wydrukowano z programu DietetykPro.pl
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JADŁOSPIS
PRZEPIS: Ryba duszona w warzywach z kaszą (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Kasza jęczmienna perłowa - 2/3 szklanki (90 g)
Dorsz, świeży - 1 sztuka (100 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Por - 1/3 sztuki (55 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

Rozgrzej w garnku oliwę i wrzuć na nią pokrojone w
drobne paski paprykę i pora.Przypraw ulubionymi ziołami i
duś pod przykryciem.Rybę skrop sokiem z cytryny i
przypraw solą i pieprzem.Po około 10 min. duszenia
warzyw dodaj rybę i pokrojone w półksiężyce
pomidory.Duś wszystko jeszcze przez około 15 min.
Podawaj z ugotowaną kaszą.

PRZEPIS: Kanapki z masłem orzechowym (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni - 1 kromka (35 g)
Masło orzechowe - 1/2 łyżki (10 g)

Chleb posmarować masłem orzechowym.

PRZEPIS: Mus czekoladowy z awokado (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Awokado - 1/2 sztuki (70 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Kakao ciemne Gellwe - 1 łyżka (10 g)
Migdały - 1 łyżka (15 g)

Banana i awokado blendujemy z kakao. Posypujemy
posiekanymi migdałami.

24.08.2019 (Sobota)
07:00 Śniadanie
Owsianka z cynamonem

1 porcja

11:00 Drugie śniadanie
Świeży sok marchwiowy
Kanapka z serem camembert

Wydrukowano z programu DietetykPro.pl
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JADŁOSPIS
14:00 Obiad
Placki bananowe

1 porcja

17:00 Podwieczorek
Kanapka wiosenna z tuńczykiem

1 porcja

20:00 Kolacja
Hummus

30 g

Frytki warzywne

1 porcja

PRZEPIS: Owsianka z cynamonem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cynamon - 1/2 łyżeczki (2 g)
Jabłko - 1 sztuka (180 g)
Migdały - 1 łyżka (15 g)
Miód pszczeli - 1/3 łyżki (10 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1 szklanka (230 ml)
Płatki owsiane - 3 łyżki (30 g)

Mleko zagotować z płatkami i odrobiną soli, dodać
cynamon, miód, migdały i starte jabłko.

PRZEPIS: Kanapka z serem camembert (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni - 1 kromka (35 g)
Pomidor - 1/3 sztuki (60 g)
Ser camembert - 1/4 sztuki (30 g)
Sałata masłowa - 1/8 sztuki (5 g)
Masło ekstra - 5 g

Kromkę chleba posmarować masłem, ułożyć ser, pomidor
i sałatę.

Wydrukowano z programu DietetykPro.pl
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JADŁOSPIS
PRZEPIS: Placki bananowe (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (102 g)
Cynamon - 1/4 łyżeczki (1 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 2 łyżki (50 g)
Miód pszczeli - 1/3 łyżki (10 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml)
Płatki owsiane - 4 łyżki (40 g)

1. Płatki zmiksować z bananem, jajkami i olejem. W razie
potrzeby dodać mąkę. 2. Na patelni (bez tłuszczu) piec
placuszki. 3. Jogurt wymieszać z cynamonem i miodem i
polać placki.

PRZEPIS: Kanapka wiosenna z tuńczykiem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Chleb żytni - 1 kromka (35 g)
Pomidor - 1/2 sztuki (80 g)
Tuńczyk kawałki w sosie własnym Abbey Foods - 1 łyżka
(30 g)
Sałata liść - 1 sztuka (5 g)
Masło ekstra - 3 g

Na pieczywie posmarowanym masłem ułóż kolejno:
sałatę, tuńczyka i pomidora. Dopraw solą i pieprzem.

PRZEPIS: Frytki warzywne (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Marchew - 3 sztuki (135 g)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1 łyżka (10 ml)
Pietruszka, korzeń - 2 sztuki (150 g)
Rozmaryn, świeży - 6 łyżeczek (30 g)

Marchewki tniemy w paski, mieszany z olejem, dodajemy
rozmaryn, tymianek i sól. Warzywa dokładnie mieszamy,
tak aby obtoczyć je w oleju i ziołach. Rozkładamy na
blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy 20
minut w temperaturze 200 stopni.

25.08.2019 (Niedziela)
07:00 Śniadanie
Kremowa owsianka z marchewką

1 porcja

11:00 Drugie śniadanie
Grzanki z pomidorem

Wydrukowano z programu DietetykPro.pl
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JADŁOSPIS
14:00 Obiad
PUSZYSTY OMLET NA SŁODKO Z KARMELIZOWANYMI BANANAMI

1 porcja

17:00 Podwieczorek
Sałatka z burakiem, fetą i rukolą

1 porcja

20:00 Kolacja
Hummus

30 g

Pieczone warzywa

1 porcja

PRZEPIS: Kremowa owsianka z marchewką (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Wiórki kokosowe - 1 łyżka (6 g)
Cynamon - 1/2 łyżeczki (2 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Migdały - 1 łyżka (15 g)
Miód pszczeli - 2/3 łyżki (15 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1 szklanka (230 ml)
Płatki owsiane - 4 łyżki (40 g)

Mleko wymieszaj z cynamonem i szczyptą soli. Dodaj
płatki owsiane i startą marchew, doprowadź do wrzenia.
Gotuj ok. 10 minut, mieszając. W tym czasie na suchej
patelni podpraż wiórki kokosowe. Kiedy owsianka
zgęstnieje, zblenduj ją. Gotową posyp wiórkami,
migdałami i polej miodem.

PRZEPIS: Grzanki z pomidorem (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Cebula - 1/4 sztuki (30 g)
Chleb żytni - 2 kromki (70 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

Pokrój pomidory i cebulę, przypraw sokiem z cytryny i
przyprawami, a następnie wymieszaj. Pieczywo polej oliwą
wymieszaną z rozdrobnionym czosnkiem. Zapiekaj w
piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, aż do zarumienienia
się pieczywa. Obłóż przyprawionymi pomidorami. Można
posypać bazylią.

Wydrukowano z programu DietetykPro.pl
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PRZEPIS: PUSZYSTY OMLET NA SŁODKO Z KARMELIZOWANYMI BANANAMI (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100 g)
Banan - 1 sztuka (120 g)
Cukier - 2 łyżki (24 g)
Masło - 1/3 łyżeczki (2 g)
Mąka pszenna biała - 1/4 szklanki (30 g)
Sok pomarańczowy, świeży - 1/3 szklanki (80 ml)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

Białka oddzielić od żółtek. Mąkę przesiać do miseczki.
Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę na wysokich
obrotach miksera, następnie zmniejszyć obroty na średnie
i stopniowo dodawać wymieszane żółtka, cały czas
ubijając (przez około pół minuty). Zmniejszyć obroty na
minimalne i stopniowo (ale krótko, już tylko przez około
10 sekund) dodawać przesianą mąkę.Od razu zacząć
nagrzewać patelnię (z nieprzywierającą powłoką) o
średnicy 18 - 20 cm na średnim ogniu przez około pół
minuty. Na widelec nadziać kawałek masła i szybko
posmarować nim dno i boki patelni. Resztę masła zabrać,
patelnia ma być jedynie natłuszczona. Wyłożyć ubitą
masę, zmniejszyć ogień i smażyć omlet (bez przykrycia)
przez około 3 - 4 minuty, aż omlet zacznie cichutko
"skwierczeć". Wówczas przełożyć omlet na drugą stronę.
Smażyć z drugiej strony przez około 2 minuty. Przełożyć
na talerz, podać z bananami.
KARMELIZOWANE BANANY W SOKU Z POMARAŃCZY
Podgrzać rondelek, wsypać cukier, skropić go sokiem z
cytryny, wymieszać i podgrzewać bez mieszania przez
około minutę na średnim ogniu. Cukier ma się rozpuścić,
utworzyć gęsty i bulgocący syrop. Gdy syrop zacznie
brązowieć (po około minucie gotowania) wlać sok z
pomarańczy i mieszając zagotować, dodać banana i
jeszcze chwilkę podgrzewać na mniejszym ogniu. Na
koniec wymieszać i odstawić z ognia.

PRZEPIS: Sałatka z burakiem, fetą i rukolą (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Dynia, pestki - 2/3 garści (10 g)
Buraki - 1 sztuka (105 g)
Miód pszczeli - 1/4 łyżki (6 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Rukola - 1 garść (20 g)
Ser feta - 1/8 kostki (20 g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)

Buraka owinąć folią aluminiową i piec ok. 40 min w 200
stopniach. Ostudzonego buraka obrać, pokroić w kostkę.
Wymieszać z rukolą, pokruszonym serem i podprażonymi
pestkami. Oliwę wymieszać z sokiem z cytryny, miodem i
solą. Polać sałatkę.

Wydrukowano z programu DietetykPro.pl
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PRZEPIS: Pieczone warzywa (1 PORCJA)
Składniki:

Przygotowanie:

Bakłażan - 1 sztuka (240 g)
Cukinia - 1 sztuka (250 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)

Cukinię i bakłażana umyć, pokroić w półplastry.
Wymieszać z oliwą, doprawić np. solą, pieprzem, słodką
papryką, majerankiem. Ułożyć na blaszce do pieczenia i
piec ok. 30 minut w 180 stopniach, aż warzywa będą
miękkie.
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ZALECENIA DO DIETY
Możesz stosować wymiennie:
chleb żytni/razowy/graham
różne rodzaje orzechów
olej rzepakowy/oliwę/olej lniany (ten ostatni tylko do sałatek)
ser camembert/brie
sałata masłowa/lodowa/roszponka
maliny/jagody/truskawki/świeże/mrożone
pestki dyni/słonecznika
maślanka/kefir
Bez ograniczeń możesz dodawać:
swoje ulubione zioła
świeże warzywa do kanapek
kiełki

Wydrukowano z programu DietetykPro.pl
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LISTA ZAKUPÓW

Produkty zbożowe
Kasza jaglana

120 g

Chleb żytni

560 g

Bułka grahamka
Mąka pszenna biała
Płatki owsiane

90 g (1 sztuka)
30 g
190 g

Makaron pełne ziarno świdry Lubella

60 g

Kasza manna

45 g

Kasza jęczmienna perłowa
Płatki jaglane

180 g
50 g

Warzywa
Cebula

230 g (2 i 1/4 sztuki)

Czosnek

15 g

Jarmuż

90 g

Pieczarka uprawna
Sałata liść
Pietruszka, natka
Pomidor
Rzodkiewka
Szpinak, świeży
Papryka czerwona
Por

200 g (10 sztuk)
30 g (6 sztuk)
2g
1475 g (8 i 2/3 sztuki)
30 g (2 sztuki)
50 g
240 g (1 sztuka)
110 g (3/4 sztuki)

Sałata masłowa

5 g (1/8 sztuki)

Marchew

180 g (4 sztuki)

Pietruszka, korzeń

150 g (2 sztuki)

Buraki

105 g (1 sztuka)

Rukola

20 g

Bakłażan

240 g (1 sztuka)

Cukinia

250 g (1 sztuka)

Mleko i produkty mleczne
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LISTA ZAKUPÓW
Ser mozzarella, pełne mleko
Serek philadelphia original
Maślanka naturalna OSM
Twaróg wiejski półtłusty OSM w Piątnicy
Mleko spożywcze 2% tłuszczu
Jogurt naturalny 1,5% tł.
Ser camembert

100 g (3/4 sztuki)
25 g
720 ml
90 g
1220 ml
465 g
60 g (1/2 sztuki)

Jogurt naturalny typ grecki Bakoma

100 g

Serek wiejski cottage cheese naturalny OSM w Piątnicy

200 g

Ser feta

20 g

Mięso i jaja
Jaja kurze całe

202 g (4 sztuki)

Oleje i tłuszcze
Oliwa z oliwek

75 ml

Masło ekstra

23 g

Masło
Masło orzechowe
Olej rzepakowy, uniwersalny

2g
30 g
25 ml

Cukier i słodycze
Czekolada gorzka
Miód pszczeli

10 g
101 g

Cukier

24 g

Kakao ciemne Gellwe

35 g

Ryby i owoce morza
Łosoś wędzony
Dorsz, świeży
Tuńczyk kawałki w sosie własnym Abbey Foods

125 g (1/2 sztuki)
200 g (2 sztuki)
30 g

Owoce, orzechy i nasiona
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LISTA ZAKUPÓW
Wiórki kokosowe
Banan
Czarne jagody, mrożone
Awokado
Siemię lniane

24 g
840 g (7 sztuk)
50 g
210 g (1 i 1/2 sztuki)
10 g

Jabłko

540 g (3 sztuki)

Kiwi

150 g (2 sztuki)

Słonecznik łuskany

10 g

Maliny

240 g

Migdały

85 g

Orzechy laskowe

27 g

Orzechy nerkowca

10 g

Dynia, pestki

10 g

Napoje
Świeży sok marchwiowy

300 ml

Sok pomarańczowy, świeży

80 ml

Sok z cytryny

33 ml

Przyprawy
Przyprawy - cząber, mielony

2g

Przyprawy - oregano, suszone

2g

Przyprawy - pieprz czarny, suszony

6g

Przyprawy - tymianek, suszony

2g

Przyprawy - bazylia, suszona

3g

Bazylia, świeża

2g

Bulion warzywny

200 ml

Sól morska Sante

2g

Cynamon

7g

Rozmaryn, świeży
Sól biała

30 g
1g

Produkty wegetariańskie
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LISTA ZAKUPÓW
Hummus
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Poniedziałek (19.08.2019)

Wtorek (20.08.2019)

Środa (21.08.2019)

Czwartek (22.08.2019)

Piątek (23.08.2019)

Sobota (24.08.2019)

Niedziela (25.08.2019)

Śniadanie (7:00)

Śniadanie (7:00)

Śniadanie (7:00)

Śniadanie (7:00)

Śniadanie (7:00)

Śniadanie (7:00)

Śniadanie (7:00)

Owsianka z masłem
orzechowym
Drugie śniadanie (11:00)
kakaowy koktajl bananowy
Obiad (14:00)
Ekspresowa kasza jaglana z
pieczarkami i jarmużem
Podwieczorek (17:00)
Sałatka owocowa z jogurtem
naturalnym
Kolacja (20:00)
Kanapka z łososiem i serkiem

Nocna owsianka z malinami
Drugie śniadanie (11:00)
Kanapka z serem
camembert(na wynos)
Obiad (14:00)
Ekspresowa kasza jaglana z
pieczarkami i jarmużem
Podwieczorek (17:00)
Koktajl kokosowo - jagodowy
Kolacja (20:00)
Zupa krem pomidorowy z
bazylią

Grahamka z miodem
Drugie śniadanie (11:00)
Koktajl bananowy z jarmużem
Obiad (14:00)
Makaron razowy ze szpinakiem
, łososiem i awokado
Podwieczorek (17:00)
Czekolada gorzka
Kakao na mleku

Kasza manna z malinami
Drugie śniadanie (11:00)
Kanapki z pastą, awokado,
pomidorem i pietruszką
Obiad (14:00)
Ryba duszona w warzywach z
kaszą
Podwieczorek (17:00)
Kanapka z hummusem i
warzywami

Kolacja (20:00)

Drugie śniadanie (11:00)
Serek wiejski z owocami i
orzechami
Obiad (14:00)
Ryba duszona w warzywach z
kaszą
Podwieczorek (17:00)
Kanapki z masłem orzechowym
Kolacja (20:00)

Zupa krem pomidorowy z
bazylią

Mus czekoladowy z awokado
Podwieczorek (20:00)
Deser a'la Monte
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Jaglanka z jabłkiem

Owsianka z cynamonem
Drugie śniadanie (11:00)
Świeży sok marchwiowy
Kanapka z serem camembert
Obiad (14:00)
Placki bananowe

Podwieczorek (17:00)
Kanapka wiosenna z
tuńczykiem
Kolacja (20:00)
Hummus
Frytki warzywne

Kremowa owsianka z
marchewką
Drugie śniadanie (11:00)
Grzanki z pomidorem
Obiad (14:00)
PUSZYSTY OMLET NA SŁODKO
Z KARMELIZOWANYMI
BANANAMI
Podwieczorek (17:00)
Sałatka z burakiem, fetą i rukolą
Kolacja (20:00)
Hummus
Pieczone warzywa

