
JEMY ZDROWO I PRZECIWZAPALNIE 

 

Tydzień 2 

W ciągu dnia pij wodę mineralną, herbatę zieloną, owocową, herbatki ziołowe. 

 

Poniedziałek 

I ŚNIADANIE 

2 kromki chleba pełnoziarnistego z polędwicą z indyka, zieloną sałatą, papryką i 

pomidorem 

Kakao (najlepiej 100%) 

 

II ŚNIADANIE 

Ciemny koktajl 

Kubek jogurtu greckiego 

Czarna porzeczka 

Jeżyny 

Banan 

Melon 

Miód 

Owoce mogą być mrożone. Wszystkie składniki włożyć do blendera i dokładnie 

zmiksować.  

 

OBIAD 

Pierś z kurczaka smażona na oleju kokosowym 

1 pierś z kurczaka 

1 łyżka oleju kokosowego 

Przyprawy 



Na początku  rozbij lekko pierś tłuczkiem, aby mięso łatwiej było wysmażyć. Kolejno 
obtaczamy pierś kurczaka w przyprawach. Odstawiamy na około 30 min. Potem 
rozgrzewamy na patelni łyżkę oleju kokosowego do podsmażenia piersi. Gdy pierś 
będzie już gotowa odstawiamy ją na talerz.  

Robimy sałatkę: 

Garść rukoli 

Pomidorki cherry 

Mała cebulka 

Oliwa 

Sok z cytryny 

Wszystko połączyć i skropić cytryną.  

 

PODWIECZOREK 

Pestki z granatu 

 

KOLACJA 

Sałatka śledziowa z czosnkiem i porem  

Śledzie z oleju 

1 mały jogurt 

2 pory 

2 ząbki czosnku 

Przyprawy 

Śledzie odcedzamy i myjemy. Wkładamy do miski z wodą i mlekiem w proporcach 

1:1(może też być sama woda), aby złagodzić ich smak. Odstawiamy na minimum 30 

min do godziny. Kroimy por (można chwilę go zagotować). Płaty śledziowe kroimy na 

kawałki i wrzucamy do miski; łączymy ze wszystkimi składnikami. Na koniec 

dodajemy jogurt, wyciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy. Jeszcze raz 

mieszamy.  

 

Wtorek 



 

I ŚNIADANIE 

Płatki owsiane z suszoną żurawiną. 

Mleko/Woda 

Płatki owsiane 

Suszona żurawina 

1 banan  

Do mleka (może być wymieszane pół na pół z wodą) dodać płatki, suszoną żurawinę 

i zamieszać. Gotować na wolnym ogniu cały czas mieszając aż płatki będą lekko 

miękkie. Na koniec dać pokrojonego banana.  

 

II ŚNIADANIE 

Sałatka grecka 

1 ogórek 

1 cebula czerwona 

2 pomidory 

1 czerwona papryka 

Ser typu feta 

Oliwa 

Natka pietruszki 

1 ząbek czosnku 

Pomidory, paprykę i ogórka obieramy i kroimy w kostkę. Cebulę kroimy w cienkie 

krążki. Ser feta kroimy w kostkę. Wszystko to łączymy ze sobą. Oliwę mieszamy z 

przeciśniętym przez praskę czosnkiem i przyprawami. Polewamy na sałatkę.  

 

OBIAD 

Zupa krem z kalafiora 

Pół kalafiora 

2 ziemniaki 



1 marchew 

Śmietana kwaśna – 2 łyżki 

Natka pietruszki 

Przyprawy 

Zagotować kalafior, obrane warzywa (ok. 15 minut). Kiedy warzywa będą miękkie 

zdjąć garnek z ognia. Zupę zmiksować i dodać śmietanę. Ciągle mieszając, zupę 

jeszcze raz podgrzać. Przyprawić i posypać natką pietruszki.  

 

PODWIECZOREK 

1 banan, kilka migdałów  

 

KOLACJA 

Jajecznica z papryką, pomidorkami i szczypiorkiem z kromą chleba pełnoziarnistego  

Na patelni roztopić masło i dodać pokrojoną w kosteczkę paprykę. Poddusić 1-2 

minuty na małym ogniu, wbić jajka i pokrojone pomidorki koktajlowe. Całość lekko 

wymieszać i chwilę smażyć. Jajecznicę posypać pokrojonym szczypiorkiem i podać z 

kromką pieczywa pełnoziarnistego. 

Herbata z czystka  

 

Środa 

I ŚNIADANIE 

2 kromki razowego chleba z żółtym serem, zieloną sałatą i ogórkiem kiszonym 

Świeżo wyciśnięty sok z grejpfruta (połącz z ciepłą wodą)  

 

II ŚNIADANIE 

Koktajl z bananem i kakao 

Szklanka maślanki 

Pół banana 

Pół łyżeczki gorzkiego kakao 



Wszystko mieszamy w blenderze na koktajl. Można dodać trochę cynamonu.  

 

OBIAD 

Placki ziemniaczano-marchwiowe 

Składniki: 

2 marchewki 

Ziemniaki 

Natka pietruszki 

2 jajka 

Mąka kukurydziana lub orkiszowa 

Przyprawy: sól, pieprz, czerwona papryka w proszku, zioła prowansalskie 

Marchew i ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce z grubymi oczkami, dodajemy 
posiekaną pietruszkę, mąkę, jajka i przyprawy; wszystko pięknie łączymy; smażymy 
na klarowanym maśle lub oleju rzepakowym, aż zarumienią się na złoty kolor. Można 
podawać z jogurtem naturalnym.  

 

PODWIECZOREK 

Galaretka owocowa (ulubiona) 

 

KOLACJA 

Serek wiejski z brokułami i łososiem.  

Opakowanie lekkiego serka wiejskiego 

2 plasterki łososia wędzonego 

Pół główki brokuła 

1 ząbek czosnku 

Przyprawy: świeża bazylia  

Wszystkie składniki rozdrabniamy. Do gotowego dania wyciskamy czosnek i 
dodajemy drobno posiekaną bazylię. 



Herbata rumiankowa. 

 

Czwartek 

I ŚNIADANIE 

Omlet z warzywami 

3 jajka 

Pół pomidora 

Trochę zielonego groszku 

Szczypiorek (posiekany) 

1 ząbek startego czosnku 

Łyżka startego żółtego sera 

Przyprawy 

Warzywa kroimy. Jajka ubijamy na puch.  Dokładnie mieszamy. Do masy jajecznej 

dodajemy pokrojone warzywa, czosnek oraz przyprawy i całość dokładnie mieszamy. 

Smażymy na patelni.  

Posypujemy posiekanym szczypiorkiem. 

 

Zielona herbata. 

 

II ŚNIADANIE 

Smoothie z borówkami 

1 szklanka borówek 

1 szklanka kefiru 

1 łyżeczka miodu 

Wszystko zmiksować w blenderze.  

 

OBIAD 



Zupa krem z porów 

3 pory 

1 marchew 

2 ziemniaki 

Cebula 

Czosnek 

Przyprawy 

Jogurt 

Pory oczyścić, przekroić na plasterki. Ziemniaki, marchew i cebulę pokroić w kostkę. 
Można dodać czosnek w plasterkach.  Zalać wodą, tak aby przykryć warzywa. 
Gotować aż warzywa zmiękną. Przyprawić solą, pieprzem, zioła prowansalskimi, i 
czym lubisz. Dodać trochę masła i łyżkę oleju rzepakowego, a na sam koniec łyżkę 
jogurtu. Wszystko zmiksować na krem. Można podawać z grzankami, ale żeby było 
zdrowsze i również pyszne można dać płatki jaglane. 

 

PODWIECZOREK 

Jabłko i pomarańcza.  

 

KOLACJA 

Sałatka Cezar z kurczakiem 

1 główka sałaty rzymskiej 

Pomidorki koktajlowe 

1 pierś z kurczaka 

Oliwa 

Sok z cytryny 

1 łyżeczka octu winnego 

Przyprawy 



Mięso smażymy na patelni. Liście sałaty (dokładnie umyte) przekładamy do miski. 

Dodajemy pomidorki (pokrojone wzdłuż). Przygotowujemy sos: mieszamy ocet winny 

z oliwą, sokiem z cytryny i przyprawami. Wylej na sałatkę.  

 

Herbata owocowa.  

 

Piątek 

I ŚNIADANIE 

2 kromki razowego chleba z twarożkiem  

Twaróg półtłusty 

Szczypiorek 

Rzodkiewki 

3 łyżki jogurtu naturalnego 

Wszystko mieszamy ze sobą. Doprawiamy do smaku. Jemy z pieczywem.  

 

Kakao 

 

II ŚNIADANIE 

Jabłka pokrojone w ósemki 

 

OBIAD 

Pęczak z boczniakami  

Kasza pęczak 

Boczniaki 

Papryka czerwona  

Cebula 

Czosnek 



Natka pietruszki 

Ulubione przyprawy 

Ugotować pęczak; Cebulę i paprykę pokroić, usmażyć krótko na oleju rzepakowym, 
dodać pokrojone boczniaki (wcześniej oczyszczone), przyprawić solą, pieprzem; 
Dodać kaszę i wymieszać; Najbardziej smakuje na ciepło. 

 

PODWIECZOREK 

Sok z marchwi i jabłek 

 

KOLACJA 

Zapiekanka ziemniaczana  

5 ziemniaków 

2 marchewki 

Brokuły 

2 ząbki czosnku 

Natka pietruszki i koper 

Olej rzepakowy  

Jogurt 

Naczynie żaroodporne wysmaruj olejem. Obierz ziemniaki, marchewki, brokuł i 

chwilę pogotuj. Ułóż w naczyniu. Starty czosnek połącz z natką pietruszki i koprem, 

jogurtem i dodaj do naczynia z warzywami. Piecz około 50 minut w temp. 180°C. 

Herbata ziołowa.  

 

Sobota 

I ŚNIADANIE 

Kanapki z razowego chleba z sałatą rzymską, żółtym serem, pomidorem i ogórkiem 
kiszonym.  

Herbata zielona. 



 

II ŚNIADANIE 

Surówka owocowa 

Banan 

Truskawki 

Świeża mięta 

Posiekaj owoce i wymieszaj wszystko z listkami mięty.  

 

Szklanka kefiru  

 

OBIAD 

Ryba zapiekana z porami 

2 filety dowolnej ryby (łosoś, dorsz, halibut) 

3 pory 

1 łyżka masła klarowanego 

Pół szklanki jogurtu naturalnego 

Sok z cytryny 

Przyprawy 

Pory pokroić. Na patelni rozgrzać masło, dodać pory, przyprawić i dusić przez 10 

minut. W naczyniu żaroodpornym ułożyć warstwę z połowy porów, polać jogurtem, 

rozłożyć filety rybne, skropić sokiem z cytryny. Górę polać resztą jogurtu i posypać 

przyprawami (rozmaryn, tymianek, pietruszka, koper). Zapiekać ok. 20 minut.  

.  

PODWIECZOREK 

Naleśniki z konfiturą  

 

KOLACJA 

Grzanki z hummusem 



2 puszki ciecierzycy  

5 łyżek oliwy (można więcej) 

Natka pietruszki 

2 ząbki czosnku 

2 łyżki ziaren sezamu  

Sok z cytryny 

Przyprawy 

Do ciecierzycy wrzucić czosnek, zmielony sezam, przyprawy (sól, pieprz), dodać 
oliwę, sok z cytryny, wodę w razie potrzeby. Cały czas miksować aż masa będzie 
gładka i kremowa. Jeśli pasta jest za gęsta dolewam jeszcze kilka łyżek wody lub 
oliwy. 

Taką pastę można posypać natką pietruszki, słodką papryką, orzechami i smarować 
na grzanki.  

Herbata owocowa.  

 

 

Niedziela 

I ŚNIADANIE 

Omlet z grzybami i awokado 

Wybrane grzyby (pieczarki, prawdziwki, itd.) 

1 mała cebulka 

Pół awokado 

Natka pietruszki  

1 łyżka masła klarowanego  

Przyprawy 

 

Grzyby oczyścić i pokroić w plasterki. Cebulkę posiekać. Na patelni zeszklić cebulkę i 

wrzucić grzyby. Przyprawić. Dusić przez 10 minut. Awokado pokrojone w kostkę 

wymieszać z jajkami i wlać na patelnię. Smażyć na średnim ogniu. Na koniec 

posypać natką pietruszki.  



Zielona herbata 

 

II ŚNIADANIE 

Koktajl egzotyczny 

1 banan 

1 mango 

Pół limonki 

Trochę wody 

Szczypta kurkumy 

Szczypta imbiru 

Wszystko wymieszać w blenderze.  

 

OBIAD 

Rosół z kaszą jaglaną  

Smażone paski indyka w sezamie z warzywami 

 

Pierś z indyka 

Ziarna sezamu 

Żółta papryka 

Czerwona papryka 

Marchew 

Cukinia 

Mała cebulka 

Natka pietruszki 

Oliwa  

Przyprawy  



Pierś z indyka pokroić w cienkie paski, przyprawić, posmarować olejem i obtoczyć w 

sezamie. Smażyć z obu stron. Dodać warzywa pokrojone w paski, zalać trochę 

wodą. Przez chwilę gotować. Doprawić natką pietruszki. Można lekko zagęścić łyżką 

śmietany.  

 

PODWIECZOREK 

Lody z bakaliami.  

  

KOLACJA 

Sałatka z komosą ryżową, burakami i serem feta 

2 buraki 
1 mała czerwona cebula 

1/2 szkl. komosy ryżowej 
Ser feta 

1 łyżka oleju 

Natka pietruszki 
Sok z cytryny 

Przyprawy 
 
Buraki ze skórką zawijam w folię aluminiową. Piekę około 1 godziny w temperaturze 
190 stopni.  
  

Komosę ryżową (quinoa) gotujemy. Buraki obieramy ze skórki i kroimy w grubą 
kostkę. Ser feta również kroję w grubą kostkę. Świeżą natkę pietruszki drobno 
siekamy. Cebulę obieramy, kroimy w drobną kostkę (można polać wrzątkiem). 
Wszystko ze sobą mieszamy. Przyprawiamy i posypujemy natką pietruszki. Na końcu 
polać łyżką oleju i sokiem z cytryny.  
 
Herbata z melisy.  
  

 


