
JEMY ZDROWO I PRZECIWZAPALNIE 

Tydzień 1 

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

 

Poniedziałek 

I ŚNIADANIE 

2 kromki chleba graham z pastą z awokado 

Pasta: 

Pół awokado 

Czosnek 

Twarożek 

Cebula  

Szczypiorek 

Przyprawy 

Awokado i twarożek rozgnieść widelcem, czosnek zetrzeć. Dodać szczypiorek, 

pokrojoną cebulkę i wymieszać.  

 

Herbata zielona. 

 

II ŚNIADANIE 

Koktajl owocowy z jaglanką  

½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej 

1 łyżka jagód lub borówek 

½ banana 

½ szklanki malin lub truskawek 

1 łyżka oleju lnianego lub oliwy 

Jogurt naturalny 



Wszystkie składniki włożyć do blendera i dokładnie zmiksować.  

 

OBIAD 

Udko kurczaka z surówką 

1 udko z kurczaka 

Ulubione przyprawy 

Oliwa 

Udko umyj i oprósz solą i pieprzem.  Posyp papryką w proszku (jeśli lubisz). Natrzyj 

czosnkiem. Można użyć odrobiny oleju aby łatwiej rozprowadzić przyprawy po 

całości. Odstaw na przynajmniej 30 minut. Następnie ułóż na posmarowanej oliwą 

blaszce. Zapiekać przez 40 min (200°C). 

Surówka z porem 

Por 

2 jabłka 

Jogurt naturalny  

Sól, pieprz 

Por posiekaj w drobne plastry; jabłka pokrój w drobne kostki. Wymieszaj z jogurtem i 

przypraw. 

 

PODWIECZOREK 

1 dowolny owoc 

kilka migdałów  

 

KOLACJA 

Sałatka z mozarellą 

Mix sałat 

Ser mozzarella 

Pomidor 

Bazylia (świeża) 



Oliwa z oliwek 

Wszystkie składniki wymieszaj. Polej oliwą. Przypraw ulubionymi ziołami.  

 

Wtorek 

 

I ŚNIADANIE 

Kanapki z wędliną i warzywami 

Chleb żytni razowy 

Masło 

Szynka z indyka  

Papryka 

Ogórek 

Rzodkiewka  

 

Herbata zielona 

 

II ŚNIADANIE 

Zielony koktajl 

Banan 

Jabłko 

1 pęczek pietruszki  

1 łyżka oleju (lniany, rzepakowy, oliwa z oliwek) 

Sok z cytryny 

Pół szklanki wody 

Pietruszkę starannie wypłukać i wrzucić do blendera. Dodać resztę. Zmiksować. 

Można dodać więcej wody, jeśli koktajl jest za gęsty.  

 



OBIAD 

Zupa z dyni i marchewki / Ryba w pomidorach 

Pokrojona dynia 

Marchew 

1 ząbek czosnku 

Przyprawy  

Oliwa 

Przez 15 minut gotować dynię i marchew; kiedy zmiękną dodać czosnek i łyżkę 

oliwy. Pogotować jeszcze kilka minut. Zostawić chwilę do ostygnięcia, a następnie 

zmiksować blenderem na gładką konsystencję. Można dać łyżkę jogurtu naturalnego.  

 

Ryba w pomidorach 

Filety z ryby (nie hodowlanej)  

4 duże pomidory 

Oliwa z oliwek 

Przyprawy 

Imbir  

 

Rybę myjemy i osuszamy; następnie oprószamy solą, pieprzem oraz imbirem. 

Układamy w naczyniu. Pomidory obieramy ze skórki i kroimy w kostkę. Naczynie 

żaroodporne smarujemy oliwą z oliwek. Rybę przykrywamy pomidorami. Zapiekamy 

przez ok. 25 minut (180°C).  

 

PODWIECZOREK 

Sałatka owocowa 

Awokado 

Grejpfrut 

Jabłko 

Mandarynka 



Wszystko wymieszać.  

 

KOLACJA 

Omlet z brokułami 

Mały brokuł 

Jajka  

Olej rzepakowy  

Przyprawy 

Rozbij jajka, przypraw i rozmieszaj je. Podziel brokuł na małe różdżki i ugotuj.  Na 

patelnię wlej jajka, dodaj brokuły. Smaż, aż wszystko się zacznie ścinać.  Do smaku 

można dodać szczyptę pokruszonego koperku. 

Herbata rumiankowa 

 

Środa 

I ŚNIADANIE 

Chleb graham z szynką, ogórkiem kiszonym i papryką (posmarowany masłem).  

Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy 

 

II ŚNIADANIE 

Winogrona 

Garść orzechów 

 

OBIAD 

Zupa pomidorowa z brązowym ryżem 

2 łyżki ryżu brązowego 

Koncentrat pomidorowy  

2 łyżki jogurtu naturalnego 

Natka pietruszki 



Przyprawy 

 

Zagotowujemy wodę. Do wrzątku wrzucamy brązowy ryż. Kiedy ryż jest miękki  

dodajemy koncentrat pomidorowy i doprawiamy przyprawami. Na koniec dodajemy 

jogurt i wszystko razem mieszamy. Posypujemy pietruszką.  

 

Zielona sałata 

Żółta papryka 

Sałata rzymska 

Ocet jabłkowy 

Oliwa  

Musztarda 

 

PODWIECZOREK 

Smoothie z borówkami 

1 szklanka borówek 

1 szklanka kefiru 

Wszystko zmiksować w blenderze.  

 

KOLACJA 

Pieczone frytki z batatów  

2 bataty 

Oliwa z oliwek 

Suszony rozmaryn 

Przyprawy 

Pokroić bataty w paski. Wrzucić frytki do miski, zioła, wlać oliwę i wymieszać. Ułożyć 

frytki na blasze do pieczenia na ok. 25 minut. Można jeść z pomidorkami 

koktajlowymi.  

Herbata rumiankowa. 



 

Czwartek 

I ŚNIADANIE 

Omlet z warzywami 

3 jajka 

Pół pomidora; 

Trochę cukinii; 

Żółty ser (starty na tarce z drobnymi oczkami) 

Szczypiorek (posiekany) 

Przyprawy 

Pomidory (wcześniej sparzone) i cukinię (może być wcześniej podsmażona) kroimy  

w kostkę. Jajka ubijamy na puch.  Dokładnie mieszamy. Do masy jajecznej dodajemy 

pokrojone w kostkę warzywa (pomidor i cukinię) oraz przyprawy i całość dokładnie 

mieszamy. Smażymy na patelni.  

Posypujemy posiekanym szczypiorkiem. 

Kawa zbożowa. 

 

II ŚNIADANIE 

Mieszanka z orzechów, nasion, suszonych owoców (ozrechy najlepiej moczyć w 

wodzie min. 3 godz) 

 

OBIAD 

Kurczak z warzywami 

Pierś z kurczaka 

Brokuły 

Czerwona papryka 

Zielony groszek (mrożony) 

Natka pietruszki 



Cebula 

Czosnek 

Mięso usmaż na patelni i przypraw. Brokuły ugotuj. Paprykę posiekaj w kostkę. 

Cebulę, paprykę i czosnek podsmaż na patelni, dodaj brokuły, groszek. Duś przez 

kilka minut. Wymieszaj z kurczakiem. Posyp pietruszką.  

 

PODWIECZOREK 

Koktajl jagodowy 

1 szklanka jagód 

1 szklanka maślanki 

1 łyżka oleju lnianego 

1 łyżeczka soku z cytryny  

Wszystko zmiksować. 

 

KOLACJA 

Kanapki z pastą pietruszkową 

Chleb żytni 

Pasta: 

Pęczek pietruszki 

1/3 szklanki słonecznika 

1 łyżka siemienia lnianego 

Szczypta kurkumy 

Szczypta soli, pieprzu 

Trochę zimnej przegotowanej wody 

Do blendera włożyć wszystkie składniki i zmiksować.  

 

Herbata miętowa 



 

Piątek 

I ŚNIADANIE 

Surówka piękności 

Płatki owsiane 

Sok z cytryny 

Miód 

Jogurt, kefir lub maślanka  

Świeże/mrożone owoce 

Opcjonalnie owoce suszone 

Nasiona dyni, migdały, pestki słonecznika 

Dzień przed (wieczorem) zalewamy płatki owsiane chłodną, przegotowaną wodą. 
Rano dodajemy do namoczonych płatków miód i cytrynę. Do surówki wmieszaj jogurt 
lub inny produkt mleczny. Wrzuć świeże lub mrożone owoce (borówki, truskawki, 
jabłka). Na końcu dorzuć nasiona słonecznika, pestki dyni lub orzechy. Lekko 
podgrzać. 

 

II ŚNIADANIE 

Chudy twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewkami 

Herbata owocowa 

 

OBIAD 

Kasza z łososiem, papryką i awokado  

Kasza gryczana 

Łosoś ugotowany na parze 

Czosnek 

Papryka 

Awokado 



Oliwa  

Kaszę ugotuj. Warzywa, awokado posiekaj w kostkę. Łososia wrzuć do kaszy. Wlej 

oliwę, dodaj czosnek i przyprawy. Wymieszaj.  

 

PODWIECZOREK 

Gorzka czekolada (min. 70% kakao, max 4 kostki) 

 

KOLACJA 

Kanapki z zielonym groszkiem 

Ugotowany groszek zielony (szklanka) 

Łyżka majonezu 

Łyżka musztardy 

Szczypiorek 

Przyprawy 

Ogórek kiszony 

Groszek rozgniatamy w naczyniu widelcem, dodajemy majonez, musztardę, sól, 
pieprz i posiekany szczypiorek. Całość mieszamy. Pokroić ogórka kiszonego i 
położyć na kanapki.  

Herbata ziołowa.  

 

Sobota 

I ŚNIADANIE 

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

Herbata zielona. 

 

II ŚNIADANIE 

Koktajl pomarańczowy 



Pół szklanki jogurtu naturalnego 

Płatki owsiane – 2 łyżki (wcześniej można namoczyć w wodzie) 

Banan 

Pomarańcza 

Zmiksuj wszystko na gładki koktajl.  

 

OBIAD 

Makaron z pesto pietruszkowym.  

Pesto: 

Pęczek pietruszki 

Kilka migdałów  

Ząbek czosnku 

Tarty parmezan.  

Oliwa z oliwek (3 łyżki) 

1 łyżeczka octu balsamicznego 

1 łyżeczka soku z cytryny 

Sól, pieprz 

Ulubiony makaron ugotować.  

Składniki na pesto zmiksować (można dodać trochę wody) i wymieszać z 

makaronem. Posypać parmezanem.  

 

PODWIECZOREK 

Jabłka pokrojone w ósemki 

 

KOLACJA 

Kalafior zapiekany z ziemniakami  

2 ziemniaki 

Pół kalafiora 

Pół szklanki jogurtu 

Oliwa 



Pęczek koperku 

Szczypta gałki muszkatołowej 

Sól, pieprz 

Ziemniaki ugotować w mundurkach na półmiękko. Obrać i pokroić w talarki.  Ułożyć 

na dnie naczynia żaroodpornego. Posypać przyprawami. Kalafior podzielić na 

różyczki. Ułożyć na ziemniakach. Jogurt zmiksować z gałką muszkatołową, szczyptą 

soli i oliwą. Polać na warzywa. Zapiekać ok. 45 minut (180C). Posyp posiekanym 

koperkiem.  

 

Niedziela 

I ŚNIADANIE 

Jajecznica ze szpinakiem. 

2 jajka  

Szklanka szpinaku  

Przyprawy 

Szpinak dokładnie umyć, na patelni rozgrzać masło i wrzucić szpinak i smażyć. 

Następnie wbić jajka, doprawić solą i pieprzem. Można podać z pomidorkami 

koktajlowymi i kulkami mozzarelli. 

 

II ŚNIADANIE 

Szklanka soku z marchwi, jabłka i buraka.  

 

OBIAD 

Rosół z makaronem 

Polędwiczki wieprzowe gotowane na parze z warzywami 

Polędwiczki wieprzowe (1-2) 

1-2 łyżki oliwy z oliwek 

Sól i pieprz  

Wybrane warzywa 

 

Sposób wykonania: 

Polędwiczki myjemy, kroimy na plastry , posypujemy solą, pieprzem , i układamy w 



garnku (parowar) 

Wykładamy wybrane, ulubione warzywa (brokuły, fasolka szparagowa, marchew, 

kukurydza, pory, itp.). Gotujemy ok. 20 minut. Danie polewamy oliwą.  

 

PODWIECZOREK 

Naleśniki z dowolną konfiturą (polecam jagodową) 

  

KOLACJA 

Serek wiejski wymieszany ze szczypiorkiem i  rzodkiewkami ; 2 kromki chleba 

pełnoziarnistego.  

Herbata owocowa 

 


