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śniadanie
chleb bezglutenowy (80 g); jaja gotowane (40
g); roszponka (10 g); ser kozi, miękki (10 g);
herbata z hibiskusa, napar bez cukru (250 g);
masło ekstra (5 g)

II śniadanie
Chia na śniadanie (249 g)

obiad
Cukinia faszerowana komosą ryżową. (348 g);
kapusta pekińska (240 g); papryka czerwona,
słodka (225 g)

podwieczorek
Kisiel marchewkowo-pomarańczowy  (317 g)

kolacja
Sałatka z amarantusem, kurczakiem i
granatem. (262 g)
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śniadanie
komosa ryżowa, gotowana (100 g); czarne
jagody (80 g); woda (100 g); syrop klonowy
(13 g); banan (80 g); mleko (napój) ryżowe,
wzbogacone wapniem, wit. A i D (150 g);

II śniadanie
Kanapki z pastą z jaj (127 g); olej lniany (2 g);
czarnuszka, nasiona (Melvit) (5 g); papryka
czerwona, słodka (37 g)

obiad
Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym. (773
g); Frytki z batata z dorszem. (202 g); dorsz,
świeży (80 g)

podwieczorek
Koktajl truskawkowy  (202 g); woda (100 g)

kolacja
olej lniany (2 g); pietruszka, liście (4 g); bazylia
świeża (5 g); chleb bezglutenowy (80 g);
herbata rumiankowa, napar bez cukru (200 g);
czarnuszka, nasiona (Melvit) (2 g); masło ekstra
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śniadanie
Kanapki z polędwicą z indyka i warzywami (141
g); herbata z hibiskusa, napar bez cukru (250
g); pomidory, czerwone (108 g)

II śniadanie
kasza gryczana niepalona (50 g); czarne jagody
(50 g); olej lniany (2 g); woda (100 g); napój
kokosowy, naturalny (Alpro) (150 g); syrop
klonowy (4 g)

obiad
batat (patat) (100 g); komosa ryżowa (80 g);
dynia, pestki (2 g); olej rzepakowy uniwersalny
(8 g); pietruszka, liście (4 g); cebula (70 g);
siemię lniane (3 g); mięso z piersi kurczaka, bez

podwieczorek
sok z granatów, butelkowany (260 g); mąka
ziemniaczana (10 g); cukier, biały (5 g); wafle
ryżowe z sezamem (10 g)

kolacja
Kanapki z twarożkiem fodmap (180 g)
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DZIEŃ 1

ŚNIADANIE
Kanapki z ugotowanym jajkiem, roszponką i  serkiem kozim.Kanapki z ugotowanym jajkiem, roszponką i  serkiem kozim.Kanapki z ugotowanym jajkiem, roszponką i  serkiem kozim.

Pieczywo posmarować masłem, serkiem kozim, położyć resztę składników.

Kanapki z ugotowanym jajkiem, roszponką i  serkiem kozim.

Pieczywo posmarować masłem, serkiem kozim, położyć resztę składników.

Kanapki z ugotowanym jajkiem, roszponką i  serkiem kozim.

Pieczywo posmarować masłem, serkiem kozim, położyć resztę składników.

Napój: herbata owocowa bez cukru.

Kanapki z ugotowanym jajkiem, roszponką i  serkiem kozim.

Pieczywo posmarować masłem, serkiem kozim, położyć resztę składników.

Napój: herbata owocowa bez cukru.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

chleb bezglutenowy 256.0 2.5 8.6 42.2 80.0

jaja gotowane 56.0 5.0 3.9 0.2 40.0

roszponka 2.3 0.2 0.0 0.4 10.0

ser kozi, miękki 26.4 1.9 2.1 0.0 10.0

herbata z hibiskusa, napar bez cukru 92.5 1.0 1.8 18.5 250.0

masło ekstra 37.4 0.0 4.1 0.0 5.0

RAZEM 470.6 10.6 20.5 61.4 395.0

II ŚNIADANIE
Chia na śniadanie na jogurcie roślinnym lub bezlaktozowym.Chia na śniadanie na jogurcie roślinnym lub bezlaktozowym.Chia na śniadanie na jogurcie roślinnym lub bezlaktozowym.

1. Nasiona chia zalej jogurtem i przygotuj według instrukcji na opakowaniu, odczekaj ok. 30 min.

Chia na śniadanie na jogurcie roślinnym lub bezlaktozowym.

1. Nasiona chia zalej jogurtem i przygotuj według instrukcji na opakowaniu, odczekaj ok. 30 min.
2. Dodaj pozostałe składniki i wymieszaj.

Chia na śniadanie na jogurcie roślinnym lub bezlaktozowym.

1. Nasiona chia zalej jogurtem i przygotuj według instrukcji na opakowaniu, odczekaj ok. 30 min.
2. Dodaj pozostałe składniki i wymieszaj.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

CHIA NA ŚNIADANIE
nasiona chia, suszone 48.6 1.7 3.1 4.2 10.0

jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 124.0 10.2 3.0 14.6 200.0

syrop klonowy 16.2 0.0 0.0 4.0 6.0

wiórki kokosowe 19.7 0.2 1.9 0.8 3.0

banan 29.1 0.3 0.1 7.0 30.0

RAZEM 237.6 12.3 8.1 30.7 249.0
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OBIAD
Cukinia faszerowana komosą ryżową.Cukinia faszerowana komosą ryżową.Cukinia faszerowana komosą ryżową.Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.
6. Nadziej cukinię przestudzonym farszem, posyp lekko startą mozzarellą i zapiekaj w piekarniku w

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.
6. Nadziej cukinię przestudzonym farszem, posyp lekko startą mozzarellą i zapiekaj w piekarniku w
temp. 180 st. C ok 30-40 minut.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.
6. Nadziej cukinię przestudzonym farszem, posyp lekko startą mozzarellą i zapiekaj w piekarniku w
temp. 180 st. C ok 30-40 minut.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.
6. Nadziej cukinię przestudzonym farszem, posyp lekko startą mozzarellą i zapiekaj w piekarniku w
temp. 180 st. C ok 30-40 minut.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.
6. Nadziej cukinię przestudzonym farszem, posyp lekko startą mozzarellą i zapiekaj w piekarniku w
temp. 180 st. C ok 30-40 minut.

Do dania polecam surówkę z kapusty pekińskiej oraz papryki czerwonej. Polać oliwą, skropić sokiem

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.
6. Nadziej cukinię przestudzonym farszem, posyp lekko startą mozzarellą i zapiekaj w piekarniku w
temp. 180 st. C ok 30-40 minut.

Do dania polecam surówkę z kapusty pekińskiej oraz papryki czerwonej. Polać oliwą, skropić sokiem
z cytryny.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.
6. Nadziej cukinię przestudzonym farszem, posyp lekko startą mozzarellą i zapiekaj w piekarniku w
temp. 180 st. C ok 30-40 minut.

Do dania polecam surówkę z kapusty pekińskiej oraz papryki czerwonej. Polać oliwą, skropić sokiem
z cytryny.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.
6. Nadziej cukinię przestudzonym farszem, posyp lekko startą mozzarellą i zapiekaj w piekarniku w
temp. 180 st. C ok 30-40 minut.

Do dania polecam surówkę z kapusty pekińskiej oraz papryki czerwonej. Polać oliwą, skropić sokiem
z cytryny.

Cukinia faszerowana komosą ryżową.

1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół.
2. Wydrąż pestki (jeśli potrzebujesz 1 porcję potrawy, to użyj 1 połówki cukinii. Jeśli cukinia jest
bardzo mała, to na jedną porcję weź całą sztukę).
3. Na oliwie zeszklij miąższ cukinii, marchewkę pokrojoną w półplasterki i podsmaż. Wymieszaj
farsz z ugotowaną kaszą.
4. Dopraw do smaku ziołami, solą i pieprzem.
6. Nadziej cukinię przestudzonym farszem, posyp lekko startą mozzarellą i zapiekaj w piekarniku w
temp. 180 st. C ok 30-40 minut.

Do dania polecam surówkę z kapusty pekińskiej oraz papryki czerwonej. Polać oliwą, skropić sokiem
z cytryny.

Napój: woda mineralna.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

CUKINIA FASZEROWANA KOMOSĄ RYŻOWĄ.
cukinia 34.0 2.4 0.2 6.4 200.0

komosa ryżowa 368.0 14.1 6.1 64.2 100.0

marchew 9.9 0.3 0.1 2.6 30.0

olej rzepakowy tłoczony na zimno 54.0 0.0 6.0 0.0 6.0

zioła prowansalskie 5.6 0.3 0.1 1.2 2.0

mozzarella, mini, z częściowo 25.4 2.4 1.6 0.3 10.0

kapusta pekińska 38.4 2.9 0.5 7.7 240.0

papryka czerwona, słodka 72.0 2.9 1.1 14.9 225.0

RAZEM 607.3 25.3 15.7 97.2 813.0
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PODWIECZOREK
Kisiel marchewkowo-pomarańczowyKisiel marchewkowo-pomarańczowyKisiel marchewkowo-pomarańczowyKisiel marchewkowo-pomarańczowy

W niedużej szklance połączyć wodę, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną. Do rondelka dodać

Kisiel marchewkowo-pomarańczowy

W niedużej szklance połączyć wodę, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną. Do rondelka dodać
wszystkie pozostałe składniki i stopniowo podgrzewać na małym ogniu delikatnie mieszając.

Kisiel marchewkowo-pomarańczowy

W niedużej szklance połączyć wodę, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną. Do rondelka dodać
wszystkie pozostałe składniki i stopniowo podgrzewać na małym ogniu delikatnie mieszając.

Kisiel marchewkowo-pomarańczowy

W niedużej szklance połączyć wodę, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną. Do rondelka dodać
wszystkie pozostałe składniki i stopniowo podgrzewać na małym ogniu delikatnie mieszając.
Kiedy zawartość rondelka będzie bliska wrzeniu zmniejszyć ogień i przygotować trzepaczkę.

Kisiel marchewkowo-pomarańczowy

W niedużej szklance połączyć wodę, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną. Do rondelka dodać
wszystkie pozostałe składniki i stopniowo podgrzewać na małym ogniu delikatnie mieszając.
Kiedy zawartość rondelka będzie bliska wrzeniu zmniejszyć ogień i przygotować trzepaczkę.
Stopniowo wlewać mąkę ziemniaczaną rozrobioną w wodzie i soku cały czas dokładnie mieszając do

Kisiel marchewkowo-pomarańczowy

W niedużej szklance połączyć wodę, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną. Do rondelka dodać
wszystkie pozostałe składniki i stopniowo podgrzewać na małym ogniu delikatnie mieszając.
Kiedy zawartość rondelka będzie bliska wrzeniu zmniejszyć ogień i przygotować trzepaczkę.
Stopniowo wlewać mąkę ziemniaczaną rozrobioną w wodzie i soku cały czas dokładnie mieszając do
momentu, aż kisiel zgęstnieje odpowiednio.

Kisiel marchewkowo-pomarańczowy

W niedużej szklance połączyć wodę, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną. Do rondelka dodać
wszystkie pozostałe składniki i stopniowo podgrzewać na małym ogniu delikatnie mieszając.
Kiedy zawartość rondelka będzie bliska wrzeniu zmniejszyć ogień i przygotować trzepaczkę.
Stopniowo wlewać mąkę ziemniaczaną rozrobioną w wodzie i soku cały czas dokładnie mieszając do
momentu, aż kisiel zgęstnieje odpowiednio.

Kisiel marchewkowo-pomarańczowy

W niedużej szklance połączyć wodę, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną. Do rondelka dodać
wszystkie pozostałe składniki i stopniowo podgrzewać na małym ogniu delikatnie mieszając.
Kiedy zawartość rondelka będzie bliska wrzeniu zmniejszyć ogień i przygotować trzepaczkę.
Stopniowo wlewać mąkę ziemniaczaną rozrobioną w wodzie i soku cały czas dokładnie mieszając do
momentu, aż kisiel zgęstnieje odpowiednio.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

KISIEL MARCHEWKOWO-POMARAŃCZOWY
sok marchwiowy 67.5 0.6 0.1 16.9 150.0

sok pomarańczowy 43.0 0.6 0.1 9.9 100.0

cukier, trzcinowy 19.9 0.0 0.0 5.0 5.0

mąka ziemniaczana 35.7 0.7 0.0 8.3 10.0

woda 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

imbir mielony 3.4 0.1 0.0 0.7 1.0

cynamon mielony 2.5 0.0 0.0 0.8 1.0

RAZEM 171.9 2.0 0.3 41.7 317.0

KOLACJA
Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:

1. Upiecz kurczaka w folii w piekarniku (ok. 20-30min, 180st.) lub ugotuj na parze.

Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:

1. Upiecz kurczaka w folii w piekarniku (ok. 20-30min, 180st.) lub ugotuj na parze.
2. Po ostygnięciu pokrój go w kostkę.

Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:

1. Upiecz kurczaka w folii w piekarniku (ok. 20-30min, 180st.) lub ugotuj na parze.
2. Po ostygnięciu pokrój go w kostkę.

Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:

1. Upiecz kurczaka w folii w piekarniku (ok. 20-30min, 180st.) lub ugotuj na parze.
2. Po ostygnięciu pokrój go w kostkę.
3.Przygotuj amarantus wg instrukcji na opakowaniu.

Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:

1. Upiecz kurczaka w folii w piekarniku (ok. 20-30min, 180st.) lub ugotuj na parze.
2. Po ostygnięciu pokrój go w kostkę.
3.Przygotuj amarantus wg instrukcji na opakowaniu.
4. Zetrzyj marchew.

Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:

1. Upiecz kurczaka w folii w piekarniku (ok. 20-30min, 180st.) lub ugotuj na parze.
2. Po ostygnięciu pokrój go w kostkę.
3.Przygotuj amarantus wg instrukcji na opakowaniu.
4. Zetrzyj marchew.
5. Wyjmij nasiona granatu.

Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:

1. Upiecz kurczaka w folii w piekarniku (ok. 20-30min, 180st.) lub ugotuj na parze.
2. Po ostygnięciu pokrój go w kostkę.
3.Przygotuj amarantus wg instrukcji na opakowaniu.
4. Zetrzyj marchew.
5. Wyjmij nasiona granatu.

Sałatka z amarantusem, kurczakiem i granatem.:

1. Upiecz kurczaka w folii w piekarniku (ok. 20-30min, 180st.) lub ugotuj na parze.
2. Po ostygnięciu pokrój go w kostkę.
3.Przygotuj amarantus wg instrukcji na opakowaniu.
4. Zetrzyj marchew.
5. Wyjmij nasiona granatu.
6. Wymieszaj wszystkie składniki i dopraw do smaku.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

SAŁATKA Z AMARANTUSEM, KURCZAKIEM I GRANATEM.
amarantus, ziarno 222.6 8.2 4.2 39.2 60.0

mięso z piersi kurczaka, bez skóry 39.2 8.6 0.5 0.0 40.0

marchew 26.4 0.8 0.2 7.0 80.0

granat 49.8 1.0 0.7 11.2 60.0
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produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

oliwa z oliwek 107.6 0.0 12.0 0.0 12.0

sok ze świeżej cytryny 2.2 0.0 0.0 0.7 10.0

RAZEM 447.8 18.6 17.6 58.1 262.0

PODSUMOWANIE DNIA 1935.3 68.8 62.1 289.1 2036.0

DZIEŃ 2

ŚNIADANIE
Komosa z czarnymi jagodami.Komosa z czarnymi jagodami.Komosa z czarnymi jagodami.

Komosę zalać wodą oraz mlekiem i gotować do momentu, aż stanie się miękka. Czarne jagody

Komosa z czarnymi jagodami.

Komosę zalać wodą oraz mlekiem i gotować do momentu, aż stanie się miękka. Czarne jagody
(mogą być mrożone) dodać do ugotowanej komosy razem z syropem lub zwykłym cukrem.

Komosa z czarnymi jagodami.

Komosę zalać wodą oraz mlekiem i gotować do momentu, aż stanie się miękka. Czarne jagody
(mogą być mrożone) dodać do ugotowanej komosy razem z syropem lub zwykłym cukrem.
Wymieszać. Pokroić banana, wsypać świeżo zmielone siemię lniane i dodać do potrawy.

Komosa z czarnymi jagodami.

Komosę zalać wodą oraz mlekiem i gotować do momentu, aż stanie się miękka. Czarne jagody
(mogą być mrożone) dodać do ugotowanej komosy razem z syropem lub zwykłym cukrem.
Wymieszać. Pokroić banana, wsypać świeżo zmielone siemię lniane i dodać do potrawy.

Komosa z czarnymi jagodami.

Komosę zalać wodą oraz mlekiem i gotować do momentu, aż stanie się miękka. Czarne jagody
(mogą być mrożone) dodać do ugotowanej komosy razem z syropem lub zwykłym cukrem.
Wymieszać. Pokroić banana, wsypać świeżo zmielone siemię lniane i dodać do potrawy.

Komosę można polać również gotowym musem owocowym (wtedy nie trzeba dodawać cukru).

Komosa z czarnymi jagodami.

Komosę zalać wodą oraz mlekiem i gotować do momentu, aż stanie się miękka. Czarne jagody
(mogą być mrożone) dodać do ugotowanej komosy razem z syropem lub zwykłym cukrem.
Wymieszać. Pokroić banana, wsypać świeżo zmielone siemię lniane i dodać do potrawy.

Komosę można polać również gotowym musem owocowym (wtedy nie trzeba dodawać cukru).
Polecam mus z dyni na słodko.

Komosa z czarnymi jagodami.

Komosę zalać wodą oraz mlekiem i gotować do momentu, aż stanie się miękka. Czarne jagody
(mogą być mrożone) dodać do ugotowanej komosy razem z syropem lub zwykłym cukrem.
Wymieszać. Pokroić banana, wsypać świeżo zmielone siemię lniane i dodać do potrawy.

Komosę można polać również gotowym musem owocowym (wtedy nie trzeba dodawać cukru).
Polecam mus z dyni na słodko.

Komosa z czarnymi jagodami.

Komosę zalać wodą oraz mlekiem i gotować do momentu, aż stanie się miękka. Czarne jagody
(mogą być mrożone) dodać do ugotowanej komosy razem z syropem lub zwykłym cukrem.
Wymieszać. Pokroić banana, wsypać świeżo zmielone siemię lniane i dodać do potrawy.

Komosę można polać również gotowym musem owocowym (wtedy nie trzeba dodawać cukru).
Polecam mus z dyni na słodko.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

komosa ryżowa, gotowana 120.0 4.4 1.9 21.3 100.0

czarne jagody 40.8 0.6 0.5 9.8 80.0

woda 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

syrop klonowy 35.1 0.0 0.0 8.8 13.0

banan 77.6 0.8 0.2 18.8 80.0

mleko (napój) ryżowe, wzbogacone
wapniem, wit. A i D 70.5 0.5 1.5 13.8 150.0

siemię lniane 18.7 0.6 1.5 1.0 3.5

RAZEM 362.7 6.9 5.6 73.4 526.5



6

II ŚNIADANIE
Kanapki z pastą z jaj:Kanapki z pastą z jaj:Kanapki z pastą z jaj:Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na

Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na
gładką masę.

Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na
gładką masę.

Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na
gładką masę.
2. Nałóż pastę na chleb.

Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na
gładką masę.
2. Nałóż pastę na chleb.
3. Połóż na wierzch plasterki papryki.

Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na
gładką masę.
2. Nałóż pastę na chleb.
3. Połóż na wierzch plasterki papryki.

Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na
gładką masę.
2. Nałóż pastę na chleb.
3. Połóż na wierzch plasterki papryki.

Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na
gładką masę.
2. Nałóż pastę na chleb.
3. Połóż na wierzch plasterki papryki.

Posyp nasionami czarnuszki.

Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na
gładką masę.
2. Nałóż pastę na chleb.
3. Połóż na wierzch plasterki papryki.

Posyp nasionami czarnuszki.

Kanapki z pastą z jaj:

1. Wymieszaj ugotowane, rozgniecione jajo ze szczypiorkiem, olejem lnianym, solą i pieprzem na
gładką masę.
2. Nałóż pastę na chleb.
3. Połóż na wierzch plasterki papryki.

Posyp nasionami czarnuszki.

Zielona herbata.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

KANAPKI Z PASTĄ Z JAJ
chleb bezglutenowy 192.0 1.9 6.4 31.7 60.0

jaja kurze całe 82.6 7.4 5.7 0.4 59.0

szczypiorek 2.7 0.3 0.1 0.3 8.0

olej lniany 18.0 0.0 2.0 0.0 2.0

czarnuszka, nasiona (Melvit) 25.6 0.7 1.8 1.8 5.0

papryka czerwona, słodka 12.0 0.5 0.2 2.5 37.5

RAZEM 332.9 10.7 16.1 36.6 171.5
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OBIAD
Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Frytki z batata zapiekane z dorszem.:

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Frytki z batata zapiekane z dorszem.:
1. Batata umyj i pokrój w słupki (możesz go obrać, ale nie musisz).

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Frytki z batata zapiekane z dorszem.:
1. Batata umyj i pokrój w słupki (możesz go obrać, ale nie musisz).
2. Włóż do miski, następnie dodaj olej i ulubione przyprawy, wymieszaj.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Frytki z batata zapiekane z dorszem.:
1. Batata umyj i pokrój w słupki (możesz go obrać, ale nie musisz).
2. Włóż do miski, następnie dodaj olej i ulubione przyprawy, wymieszaj.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Frytki z batata zapiekane z dorszem.:
1. Batata umyj i pokrój w słupki (możesz go obrać, ale nie musisz).
2. Włóż do miski, następnie dodaj olej i ulubione przyprawy, wymieszaj.
3. Rozłóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Rybę przypraw i połóż razem z batatami.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Frytki z batata zapiekane z dorszem.:
1. Batata umyj i pokrój w słupki (możesz go obrać, ale nie musisz).
2. Włóż do miski, następnie dodaj olej i ulubione przyprawy, wymieszaj.
3. Rozłóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Rybę przypraw i połóż razem z batatami.
4. Włóż do rozgrzanego do 180°C piekarnika, piecz ok. 30 minut.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Frytki z batata zapiekane z dorszem.:
1. Batata umyj i pokrój w słupki (możesz go obrać, ale nie musisz).
2. Włóż do miski, następnie dodaj olej i ulubione przyprawy, wymieszaj.
3. Rozłóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Rybę przypraw i połóż razem z batatami.
4. Włóż do rozgrzanego do 180°C piekarnika, piecz ok. 30 minut.

Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym.

Dynię obrać ze skórki, usunąć pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę.
W garnku na oliwie lub oleju zeszklić dynię oraz ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę
mieszając przez ok. 5 minut. Dodać kurkumę i opocjonalnie starty imbir.
Wlać gorący bulion jarzynowy lub wodę, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego i
gotować przez ok. 15 minut do miękkości warzyw.
Zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym (zachować kilka łyżek do dekoracji).

Do zupy można dodać ulubiony makaron, ryż lub kaszę jaglaną.

Frytki z batata zapiekane z dorszem.:
1. Batata umyj i pokrój w słupki (możesz go obrać, ale nie musisz).
2. Włóż do miski, następnie dodaj olej i ulubione przyprawy, wymieszaj.
3. Rozłóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Rybę przypraw i połóż razem z batatami.
4. Włóż do rozgrzanego do 180°C piekarnika, piecz ok. 30 minut.
5. Dokładny czas pieczenia zależy od grubości frytek, monitoruj cały czas proces pieczenia.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

ZUPA KREM Z DYNI Z MLEKIEM KOKOSOWYM.
dynia piżmowa, surowa 90.0 2.0 0.2 23.4 200.0

ziemniaki 61.6 1.6 0.1 14.0 80.0

woda źródl. 0.0 0.0 0.0 0.0 375.0

mleko kokosowe, w puszce 157.6 1.6 17.0 2.2 80.0

kurkuma mielona 7.1 0.2 0.2 1.3 2.0

oliwa z oliwek 17.9 0.0 2.0 0.0 2.0

pietruszka, liście 2.0 0.2 0.0 0.4 4.0

płatki jaglane 107.2 2.9 1.2 21.8 30.0

FRYTKI Z BATATA Z DORSZEM.
batat (patat) 172.0 3.2 0.2 40.2 200.0

olej rzepakowy uniwersalny 18.0 0.0 2.0 0.0 2.0

dorsz, świeży 61.6 14.2 0.6 0.0 80.0

RAZEM 695.0 25.8 23.5 103.3 1055.0
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PODWIECZOREK
Koktajl truskawkowy (truskawki mogą być mrożone).Koktajl truskawkowy (truskawki mogą być mrożone).Koktajl truskawkowy (truskawki mogą być mrożone).Koktajl truskawkowy (truskawki mogą być mrożone).

Wszystkie składniki zmiksuj na gładką masę.

Koktajl truskawkowy (truskawki mogą być mrożone).

Wszystkie składniki zmiksuj na gładką masę.

Koktajl truskawkowy (truskawki mogą być mrożone).

Wszystkie składniki zmiksuj na gładką masę.

Koktajl truskawkowy (truskawki mogą być mrożone).

Wszystkie składniki zmiksuj na gładką masę.

Jogurt powinien być bez laktozy.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

KOKTAJL TRUSKAWKOWY
jogurt naturalny, 2% tłuszczu 60.0 4.3 2.0 6.2 100.0

truskawki 28.8 0.6 0.4 6.5 90.0

syrop klonowy 32.4 0.0 0.0 8.1 12.0

woda 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

RAZEM 121.2 4.9 2.4 20.8 302.0

KOLACJA
Chleb bezglutenowy z pastą ziołową i szynką.Chleb bezglutenowy z pastą ziołową i szynką.Chleb bezglutenowy z pastą ziołową i szynką.Chleb bezglutenowy z pastą ziołową i szynką.

Serek kozi rozetrzeć z oliwą. Dodać do pasty pietruszkę, opcjonalnie trochę bazylii (najlepiej świeże

Chleb bezglutenowy z pastą ziołową i szynką.

Serek kozi rozetrzeć z oliwą. Dodać do pasty pietruszkę, opcjonalnie trochę bazylii (najlepiej świeże
liście). Doprawić solą i pieprzem. Smarować na pieczywie: kanapka, masło, pasta, szynka.

Chleb bezglutenowy z pastą ziołową i szynką.

Serek kozi rozetrzeć z oliwą. Dodać do pasty pietruszkę, opcjonalnie trochę bazylii (najlepiej świeże
liście). Doprawić solą i pieprzem. Smarować na pieczywie: kanapka, masło, pasta, szynka.

Chleb bezglutenowy z pastą ziołową i szynką.

Serek kozi rozetrzeć z oliwą. Dodać do pasty pietruszkę, opcjonalnie trochę bazylii (najlepiej świeże
liście). Doprawić solą i pieprzem. Smarować na pieczywie: kanapka, masło, pasta, szynka.
Można posypać zmieloną lub całą czarnuszką.

Chleb bezglutenowy z pastą ziołową i szynką.

Serek kozi rozetrzeć z oliwą. Dodać do pasty pietruszkę, opcjonalnie trochę bazylii (najlepiej świeże
liście). Doprawić solą i pieprzem. Smarować na pieczywie: kanapka, masło, pasta, szynka.
Można posypać zmieloną lub całą czarnuszką.

Chleb bezglutenowy z pastą ziołową i szynką.

Serek kozi rozetrzeć z oliwą. Dodać do pasty pietruszkę, opcjonalnie trochę bazylii (najlepiej świeże
liście). Doprawić solą i pieprzem. Smarować na pieczywie: kanapka, masło, pasta, szynka.
Można posypać zmieloną lub całą czarnuszką.

Napój: Herbata rumiankowa.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

olej lniany 18.0 0.0 2.0 0.0 2.0

pietruszka, liście 2.0 0.2 0.0 0.4 4.0

bazylia świeża 1.1 0.2 0.0 0.1 5.0

chleb bezglutenowy 256.0 2.5 8.6 42.2 80.0

herbata rumiankowa, napar bez cukru 2.0 0.0 0.0 0.4 200.0

czarnuszka, nasiona (Melvit) 12.8 0.3 0.9 0.9 2.5

masło ekstra 22.4 0.0 2.5 0.0 3.0

ser kozi, miękki 79.2 5.5 6.3 0.0 30.0

szynka z indyka 41.5 8.6 0.8 0.1 50.0
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RAZEM 435.0 17.3 21.1 44.1 376.5

PODSUMOWANIE DNIA 1946.8 65.6 68.6 278.2 2431.5

DZIEŃ 3

ŚNIADANIE
Kanapki z polędwicą z indyka i warzywami:Kanapki z polędwicą z indyka i warzywami:Kanapki z polędwicą z indyka i warzywami:

1. Posmaruj chleb masłem.

Kanapki z polędwicą z indyka i warzywami:

1. Posmaruj chleb masłem.
2. Połóż wędlinę, sałatę (polecam rukolę lub roszponkę), pomidor (bez skórki). Dodaj świeży

Kanapki z polędwicą z indyka i warzywami:

1. Posmaruj chleb masłem.
2. Połóż wędlinę, sałatę (polecam rukolę lub roszponkę), pomidor (bez skórki). Dodaj świeży
koperek i pieprz.

Kanapki z polędwicą z indyka i warzywami:

1. Posmaruj chleb masłem.
2. Połóż wędlinę, sałatę (polecam rukolę lub roszponkę), pomidor (bez skórki). Dodaj świeży
koperek i pieprz.

Kanapki z polędwicą z indyka i warzywami:

1. Posmaruj chleb masłem.
2. Połóż wędlinę, sałatę (polecam rukolę lub roszponkę), pomidor (bez skórki). Dodaj świeży
koperek i pieprz.

Napój: herbata zielona lub owocowa.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

KANAPKI Z POLĘDWICĄ Z INDYKA I WARZYWAMI
chleb graham 115.5 4.2 0.9 24.4 50.0

masło ekstra 187.0 0.2 20.6 0.2 25.0

polędwica z indyka 52.5 7.9 2.3 0.1 50.0

sałata masłowa 1.9 0.2 0.0 0.3 12.0

koper ogrodowy 1.3 0.1 0.0 0.2 4.0

herbata z hibiskusa, napar bez cukru 92.5 1.0 1.8 18.5 250.0

pomidory, czerwone 18.4 1.0 0.2 3.9 108.0

RAZEM 469.1 14.5 25.8 47.6 499.0

II ŚNIADANIE
Koktajl owocowy z kaszą gryczaną.Koktajl owocowy z kaszą gryczaną.Koktajl owocowy z kaszą gryczaną.

Kaszę ugotuj wcześniej.

Koktajl owocowy z kaszą gryczaną.

Kaszę ugotuj wcześniej.
Wszystkie składniki należy dokładnie zmiksować, można dosłodzić łyżeczką syropu klonowego.

Koktajl owocowy z kaszą gryczaną.

Kaszę ugotuj wcześniej.
Wszystkie składniki należy dokładnie zmiksować, można dosłodzić łyżeczką syropu klonowego.

Koktajl owocowy z kaszą gryczaną.

Kaszę ugotuj wcześniej.
Wszystkie składniki należy dokładnie zmiksować, można dosłodzić łyżeczką syropu klonowego.

Jagody można zamienić na maliny lub jeżyny.

Koktajl owocowy z kaszą gryczaną.

Kaszę ugotuj wcześniej.
Wszystkie składniki należy dokładnie zmiksować, można dosłodzić łyżeczką syropu klonowego.

Jagody można zamienić na maliny lub jeżyny.

Koktajl owocowy z kaszą gryczaną.

Kaszę ugotuj wcześniej.
Wszystkie składniki należy dokładnie zmiksować, można dosłodzić łyżeczką syropu klonowego.

Jagody można zamienić na maliny lub jeżyny.

W ciągu dnia pić wodę najlepiej średniozmineralizowaną.

Koktajl owocowy z kaszą gryczaną.

Kaszę ugotuj wcześniej.
Wszystkie składniki należy dokładnie zmiksować, można dosłodzić łyżeczką syropu klonowego.

Jagody można zamienić na maliny lub jeżyny.

W ciągu dnia pić wodę najlepiej średniozmineralizowaną.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

kasza gryczana niepalona 171.5 6.7 1.7 35.8 50.0

czarne jagody 25.5 0.4 0.3 6.1 50.0

olej lniany 18.0 0.0 2.0 0.0 2.0
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produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

woda 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

napój kokosowy, naturalny (Alpro) 30.0 0.1 1.4 4.0 150.0

syrop klonowy 10.8 0.0 0.0 2.7 4.0

RAZEM 255.8 7.2 5.3 48.6 356.0

OBIAD
Bataty pieczone z farszem z komosy.Bataty pieczone z farszem z komosy.Bataty pieczone z farszem z komosy.Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,
mięso z kurczaka, wymieszaj wszystko z cebulką, natką pietruszki i nasionami dyni. Wyłóż bataty

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,
mięso z kurczaka, wymieszaj wszystko z cebulką, natką pietruszki i nasionami dyni. Wyłóż bataty
farszem.

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,
mięso z kurczaka, wymieszaj wszystko z cebulką, natką pietruszki i nasionami dyni. Wyłóż bataty
farszem.

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,
mięso z kurczaka, wymieszaj wszystko z cebulką, natką pietruszki i nasionami dyni. Wyłóż bataty
farszem.

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,
mięso z kurczaka, wymieszaj wszystko z cebulką, natką pietruszki i nasionami dyni. Wyłóż bataty
farszem.

Piecz kolejne 10 min. Przed podaniem posyp lekko siemieniem.

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,
mięso z kurczaka, wymieszaj wszystko z cebulką, natką pietruszki i nasionami dyni. Wyłóż bataty
farszem.

Piecz kolejne 10 min. Przed podaniem posyp lekko siemieniem.

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,
mięso z kurczaka, wymieszaj wszystko z cebulką, natką pietruszki i nasionami dyni. Wyłóż bataty
farszem.

Piecz kolejne 10 min. Przed podaniem posyp lekko siemieniem.

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,
mięso z kurczaka, wymieszaj wszystko z cebulką, natką pietruszki i nasionami dyni. Wyłóż bataty
farszem.

Piecz kolejne 10 min. Przed podaniem posyp lekko siemieniem.

Bataty pieczone z farszem z komosy.

Natnij bataty przez środek posmaruj olejem , posyp solą , pieprzem i papryką ( przyprawami). Ułóż
na papierze do pieczenia. Włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz około 20 minut.
Komosę przelej wodą, ugotuj. Przelej zimną wodą, odcedź dokładnie. Na oliwie zeszklij cebulkę,
mięso z kurczaka, wymieszaj wszystko z cebulką, natką pietruszki i nasionami dyni. Wyłóż bataty
farszem.

Piecz kolejne 10 min. Przed podaniem posyp lekko siemieniem.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

batat (patat) 86.0 1.6 0.1 20.1 100.0

komosa ryżowa 294.4 11.3 4.9 51.4 80.0

dynia, pestki 14.3 0.6 1.1 0.5 2.5

olej rzepakowy uniwersalny 72.0 0.0 8.0 0.0 8.0

pietruszka, liście 2.0 0.2 0.0 0.4 4.0

cebula 23.1 1.0 0.3 4.8 70.0

siemię lniane 18.7 0.6 1.5 1.0 3.5

mięso z piersi kurczaka, bez skóry 49.0 10.8 0.7 0.0 50.0

RAZEM 559.5 26.0 16.5 78.1 318.0
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PODWIECZOREK
Kisiel z granatuKisiel z granatuKisiel z granatuKisiel z granatu

Z szklanki soku odlej 1/3 i rozrób w tej części mąkę ziemniaczaną. Pozostałą część zagotuj.

Kisiel z granatu

Z szklanki soku odlej 1/3 i rozrób w tej części mąkę ziemniaczaną. Pozostałą część zagotuj.
Na gotujący się sok wlej sok rozrobiony z mąką.

Kisiel z granatu

Z szklanki soku odlej 1/3 i rozrób w tej części mąkę ziemniaczaną. Pozostałą część zagotuj.
Na gotujący się sok wlej sok rozrobiony z mąką.

Kisiel z granatu

Z szklanki soku odlej 1/3 i rozrób w tej części mąkę ziemniaczaną. Pozostałą część zagotuj.
Na gotujący się sok wlej sok rozrobiony z mąką.
Po ostudzeniu dodaj cukier.

Kisiel z granatu

Z szklanki soku odlej 1/3 i rozrób w tej części mąkę ziemniaczaną. Pozostałą część zagotuj.
Na gotujący się sok wlej sok rozrobiony z mąką.
Po ostudzeniu dodaj cukier.

Kisiel z granatu

Z szklanki soku odlej 1/3 i rozrób w tej części mąkę ziemniaczaną. Pozostałą część zagotuj.
Na gotujący się sok wlej sok rozrobiony z mąką.
Po ostudzeniu dodaj cukier.

Dodatkowo polecam wafle ryżowe lub biszkopty bezglutenowe.

Kisiel z granatu

Z szklanki soku odlej 1/3 i rozrób w tej części mąkę ziemniaczaną. Pozostałą część zagotuj.
Na gotujący się sok wlej sok rozrobiony z mąką.
Po ostudzeniu dodaj cukier.

Dodatkowo polecam wafle ryżowe lub biszkopty bezglutenowe.

Kisiel z granatu

Z szklanki soku odlej 1/3 i rozrób w tej części mąkę ziemniaczaną. Pozostałą część zagotuj.
Na gotujący się sok wlej sok rozrobiony z mąką.
Po ostudzeniu dodaj cukier.

Dodatkowo polecam wafle ryżowe lub biszkopty bezglutenowe.

Kisiel z granatu

Z szklanki soku odlej 1/3 i rozrób w tej części mąkę ziemniaczaną. Pozostałą część zagotuj.
Na gotujący się sok wlej sok rozrobiony z mąką.
Po ostudzeniu dodaj cukier.

Dodatkowo polecam wafle ryżowe lub biszkopty bezglutenowe.

Napój: woda średniozmineralizowana.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

sok z granatów, butelkowany 140.4 0.3 0.8 34.1 260.0

mąka ziemniaczana 35.7 0.7 0.0 8.3 10.0

cukier, biały 19.9 0.0 0.0 5.0 5.0

wafle ryżowe z sezamem 39.2 0.8 0.4 8.2 10.0

RAZEM 235.3 1.7 1.2 55.5 285.0

KOLACJA
Kanapki z twarożkiem fodmapKanapki z twarożkiem fodmapKanapki z twarożkiem fodmapKanapki z twarożkiem fodmap

Wymieszaj twarożek ze świeżymi ziołami, które lubisz i resztą składników. Serek podajemy z

Kanapki z twarożkiem fodmap

Wymieszaj twarożek ze świeżymi ziołami, które lubisz i resztą składników. Serek podajemy z
pieczywem.

Kanapki z twarożkiem fodmap

Wymieszaj twarożek ze świeżymi ziołami, które lubisz i resztą składników. Serek podajemy z
pieczywem.

Kanapki z twarożkiem fodmap

Wymieszaj twarożek ze świeżymi ziołami, które lubisz i resztą składników. Serek podajemy z
pieczywem.

Kanapki z twarożkiem fodmap

Wymieszaj twarożek ze świeżymi ziołami, które lubisz i resztą składników. Serek podajemy z
pieczywem.

Herbata z dzikiej róży.

produkt energia
[kcal]

białko
[g]

tłuszcz
[g]

węglow. og.
[g]

waga
[g]

KANAPKI Z TWAROŻKIEM FODMAP
bułki grahamki 209.6 7.2 1.4 44.9 80.0

dynia, pestki 28.6 1.2 2.3 0.9 5.0

oliwa z oliwek 9.0 0.0 1.0 0.0 1.0

serek twarogowy, ziarnisty 90.9 11.1 3.9 3.0 90.0

szczypiorek 0.9 0.1 0.0 0.1 2.7

pietruszka, liście 0.7 0.1 0.0 0.1 1.4

RAZEM 339.7 19.7 8.5 49.0 180.1

PODSUMOWANIE DNIA 1859.3 69.1 57.4 278.8 1638.1
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LISTA ZAKUPÓW
DIETA OD DNIA 1 DO DNIA 3

BAKALIE, ORZECHY, ZIARNA

dynia, pestki 11 [g] nasiona chia, suszone 10 [g] siemię lniane 7 [g]

wiórki kokosowe 3.0 [g]

DANIA GOTOWE BAROWE I RESTAURACYJNE

jaja gotowane 40 [g]

MIĘSO I PRZETWORY

mięso z piersi kurczaka, bez
skóry

90 [g] polędwica z indyka 60 [g] szynka z indyka 60 [g]

NABIAŁ I JAJA

jaja kurze całe 70 [g] jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 200 [g] jogurt naturalny, 2% tłuszczu 100 [g]

masło ekstra 33 [g] mozzarella, mini, z częściowo
odtłuszczonego mleka

10 [g] ser kozi, miękki 40 [g]

serek twarogowy, ziarnisty 90 [g]

NAPOJE BEZALKOHOLOWE

herbata rumiankowa, napar
bez cukru

200 [g] herbata z hibiskusa, napar bez
cukru

500 [g] mleko (napój) ryżowe,
wzbogacone wapniem, wit. A i
D

150 [g]

napój kokosowy, naturalny
(Alpro)

150 [g] sok marchwiowy 150 [g] sok pomarańczowy 100 [g]

sok z granatów, butelkowany 260 [g] sok ze świeżej cytryny 10 [g] woda 350 [g]

woda źródl. 380 [g]

OWOCE I PRZETWORY

banan 180 [g] czarne jagody 140 [g] granat 110 [g]

mleko kokosowe, w puszce 80 [g] truskawki 100 [g]

PRZYPRAWY I ZIOŁA

bazylia świeża 8 [g] cynamon mielony 1.0 [g] czarnuszka, nasiona (Melvit) 8 [g]

imbir mielony 1.0 [g] koper ogrodowy 4.3 [g] kurkuma mielona 2.0 [g]

zioła prowansalskie 2.0 [g]

RYBY I OWOCE MORZA

dorsz, świeży 110 [g]

SŁODYCZE

cukier, biały 5.0 [g] cukier, trzcinowy 5.0 [g] syrop klonowy 35 [g]

TŁUSZCZE

olej lniany 6 [g] olej rzepakowy tłoczony na
zimno

6 [g] olej rzepakowy uniwersalny 10 [g]

oliwa z oliwek 15 [g]
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WARZYWA I PRZETWORY

batat (patat) 420 [g] cebula 80 [g] cukinia 230 [g]

dynia piżmowa, surowa 240 [g] kapusta pekińska 310 [g] marchew 150 [g]

mąka ziemniaczana 20 [g] papryka czerwona, słodka 310 [g] pietruszka, liście 14 [g]

pomidory, czerwone 120 [g] roszponka 10 [g] sałata masłowa 16 [g]

szczypiorek 12 [g] ziemniaki 110 [g]

ZBOŻOWE

amarantus, ziarno 60 [g] bułki grahamki 80 [g] chleb bezglutenowy 220 [g]

chleb graham 50 [g] kasza gryczana niepalona 50 [g] komosa ryżowa 180 [g]

komosa ryżowa, gotowana 100 [g] płatki jaglane 30 [g] wafle ryżowe z sezamem 10 [g]


