
PACJENT - 3 DNIOWA DIETA ODCHUDZAJĄCA 1600 KCAL
DLA PRACUJĄCEJ KOBIETY PRZY UMIARKOWANEJ

AKTYWNOŚC
 

ARKADIA ZDROWIA
tel. 510796589



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc

Jogurt naturalny 0% OSM (15 kcal) 2 łyżki (40 g)

Ogórek kiszony (14 kcal) 2 sztuki (120 g)

Pomidor (23 kcal) 1 sztuka (150 g)

Słonecznik łuskany (57 kcal) 1 łyżka (10 g)

Kanapka z tuńczykiem (222 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Chleb razowy Benus - 2 kromki (70 g)
Pomidor - 1/3 sztuki (60 g)
Tuńczyk kawałki w sosie własnym Abbey Foods - 3 łyżki
(90 g)
Sałata liść - 4 sztuki (20 g)

 Przygotowanie:

Na pieczywie ułóż kolejno: tuńczyka, plaster pomidora,
liść sałaty.

Grejpfrut czerwony (94 kcal) 1 sztuka (260 g)

Rodzynki suszone (84 kcal) 1 garść (30 g)

Kawa z mlekiem migdałowym i cynamonem (30 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cynamon - 1/4 łyżeczki (1 g)
Kawa prawdziwa, parzona - 3/4 szklanki (200 ml)
Mleko migdałowe, bio - 1/5 szklanki (50 ml)

 Przygotowanie:

Mleko wlać do zaparzonej kawy (prawdziwa lub zbożowa).
Dodać szczyptę cynamonu i wymieszać.

Sok pomidorowy Hortex (35 kcal) 1 szklanka (230 ml)
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 JADŁOSPIS

 Poniedziałek

 06:00 Śniadanie (331 kcal)

 PRZEPIS: Kanapka z tuńczykiem (1 PORCJA)

 Zrób sałatkę: pokrój pomidora, ogórka, upraż na suchej patelni słonecznik. Wszystko wymieszaj. Dodaj jogurt naturalny.
Do posiłku herbata zielona sypana bez cukru.

 09:00 Drugie śniadanie (208 kcal)

 PRZEPIS: Kawa z mlekiem migdałowym i cynamonem (1 PORCJA)

 13:00 Obiad (572 kcal)



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc

Indyk z ryżem w curry z brokułami (537 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1 łyżka (10 ml)
Brokuł - 1/3 sztuki (200 g)
Indyk, pierś bez skóry - 1 sztuka (100 g)
Przyprawy - curry, proszek - 1 łyżeczka (3 g)
Ryż parboiled - 1/3 szklanki (80 g)

 Przygotowanie:

Mięso pokroić i podsmażyć na rozgrzanej patelni z olejem.
Dodać ugotowany ryż, podzielony na różyczki brokuł i
wymieszać. Obficie posypać przyprawą curry. Można
dodać ulubione przyprawy. Używać niewielkiej ilości soli.

Maślanka wiejska naturalna OSM (159 kcal) 1 i 1/2 szklanki (360 ml)

Chleb żytni razowy (75 kcal) 1 kromka (35 g)

JAJECZNICA Z GROSZKIEM I MARCHEWKĄ (275 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Koperek świeży - 3 łyżeczki (12 g)
Marchewka z groszkiem SK - 8 łyżek (120 g)
Masło - 2 łyżeczki (10 g)
Mleko 0,5% SM Mlekovita - 1/8 szklanki (20 ml)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Ugotować do miękkości mrożoną mieszankę marchewki z
groszkiem. Można też użyć świeżych warzyw.
Odcedzić.Na rozgrzaną patelnię dodać łyżkę masła i wylać
jajka rozbełtane w łyku mleka (świeże krowie,
bezlaktozowe lub sojowe, migdałowe), marchewkę z
groszkiem, doprawić solą, pieprzem lub ulubionymi
przyprawami. Dokładnie wymieszać. Można podawać z
pokrojonym świeżym koperkiem.
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 JADŁOSPIS

 PRZEPIS: Indyk z ryżem w curry z brokułami (1 PORCJA)

 W domu przygotować obiad (najlepiej dzień wcześniej), który następnie można zapakować w wygodne pojemniczki do
odgrzewania w mikrofalówce w pracy.

 16:00 Podwieczorek (159 kcal)

 19:00 Kolacja (350 kcal)

 PRZEPIS: JAJECZNICA Z GROSZKIEM I MARCHEWKĄ (1 PORCJA)

 Połowę 1 łyżeczkę masła użyj do jajecznicy, drugą posmaruj chleb.
Do picia herbata czarna z cytryną bez cukru.
Jeżeli używałaś wcześniej cukru, to staraj się teraz używać o połowę mniej. Lepiej zacząć zmniejszać ilość dodawanego
cukru, niż zbyt szybko z niego zrezygnować, bez przyzwyczajenia organizmu, gdyż po pewnym czasie może brakować Ci go
tak bardzo, że zaczniesz objadać się słodyczami. 

Będzie dobrze! Nie poddawaj się! Wierzę w Ciebie!



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc

Siemię lniane (54 kcal) 1 łyżka (10 g)

Cytryna (15 kcal) 1/2 sztuki (40 g)

Jabłko (83 kcal) 1 sztuka (180 g)

Jarmuż (6 kcal) 20 g

Kiwi (42 kcal) 1 sztuka (75 g)

Płatki owsiane błyskawiczne Kupiec (189 kcal) 5 łyżek (50 g)

Woda (0 kcal) 3/4 szklanki (200 ml)

Jogurt ze słonecznikiem i jagodami (183 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Czarne jagody - 3/4 szklanki (100 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 6 łyżek (150 g)
Słonecznik łuskany - 1 łyżka (10 g)

 Przygotowanie:

Jogurt wymieszaj ze słonecznikiem. Dodaj borówki,
jagody, jeżyny lub czarne porzeczki.
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 JADŁOSPIS

 Wtorek

 06:00 Śniadanie (389 kcal)

 Obrać kiwi. Jabłko, kiwi, garść jarmużu pokroić i wrzucić do blendera. Wycisnąć do całości sok z cytryny, dodać wody,
płatki owsiane i siemię lniane. Wszystko razem zblendować. Można wcześniej namoczyć płatki w wodzie, żeby były
miękkie.

Do picia herbata czerwona sypana bez cukru.

 09:00 Drugie śniadanie (183 kcal)

 PRZEPIS: Jogurt ze słonecznikiem i jagodami (1 PORCJA)

 Do picia herbata ziołowa (rumianku, kopru włoskiego, morwy) lub owocowa bez cukru.



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc

Burgery z dorsza z fasolką szparagową i sezamem (599 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Dorsz świeży, filety bez skóry - 1 sztuka (100 g)
Sezam, nasiona - 1 łyżka (10 g)
Fasolka szparagowa zielona Hortex - 3/4 szklanki (200 g)
Jarmuż - 40 g
Mąka kukurydziana - 2 łyżki (20 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Przyprawy - curry, proszek - 2/3 łyżeczki (2 g)
Ryż brązowy - 1/2 szklanki (90 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Ugotuj ryż według wskazań na opakowaniu. Pokrój dorsza
i wymieszaj dokładnie z ryżem. Na głębokiej patelni w
wodzie uduś rozdrobnione kawałki jarmużu (lub brokuła) i
pomidora. Gotuj, aż cała woda wyparuje. Całość przełóż
do dorsza z ryżem. Dodaj mielone mąkę kukurydzianą i
przyprawy (kurkuma, czosnek, bazylia, curry, tymianek,
oregano, rozmaryn lub inne dowolne przyprawy). Wszystko
razem wymieszaj i uformuj kotlety.
Kotlety zapiekaj w piekarniku prze ok 15 minut w temp 180
stopni. W międzyczasie ugotuj na pół twardo fasolkę
szparagową i upraż na suchej patelni sezam.
Podawaj burgery z fasolką i prażonym sezamem.

Sok wielowarzywny + imbir Agros Nova (63 kcal) 1 szklanka (240 ml)

Wafle ryżowe naturalne Sonko (113 kcal) 3 sztuki (30 g)

Grzanki skropione oliwą, z wędliną i warzywami. (254 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Chleb żytni razowy - 2 kromki (70 g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (100 g)
Rukola - 1 garść (20 g)
Szynka, z indyka - 2 plastry (30 g)

 Przygotowanie:

Pieczywo podpiec na suchej patelni, tak żeby zrobiły się
grzanki. Można również zrobić to w piekarniku. Skropić
oliwą, położyć na grzanki wędlinę i warzywa.
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 JADŁOSPIS

 13:00 Obiad (599 kcal)

 PRZEPIS: Burgery z dorsza z fasolką szparagową i sezamem (1 PORCJA)

 W domu przygotować burgery. Można je z łatwością odgrzewać, razem z fasolką szparagową w pojemniku w mikrofalówce
w pracy.

Do picia herbata zielona lub czerwona bez cukru.

 16:00 Podwieczorek (176 kcal)

 Można pić każdy sok wielowarzywny. Imbir został tutaj dodany, jako świetny przeciwutleniacz, zmniejszający ilość wolnych
rodników w organizmie i przeciwdziałający reakcjom zapalnym.

 19:00 Kolacja (254 kcal)

 PRZEPIS: Grzanki skropione oliwą, z wędliną i warzywami. (1 PORCJA)



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc

Kanapki z twarożkiem z rzodkiewką i szczypiorkiem (233 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Szczypiorek - 1 sztuka (20 g)
Chleb razowy Benus - 2 kromki (70 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 1 łyżka (25 g)
Masło - 1 łyżeczka (5 g)
Przyprawy - bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Rzodkiewka - 4 sztuki (60 g)
Twaróg chudy kostka OSM w Łobżenicy - 1/2 kostki (50 g)

 Przygotowanie:

Ser rozgnieć widelcem i wymieszaj z jogurtem.
Rzodkiewkę drobno pokrój, szczypiorek posiekaj i dodaj
do twarożku. Przypraw pieprzem i bazylią. Pieczywo
posmaruj masłem i twarożkiem.

Ananas (33 kcal) 1/8 sztuki (60 g)

Migdały płatki Sun Grown (58 kcal) 1 łyżka (10 g)

Truskawki (42 kcal) 1 szklanka (150 g)

Woda (0 kcal) 3/4 szklanki (200 ml)

Chleb graham Oskroba (66 kcal) 1 kromka (30 g)
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 JADŁOSPIS

 Pić herbatę ziołową (mięta, melisa) lub owocową bez cukru. 

 Środa

 06:00 Śniadanie (233 kcal)

 PRZEPIS: Kanapki z twarożkiem z rzodkiewką i szczypiorkiem (1 PORCJA)

 Do picia herbata czarna z cytryną bez cukru lub owocowa.

 09:00 Drugie śniadanie (133 kcal)

 Przygotować do butelki do pracy lub słoiczka owocowe smoothie: obrać ananasa i pokroić, dodać truskawki i wodę.
Wszystko razem zblendować. Posypać płatkami migdałowymi. Smoothie można przygotować dzień wcześniej i pozostawić
w lodówce. Zawarta w ananasie bromelina wpłynie pozytywnie na organizm i przyspieszy przemiane materii.

 13:00 Obiad (546 kcal)



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc

ZUPA JARZYNOWA Z CUKINIĄ I SOCZEWICĄ (480 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Bulion warzywny - 1 szklanka (250 ml)
Cukinia - 1/3 sztuki (90 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jogurt naturalny Bakoma - 1 łyżka (25 g)
Kalafior - 1/8 sztuki (100 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Pietruszka, natka - 2 łyżeczki (12 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)
Przyprawy - kurkuma, mielona - 1/2 łyżeczki (2 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Soczewica czerwona Bio Planet - 1/3 szklanki (70 g)
Ziemniaki późne - 1 sztuka (100 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

W garnku w bulionie warzywnym lub wodzie z solą i
pieprzem i kurkumą ugotować obraną lub startą na tarce
marchewkę, pokrojoną w kostkę cukinię oraz obrany i
starty na drobnej tarce czosnek. Dodać soczewicę oraz
obranego i pokrojonego w kostkę ziemniaka. Przykryć i
gotować przez ok. 15 minut. Dodać obranego i
pokrojonego w kostkę pomidora oraz posiekane różyczki
brokuła lub kalafiora
Gotować przez ok. 5 minut. Pod koniec dodać pietruszkę
lub koperek. Odstawić z ognia i po kilku minutach
wymieszać z jogurtem naturalnym.
Z zupy można również zrobić krem, miksując całość na
jednolitą masę i podawać z grzankami.

Daktyle, suszone (61 kcal) 1/2 garści (22 g)

Marchew (13 kcal) 1 sztuka (45 g)

Papryka żółta (19 kcal) 1/2 sztuki (70 g)

Serek wiejski lekki OSM Krasnystaw (75 kcal) 5 łyżek (100 g)

Cukinia (3 kcal) 1/8 sztuki (20 g)

Ser kozi, miękki (54 kcal) 1/6 sztuki (20 g)

Wafle ryżowe naturalne Sonko (113 kcal) 3 sztuki (30 g)
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 PRZEPIS: ZUPA JARZYNOWA Z CUKINIĄ I SOCZEWICĄ (1 PORCJA)

 Zupę przygotować dzień wcześniej i przelać do pojemnika, który można podgrzewać w mikrofalówce w pracy. Z chleba
zrobić grzanki.

Pić do posiłku wodę mineralną niegazowaną.

 16:00 Podwieczorek (168 kcal)

 Szybka sałatka: obraną i startą marchewkę wymieszać z pokrojoną papryką i daktylami. Dodać serka wiejskiego i
wymieszać.

Pić wodę mineralną niegazowaną lub herbatę czarną bez cukru z cytryną.

 19:00 Kolacja (336 kcal)



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc

PESTO Z PIECZONYCH BURACZKÓW (174 kcal) 3 porcje

 Składniki:

Ser, Parmezan tarty - 1/3 łyżki (3 g)
Buraki, gotowane - 1/6 sztuki (20 g)
Czosnek - 1/5 ząbka (1 g)
Oliwa z oliwek - 1/8 łyżki (1 ml)
Orzeszki pinii - 1/5 garści (4 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Buraka ugotować w wodzie lub kupić ugotowanego
buraka. Miękkiego buraka pokroić i zmiksować blenderem
razem ze zrumienionymi na suchej patelni orzeszkami
pinii, dodać parmezan, czosnek i oliwę. Doprawić solą i
pieprzem.Pastę można rozsmarować na chlebie lub
grzankach, na wierzch położyć po łyżeczce serka koziego i
udekorować orzeszkami pinii. Posypać świeżo zmielonym
czarnym pieprzem.
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 PRZEPIS: PESTO Z PIECZONYCH BURACZKÓW (1 PORCJA)

 1 porcja pesto to ok 1 łyżka, czyli 20 g.

Na wafle położyć kolejno pesto, ser kozi, krążki cukinii i posypać orzeszkami pinii.

Pić herbatę ziołową (melisa, mięta, koper włoski).



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc
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 JADŁOSPIS

 ZALECENIA DO DIETY

 W przypadku pojawiających się wzdęć zrezygnować z następujących produktów: cebula, czosnek, warzywa kapustne,
warzywa strączkowe. Można dodatkowo zrezygnować z mleka z laktozą i pszenicy.

Na zaparcia najlepsze są: maślanka, kefir, jogurt naturalny, herbata z rumianku, kopru, soki, kompoty, przegotowana woda,
pieczywo z dużą zawartością błonnika, brązowy ryż, otręby, kasza gryczana i jaglana, chleb graham. Jednocześnie należy
wyeliminować lub ograniczyć: kakao, czekolada, tłuste mięsa i wędliny, woda gazowana, słodkie napoje, kolorowe wody do
picia, biały ryż, kaszę manną, białe pieczywo, mąkę ziemniaczaną, produkty wzdymające.

Na biegunki najlepszymi produktami są: 

W czasie redukcji wagi należy spożywać: duże ilości produktów zawierających błonnik (ciemne kasze, makarony, pieczywo,
otręby, płatki owsiane), dużo warzyw pod postacią surówek, soków owocowych, owoce spożywać w mniejszych ilościach
(dużo cukru) do godziny 17, chude twarogi, chude mięso (kurczak, indyk bez skóry, wołowina, jagnięcina). Do posiłków jako
dodatek dodawać łyżkę oliwy z oliwek, oleju rzepakowego, oleju lnianego, orzechy, nasiona dyni, słonecznika, siemię
lniane, świeże kiełki. Potrawy gotować, piec, grillować bez tłuszczu, dusić w rękawie, Ograniczyć smażenie, smażenie na
oleju, grillowanie na oleju, napoje kolorowe, nektary owocowe i soki z zagęszczonych soków, cukier, miód, słodycze,
czekolady, batony, ciasta, ciasteczka, białe pieczywo, biały ryż, kasze drobne, białe i drobne makarony, masło czekoladowe,
orzechowe, lody.

Jedzenie regularne to podstawa sukcesu! Nie należy rezygnować ze śniadania, gdyż daje ono energię na cały dzień. Więcej
o wpływie braku śniadania na funkcjonowanie w ciągu dnia znajdziesz na mojej stronie internetowej: dorotawasik.pl.

Pozdrawiam i trzymam kciuki. Przed Tobą długa droga, ale jestem pewna, że sobie poradzisz!



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc
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 LISTA ZAKUPÓW

 Chleb żytni razowy 105 g
 Płatki owsiane błyskawiczne Kupiec 50 g
 Wafle ryżowe naturalne Sonko 60 g (6 sztuk)
 Chleb graham Oskroba 30 g
 Chleb razowy Benus 140 g
 Ryż parboiled 80 g
 Mąka kukurydziana 20 g
 Ryż brązowy 90 g

 Ogórek kiszony 120 g (2 sztuki)
 Pomidor 550 g (3 i 1/4 sztuki)
 Jarmuż 60 g
 Marchew 90 g (2 sztuki)
 Papryka żółta 70 g (1/2 sztuki)
 Cukinia 110 g (1/3 sztuki)
 Sałata liść 20 g (4 sztuki)
 Brokuł 200 g (1/3 sztuki)
 Koperek świeży 12 g
 Marchewka z groszkiem SK 120 g
 Fasolka szparagowa zielona Hortex 200 g
 Papryka czerwona 100 g (1/3 sztuki)
 Rukola 20 g
 Szczypiorek 20 g (1 sztuka)
 Rzodkiewka 60 g (4 sztuki)
 Czosnek 8 g
 Kalafior 100 g (1/8 sztuki)
 Pietruszka, natka 12 g
 Soczewica czerwona Bio Planet 70 g
 Ziemniaki późne 100 g (1 sztuka)
 Buraki, gotowane 60 g (1/2 sztuki)

 Produkty zbożowe

 Warzywa



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc
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 LISTA ZAKUPÓW

 Jogurt naturalny 0% OSM 40 g
 Maślanka wiejska naturalna OSM 360 ml
 Serek wiejski lekki OSM Krasnystaw 100 g
 Ser kozi, miękki 20 g (1/6 sztuki)
 Mleko 0,5% SM Mlekovita 20 ml
 Jogurt naturalny 1,5% tł. 175 g
 Twaróg chudy kostka OSM w Łobżenicy 50 g
 Jogurt naturalny Bakoma 25 g
 Ser, Parmezan tarty 9 g

 Indyk, pierś bez skóry 100 g (1 sztuka)
 Jajka kurze, całe 100 g (2 sztuki)
 Szynka, z indyka 30 g

 Olej rzepakowy tłoczony na zimno 10 ml
 Masło 15 g
 Oliwa z oliwek 8 ml

 Tuńczyk kawałki w sosie własnym Abbey Foods 90 g
 Dorsz świeży, filety bez skóry 100 g (1 sztuka)

 Słonecznik łuskany 20 g
 Grejpfrut czerwony 260 g (1 sztuka)
 Rodzynki suszone 30 g
 Siemię lniane 10 g
 Cytryna 40 g (1/2 sztuki)
 Jabłko 180 g (1 sztuka)

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze

 Ryby i owoce morza

 Owoce, orzechy i nasiona



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej

kobiety przy umiarkowanej aktywnośc
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 LISTA ZAKUPÓW

 Kiwi 75 g (1 sztuka)
 Ananas 60 g (1/8 sztuki)
 Migdały płatki Sun Grown 10 g
 Truskawki 150 g
 Daktyle, suszone 22 g
 Czarne jagody 100 g
 Sezam, nasiona 10 g
 Orzeszki pinii 12 g

 Sok pomidorowy Hortex 230 ml
 Woda 400 ml
 Sok wielowarzywny + imbir Agros Nova 240 ml
 Kawa prawdziwa, parzona 200 ml

 Cynamon 1 g
 Przyprawy - curry, proszek 5 g
 Przyprawy - pieprz czarny, suszony 6 g
 Sól morska Sante 6 g
 Przyprawy - bazylia, suszona 1 g
 Bulion warzywny 250 ml
 Przyprawy - kurkuma, mielona 2 g

 Mleko migdałowe, bio 50 ml

 Napoje

 Przyprawy

 Produkty wegetariańskie



 3 dniowa dieta odchudzająca 1600 kcal dla pracującej kobiety przy umiarkowanej

aktywnośc

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Śniadanie (6:00)

Jogurt naturalny 0% OSM
Ogórek kiszony
Pomidor
Słonecznik łuskany
Kanapka z tuńczykiem

Śniadanie (6:00)

Siemię lniane
Cytryna
Jabłko
Jarmuż
Kiwi
Płatki owsiane błyskawiczne
Kupiec
Woda

Śniadanie (6:00)

Kanapki z twarożkiem z
rzodkiewką i szczypiorkiem

    

Drugie śniadanie (9:00)

Grejpfrut czerwony
Rodzynki suszone
Kawa z mlekiem migdałowym i
cynamonem

Drugie śniadanie (9:00)

Jogurt ze słonecznikiem i
jagodami

Drugie śniadanie (9:00)

Ananas
Migdały płatki Sun Grown
Truskawki
Woda

    

Obiad (13:00)

Sok pomidorowy Hortex
Indyk z ryżem w curry z
brokułami

Obiad (13:00)

Burgery z dorsza z fasolką
szparagową i sezamem

Obiad (13:00)

Chleb graham Oskroba
ZUPA JARZYNOWA Z CUKINIĄ I
SOCZEWICĄ

    

Podwieczorek (16:00)

Maślanka wiejska naturalna
OSM

Podwieczorek (16:00)

Sok wielowarzywny + imbir
Agros Nova
Wafle ryżowe naturalne Sonko

Podwieczorek (16:00)

Daktyle, suszone
Marchew
Papryka żółta
Serek wiejski lekki OSM
Krasnystaw

    

Kolacja (19:00)

Chleb żytni razowy
JAJECZNICA Z GROSZKIEM I
MARCHEWKĄ

Kolacja (19:00)

Grzanki skropione oliwą, z
wędliną i warzywami.

Kolacja (19:00)

Cukinia
Ser kozi, miękki
Wafle ryżowe naturalne Sonko
PESTO Z PIECZONYCH
BURACZKÓW

    

 


