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 3 dni dieta normalizująca

Owsianka buraczana (502 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Siemię lniane - 1 łyżka (10 g)
Buraki - 1 sztuka (100 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 4 łyżki (100 g)
Miód pszczeli nektarowy gryczany "Apipol" - 1 łyżka (25 g)
Morwa biała, suszona Bio Planet - 1/2 garści (15 g)
Otręby 4 zbóż RADIX-BIS - 2 łyżki (8 g)
Płatki owsiane błyskawiczne Kupiec - 4 łyżki (40 g)
Wiórki kokosowe Bakalland - 1 łyżka (6 g)

 Przygotowanie:

Burak ścieram na tarce o drobnych oczkach, podgrzewam
na patelni bez tłuszczu w wodzie.
Płatki, otręby, len, morwę i wiórki mieszam. Dodaję
odrobinę soli i miodu i zalewam wodą. Gotuję. 
Jak owsianka zacznie bulgotać i gęstnieć, maksymalnie
zmniejszam moc palnika, dodaję buraka i czekam kilka
minut. Dodaję zsiadłe mleko, jogurt naturalny lub kefir i
mieszam. Przelewam zawartość do naczynia. Posypuję
wiórkami kokosowymi.

Gruszka (71 kcal) 1 sztuka (130 g)

Jabłko (83 kcal) 1 sztuka (180 g)

Mleko wypasione 2% SM Mlekovita (10 kcal) 1/8 szklanki (20 ml)

Przyprawy - cynamon, mielony (5 kcal) 1/2 łyżeczki (2 g)

Rodzynki suszone (42 kcal) 1/2 garści (15 g)

Rozpuszczalna kawa zbożowa "inka" Biogran (35 kcal) 1/8 szklanki (10 g)

Sok wielowarzywny + żeń-szeń Agros Nova (68 kcal) 1 szklanka (250 ml)
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 JADŁOSPIS

 01.08.2019 (Czwartek)

 07:00 Śniadanie (502 kcal)

 PRZEPIS: Owsianka buraczana (1 PORCJA)

 Do posiłku należy napić się herbaty bez cukru, najlepiej zielonej lub czerwonej, gdyż poprawi ona przemianę materii i
pobudzi organizm.

 10:00 Drugie śniadanie (246 kcal)

 Zamiast zwykłego mleka krowiego możesz użyć mleka migdałowego, sojowego, kokosowego lub innego bez laktozy. Kawę
pij bez cukru. Jeżeli zazwyczaj słodzisz kawę, to tym razem postaraj się dodać o połowę mniej cukru niż zazwyczaj. To
świetny początek zmian! :)
Przygotuj owocową sałatkę: pokrój jabłko, gruszkę w kostkę lub paski, wsyp rodzynki i dopraw cynamonem.

 13:00 Obiad (813 kcal)



 3 dni dieta normalizująca

ŁOSOŚ Z SOSEM ŚLIWKOWYM I SALSĄ MANGO (745 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cynamon - 1/2 łyżeczki (2 g)
Cytryna - 1/2 sztuki (40 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Dziki łosoś pacyficzny filet Uhrenholt A/S - 100 g
Mango - 1/2 sztuki (140 g)
Mięta pieprzowa, świeża - 2 łyżeczki (10 g)
Ocet winny, balsamiczny - 4 łyżki (24 ml)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Quinoa Bio Planet - 1/2 szklanki (50 g)
Syrop klonowy - 2 łyżeczki (10 ml)
Śliwka - 3 sztuki (165 g)
Sól morska Sante - 5 szczypt (5 g)

 Przygotowanie:

Łosoś: Filet podzielić na 2 porcje. Odciąć skórkę.
Doprawić solą, pieprzem, skropić 2 łyżkami soku z cytryny,
1 łyżeczką oliwy, 1 łyżeczką octu balsamicznego i 1
łyżeczką cukru trzcinowego lub syropu klonowego.
Odstawić do zamarynowania, w międzyczasie 1-2 razy
przewrócić na drugą stronę.
Quinoa: Komosę wsypać do rondelka, wlać 1 szklankę
wody, doprawić solą, pieprzem, dodać pół łyżeczki soku z
cytryny i pół ząbka czosnku. Przykryć i gotować pod
przykryciem na minimalnym ogniu przez ok. 15-20 minut
do czasu aż komosa wchłonie całą wodę.
Sos śliwkowy: Do garnuszka lub małego rondelka włożyć
3/4 śliwek (bez pestek), dodać 3 łyżki octu
balsamicznego, łyżkę cukru lub syropu klonowego, trochę
soku z cytryny, chili, cynamon, doprawić solą i pieprzem.
Zmiksować ręcznym blenderem, zagotować. Gotować
jeszcze przez ok. 4 minuty, na koniec można jeszcze raz
dokładnie zmiksować.
Salsa mango: Mango obrać, pokroić w kosteczkę,
wymieszać w miseczce z posiekaną miętą, 1 łyżką soku z
cytryny lub limonki.
Rozgrzać patelnię i grillować filety przez ok. 4 minuty,
skropić resztą marynaty, po chwili przewrócić na drugą
stronę i grillować jeszcze przez kolejne ok. 4 minuty.
Ułożyć filety na talerzu, dodać obok komosę ryżową,
dodać salsę z mango i polać wszystko sosem śliwkowym.

Dynia, pestki (84 kcal) 1 garść (15 g)

Kefir z dżemem (182 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Dżem niskosłodzony malinowy Stoczek - 3 łyżeczki (45 g)
Kefir naturalny 1,5% OSM - 1 szklanka (220 ml)

 Przygotowanie:

Kefir wymieszaj z dżemem.

foto: Freepik.com
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 JADŁOSPIS

 PRZEPIS: ŁOSOŚ Z SOSEM ŚLIWKOWYM I SALSĄ MANGO (1 PORCJA)

 16:00 Podwieczorek (266 kcal)

 PRZEPIS: Kefir z dżemem (1 PORCJA)



 3 dni dieta normalizująca

Chleb wielozbożowy pełnoziarnisty "ZŁOTY KŁOS" (254 kcal) 2 kromki (140 g)

Masło (33 kcal) 1 łyżeczka (5 g)

JAJECZNICA Z GROSZKIEM I MARCHEWKĄ (202 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)
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 bez tłuszczu wylać jajka,
marchewkę z groszkiem, doprawić solą, pieprzem lub
ulubionymi przyprawami. Dokładnie wymieszać. Można
podawać z pokrojonym świeżym koperkiem.
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 JADŁOSPIS

 Dżem może być malinowy, truskawkowy, aroniowy, z czarnej porzeczki, wieloowocowy, ale niskosłodzony.
Do kefiru z dżemem dodaj pestki dyni.

 20:00 Kolacja (489 kcal)

 PRZEPIS: JAJECZNICA Z GROSZKIEM I MARCHEWKĄ (1 PORCJA)

 Do picia herbata owocowa lub ziołowa bez cukru.

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 2316 kcal
Białko: 84.9 g
Tłuszcz: 69.3 g
Węglowodany ogółem: 343.18 g
Błonnik pokarmowy: 27.3 g
Cholesterol: 424 mg
Woda: 796.68 g
Kwasy tłuszczowe nasycone ogółem: 16.52 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone ogółem: 21.56 g

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone ogółem: 9.95 g
Wapń: 417.29 mg
Magnez: 417.07 mg
Żelazo: 14.9 mg
Witamina A: 2417.19 μg
Witamina D: 1.74 μg
Witamina E: 13.31 mg
Witamina B12: 2.98 μg
Witamina C: 125.76 mg



 3 dni dieta normalizująca

Sałatka z kurczakiem i papryką (507 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cebula czerwona - 1 sztuka (100 g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry - 1 sztuka (200 g)
Musztarda bez dodatku cukru - 1 łyżeczka (10 g)
Ocet jabłkowy - 5 łyżeczek (15 ml)
Olej rzepakowy, uniwersalny - 1 łyżka (10 ml)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115 g)
Papryka zielona - 3/4 sztuki (115 g)
Przyprawy - curry, proszek - 1 łyżeczka (3 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)
Sałata liść - 15 sztuk (75 g)

 Przygotowanie:

Pokroić kurczaka w kostkę, przyprawić curry i usmażyć na
rozgrzanej patelni, na niewielkiej ilości oleju lub też
usmażyć kurczaka bez oleju na specjalnej patelni do tego
wykonanej, teflonowej. W międzyczasie przygotować
warzywa. Na talerz nałożyć sałatę. Paprykę i cebulę
pokroić w krążki lub paski i wrzucić na sałatę. Dodać
kurczaka i całość polać sosem z oliwy, octu, musztardy,
niewielkiej ilości soli i pieprzu.

Jogurt naturalny probiotyczny Jana (87 kcal) 4 łyżki (100 g)

Mix studencki Bakalland (59 kcal) 1 łyżka (15 g)

Mleko wypasione 2% SM Mlekovita (10 kcal) 1/8 szklanki (20 ml)

Rozpuszczalna kawa zbożowa "inka" Biogran (35 kcal) 1/8 szklanki (10 g)

Truskawki (42 kcal) 1 szklanka (150 g)

Złotokłose ciastka owsiane LU (224 kcal) 4 sztuki (48 g)

Sok z granatu Vitapol (100 kcal) 1 szklanka (250 ml)
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 JADŁOSPIS

 02.08.2019 (Piątek)

 07:00 Śniadanie (507 kcal)

 PRZEPIS: Sałatka z kurczakiem i papryką (1 PORCJA)

 Napić się zwykłej czarnej herbaty bez cukru, z cytryną.

 10:00 Drugie śniadanie (233 kcal)

 Mleko krowie możesz zastąpić mlekiem sojowym, kokosowym, migdałowym lub innym bezlaktozowym. Do kawy nie używaj
cukru. Jeżeli zazwyczaj słodziłeś, to tym razem użyj o połowę mniej cukru niż zazwyczaj. Jesteś do jak najlepszej drogi do
zmiany na lepsze. Może w przyszłości całkowicie odzwyczaisz się od cukru. Wierzę w Ciebie! Możesz też zastąpić cukier
miodem.
Truskawki (lub maliny, jagody, jeżyny) wymieszaj z jogurtem i mieszanką studencką.

 13:00 Obiad (824 kcal)



 3 dni dieta normalizująca

Zupa krem z cukinii i kalafiora z pełnoziarnistymi grzankami (500 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1 łyżka (10 ml)
Cebula - 1/4 sztuki (25 g)
Chleb pełnoziarnisty Fedon - 1/4 kromki (20 g)
Cukinia - 1/3 sztuki (75 g)
Jogurt naturalny typ grecki Bakoma - 5 łyżek (100 g)
Kalafior - 1/8 sztuki (100 g)
Marchew - 2/3 sztuki (30 g)
Papryka chili - 1/8 sztuki (1 g)
Pietruszka, korzeń - 1/3 sztuki (30 g)
Pietruszka, natka - 1 i 2/3 łyżeczki (10 g)
Przyprawy - kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1 g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (15 g)
Słonecznik łuskany - 3 łyżki (30 g)
Sól Himalajska Sante 350g - 1/5 łyżeczki (1 g)
Woda - 1 szklanka (250 ml)

 Przygotowanie:

Warzywa obrać i pokroić, wrzucić do wrzątku i gotować
pod przykryciem ok. 25 min. do momentu, kiedy staną się
miękkie.Do ugotowanych warzyw dodać jogurt. Doprawić
solą, kurkumą i chili, zmiksować. Pokroić chleb w kostkę
na grzanki i smażyć na patelni bez oleju. przełożyć grzanki
na talerz. Na rozgrzanej patelni zarumienić nasiona
słonecznika. Dodać łyżkę oleju rzepakowego tłoczonego
na zimno. Gotową zupę podawać z przygotowanymi
samodzielnie grzankami pełnoziarnistymi i słonecznikiem.
Można zupę udekorować pociętą natką pietruszki.

Koktajl z melona i ogórka (315 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Cytryna - 1/2 sztuki (40 g)
Kwaśne mleko 0% Arla Foods - 1 szklanka (240 g)
Melon żółty Jaffa Sweetie - 1/2 sztuki (350 g)
Mięta pieprzowa, świeża - 2 łyżeczki (10 g)
Miód pszczeli wielokwiatowy nektarowy "Sądecki Bartnik" -
1 łyżka (25 g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90 g)

 Przygotowanie:

Melona obierz, wyjmij pestki i pokrój na mniejsze kawałki.
Wyciśnij sok z cytryny. Pokrój ogórka. Wszystkie składniki
razem zblenduj. Na koniec udekoruj koktajl – ułóż
plasterki ogórka i listki świeżej mięty.
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 JADŁOSPIS

 PRZEPIS: Zupa krem z cukinii i kalafiora z pełnoziarnistymi grzankami (1 PORCJA)

 16:00 Podwieczorek (315 kcal)

 PRZEPIS: Koktajl z melona i ogórka (1 PORCJA)



 3 dni dieta normalizująca

Kanapka z mozzarellą, szynką i ogórkiem kiszonym (434 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Chleb żytni pełnoziarnisty - 2 kromki (80 g)
Musztarda miodowa Kamis - 1 łyżeczka (10 g)
Ogórek kiszony - 2 sztuki (120 g)
Pietruszka, natka - 2 łyżeczki (12 g)
Rukola - 1 garść (20 g)
Ser mozzarella Carrefour - 1/3 sztuki (40 g)
Słonecznik łuskany - 2 łyżki (20 g)
Szynka, z piersi kurczaka - 1 plaster (15 g)

 Przygotowanie:

Na rozgrzanej teflonowej patelni przysmaż łuskane
nasiona słonecznika, tak żeby się zarumieniły. Pieczywo
posmaruj musztardą, ułóż na nim rukolę , liście pietruszki,
pokrojoną w plastry mozzarellę, szynkę oraz pokrojonego
ogórka lub pomidora. Posyp słonecznikiem. Jak masz
ochotę, posyp również ulubionymi ziołami.

Sok pomarańczowy 100% bez dodatku cukru Toma (108 kcal) 1 szklanka (250 ml)
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 JADŁOSPIS

 20:00 Kolacja (434 kcal)

 PRZEPIS: Kanapka z mozzarellą, szynką i ogórkiem kiszonym (1 PORCJA)

 Do picia szklanka wody mineralnej niegazowanej lub słaba herbata czarna z kilkoma truskawkami, bez cukru.

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 2313 kcal
Białko: 115.74 g
Tłuszcz: 96.67 g
Węglowodany ogółem: 268.46 g
Błonnik pokarmowy: 35.54 g
Cholesterol: 158.1 mg
Woda: 1181.87 g
Kwasy tłuszczowe nasycone ogółem: 12.07 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone ogółem: 28.04 g

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone ogółem: 24.64 g
Wapń: 762.79 mg
Magnez: 615.63 mg
Żelazo: 15.9 mg
Witamina A: 2150.84 μg
Witamina D: 6.4 μg
Witamina E: 32.37 mg
Witamina B12: 1.91 μg
Witamina C: 613.97 mg

 03.08.2019 (Sobota)

 07:00 Śniadanie (542 kcal)



 3 dni dieta normalizująca

Kanapka z mozzarellą, szynką i ogórkiem kiszonym (434 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Chleb żytni pełnoziarnisty - 2 kromki (80 g)
Musztarda miodowa Kamis - 1 łyżeczka (10 g)
Ogórek kiszony - 2 sztuki (120 g)
Pietruszka, natka - 2 łyżeczki (12 g)
Rukola - 1 garść (20 g)
Ser mozzarella Carrefour - 1/3 sztuki (40 g)
Słonecznik łuskany - 2 łyżki (20 g)
Szynka, z piersi kurczaka - 1 plaster (15 g)

 Przygotowanie:

Na rozgrzanej teflonowej patelni przysmaż łuskane
nasiona słonecznika, tak żeby się zarumieniły. Pieczywo
posmaruj musztardą, ułóż na nim rukolę , liście pietruszki,
pokrojoną w plastry mozzarellę, szynkę oraz pokrojonego
ogórka lub pomidora. Posyp słonecznikiem. Jak masz
ochotę, posyp również ulubionymi ziołami.

Mleko wypasione 2% SM Mlekovita (10 kcal) 1/8 szklanki (20 ml)

Rozpuszczalna kawa zbożowa "inka" Biogran (35 kcal) 1/8 szklanki (10 g)

Sałatka z jajkiem i wędliną (198 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jajka kurze, całe - 1 sztuka (50 g)
Jogurt naturalny 1,5% tł. - 1 łyżka (25 g)
Majonez lekki Unilever - 1/2 łyżki (15 g)
Musztarda sarepska Kamis - 1 łyżeczka (10 g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90 g)
Ogórek kiszony - 2 sztuki (120 g)
Pietruszka, natka - 2 łyżeczki (12 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Szynka delikatesowa z kurcząt Drobimex - 2 plastry (30 g)
Cebula dymka - 1 sztuka (20 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Ugotowane jajko, cebulę i ogórek pokrój w drobną kostkę,
a szynkę w paseczki. Posiekaj pietruszkę i połącz ze sobą
wszystkie składniki.

Przygotuj sos do sałatki: majonez light wymieszaj z
jogurtem naturalnym i musztardą. Dopraw solą i pieprzem.
Dodaj sos do sałatki, wymieszaj i gotowe.
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 JADŁOSPIS

 PRZEPIS: Kanapka z mozzarellą, szynką i ogórkiem kiszonym (1 PORCJA)

 Zamiast ogórka kiszonego możesz użyć pomidora.
Zamiast soku pomarańczowego może być sok grejpfrutowy, jabłkowy lub jednodniowy marchwiowy. Ważne, żeby był jak
najbardziej naturalny bez dodatku cukru.

 10:00 Drugie śniadanie (243 kcal)

 PRZEPIS: Sałatka z jajkiem i wędliną (1 PORCJA)

 Postaraj się i tym razem nie słodzić kawy lub użyj odrobinę mniej cukru niż dzień wcześniej. Szykują się wielkie zmiany w
Twoim jadłospisie i całym życiu. Na lepsze oczywiście!!! Gratuluję:)



 3 dni dieta normalizująca

Fasolka szparagowa zielona Hortex (72 kcal) 1 szklanka (230 g)

Sok czarna porzeczka MWS (160 kcal) 1 szklanka (250 ml)

KOTLETY RUSKIE (522 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Bułka tarta - 1/6 szklanki (20 g)
Cebula - 1/2 sztuki (50 g)
Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Olej kokosowy - 1 łyżka (10 ml)
Pietruszka, natka - 2 łyżeczki (12 g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g)
Twaróg chudy kostka OSM w Łobżenicy - 1/2 kostki (50 g)
Ziemniaki późne - 2 sztuki (180 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Ziemniaki obrać, ugotować w osolonej wodzie, odcedzić,
rozgnieść, całkowicie odparować i ostudzić. Przełożyć do
dużej miski.
Cebulę obrać, pokroić w kosteczkę i zeszklić na oleju z
wodą, następnie delikatnie zrumienić. Dodać do
ziemniaków.
Ser rozgnieść widelcem i włożyć do miski. Wbić 1 jajko,
doprawić solą, pieprzem i pieprzem ziołowym (ok. 1/2
łyżeczki), dodać bułki tarte lub płatków owsianych lub
amarantusa jeżeli całość jest zbyt mokra i trudno ulepić
kotlety. Dodać pietruszkę. Dokładnie wyrobić dłonią na
jednolitą masę.
Uformować z niej kotlety, obtaczać w roztrzepanym jajku,
następnie w bułce tartej. Usmażyć na patelni bez tłuszczu,
ewentualnie w 1 łyżce oleju rzepakowego lub kokosowego
i podawać.

Kakaowo-bananowy deser z migdałami (306 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Banan - 1 sztuka (120 g)
Kakao ciemne Gellwe - 1/2 łyżki (5 g)
Maślanka naturalna "Mlekpol" - 3/4 szklanki (200 ml)
Migdały - 1 łyżka (15 g)

 Przygotowanie:

Banana zmiksuj z maślanką i kakao. Posyp posiekanymi
migdałami.

Bułka grahamka (252 kcal) 1 sztuka (100 g)

Ogórek kiszony (7 kcal) 1 sztuka (60 g)

Oliwki czarne, bez pestek (19 kcal) 5 sztuk (15 g)
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 JADŁOSPIS

 13:00 Obiad (754 kcal)

 PRZEPIS: KOTLETY RUSKIE (1 PORCJA)

 16:00 Podwieczorek (306 kcal)

 PRZEPIS: Kakaowo-bananowy deser z migdałami (1 PORCJA)

 20:00 Kolacja (452 kcal)



 3 dni dieta normalizująca

Papryka czerwona (28 kcal) 1/3 sztuki (100 g)

Papryka zielona (9 kcal) 1/3 sztuki (45 g)

Papryka żółta (13 kcal) 1/3 sztuki (45 g)

SMALEC Z FASOLI (128 kcal) 4 porcje

 Składniki:

Fasola biała, z puszki/słoika - 1/8 szklanki (20 g)
Oliwa z oliwek - 1/8 łyżki (1 ml)
Przyprawy - pieprz biały, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Cebula dymka - 1/8 sztuki (2 g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1 g)

 Przygotowanie:

Fasolę odcedzić zachowując kilka łyżek zalewy. Cebulę
obrać i pokroić w kosteczkę, wrzucić na patelnię i zeszklić
w wodzie. 
Dodać do fasoli i całość rozgnieść blenderem. W razie
potrzeby można dodać trochę zachowanej zalewy, gdyby
pasta wyszła za sucha. Dodać oliwy z oliwek, soli, pieprzu
i ulubionych przypraw. 
Można też zamiast blendować użyć widelca i rozgnieść,
żeby masa nie była zbyt gładka.
WSKAZÓWKI
Jak ugotować białą fasolę: 1 szklankę białej fasoli zalać 3
szklankami zimnej wody i zostawić do namoczenia na
całą noc. Następnego dnia dodać szczyptę soli i
zagotować. Przykryć i gotować do miękkości przez około
2 - 3 godziny (w zależności od wielkości fasoli i rodzaju).
W razie potrzeby uzupełnić wodę. Odmierzyć potrzebną
ilość do przepisu.

Jedna porcja to jedna łyżka, czyli ok 20 g.
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 JADŁOSPIS

 PRZEPIS: SMALEC Z FASOLI (1 PORCJA)

 Fasolowy smalec nałóż na bułkę. Przygotuj sałatkę: pokrój papryki w paski, ogórka w plasterki i oliwki na pół. Pij herbatę
czarną z cytryną bez cukru.

Wartości odżywcze:

Energia (kcal): 2297 kcal
Białko: 108.8 g
Tłuszcz: 69.09 g
Węglowodany ogółem: 332.06 g
Błonnik pokarmowy: 45.25 g
Cholesterol: 611 mg
Woda: 1377.34 g
Kwasy tłuszczowe nasycone ogółem: 24.15 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone ogółem: 22.65 g

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone ogółem: 12.87 g
Wapń: 1134.49 mg
Magnez: 719.56 mg
Żelazo: 22.63 mg
Witamina A: 1628.92 μg
Witamina D: 9.01 μg
Witamina E: 21.36 mg
Witamina B12: 4.68 μg
Witamina C: 445.64 mg



 3 dni dieta normalizująca
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 JADŁOSPIS

 ZALECENIA DO DIETY

 Oprócz zróżnicowanej diety, warto jest się codziennie odrobinę poruszać. Czy to z rana przed pracą, czy wieczorem po
pracy, minimum 30 minut dziennie. Dobrym pomysłem jest zróżnicowanie treningu: szybkie chodzenie, basen, jazda na
rowerze lub rolkach, bieganie.
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 LISTA ZAKUPÓW

 Chleb wielozbożowy pełnoziarnisty "ZŁOTY KŁOS" 140 g
 Bułka grahamka 100 g (1 sztuka)
 Otręby 4 zbóż RADIX-BIS 8 g
 Płatki owsiane błyskawiczne Kupiec 40 g
 Quinoa Bio Planet 50 g
 Chleb pełnoziarnisty Fedon 20 g
 Chleb żytni pełnoziarnisty 160 g
 Bułka tarta 20 g

 Fasolka szparagowa zielona Hortex 230 g
 Ogórek kiszony 420 g (7 sztuk)
 Oliwki czarne, bez pestek 15 g (5 sztuk)
 Papryka czerwona 215 g (1 sztuka)
 Papryka zielona 160 g (1 i 1/4 sztuki)
 Papryka żółta 45 g (1/3 sztuki)
 Buraki 100 g (1 sztuka)
 Czosnek 5 g
 Koperek świeży 12 g
 Marchewka z groszkiem SK 120 g
 Cebula czerwona 100 g (1 sztuka)
 Sałata liść 75 g (15 sztuk)
 Cebula 75 g (3/4 sztuki)
 Cukinia 75 g (1/3 sztuki)
 Kalafior 100 g (1/8 sztuki)
 Marchew 30 g (2/3 sztuki)
 Papryka chili 1 g (1/8 sztuki)
 Pietruszka, korzeń 30 g (1/3 sztuki)
 Pietruszka, natka 58 g
 Seler korzeniowy 15 g (1/8 sztuki)
 Ogórek 180 g (1 sztuka)
 Rukola 40 g

 Produkty zbożowe

 Warzywa



 3 dni dieta normalizująca

 2

 LISTA ZAKUPÓW

 Cebula dymka 28 g (1 i 1/3 sztuki)
 Ziemniaki późne 180 g (2 sztuki)
 Fasola biała, z puszki/słoika 80 g

 Mleko wypasione 2% SM Mlekovita 60 ml
 Jogurt naturalny probiotyczny Jana 100 g
 Kefir naturalny 1,5% OSM 220 ml
 Jogurt naturalny 1,5% tł. 125 g
 Jogurt naturalny typ grecki Bakoma 100 g
 Kwaśne mleko 0% Arla Foods 240 g
 Ser mozzarella Carrefour 80 g (2/3 sztuki)
 Twaróg chudy kostka OSM w Łobżenicy 50 g
 Maślanka naturalna "Mlekpol" 200 ml

 Jajka kurze, całe 250 g (5 sztuk)
 Kurczak brojler, pierś bez skóry 200 g (1 sztuka)
 Szynka, z piersi kurczaka 30 g
 Szynka delikatesowa z kurcząt Drobimex 30 g

 Masło 5 g
 Oliwa z oliwek 24 ml
 Olej rzepakowy, uniwersalny 10 ml
 Olej rzepakowy tłoczony na zimno 10 ml
 Olej kokosowy 10 ml

 Złotokłose ciastka owsiane LU 48 g (4 sztuki)
 Dżem niskosłodzony malinowy Stoczek 45 g
 Miód pszczeli nektarowy gryczany "Apipol" 25 g
 Syrop klonowy 10 ml

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze

 Cukier i słodycze
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 LISTA ZAKUPÓW

 Miód pszczeli wielokwiatowy nektarowy "Sądecki Bartnik" 25 g
 Kakao ciemne Gellwe 5 g

 Dziki łosoś pacyficzny filet Uhrenholt A/S 100 g

 Gruszka 130 g (1 sztuka)
 Jabłko 180 g (1 sztuka)
 Rodzynki suszone 15 g
 Dynia, pestki 15 g
 Mix studencki Bakalland 15 g
 Truskawki 150 g
 Siemię lniane 10 g
 Morwa biała, suszona Bio Planet 15 g
 Wiórki kokosowe Bakalland 6 g
 Cytryna 80 g (1 sztuka)
 Mango 140 g (1/2 sztuki)
 Śliwka 165 g (3 sztuki)
 Słonecznik łuskany 70 g
 Melon żółty Jaffa Sweetie 350 g (1/2 sztuki)
 Banan 120 g (1 sztuka)
 Migdały 15 g

 Rozpuszczalna kawa zbożowa "inka" Biogran 30 g
 Sok wielowarzywny + żeń-szeń Agros Nova 250 ml
 Sok z granatu Vitapol 250 ml
 Sok pomarańczowy 100% bez dodatku cukru Toma 250 ml
 Sok czarna porzeczka MWS 250 ml
 Woda 250 ml

 Ryby i owoce morza

 Owoce, orzechy i nasiona

 Napoje

 Przyprawy
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 LISTA ZAKUPÓW

 Przyprawy - cynamon, mielony 2 g
 Cynamon 2 g
 Mięta pieprzowa, świeża 20 g
 Ocet winny, balsamiczny 24 ml
 Przyprawy - papryka chili, w proszku 1 g
 Przyprawy - pieprz czarny, suszony 5 g
 Sól morska Sante 13 g
 Musztarda bez dodatku cukru 10 g
 Ocet jabłkowy 15 ml
 Przyprawy - curry, proszek 3 g
 Przyprawy - kurkuma, mielona 1 g
 Sól Himalajska Sante 350g 1 g
 Musztarda miodowa Kamis 20 g
 Majonez lekki Unilever 15 g
 Musztarda sarepska Kamis 10 g
 Przyprawy - pieprz biały, suszony 4 g



 3 dni dieta normalizująca

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek (01.08.2019) Piątek (02.08.2019) Sobota (03.08.2019) Niedziela

   Śniadanie (7:00)

Owsianka buraczana

Śniadanie (7:00)

Sałatka z kurczakiem i papryką

Śniadanie (7:00)

Sok pomarańczowy 100% bez
dodatku cukru Toma
Kanapka z mozzarellą, szynką i
ogórkiem kiszonym 

 

   Drugie śniadanie (10:00)

Gruszka
Jabłko
Mleko wypasione 2% SM
Mlekovita
Przyprawy - cynamon, mielony
Rodzynki suszone
Rozpuszczalna kawa zbożowa
"inka" Biogran

Drugie śniadanie (10:00)

Jogurt naturalny probiotyczny
Jana
Mix studencki Bakalland
Mleko wypasione 2% SM
Mlekovita
Rozpuszczalna kawa zbożowa
"inka" Biogran
Truskawki

Drugie śniadanie (10:00)

Mleko wypasione 2% SM
Mlekovita
Rozpuszczalna kawa zbożowa
"inka" Biogran
Sałatka z jajkiem i wędliną

 

   Obiad (13:00)

Sok wielowarzywny + żeń-szeń
Agros Nova
ŁOSOŚ Z SOSEM ŚLIWKOWYM I
SALSĄ MANGO

Obiad (13:00)

Złotokłose ciastka owsiane LU
Sok z granatu Vitapol
Zupa krem z cukinii i kalafiora z
pełnoziarnistymi grzankami

Obiad (13:00)

Fasolka szparagowa zielona
Hortex
Sok czarna porzeczka MWS
KOTLETY RUSKIE

 

   Podwieczorek (16:00)

Dynia, pestki
Kefir z dżemem

Podwieczorek (16:00)

Koktajl z melona i ogórka

Podwieczorek (16:00)

Kakaowo-bananowy deser z
migdałami

 

   Kolacja (20:00)

Chleb wielozbożowy
pełnoziarnisty "ZŁOTY KŁOS"
Masło
JAJECZNICA Z GROSZKIEM I
MARCHEWKĄ

Kolacja (20:00)

Kanapka z mozzarellą, szynką i
ogórkiem kiszonym 

Kolacja (20:00)

Bułka grahamka
Ogórek kiszony
Oliwki czarne, bez pestek
Papryka czerwona
Papryka zielona
Papryka żółta
SMALEC Z FASOLI

 

 


