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ZBOŻOWE MUSLI BEZ DODATKU CUKRU LUB SYROPU  
(w zależności od upodobań dodaj mleko lub jogurt naturalny) podawaj z dodatkiem  
orzechów i garścią owoców leśnych (jagody, borówki, maliny – poza sezonem świetnie 
sprawdzą się też owoce mrożone lub suszone).

i  śniadanie

SZPINAKOWE CURRY Z KALAFIOREM I KURCZAKIEM
Gotową pastę curry podsmaż z czosnkiem, cebulą i imbirem, dodaj mleko kokosowe, 
pokrojonego w kostkę kurczaka i różyczki kalafiora. Dopraw do smaku i dodaj kilka  
garści świeżego szpinaku. Podawaj z ugotowanym na sypko ryżem.

obiad

LEKKA SAŁATKA Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM
Ulubioną sałatę podziel na mniejsze części, dodaj pokrojonego w kostkę pomidora,  
zielonego ogórka i odrobinę czerwonej cebuli. Wędzonego łososia porwij na kawałki  
i dodaj do warzyw. Całość skrop oliwą z oliwek z dodatkiem soku cytryny.  
Dopraw do smaku. Podawaj z razową bułeczką.

kolacja

POKRÓJ W SŁUPKI ULUBIONE WARZYWA, takie jak ogórek, 
marchewka, papryka i podaj je z jogurtowo-ziołowym dipem (gęsty  
jogurt wymieszaj z posiekanymi świeżymi ziołami np. bazylią, oregano,  
szczypiorkiem, dopraw solą, pieprzem i ewentualnie czosnkiem).  
Całość uzupełnij szklanką bogatego w potas soku pomidorowego.

ii  śniadanie

DOMOWY KISIEL Z WIŚNI/ MALIN/ TRUSKAWEK  
Z DODATKIEM STARTEGO JABŁKA
Zblenduj wybrane owoce, w połowie szklanki wody rozpuść kilka łyżek mąki  
ziemniaczanej z cukrem i całość wlej do gotującej się wody (ok. 1 szklanki).  
Możesz w tym celu zamiast wody wykorzystać sok z tych owoców.  
Mieszaj do zagotowania. Zetrzyj jabłko na tarce i dodaj do gotowego kisielu.

podwieczorek
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SADZONE JAJKA Z ZIELONYM AKCENTEM
Na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju podsmaż świeży szpinak i pokrojone w cienkie 
plastry pomidory. Wbij jajka (staraj się nie rozbić żółtka) i dopraw solą z pieprzem.  
Przykryj i podsmażaj, aż warzywa zmiękną, a białko się zetnie. Podawaj  
z pełnoziarnistym pieczywem i szklanką soku pomarańczowego, który zwiększy  
wchłanianie żelaza ze szpinaku.

i  śniadanie

SZYBKA LASAGNE Z BAKŁAŻANEM
W żaroodpornym naczyniu układaj naprzemiennie warstwami ugotowane na  
półtwardo płaty makaronu lasagne, passatę pomidorową, doprawione oregano, 
solą i pieprzem podsmażone z cebulką mięso mielone z indyka i plastry  
grillowanego bakłażana. Całość posyp startym żółtym serem i zapiecz,  
aż makaron zmięknie, a ser się zarumieni.

obiad

RAZOWA BUŁECZKA Z PASTĄ Z BIAŁEGO SERA  
I WĘDZONEJ MAKRELI
Biały ser wymieszaj z kawałkami wędzonej makreli, dodaj szczypiorek,  
sól i pieprz do smaku. Podawaj z ulubionym pieczywem.

kolacja

KANAPKA Z TWAROŻKIEM z dodatkiem rzodkiewki,  
zielonego ogórka i szczypiorku.

ii  śniadanie

SEZONOWE OWOCE POD KRUSZONKĄ
Ulubione sezonowe owoce pokrój w niewielką kostkę i przełóż do  
naczynek, w których można zapiekać. Mąkę orkiszową wymieszaj  
z płatkami owsianymi, odrobiną brązowego cukru, cynamonem  
i masłem, tworząc kruszonkę – posyp nią owoce i zapiekaj  
w piekarniku, aż utworzy się chrupiąca skorupka, a owoce zmiękną.

podwieczorek
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PEŁNOZIARNISTE, CIEMNE PIECZYWO  
Z DOMOWĄ PASTĄ Z CZERWONEJ FASOLI   
(fasolę z puszki zblenduj na gładką masę, dodaj podsmażoną cebulkę  
i ulubione przyprawy do smaku). Do tego szklanka ulubionego soku 100%

i  śniadanie

PEŁNOZIARNISTY MAKARON Z CUKINIĄ
Ugotuj makaron, podsmaż z czosnkiem i chili plastry cukinii.  
Gdy cukinia zmięknie, dopraw ją do smaku i dodaj ugotowany makaron.  
Całość wymieszaj i posyp startym twardym serem np. parmezanem.

obiad

GRZANKI A’LA SAŁATKA CAPRESE
Razowe pieczywo pokrój w cienkie kromki, pokrój pomidora i ser 
mozzarella w plastry. Składniki ułóż na pełnoziarnistym pieczywie, 
skrop oliwą i dodaj suszone zioła z solą. Piecz w piekarniku z opcją 
„grill” aż ser się rozpuści, a pieczywo zarumieni.

kolacja

JOGURT NATURALNY, Z JABŁKIEM, CYNAMONEM  
I PŁATKAMI OWSIANYMI 
Do jogurtu dodaj płatki i pokrojone w kostkę jabłko,  
dodaj łyżeczkę cynamonu i miód do smaku.

ii  śniadanie

KOKTAJL NA MAŚLANCE
Zmiksuj banana i garść miękkich owoców – truskawek/ jagód, dodaj maślankę, 
dodaj łyżeczkę błyskawicznych płatków śniadaniowych.

podwieczorek
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JAJECZNICA Z POMIDORAMI I PIECZYWEM PEŁNOZIARNISTYM
Przygotowując jajecznicę, dodaj pokrojone drobno pomidory i szczypiorek.  
Podawaj z pełnoziarnistym pieczywem, a jeżeli lubisz – z chudą, drobiową wędliną.

i  śniadanie

SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM W SOSIE WŁASNYM Z PUSZKI I KUKURYDZĄ
Tuńczyka z puszki, wymieszaj z kukurydzą konserwową, dodaj pokrojonego  
w kostkę ogórka (może być świeży lub kiszony), pomidora i odrobinę cebuli.  
Całość dopraw do smaku. Podawaj z kromką pełnoziarnistego pieczywa.

ii  śniadanie

KASZA KUSKUS Z WARZYWAMI
Ugotowaną kaszę kuskus wymieszaj z pokrojonymi w drobną  
kostkę pomidorami, zielony ogórkiem i z krążkami selera naciowego.  
Całość skrop oliwą z oliwek, dopraw solą i pieprzem, a jeżeli lubisz 
możesz dodać też posiekany szczypiorek.

kolacja

DANIE MEKSYKAŃSKIE
Na rozgrzanej patelni podsmaż mięso mielone z indyka, z cebulą i czosnkiem.  
Dodaj pokrojoną w kostkę czerwoną paprykę i startą na tarce marchewkę, dołóż czerwoną 
fasolę z puszki i rozdrobnione pomidory (mogą być świeże lub z puszki). Dopraw suszonym  
oregano, cynamonem, chili i solą. Duś kilkanaście minut, aż wszystkie składniki zmiękną. 
Podawaj z ugotowanym ryżem i szklanką soku jabłkowego.

obiad

INDYJSKIE PIECZONE MARCHEWKI
Obrane marchewki pokrój w niezbyt duże słupki, posyp  
je przyprawą curry, solą i suszonym chili. Skrop oliwą  
i piecz w piekarniku aż zmiękną. Upieczone  
warzywa podawaj, jeżeli lubisz, z jogurtem  
greckim z dodatkiem soku z cytryny.

podwieczorek
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Przygotowując omlet do jajek dodaj świeże zioła – bazylię, szczypiorek,  
oregano. Dopraw do smaku i podawaj z prostą sałatką z pomidorów  
i zielonego ogórka oraz razową bułeczką.

i  śniadanie

ŁOSOŚ PO AZJATYCKU
Filet z łososia zamarynuj w sosie sojowym, chili i czosnku. Upiecz rybę w piekarniku. 
Podawaj z ugotowaną na parze fasolką szparagową i pieczonymi ziemniaczkami.

obiad

WARZYWNA SAŁATKA Z SEREM FETA
Pokrój pomidory, zielonego ogórka i paprykę w kostkę. Dodaj ulubioną sałatę, zielone 
oliwki i pokruszony ser feta. Całość polej dresingiem musztardowym (oliwa z oliwek, 
ocet balsamiczny, miód, delikatna musztarda, sól i pieprz do smaku), podawaj z kromką 
pełnoziarnistego pieczywa.

kolacja

PLACUSZKI Z CUKINII Z KOPERKOWYM JOGURTEM
Na tarce zetrzyj cukinię i cebulę, odsącz z nadmiaru wody, dodaj mąkę i jajko. 
Dopraw do smaku. Piecz w piekarniku na papierze do pieczenia, aż placuszki 
się zarumienią. Podawaj z jogurtem z dużą ilością świeżego koperku.

ii  śniadanie

NALEŚNIKI Z SEREM
Usmaż naleśniki. Półtłusty twaróg rozdrobnij widelcem i wymieszaj z chudą  
śmietaną, dodaj miód. Naleśniki posmaruj twarożkiem i podawaj z pokrojonymi  
w cząstki ulubionymi owocami. Całość uzupełnij szklanką soku marchwiowego.

podwieczorek
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TARTA NA CIEŚCIE FRANCUSKIM ZE SZPINAKIEM 
Podpieczony i ostudzony spód z ciasta francuskiego posmaruj kremowym serkiem,  
a na wierzch połóż podsmażony z czosnkiem i przyprawami szpinak (może być mrożony). 
Jeżeli lubisz możesz dodać pokrojone w plastry pomidory, a całość posypać twardym  
serem np. parmezanem. Całość zapiecz, aż wierzch się zrumieni, a ciasto do końca upiecze.

kolacja

TORTILLE Z KURCZAKIEM I WARZYWAMI
Pełnoziarniste tortille posmaruj delikatnym białym serkiem (możesz też wykorzystać 
humus z II śniadania), dodaj podsmażone kawałki kurczaka i świeże warzywa  
– sałatę, pomidora, ogórka, cebulkę. Zwiń tortille i podgrzej na patelni.

obiad

KANAPKA Z PASTĄ JAJECZNĄ
Ugotowane na twardo jajka pokrój bardzo drobno lub rozdrobnij widelcem, dodaj  
szczypiorek, odrobinę majonezu lub jogurtu, pieprz i sól. Rozdrobnione składniki wymieszaj 
na gładką masę i podawaj na grzankach z pełnoziarnistego pieczywa. Dodaj ulubioną 
sałatę i chrupkie warzywa np. paprykę. Uzupełnij śniadanie szklanką soku 100%.

i  śniadanie

HUMUS Z CHRUPKIM PIECZYWEM
Ciecierzycę z puszki zblenduj na gładką masę, dodaj oliwę z oliwek, sok  
z cytryny, sól i kumin do smaku. Podawaj z chrupkim pieczywem i pokojonymi  
w słupki twardymi warzywami np. marchewką.

ii  śniadanie

PANKEJKI Z MIODEM
Usmaż pankejki (wymieszaj mąkę pełnoziarnistą z chudą maślanką, dodaj łyżeczkę 
proszku do pieczenia i jajko. Wymieszaj składniki i smaż na patelni w małych  
porcjach) Usmażone pankejki podawaj z pokrojonymi bananami i miodem.

podwieczorek
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ela KASZA JAGLANA Z SZYBKĄ KONFITURĄ
Ugotuj kaszę jaglaną na mleku. Umyte, pokrojone drobno owoce  
(np. śliwki, gruszki, jabłka, truskawki czy czereśnie) zagotuj w odrobinie  
wody z dodatkiem cynamonu. Gdy owoce zmiękną i puszczą sok, są 
gotowe do podania z ugotowaną kaszą.

i  śniadanie

JAJKO UGOTOWANE NA PÓŁTWARDO PODANE Z SAŁATKĄ  
Z AWOKADO I WĘDZONYM ŁOSOSIEM I KROMKĄ CHLEBA
Ugotuj jajko, awokado pokrój w plastry, a łososia podziel na  
mniejsze kawałki. Całość skrop oliwą z oliwek i sokiem z cytryny.

ii  śniadanie

PIECZONY BAKŁAŻAN Z POMIDORAMI I SEREM FETA
Pokrój bakłażana w grube plastry, połóż na nie plastry pomidora  
i pokruszoną fetę. Zapiecz, aż bakłażan zmięknie a ser lekko się  
zarumieni, podawaj z tostami z razowego pieczywa.

kolacja

PIERŚ KURCZAKA Z MARCHEWKĄ I GROSZKIEM
Upiecz w pierś kurczaka, a marchewkę pokrój w drobną kostkę, dodaj mrożony groszek  
i podsmaż na maśle aż marchewka zmięknie. Upieczoną pierś kurczaka podawaj z marchewką 
z groszkiem i kaszą pęczak. Całość dopełnij szklanką ulubionego soku 100%.

obiad

CIASTKA OWSIANE Z BAKALIAMI
Płatki owsiane wymieszaj z mąką kokosową, jajkiem i ulubionymi  
bakaliami. Uformuj ciastka i piecz aż staną się kruche i zarumienione.

podwieczorek
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