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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Banan - 1 sztuka (120g)
Jagody Goji Sante - 1 łyżeczka (4g)
Mleko spożywcze, 2% tłuszczu - 1 szklanka (230ml)
Płatki owsiane błyskawiczne Kupiec - 2 łyżki (20g)
Pomarańcza - 1/2 sztuki (120g)

Jadłospis

 Poniedziałek

 Śniadanie

 II śniadanie

 Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zblendować do konsystencji gęstego koktajlu.

 Obiad

Szczypiorek 4 łyżki (20g)

Chleb żytni razowy 3/4 kromki (35g)

Ogórek kwaszony 2 sztuki (120g)

Oliwa z oliwek 1 łyżka (10ml)

Pomidor 3/4 sztuki (150g)

Masło ekstra 1 porcja (5g)

Przygotuj kanapki z chleba żytniego z masłem oraz sałatkę z pomidora, ogórka kiszonego, szczypiorku i oliwy.

Koktajl owsiany 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl owsiany - 1 porcja

Jednodniowy sok marchwiowy Ogrody Natury 1 szklanka (220ml)

Masło ekstra 1 porcja (5g)

Oliwa z oliwek 1/2 łyżki (5ml)
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Cebula - 1 sztuka (105g)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Limonka - 1/2 sztuki (50g)
Liście szpinaku Tesco - 5 garści (125g)
Olej lniany - 1 łyżka (10ml)
Papryka chili - 1 sztuka (20g)
Curry, w proszku - 3 łyżeczki (9g)
Papryka, w proszku - 1 łyżeczka (3g)
Pieprz cayenne - 1 szczypta (3g)
Soczewica czerwona Bio Planet - 1/4 szklanki (50g)
Sok pomidorowy 100% Sokpol - 3/4 szklanki (200ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Na dużą patelnię wlać odrobinę oleju i podsmażyć cebulę. Posiekać czosnek i papryczkę chilli, dodać na patelnię.
Posiekać szpinak i po paru minutach dodać do pozostałych warzyw na patelni. Kiedy szpinak zmniejszy objętość, dodać
wypłukaną soczewicę, wodę i sok pomidorowy. Dodać przyprawę curry, suszoną paprykę. Skropić limonką. Gotować do
uzyskania miękkości soczewicy.
 

 Kolacja

Ziemniaki, wczesne 1 sztuka (100g)

Wegańskie curry 1 porcja

PRZEPIS: Wegańskie curry - 1 porcja

Do soku z marchwi dodaj odrobinę oliwy z oliwek, co ułatwi wchłanianie b-karotenu.

Ziemniaki okrasić masłem.

Sałatka brokułowa z makaronem 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Brokuły - 1/3 sztuki (200g)
Makaron farfalle - 1 szklanka (75g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Pomidory suszone Iposea - 1 i 2/3 plastra (11g)
Pieprz cayenne - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/3 łyżeczki (2g)

 Składniki:

Jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 8 łyżek (160g)
Maliny - 1 i 1/4 szklanki (150g)
Migdały - 1/6 garści (5g)
Miód pszczeli - 2/3 łyżeczki (6g)
Otręby pszenne - 1 i 3/4 łyżeczki (7g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Oddzielnie ugotować brokuł i makaron. Wrzucić do miski, dodać suszone pomidory (można z zalewą), pieprz i sól, polać
oliwą z oliwek.    

 Wtorek

 Śniadanie

 Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zmiksować.  

PRZEPIS: Sałatka brokułowa z makaronem - 1 porcja

Chleb żytni razowy 1 i 3/4 kromki (70g)

Kiełki rzodkiewki 1 i 1/2 łyżki (15g)

Pomidor 2/3 sztuki (100g)

Masło ekstra 1 porcja (5g)

Koktajl malinowy 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl malinowy - 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Cebula - 1/4 sztuki (30g)
Chleb żytni razowy - 2 i 3/4 kromki (115g)
Cytryna - 1/7 sztuki (10g)
Czosnek - 1 i 1/3 ząbka (7g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Pomidor - 3/4 sztuki (130g)

Jadłospis

 II śniadanie

 Sposób przygotowania:

Pokroić pomidory i cebulę, przyprawić sokiem z cytryny i przyprawami, a następnie wymieszać. Pieczywo polać oliwą
wymieszaną z rozdrobnionym czosnkiem. Zapiekać w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, aż do zarumienienia się
pieczywa. Obłożyć przyprawionymi pomidorami.

 Obiad

Przygotuj koktajl oraz kanapkę z chleba, masła, pomidora i kiełków.

Grzanka z pomidorem 1 porcja

PRZEPIS: Grzanka z pomidorem - 1 porcja

Ciecierzyca w wegańskim sosie serowym 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1/3 łyżki (3ml)
Czosnek - 1/5 ząbka (1g)
Orzechy nerkowca - 1 garść (35g)
Pieprz cayenne - 1 szczypta (1g)
Skrobia kukurydziana - 3/4 łyżki (8g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Sok z cytryny - 1/2 łyżeczki (2ml)
Mleko migdałowe, niesłodzone - 1/2 szklanki (115g)
Ciecierzyca surowa - 5 łyżek (75g)

 Składniki:

Czosnek - 1 i 1/4 ząbka (6g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Pomidory suszone Iposea - 8 i 2/3 plastra (60g)
Pieprz cayenne - (0g)
Rozmaryn, suszony - 2/3 łyżeczki (2g)
Tymianek, suszony - 1 łyżeczka (3g)
Rukola - 1 garść (19g)
Sezam Sante - 1/8 łyżki (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Ciecierzyca surowa - 3 łyżki (45g)
Batat - 2/3 sztuki (150g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Ugotować cieciorkę. Pamiętać, że przed ugotowaniem namoczyć ją przez kilka godzin (minimum 6). Po namoczeniu
gotować przez około godziny. Wszystkie pozostałe składniki (bez cieciorki) zmiksować na jednolitą masę. Dolać do
garnka z cieciorką i zagotować. Doprawić solą i pieprzem. Jeśli konsystencja będzie za gęsta, dolać wody. 

 Kolacja

 Sposób przygotowania:

Ciecierzycę mocz przez 12 godzin, następnie ugotuj w osolonej wodzie i odcedź. Bataty wyszoruj i pokrój na mniejsze
kawałki, skrop oliwą, posyp solą, pieprzem i rozmarynem, tymiankiem i dokładnie wymieszaj. Ułóż na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia, pomiędzy bataty powkładaj przepołowione ząbki czosnku. Piecz do miękkości w temperaturze
180 stopni (około 40 minut). Suszone pomidory pokrój w paski. Na półmisku ułóż umytą i osuszoną rukolę. Na rukoli
ułóż upieczone bataty, ciecierzycę i pomidory. Sałatkę posyp sezamem.

PRZEPIS: Ciecierzyca w wegańskim sosie serowym - 1 porcja

Sałatka z rukoli i pieczonych batatów 1 porcja

PRZEPIS: Sałatka z rukoli i pieczonych batatów - 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (102g)
Szczypiorek - 4 łyżki (20g)
Papryka czerwona - 1 sztuka (230g)
Pomidor koktajlowy - 5 sztuk (100g)
Masło ekstra - 1 porcja (5g)

Jadłospis

 Środa

 Śniadanie

 Sposób przygotowania:

Roztopić masło na patelni, dodać pokrojoną w kostkę paprykę. Poddusić do miękkości, wbić jajka i pokrojone pomidorki
koktajlowe. Lekko wymieszać i zdjąć z ognia, jak tylko zetnie się białko, a żółtko pozostanie w konsystencji półpłynnej.
Jajecznicę posypać drobno pokrojonym szczypiorkiem.

 II śniadanie

Jajecznica paprykowo-pomidorowa 1 porcja

PRZEPIS: Jajecznica paprykowo-pomidorowa - 1 porcja

Awokado 1/4 sztuki (40g)

Banan 1 i 1/4 sztuki (150g)

Ekstrakt wanilii 1/2 łyżeczki (2g)

Kawa espresso 1 szklanka (50ml)

Kiełki soczewicy 1 łyżka (10g)

Mleko migdałowe, niesłodzone 3/4 szklanki (200ml)

Pieczywo chrupkie lekkie - pano graham Chaber 2 i 3/4 kromki (14g)

Płatki owsiane błyskawiczne Kupiec 1 łyżka (10g)

Pomidor koktajlowy 2 sztuki (40g)

Przygotuj kanapki z pieczywa chrupkiego z plasterkami awokado, pomidorów i kiełków. Dopraw solą i pieprzem. Espresso,

banana, mleko migdałowe i ekstrakt wanilii zmiksuj by powstał koktajl.
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1 łyżka (10ml)
Cebula czerwona - 1/4 sztuki (25g)
Kasza gryczana - 1/2 woreczka (50g)
Papryka czerwona - 1/4 sztuki (58g)
Papryka zielona - 1/4 sztuki (35g)
Papryka żółta - 1/4 sztuki (35g)
Pomidory w puszce - 1/3 szklanki (100g)
Papryka chili, w proszku - 1 szczypta (1g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz cayenne - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Ciecierzyca surowa - 3 i 3/4 łyżki (58g)

Jadłospis

 Obiad

 Sposób przygotowania:

Paprykę pokroić na duże, kwadratowe kawałki, cebulę posiekać w grubą kostkę, puszkę ciecierzycy odsączyć z zalewy.
Na dnie szerokiego garnka z grubym dnem rozgrzać kilka łyżek oleju, dodać cebulę z ciecierzycą i smażyć przez 2 – 3
minuty.Następnie dodać wszystkie przyprawy, smażyć kolejną minutę i dodać paprykę. Smażyć przez 10 minut. Wlać
pomidory. Dusić na dużym ogniu bez przykrycia przez 5 – 10 minut, doprawić solą oraz pieprzem.

 Kolacja

VEGE Leczo z ciecierzycą 1 porcja

PRZEPIS: VEGE Leczo z ciecierzycą - 1 porcja

Oliwa z oliwek 1/2 łyżki (5ml)

Sok marchwiowo-jabłkowy 1 szklanka (220ml)

Zapiekanka z kaszy jaglanej z warzywami 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Jaja kurze całe - 1 sztuka (50g)
Brokuły - 1/8 sztuki (50g)
Cebula - 1/3 sztuki (34g)
Kasza jaglana - 2/3 woreczka (67g)
Olej kokosowy - 2/3 łyżki (7ml)
Pomidor koktajlowy - 3 i 1/3 sztuki (67g)
Por - 1/3 sztuki (47g)
Kurkuma, mielona - 1/2 łyżeczki (2g)
Pieprz cayenne - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Kaszę jaglaną przepłukać pod zimną bieżącą wodą, przelać wrzątkiem. Gotować 20 minut w osolonej wodzie w stosunki
1:2 (jeśli woda szybko się wchłonie, trzeba dolać). Następnie odstawić pod przykrywką na bok. Na patelni rozgrzać olej
kokosowy bądź rzepakowy. Dorzucić pokrojoną drobno cebulę, por w talarki oraz brokuł podzielony na różyczki.
Ugotowaną kaszę oraz surowe jajka lekko zblendować (kasza nie powinna zmienić swojej konsystencji). Następnie
dodać warzywa i przyprawy. Całość wymieszać drewnianą łyżką. Przełożyć powstałą masę do foremki. Na wierzch
położyć pomidorki koktajlowe. Piec ok 45 minut w 180 stopniach.

 Czwartek

 Śniadanie

PRZEPIS: Zapiekanka z kaszy jaglanej z warzywami - 1 porcja

Do soku z marchwi dodaj odrobinę oliwy z oliwek, co ułatwi wchłanianie b-karotenu.

Siemię lniane Sante 1/2 łyżki (5g)

Szczypiorek 4 łyżki (20g)

Chleb żytni razowy 3/4 kromki (35g)

Papryka czerwona 1/2 sztuki (120g)

Rzodkiewka 5 sztuk (75g)

Serek wiejski cottage cheese naturalny OSM w Piątnicy 4 łyżki (80g)

Sól biała 1/6 łyżeczki (1g)

Masło ekstra 1 porcja (5g)
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Natumi - Mleko owsiane - 1/2 szklanki (100ml)
Banan - 1 sztuka (120g)
Jabłko - 1/2 sztuki (90g)
Truskawki - 2/3 szklanki (100g)

Jadłospis

 II śniadanie

 Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zblendować, dodać mleko owsiane.

 Obiad

Warzywa drobno pokroić, wymieszać z siemieniem i serkiem, doprawić do smaku. Podawać z pieczywem z masłem.

Koktajl z jabłkiem i bananem 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl z jabłkiem i bananem - 1 porcja

Śliwki suszone 3/4 garści (50g)

ZUPA KREM Z SOCZEWICY Z MLEKIEM KOKOSOWYM 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Soczewica czerwona, nasiona suche - 1/7 szklanki
(23g)
Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Marchew - 1/4 sztuki (12g)
Mleczko kokosowe House of Asia - 2 i 1/2 łyżki (25ml)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Pietruszka, liście - 1/2 łyżeczki (3g)
Por - 1/7 sztuki (18g)
Kmin rzymski, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Kolendra, nasiona - 1/4 łyżeczki (1g)
Kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1g)
Liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Ziemniaki, wczesne - 1 sztuka (100g)
Ziele angielskie, mielone - 1/3 łyżeczki (1g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

W garnku na oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę, po chwili dodać pokrojone w kosteczkę ząbki czosnku, a
następnie pokrojonego na małe kawałki pora (białą część).Dodać kminek lub kmin oraz nasiona kolendry (można je
wcześniej trochę porozgniatać na desce lub w moździerzu). Smażyć na umiarkowanym ogniu przez około 2 minuty, co
chwilę mieszając.Dodać obraną i startą na tarce marchewkę, obrane i pokrojone w małą kosteczkę ziemniaki oraz
wsypać suchą soczewicę. Doprawić solą, świeżo zmielonym pieprzem, dodać kurkumę, paprykę w proszku i ziele
angielskie.Wymieszać, zalać gorącym bulionem, przykryć i gotować przez ok. 15 minut, aż składniki będą bardzo
miękkie. Na koniec dodać mleko i podgrzać.Rozgnieść praską do ziemniaków pozostawiając drobne cząsteczki
składników. Można też użyć blendera i zmiksować zupę w 2 - 3 miejscach. Podawać z kolendrą lub natką, oliwą,
przyprawami.

PRZEPIS: ZUPA KREM Z SOCZEWICY Z MLEKIEM KOKOSOWYM - 1 porcja

SAŁATKA SZOPSKA 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Ocet cydrowy - 2/3 łyżki (4ml)
Ogórek kwaszony - 1/6 sztuki (10g)
Oliwa z oliwek - 1/3 łyżki (4ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120g)
Pietruszka, liście - 2/3 łyżeczki (4g)
Pomidor - 1 sztuka (160g)
Ser typu "Feta" - 1/4 kostki (50g)
Sałata - 25 liście (50g)
Woda - 1/8 szklanki (11ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Składniki pokroić w kostkę i wymieszać. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Następnie polać wcześniej
przygotowywanym sosem (składniki: ocet jabłkowy, oliwa z oliwek, woda) i przybrać natką pietruszki. Podawać po
upływie 10 minut od przygotowania.

 Kolacja

PRZEPIS: SAŁATKA SZOPSKA - 1 porcja

Masło ekstra 1 porcja (5g)

Sok pomarańczowy 3/4 szklanki (200ml)

Chleb żytni razowy 1 i 1/2 kromki (60g)

SAŁATKA GRECKA 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Bazylia, świeża - 3 i 1/3 garści (10g)
Cebula czerwona - 1/2 sztuki (53g)
Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Oliwki zielone bez pestek Bakalland - 7 i 2/3 sztuki
(23g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115g)
Pomidor - 1 sztuka (170g)
Pieprz cayenne - 1 szczypta (1g)
Ser typu "Feta" - 1/4 kostki (50g)
Sałata - 12 i 1/2 liścia (25g)

 Składniki:

Orzechy włoskie - 3 sztuki (12g)
Gruszka - 1 sztuka (130g)
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 10 łyżek (200g)
Płatki owsiane błyskawiczne Kupiec - 4 łyżki (40g)
Cynamon, mielony - 1 i 1/2 łyżeczki (6g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Warzywa umyj, pokrój wedle uznania. Czosnek posiekaj drobno. Dodaj sałatę, ser feta, oliwki. Na koniec dodaj pieprz i
czosnek oraz polej oliwą.

 Piątek

 Śniadanie

 Sposób przygotowania:

Płatki owsiane zalać niewielką ilością wrzątku, tuż nad poziom płatków. Odstawić na 2-5 minut do napęcznienia. Dodać
jogurt, pokrojone gruszki i cynamon. Posiekać orzechy i posypać danie.

PRZEPIS: SAŁATKA GRECKA - 1 porcja

Cynamonowa owsianka z gruszką i orzechami 1 porcja

PRZEPIS: Cynamonowa owsianka z gruszką i orzechami - 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Banan - 1 sztuka (120g)
Kasza jaglana - 1/3 woreczka (30g)
Masło sezamowe, tahini - 3/4 łyżki (15g)
Mleko spożywcze, 2% tłuszczu - 1 szklanka (230ml)
Cynamon, mielony - 1/4 łyżeczki (1g)
Kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1g)

 Składniki:

Jaja kurze całe - 1/4 sztuki (14g)
Bułka tarta - 3 i 1/2 łyżki (28g)
Kasza jaglana - 1/7 woreczka (15g)
"Mazurski smak twaróg półtłusty ""Mlekpol""" - 2 plastry
(63g)
Olej rzepakowy - 3/4 łyżki (8ml)
Por - 1/8 sztuki (13g)
Tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Sól biała - 1/3 łyżeczki (2g)

Jadłospis

 II śniadanie

 Sposób przygotowania:

Kaszę ugotuj al dente. Następnie odcedź. Zmiksuj wszystkie składniki.

 Obiad

 Sposób przygotowania:

"Kaszę jaglaną ugotować i ostudzić, natomiast białą część pora należy pokroić w drobną kostkę. Następnie pokrojonego
pora wrzucić na patelnię z gorącym olejem i dodać sól oraz tymianek. Mieszać, aż zmięknie. Twaróg rozdrobnić, dodać
do niego kaszę jaglaną, 1 jajko oraz uprzednio usmażonego pora i wymieszać wszystko. Następnie przechodzimy do
formowania kotletów ręcznie, które należy obtoczyć w bułce tartej. Na rozgrzaną patelnię położyć kotleciki i smażyć
około 1-2 min. na każdą stronę, aż nabiorą złocistego koloru."

Shake jaglany 1 porcja

PRZEPIS: Shake jaglany - 1 porcja

ZŁOCISTE KOTLETY Z SERA I KASZY JAGLANEJ 1 porcja

PRZEPIS: ZŁOCISTE KOTLETY Z SERA I KASZY JAGLANEJ - 1 porcja

SAŁATKA MAKARONOWA Z WARZYWAMI 1 porcja
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 Jan Wegetariański

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (53g)
Makaron ryżowy - 1 i 1/4 garści (50g)
Marchew - 1 i 1/2 sztuki (68g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

"Połam makaron na mniejsze części. Ugotuj go z dodatkiem oliwy. Odcedź i wystudź. Pokrój marchewkę i ogórek na
plasterki, cebulkę w kostkę. Wymieszaj wszystko, dopraw solą i pieprzem do smaku. W razie potrzeby dodaj więcej
oliwy."

 Kolacja

PRZEPIS: SAŁATKA MAKARONOWA Z WARZYWAMI - 1 porcja

Szczypiorek 4 łyżki (20g)

Chleb żytni razowy 3/4 kromki (35g)

Ogórek kwaszony 1 sztuka (60g)

Oliwa z oliwek 1/2 łyżki (5ml)

Pomidor 3/4 sztuki (150g)

Pasta z pieczonej papryki i marchewki 1 porcja
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 Składniki:

Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1/5 łyżki (2ml)
Marchew - 2/3 sztuki (28g)
Oliwa z oliwek - 1/3 łyżki (4ml)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (90g)
Cynamon, mielony - (0g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Sok z cytryny - 3/4 łyżeczki (3ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Pie karnik rozgrzać do 200 stop ni. Papryki prze kroić na pół i wyjąć gniazdo nasienne, marchewki obrać.
Warzywa nasmarować dokładnie ole jem i ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pie cze nia, piec przez 30
minut. Następnie wyjąć papryki, powinny być mocno spieczone i mieć czarne plamy, a marchew zostawić na
kolejne 10 minut.Gorące papryki prze łożyć do szczelne go plastikowe go woreczka na kwadrans, dzię ki temu
będzie łatwiej je obrać. Po upływie tego czasu energicznie potrzeć woreczkiem, tak, aby papryki ocie rały się o
sie bie. Otworzyć wore czek i obrać papryki – postarajcie się zdjąć jak najwię cej skóry, zwłaszcza tej spalonej.
Marchew razem z sokiem z cytryny, oliwą i przyprawami dokładnie zblendować, następnie dodać kawał ki
upie czonej papryki, około pół łyżeczki soli i również krót ko wszyst ko zblendować – dobrze jest, kiedy kawał ki
papryki są lekko wyczu walne. Doprawić do smaku większą ilością soli lub ostrej papryki, odstawić do lodówki
przynajmniej na 3 godziny. Dobrze smaku je na pum perniklu lub cienkim, chru piącym pie czywie.

 Sobota

 Śniadanie

PRZEPIS: Pasta z pieczonej papryki i marchewki - 1 porcja

Pomidora, ogórka pokroić, posypać posiekanym szczypiorkiem, wymieszać, skropić oliwą. Chleb posmarować pastą

warzywną.

Szalotka 3 i 1/2 sztuki (70g)

Chleb żytni razowy 1 i 3/4 kromki (70g)

Ogórek kwaszony 2 sztuki (120g)

Pomidor 1 i 1/2 sztuki (250g)

Ser mozzarella OSM 6 łyżek (60g)

Siemię lniane Sante 1 łyżka (10g)

Przygotować sałatkę z pomidora, ogórka, sera, cebuli i siemienia lnianego. Podawać z pieczywem razowym.
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 Składniki:

Miód pszczeli - 2 i 1/2 łyżeczki (25g)
Mleczko kokosowe House of Asia - 13 łyżek (130ml)
Truskawki - 1 i 1/3 szklanki (200g)

Jadłospis

 II śniadanie

 Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki dokładnie zblendować.

 Obiad

Koktajl truskawkowy z mleczkiem kokosowym 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl truskawkowy z mleczkiem kokosowym - 1 porcja

VEGE PIECZONE JAGLANE PULPECIKI Z CIECIERZYCĄ 1 porcja
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 Składniki:

Bazylia, świeża - 6 i 2/3 garści (20g)
Cukier brązowy - 1/3 łyżki (3g)
Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Kasza jaglana - 1/3 woreczka (30g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Papryka chili - 1/7 sztuki (3g)
Pietruszka, liście - 1/2 łyżeczki (3g)
Pomidory w puszce - 3/4 szklanki (200g)
Por - 1/2 sztuki (70g)
Kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz cayenne - (0g)
Ryż brązowy - 2 i 2/3 łyżki (40g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Ciecierzyca surowa - 5 łyżek (75g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Pulpeciki: kaszę jaglaną ugotować i ostudzić. Białą i jasnozieloną część pora umyć i pokroić na plasterki. Zeszklić na 1
łyżce oliwy, ostudzić.Kaszę i pora włożyć do pojemnika melaksera, dodać ugotowaną, odcedzoną ciecierzycę. Dodać
przyprawy, starty czosnek, listki natki oraz 1 łyżkę oliwy. Zmiksować.Z powstałej masy ulepić 16 kuleczek i ułożyć je na
blaszce na papierze do pieczenia. Wstawić do nagrzanego do 200 stopni C piekarnika i piec przez 25 minut.Sos
pomidorowy: w rondelku na oliwie podsmażyć starty czosnek, dodać pokrojoną papryczkę bez pestek i wymieszać. Wlać
pomidory z puszki, doprawić solą, pieprzem i cukrem i zagotować. Gotować pod przykryciem przez 10 minut, następnie
zmiksować blenderem na bardziej gładki sos. Pod koniec miksowania można dodać liście bazylii.Pulpety podawać na
brązowym ryżu, polane sosem.

 Kolacja

PRZEPIS: VEGE PIECZONE JAGLANE PULPECIKI Z CIECIERZYCĄ - 1 porcja

Sałatka uniwersalna 1 porcja
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 Składniki:

Cebula czerwona - 1/4 sztuki (30g)
Miód pszczeli - 1 łyżeczka (10g)
Musztarda - 1 łyżeczka (10g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115g)
Pomidor - 1 sztuka (170g)
Rzodkiewka - 5 sztuk (75g)
Sałata - 25 liście (50g)
Sok z cytryny - 1 i 1/2 łyżeczki (6ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Sałatę porwać, wszystkie warzywa pokroić w kostkę i połączyć ze sobą. Oliwę, musztardę, miód i sok wyciśnięty z
cytryny wymieszać i gotowym dressingiem polać sałatkę.

 Niedziela

 Śniadanie

PRZEPIS: Sałatka uniwersalna - 1 porcja

PUSZYSTY OMLET NA SŁODKO Z KARMELIZOWANYMI BANANAMI 1 porcja
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 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100g)
Banan - 1/2 sztuki (60g)
Cukier - 2 łyżki (24g)
Mąka pszenna biała, uniwersalna - 2 łyżki (30g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Sok z cytryny - 1 i 1/2 łyżeczki (6ml)
Masło ekstra - 1 porcja (5g)
Sok pomarańczowy - 1/3 szklanki (80ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Białka oddzielić od żółtek. Mąkę przesiać do miseczki. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę na wysokich
obrotach miksera, następnie zmniejszyć obroty na średnie i stopniowo dodawać wymieszane żółtka, cały czas ubijając
(przez około pół minuty). Zmniejszyć obroty na minimalne i stopniowo (ale krótko, już tylko przez około 10 sekund)
dodawać przesianą mąkę.Od razu zacząć nagrzewać patelnię (z nieprzywierającą powłoką) o średnicy 18 - 20 cm na
średnim ogniu przez około pół minuty. Na widelec nadziać kawałek masła i szybko posmarować nim dno i boki patelni.
Resztę masła zabrać, patelnia ma być jedynie natłuszczona. Wyłożyć ubitą masę, zmniejszyć ogień na średnio-mały i
smażyć omlet (bez przykrycia) przez około 3 - 4 minuty, aż omlet zacznie cichutko "skwierczeć".Wówczas przełożyć
omlet na drugą stronę (technika dowolna, od podrzucania poprzez przekładanie dwiema łopatkami i pomoc drugiej
osoby, można też zsunąć omlet na talerz, przekryć odwróconą patelnią i ponownie odwrócić. Smażyć z drugiej strony
przez około 2 minuty. Przełożyć na talerz, posypać cukrem pudrem i podawać z ulubionymi dodatki (czytaj
poniżej).KARMELIZOWANE BANANY W SOKU Z POMARAŃCZYPodgrzać rondelek, wsypać cukier, skropić go sokiem z
cytryny, wymieszać i podgrzewać bez mieszania przez około minutę na średnim ogniu. Cukier ma się rozpuścić,
utworzyć gęsty i bulgocący syrop. Gdy syrop zacznie brązowieć (po około minucie gotowania) wlać sok z pomarańczy i
mieszając zagotować, dodać banana i jeszcze chwilkę podgrzewać na mniejszym ogniu. Na koniec wymieszać i
odstawić z ognia.

 II śniadanie

PRZEPIS: PUSZYSTY OMLET NA SŁODKO Z KARMELIZOWANYMI BANANAMI - 1 porcja

SAŁATKA OWOCOWA Z CZEKOLADĄ 1 porcja
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 Składniki:

Czekolada gorzka dark 90% Wawel - 1 kostka (10g)
Kiwi - 1 sztuka (75g)
Migdały - 1/2 garści (15g)
Pomarańcza - 1/2 sztuki (120g)

 Składniki:

Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Chleb żytni razowy - 1/2 kromki (20g)
Cukinia - 1/3 sztuki (75g)
Kalafior - 1/8 sztuki (100g)
Marchew - 2/3 sztuki (30g)
Mleko spożywcze, 2% tłuszczu - 1/5 szklanki (50ml)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Papryka chili - 1/8 sztuki (1g)
Pietruszka, korzeń - 1/3 sztuki (30g)
Pietruszka, liście - 1 i 2/3 łyżeczki (10g)
Kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (15g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Woda, z kranu - 1 szklanka (250ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Pomarańczę oraz kiwi obrać i pokroić w kostkę, dodać migdały oraz posiekaną czekoladę.

 Obiad

 Sposób przygotowania:

Warzywa obrać i pokroić, wrzucić do wrzątku i gotować pod przykryciem ok. 25 min. do momentu, kiedy staną się
miękkie. Do ugotowanych warzyw dodać mleko, oliwę z oliwek i zmiksować. Doprawić solą, kurkumą i chili, ponownie
zmiksować. Gotową zupę podawać z przygotowanymi samodzielnie grzankami pełnoziarnistymi.

PRZEPIS: SAŁATKA OWOCOWA Z CZEKOLADĄ - 1 porcja

Chleb żytni razowy 3/4 kromki (35g)

Zupa krem z cukinii i kalafiora z grzankami 1 porcja

PRZEPIS: Zupa krem z cukinii i kalafiora z grzankami - 1 porcja
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 Składniki:

Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Fasola konserwowa czerwona Dawtona - 3/4 szklanki
(120g)
Marchew - 2/3 sztuki (25g)
Olej rzepakowy - 1/2 łyżki (5ml)
Pomidory w puszce - 1/3 szklanki (100g)
Papryka chili, w proszku - 1 szczypta (1g)
Cynamon, mielony - (0g)
Cząber mielony - 1/5 łyżeczki (1g)
Majeranek, suszony - 1 szczypta (1g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Ziemniaki, wczesne - 1/4 sztuki (23g)
Seler naciowy łodyga - 1/2 sztuki (23g)
Batat - 1/2 sztuki (113g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Obraną cebulę pokroić w piórka. W szerokim rondlu lekko rozgrzać olej, wrzucić cebulę, dodać szczyptę soli i dusić 5
minut bez rumienienia.Marchewkę obrać, razem z selerem pokroić w 5 mm kostkę. Dodać do cebuli, wymieszać i dusić
kolejne 5 minut.Dodać czosnek pokrojony w cieniutkie plasterki. Wsypać mielone przyprawy (paprykę słodką, wędzoną,
ostrą, cynamon). Wymieszać. Przesmażyć na małym ogniu przez 1 minutę.Dodać krojone pomidory. Do puszki po
pomidorach wlać wodę, wymieszać, a następnie dolać do potrawy.Dorzucić pokrojone w kostkę obrane bataty i
ziemniaki, dodać czerwoną fasolę wraz zalewą. Wymieszać, przykryć i dusić na małym ogniu ok. 25-30 minut lub do
momentu kiedy bataty będą miękkie. Przyprawić solą.Jeśli używany jest jarmuż, to należy go wrzucić na ostatnie 3
minuty gotowania. Spróbować i ewentualnie raz jeszcze doprawić solą. Gotowe danie posypać posiekaną natką
pietruszki.

 Kolacja

VEGE GULASZ Z BATATAMI I CZERWONĄ FASOLĄ 1 porcja

PRZEPIS: VEGE GULASZ Z BATATAMI I CZERWONĄ FASOLĄ - 1 porcja

Różowy koktajl energetyczny 0.5 porcja
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 Składniki:

Daktyle drylowane Bakalland - 2/3 sztuki (3g)
Jagody Goji Sante - 1/2 łyżeczki (2g)
Masło migdałowe, bez soli - 1 łyżeczka (5g)
Truskawki - 2/3 szklanki (100g)
Woda kokosowa, niesłodzona - 1/2 szklanki (125ml)
Chia nasiona Sante - 1/2 łyżki (5g)

 Składniki:

Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1/2 łyżki (5ml)
Czosnek - 1/5 ząbka (1g)
Granat, surowy - 1/4 sztuki (25g)
Masło sezamowe, tahini - 1 łyżka (20g)
Liście kolendry, suszone - 3 łyżeczki (9g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Sok z cytryny - 1 i 1/2 łyżeczki (6ml)
Woda - 1/8 szklanki (6ml)
Batat - 1 sztuka (230g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Umyj wszystkie składniki i obierz te, które tego wymagają. Zmiksuj wszystko razem.

 Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzać do 220 stopni. Bataty umyć, pokroić na ósemki i delikatnie natrzeć olejem. Ułożyć na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia, obsypać delikatnie solą i zapiekać przez 20 – 30 minut – w zależności od tego, jak
duże są to kawałki warzyw.W międzyczasie zioła umyć i osuszyć, wydłubać pestki z granatu i przygotować sos: do
szklanki wlać tahinę, bardzo drobno posiekany czosnek oraz sok z cytryny. Powoli mieszać do czasu, aż sos zacznie
robić się kremowy i rzadki, wtedy dodawać po jednej łyżce wody, aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Doprawić do
smaku solą i szczyptą czarnego pieprzu.Upieczone bataty polać sosem, obsypać ziołami oraz granatem, podawać z
resztą sosu w miseczce.

PRZEPIS: Różowy koktajl energetyczny - 0.5 porcja

VEGE Pieczone bataty z sosem tahini 1 porcja

PRZEPIS: VEGE Pieczone bataty z sosem tahini - 1 porcja
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Lista zakupów

 Produkty zbożowe

 Warzywa

Bułka tarta 28g (3 i 1/2 łyżki)

Chleb żytni razowy 475g (11 i 3/4 kromki)

Kasza gryczana 50g (1/2 woreczka)

Kasza jaglana 142g (1 i 1/3 woreczka)

Makaron farfalle 75g (1 szklanka)

Makaron ryżowy 50g (1 i 1/4 garści)

Mąka pszenna biała, uniwersalna 30g (2 łyżki)

Otręby pszenne 7g (1 i 3/4 łyżeczki)

Pieczywo chrupkie graham Chaber 14g (2 i 3/4 kromki)

Płatki owsiane błyskawiczne Kupiec 70g (7 łyżek)

Ryż brązowy 40g (2 i 2/3 łyżki)

Skrobia kukurydziana 8g (3/4 łyżki)

Batat 493g (2 i 1/4 sztuki)

Brokuły 250g (1/2 sztuki)

Cebula 322g (3 sztuki)

Cebula czerwona 108g (1 sztuka)

Ciecierzyca surowa 253g (16 i 3/4 łyżki)

Cukinia 75g (1/3 sztuki)

Czosnek 32g (6 i 1/3 ząbka)

Fasola konserwowa czerwona Dawtona 120g (3/4 szklanki)

Kalafior 100g (1/8 sztuki)

Kiełki rzodkiewki 15g (1 i 1/2 łyżki)

Kiełki soczewicy 10g (1 łyżka)

Liście szpinaku Tesco 125g (5 garści)

Marchew 163g (3 i 2/3 sztuki)

Ogórek 270g (1 i 1/2 sztuki)

Ogórek kwaszony 310g (5 i 1/4 sztuki)

Oliwki zielone bez pestek Bakalland 23g (7 i 2/3 sztuki)

Papryka chili 24g (1 i 1/4 sztuki)

Wygenerowano z programu dietetykpro.pl 23



 Jan Wegetariański

Lista zakupów

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

Papryka czerwona 848g (3 i 2/3 sztuki)

Papryka zielona 35g (1/4 sztuki)

Papryka żółta 35g (1/4 sztuki)

Pietruszka, korzeń 30g (1/3 sztuki)

Pietruszka, liście 20g (3 i 1/3 łyżeczki)

Pomidor 1280g (7 i 1/2 sztuki)

Pomidor koktajlowy 207g (10 i 1/3 sztuki)

Pomidory suszone Iposea 71g (10 i 1/4 plastra)

Pomidory w puszce 400g (1 i 2/3 szklanki)

Por 148g (1 sztuka)

Rukola 19g (1 garść)

Rzodkiewka 150g (10 sztuk)

Sałata 125g (62 i 1/2 liścia)

Seler korzeniowy 15g (1/8 sztuki)

Seler naciowy łodyga 23g (1/2 sztuki)

Soczewica czerwona Bio Planet 50g (1/4 szklanki)

Soczewica czerwona, nasiona suche 23g (1/7 szklanki)

Szalotka 70g (3 i 1/2 sztuki)

Szczypiorek 80g (16 łyżek)

Ziemniaki, wczesne 223g (2 i 1/2 sztuki)

Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 360g (18 łyżek)

Mazurski smak twaróg półtłusty Mlekpol 63g (2 plastry)

Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 510ml (2 i 1/4 szklanki)

Ser mozzarella OSM 60g (6 łyżek)

Ser typu "Feta" 100g (1/2 kostki)

Serek wiejski Piątnica 80g (4 łyżki)

Jaja kurze całe 266g (5 i 1/3 sztuki)
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Lista zakupów

 Oleje i tłuszcze

 Cukier i słodycze

 Owoce, orzechy i nasiona

Masło ekstra 35g (7 porcji)

Masło migdałowe, bez soli 5g (1 łyżeczka)

Masło sezamowe, tahini 35g (1 i 3/4 łyżki)

Olej kokosowy 7ml (2/3 łyżki)

Olej lniany 10ml (1 łyżka)

Olej rzepakowy 13ml (1 i 1/3 łyżki)

Olej rzepakowy tłoczony na zimno 20ml (2 łyżki)

Oliwa z oliwek 83ml (8 i 1/3 łyżki)

Cukier 24g (2 łyżki)

Cukier brązowy 3g (1/3 łyżki)

Czekolada gorzka dark 90% Wawel 10g (1 kostka)

Miód pszczeli 41g (4 łyżeczki)

Awokado 40g (1/4 sztuki)

Banan 570g (4 i 3/4 sztuki)

Chia nasiona Sante 5g (1/2 łyżki)

Cytryna 10g (1/7 sztuki)

Daktyle drylowane Bakalland 3g (2/3 sztuki)

Granat, surowy 25g (1/4 sztuki)

Gruszka 130g (1 sztuka)

Jabłko 90g (1/2 sztuki)

Jagody Goji Sante 6g (1 i 1/2 łyżeczki)

Kiwi 75g (1 sztuka)

Limonka 50g (1/2 sztuki)

Maliny 150g (1 i 1/4 szklanki)

Migdały 20g (2/3 garści)

Orzechy nerkowca 35g (1 garść)
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Lista zakupów

 Napoje

 Przyprawy

Orzechy włoskie 12g (3 sztuki)

Pomarańcza 240g (1 sztuka)

Sezam Sante 1g (1/8 łyżki)

Siemię lniane Sante 15g (1 i 1/2 łyżki)

Śliwki suszone 50g (3/4 garści)

Truskawki 400g (2 i 2/3 szklanki)

Jednodniowy sok marchwiowy Ogrody Natury 220ml (1 szklanka)

Kawa espresso 50ml (1 szklanka)

Sok marchwiowo-jabłkowy 220ml (1 szklanka)

Sok pomarańczowy 280ml (1 szklanka)

Sok pomidorowy 100% Sokpol 200ml (3/4 szklanki)

Sok z cytryny 23ml (5 i 3/4 łyżeczki)

Woda 267ml (1 szklanka)

Woda kokosowa, niesłodzona 125ml (1/2 szklanki)

Bazylia, świeża 30g (10 garści)

Curry, w proszku 9g (3 łyżeczki)

Cynamon, mielony 7g (1 i 3/4 łyżeczki)

Cząber mielony 1g (1/5 łyżeczki)

Ekstrakt wanilii 2g (1/2 łyżeczki)

Kmin rzymski, suszony 1g (1/3 łyżeczki)

Kolendra, nasiona 1g (1/4 łyżeczki)

Kurkuma, mielona 6g (1 i 1/2 łyżeczki)

Liście kolendry, suszone 9g (3 łyżeczki)

Liść laurowy, suszony 1g (1/2 sztuki)

Majeranek, suszony 1g (1 szczypta)

Musztarda 10g (1 łyżeczka)

Ocet cydrowy 4ml (2/3 łyżki)

Papryka chili, w proszku 2g (2 szczypty)
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Lista zakupów

 Produkty vege/vegan

Papryka, w proszku 8g (2 i 2/3 łyżeczki)

Pieprz cayenne 8g (3 szczypty)

Rozmaryn, suszony 2g (2/3 łyżeczki)

Sól biała 13g (2 i 1/4 łyżeczki)

Tymianek, suszony 4g (1 i 1/3 łyżeczki)

Ziele angielskie, mielone 1g (1/3 łyżeczki)

Mleczko kokosowe House of Asia 155ml (15 i 1/2 łyżki)

Mleko migdałowe, niesłodzone 315ml (1 i 1/3 szklanki)

Natumi - Napój owsiany 100ml (1/2 szklanki)
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Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Śniadanie

Szczypiorek
Chleb żytni razowy
Ogórek kwaszony
Oliwa z oliwek
Pomidor
Masło ekstra

Śniadanie

Chleb żytni razowy
Kiełki rzodkiewki
Pomidor
Masło ekstra
Koktajl malinowy

Śniadanie

Jajecznica paprykowo-
pomidorowa

Śniadanie

Siemię lniane Sante
Szczypiorek
Chleb żytni razowy
Papryka czerwona
Rzodkiewka
Serek wiejski cottage
cheese naturalny OSM w
Piątnicy
Sól biała
Masło ekstra

Śniadanie

Cynamonowa owsianka z
gruszką i orzechami

Śniadanie

Szalotka
Chleb żytni razowy
Ogórek kwaszony
Pomidor
Ser mozzarella OSM
Siemię lniane Sante

Śniadanie

PUSZYSTY OMLET NA
SŁODKO Z
KARMELIZOWANYMI
BANANAMI

II śniadanie

Koktajl owsiany

II śniadanie

Grzanka z pomidorem

II śniadanie

Awokado
Banan
Ekstrakt wanilii
Kawa espresso
Kiełki soczewicy
Mleko migdałowe,
niesłodzone
Pieczywo chrupkie lekkie -
pano graham Chaber
Płatki owsiane
błyskawiczne Kupiec
Pomidor koktajlowy

II śniadanie

Koktajl z jabłkiem i
bananem
Śliwki suszone

II śniadanie

Shake jaglany

II śniadanie

Koktajl truskawkowy z
mleczkiem kokosowym

II śniadanie

SAŁATKA OWOCOWA Z
CZEKOLADĄ

Obiad

Jednodniowy sok
marchwiowy Ogrody Natury
Masło ekstra
Oliwa z oliwek
Ziemniaki, wczesne
Wegańskie curry

Obiad

Ciecierzyca w wegańskim
sosie serowym

Obiad

VEGE Leczo z ciecierzycą

Obiad

ZUPA KREM Z SOCZEWICY
Z MLEKIEM KOKOSOWYM
SAŁATKA SZOPSKA

Obiad

ZŁOCISTE KOTLETY Z
SERA I KASZY JAGLANEJ
SAŁATKA MAKARONOWA
Z WARZYWAMI

Obiad

VEGE PIECZONE JAGLANE
PULPECIKI Z CIECIERZYCĄ

Obiad

Chleb żytni razowy
Zupa krem z cukinii i
kalafiora z grzankami
VEGE GULASZ Z
BATATAMI I CZERWONĄ
FASOLĄ

Kolacja

Sałatka brokułowa z
makaronem

Kolacja

Sałatka z rukoli i
pieczonych batatów

Kolacja

Oliwa z oliwek
Sok marchwiowo-jabłkowy
Zapiekanka z kaszy
jaglanej z warzywami

Kolacja

Masło ekstra
Sok pomarańczowy
Chleb żytni razowy
SAŁATKA GRECKA

Kolacja

Szczypiorek
Chleb żytni razowy
Ogórek kwaszony
Oliwa z oliwek
Pomidor
Pasta z pieczonej papryki i
marchewki

Kolacja

Sałatka uniwersalna

Kolacja

Różowy koktajl
energetyczny
VEGE Pieczone bataty z
sosem tahini
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