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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Szczypiorek - 4 łyżki (20g)
Chleb żytni - 3 kromki (105g)
Ogórek - 1/4 sztuki (50g)
Bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Rzodkiewka - 5 sztuk (75g)
Ser twarogowy chudy - 2 i 1/4 plastra (65g)
Sałata zielona, liście - 2 liście (10g)
Jogurt naturalny Skyr - 1/3 opakowania (45ml)

 Sposób przygotowania:

Rozdrobnić ser widelcem i wymieszać z jogurtem oraz
pokrojoną rzodkiewką i posiekanym szczypiorkiem.
Doprawić pieprzem i suszoną bazylią. Na kromkę
położyć tak przygotowany twarożek, pokrojonego
wcześniej ogórka oraz sałatę.
 

 Składniki:

Banan - 1 sztuka (120g)
Kiwi - 1 sztuka (75g)
Ksylitol Sante - 1 i 1/3 łyżeczki (10g)
Mleko sojowe - 1 szklanka (200ml)

 Sposób przygotowania:

Banana i kiwi obrać ze skórki. Następnie do blendera
wrzucić ksylitol, banana, mleko sojowe i kiwi. Całość
dokładnie zmiksować. Podać schłodzone.

Jadłospis

 Poniedziałek

 Śniadanie (400kcal)

 II śniadanie (275kcal)

 Obiad (460kcal)

Kanapka z twarożkiem i warzywami (400 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z twarożkiem i warzywami - 1 porcja

Koktajl z kiwi i banana (275 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl z kiwi i banana - 1 porcja

Grillowana pierś z kurczaka z kaszą i warzywami (460 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry - 2/3 sztuki (125g)
Fasolka szparagowa zielona Hortex - 2/3 szklanki
(155g)
Kasza gryczana - 1/2 woreczka (50g)
Marchew - 2 sztuki (90g)
Olej rzepakowy - 3/4 łyżki (8ml)
Kurkuma, mielona - 1/2 łyżeczki (2g)
Oregano, suszone - 2/3 łyżeczki (2g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Sok z cytryny - 3/4 łyżki (5ml)

 Sposób przygotowania:

Kaszę i warzywa gotujemy al dente w lekko osolonej
wodzie. Mięso rozbijamy tłuczkiem. Marynujemy w
oliwie, papryce słodkiej, kurkumie, oregano, soli i
pieprzu z dodatkiem soku z cytryny i odrobiny wody.
Grillujemy mięso przez około 2-3 minuty z każdej
strony. Mięso podajemy z kaszą oraz warzywami.

 Składniki:

Cytryna - 1/5 sztuki (15g)
Marchew - 1 i 3/4 sztuki (80g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1g)
Rozmaryn, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Ser mozzarella Carrefour - 1/6 sztuki (20g)
Szpinak - 4 garście (100g)

 Sposób przygotowania:

Szpinak umyj i osusz. Dodaj startą marchewkę i
pokrojonego ogórka oraz mozzarellę. Polej całość
sosem ziołowym przygotowanym z oliwy, soku z
cytryny oraz ziół prowansalskich. Dokładnie wymieszaj.

Jadłospis

 Podwieczorek (164kcal)

 Kolacja (301kcal)

PRZEPIS: Grillowana pierś z kurczaka z kaszą i warzywami - 1 porcja

Sałatka ze szpinaku i ogórka z mozzarellą (164 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Sałatka ze szpinaku i ogórka z mozzarellą - 1 porcja

Leczo z kurczakiem (301 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Cukinia - 1/3 sztuki (100g)
Masło klarowane SM Mlekovita - 2/3 łyżeczki (5g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (110g)
Papryka żółta - 3/4 sztuki (100g)
Pomidory w puszce - 3/4 szklanki (200g)
Majeranek, suszony - 1 łyżeczka (3g)
Rozmaryn - 2/3 łyżeczki (3g)
Sól Himalajska Sante 350g - 2/3 łyżeczki (3g)
Ziemniaki, późne - 1 sztuka (100g)

 Sposób przygotowania:

W garnku, na maśle klarowanym podpiec pokrojona w
kostkę cebulę, lekko posolić, dodać resztę warzyw i
pierś z kurczaka, pokrojonych w kostkę, zalać sosem
pomidorowym, dodać zioła, dusić pod przykryciem, aż
ziemniaki będą miękkie.

Wartość energetyczna: 1600 kcal

Jadłospis

 Wartości odżywcze

PRZEPIS: Leczo z kurczakiem - 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100g)
Szczypiorek - 3 łyżki (15g)
Suszone pomidory w oliwie Gardenfoods - 4 plastry
(28g)
Wafle ryżowe - 4 sztuki (40g)
Masło ekstra - 1/2 plastra (5g)

 Sposób przygotowania:

Jajka ugotować na twardo (około 7-8 minut). Lekko
ostudzić, obrać i rozgnieść je widelcem. Wymieszać z
masłem i drobno posiekanymi suszonymi pomidorami
oraz szczypiorkiem. Posmarować wale pastą.

 Składniki:

Cukier brązowy - 1 łyżka (10g)
Kasza jaglana - 1/3 woreczka (30g)
Mleko spożywcze, 2% tłuszczu - 1/2 szklanki (125ml)
Truskawki - 1 szklanka (150g)

 Sposób przygotowania:

Do rondelka wsypać kaszę jaglaną, płukać pod ciepłą,
bieżącą wodą, kilkakrotnie ją zmieniając. Odcedzić,
wlać mleko i zagotować pod przykryciem. Gotować
przez 15 minut na małym ogniu nie otwierając garnka.
Ugotowaną kaszę zmiksować blenderem na gładki mus
z dodatkiem cukru oraz opłukanych i pozbawionych
szypułek truskawek. Jeśli budyń jest gęsty, można
dodać więcej owoców.

Jadłospis

 Wtorek

 Śniadanie (407kcal)

 II śniadanie (257kcal)

 Obiad (400kcal)

Wafle ryżowe z pastą jajeczną z suszonymi pomidorami (407 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Wafle ryżowe z pastą jajeczną z suszonymi pomidorami - 1 porcja

Budyń jaglano-truskawkowy (257 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Budyń jaglano-truskawkowy - 1 porcja

Jajko sadzone z mizerią (400 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100g)
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 3 łyżki (60g)
Ogórek - 3/4 sztuki (135g)
Oliwa z oliwek - 2/3 łyżki (7ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)
Ziemniaki - 2 sztuki (180g)

 Sposób przygotowania:

Jajko wbić na rozgrzaną patelnię z odrobiną oliwy i
usmażyć. Gotowe jajko sadzone podawać z
ugotowanymi ziemniakami i mizerią (ogórka obrać,
pokroić w plasterki, wymieszać z jogurtem i przyprawić
do smaku). 

 Składniki:

Buraki, gotowane w wodzie - 2/3 sztuki (70g)
Korzeń imbiru, surowy - 1/8 sztuki (5g)
Jabłko - 1 sztuka (175g)
Szpinak - 2 garście (50g)
Sok pomarańczowy - 1/5 szklanki (50ml)

 Sposób przygotowania:

Wszystko zblendować (buraka wcześniej ugotować aż
do miękkości).
 

 Składniki:

Szczypiorek - 2 łyżki (10g)
Chleb żytni - 2 kromki (70g)
Ogórek - 1/3 sztuki (80g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Serek wiejski Krasnystaw - 10 łyżek (200g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)

 Sposób przygotowania:

Serek wiejski mieszamy z solą, pieprzem i drobno
posiekanym szczypiorkiem. Podajemy go z chlebem i
plastrami ogórka.

Wartość energetyczna: 1600 kcal

Jadłospis

 Podwieczorek (151kcal)

 Kolacja (385kcal)

 Wartości odżywcze

PRZEPIS: Jajko sadzone z mizerią - 1 porcja

Koktajl z buraka i szpinaku (151 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl z buraka i szpinaku - 1 porcja

Serek wiejski ze szczypoorkiem i ogórkiem (385 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Serek wiejski ze szczypoorkiem i ogórkiem - 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100g)
Bazylia, świeża - 3 i 1/3 garści (10g)
Brokuły - 1/5 sztuki (100g)
Jogurt 0% naturalny SM Mlekovita - 1/2 opakowania
(120g)
Mleko 1,5% Mlekovita - 1/8 szklanki (20ml)
Musztarda stołowa Develey - 1 łyżeczka (10g)
Olej rzepakowy - 1 łyżka (10ml)
Pieprz czarny - 2 szczypty (2g)
Sól biała - 1 łyżeczka (6g)
Tofu bio wędzone Polgrunt - 2 łyżki (40g)

 Sposób przygotowania:

Jajko rozbić do miski, dodać mleko, sól, pieprz i
posiekaną bazylię. Wszystko wymieszać widelcem.
Wylać masę jajeczną na gorącą patelnię i przykryć.
Pokroić tofu na drobne kawałki. Usmażony omlet
posmarować sosem jogurtowym ( składniki
sosu:jogurt, musztarda, sól, pieprz), ułożyć wcześniej
ugotowane brokuły i pokrojone tofu, udekorować
posiekaną bazylią. 

 Składniki:

Banan - 1 sztuka (120g)
Cukier brązowy - 1 łyżka (10g)
Kiwi - 2 sztuki (145g)
Pietruszka, liście - 3 i 1/3 łyżeczki (20g)
Sok z cytryny - 2 łyżki (12ml)
Woda mineralna, Poland spring - 3/4 szklanki (200ml)

 Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zależy zblendować

Jadłospis

 Środa

 Śniadanie (379kcal)

 II śniadanie (253kcal)

 Obiad (410kcal)

Omlet z brokułem (379 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Omlet z brokułem - 1 porcja

Zielony koktajl (253 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Zielony koktajl - 1 porcja

Kaszotto z kurczakiem, szpinakiem i porem (410 kcal) 1 porcja

7



 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Kapusta pekińska - 1/6 sztuki (117g)
Kasza gryczana - 1/2 woreczka (50g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa - 1/2 sztuki
(100g)
Ocet balsamiczny - 1 łyżka (6ml)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Por - 1/2 sztuki (75g)
Majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Oregano, suszone - 1 łyżeczka (3g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Sos sojowy - 3 łyżeczki (15ml)
Szpinak Jeronimo Martins - 2 garście (50g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)

 Sposób przygotowania:

Na dużej patelni na oliwie podsmażyć posiekany
czosnek, dodać posiekanego pora, doprawić solą i
pieprzem, smażyć przez ok. 2 minuty co chwilę
mieszając. Przykryć i podgrzewać przez minutę aż por
zmięknie. Kurczaka pokroić w małą kosteczkę,
doprawić solą, grubo zmielonym pieprzem oraz
suszonym oregano. Zdjąć pokrywę z patelni, przesunąć
pora na bok, w wolne miejsce włożyć kurczaka i
dokładnie go obsmażyć. Wsypać suchą kaszę
gryczaną, wymieszać składniki i smażyć przez ok. 1 - 2
minuty. Wlać gorącą wodę z sosem sojowym i octem
balsamicznym, zagotować. Przykryć i gotować przez
ok. 5 minut. Dodać drobno posiekaną kapustę
pekińską, wymieszać, przykryć i gotować jeszcze przez
ok. 3 minuty. Zdjąć pokrywę i co chwilę mieszając
smażyć przez ok. 3 minuty, odparowując nadmiar
płynu. Na koniec dodać opłukany szpinak, wymieszać i
podgrzewać aż szpinak zwiędnie. Wskazówka: wodę i
sos sojowy można zastąpić bulionem.

 Składniki:

Bulion warzywny - 2 szklanki (500ml)
Burak - 4 i 3/4 sztuki (500g)
Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona - 1 i 2/3 łyżki
(40g)
Ocet balsamiczny - 2 i 1/2 łyżki (15ml)
Oliwa z oliwek - 1/5 łyżki (2ml)
Liść laurowy, suszony - 1/2 sztuki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)

 Sposób przygotowania:

Buraki umyć i piec w piekarniku nagrzanym do 180
stopni na papierze do pieczenia przez 1 godzinę.
W garnku podsmażyć na łyżeczce oliwy pokrojoną w
kostkę cebulę ciągle mieszając.
Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmażyć
chwilę.
Gdy buraki się upieką, obrać je ze skórki.
Pokroić je w ćwiartki i wrzucić do garnka. Zalać
bulionem i dodać listki laurowe.
Gotować około 10 minut, a następnie wyjąć liście
laurowe i zmiksować zupę blenderem.
Doprawić solą, pieprzem oraz dodać ocet winny do
smaku.
Zupę krem z buraków podawać z łyżką jogurtu
naturalnego.

Jadłospis

 Podwieczorek (320kcal)

 Kolacja (238kcal)

PRZEPIS: Kaszotto z kurczakiem, szpinakiem i porem - 1 porcja

Zupa krem z buraczków (320 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Zupa krem z buraczków - 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Marchew - 1 i 1/3 sztuki (60g)
Ogórek - 2/3 sztuki (120g)
Papryka czerwona - 2/3 sztuki (148g)
Hummus, w słoiku - 2 i 2/3 łyżki (65g)

 Sposób przygotowania:

Warzywa umyć, obrać i pokroić w słupki. Podawać z
hummusem w roli dipu.
 

Wartość energetyczna: 1600 kcal

Jadłospis

 Wartości odżywcze

Warzywa z hummusem (238 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Warzywa z hummusem - 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100g)
Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Szczypiorek - 1 i 2/3 łyżki (8g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Masło ekstra ZPM Mlecz - 1 łyżeczka (5g)
Pomidor - 1/3 sztuki (75g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)

 Sposób przygotowania:

Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na patelni z
dodatkiem masła, aż się zeszkli. Pomidora pokroić i
dodać do cebuli. Chwilę poddusić. Następnie wbić jajko
i doprawić solą i pieprzem, wszystko razem
wymieszać. Na koniec posypać jajecznicę pokrojonym
szczypiorkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem
pieczywa.

 Składniki:

Orzechy włoskie - 1/3 garści (10g)
Pomidory suszone - sundried tomato antipasti Tesco -
3 plastry (21g)
Szpinak FRITAR - 3 i 2/3 garści (90g)
Kasza bulgur - 1/4 woreczka (25g)

 Sposób przygotowania:

Kaszę ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Dodać pokrojone suszone pomidory, orzechy i szpinak.
Wymieszać wszystkie składniki.

Jadłospis

 Czwartek

 Śniadanie (373kcal)

 II śniadanie (217kcal)

 Obiad (410kcal)

Jajecznica z cebulą i pomidorem (373 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Jajecznica z cebulą i pomidorem - 1 porcja

Bulgur z liśćmi szpinaku, orzechami i suszonymi pomidorami (217 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Bulgur z liśćmi szpinaku, orzechami i suszonymi pomidorami - 1 porcja

Kaszotto z kurczakiem, szpinakiem i porem (410 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Kapusta pekińska - 1/6 sztuki (117g)
Kasza gryczana - 1/2 woreczka (50g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa - 1/2 sztuki
(100g)
Ocet balsamiczny - 1 łyżka (6ml)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Por - 1/2 sztuki (75g)
Majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Oregano, suszone - 1 łyżeczka (3g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Sos sojowy - 3 łyżeczki (15ml)
Szpinak Jeronimo Martins - 2 garście (50g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)

 Sposób przygotowania:

Na dużej patelni na oliwie podsmażyć posiekany
czosnek, dodać posiekanego pora, doprawić solą i
pieprzem, smażyć przez ok. 2 minuty co chwilę
mieszając. Przykryć i podgrzewać przez minutę aż por
zmięknie. Kurczaka pokroić w małą kosteczkę,
doprawić solą, grubo zmielonym pieprzem oraz
suszonym oregano. Zdjąć pokrywę z patelni, przesunąć
pora na bok, w wolne miejsce włożyć kurczaka i
dokładnie go obsmażyć. Wsypać suchą kaszę
gryczaną, wymieszać składniki i smażyć przez ok. 1 - 2
minuty. Wlać gorącą wodę z sosem sojowym i octem
balsamicznym, zagotować. Przykryć i gotować przez
ok. 5 minut. Dodać drobno posiekaną kapustę
pekińską, wymieszać, przykryć i gotować jeszcze przez
ok. 3 minuty. Zdjąć pokrywę i co chwilę mieszając
smażyć przez ok. 3 minuty, odparowując nadmiar
płynu. Na koniec dodać opłukany szpinak, wymieszać i
podgrzewać aż szpinak zwiędnie. Wskazówka: wodę i
sos sojowy można zastąpić bulionem.

 Składniki:

Burak - 1 sztuka (105g)
Korzeń imbiru, surowy - 1/8 sztuki (5g)
Jabłko - 1/2 sztuki (95g)
Marchew - 1/2 sztuki (23g)
Pomarańcza - 1 sztuka (245g)

 Sposób przygotowania:

Buraki, jabłko, marchewki, imbir obrać, pokroić na
mniejsze kawałki, zmiksować. Dodać wyciśnięty sok z
pomarańczy, zmiksować. Podawać bezpośrednio po
przyrządzeniu.

Jadłospis

 Podwieczorek (219kcal)

 Kolacja (381kcal)

PRZEPIS: Kaszotto z kurczakiem, szpinakiem i porem - 1 porcja

Koktajl bomba witaminowa (219 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl bomba witaminowa - 1 porcja

Grillowany ser halloumi na sałatce (381 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Borówka amerykańska - 1/3 garści (20g)
Cypryjski ser twarogowy halloumi Petrou Bros Dairy - 1 i
1/2 plastra (60g)
Figi, świeże - 2 sztuki (28g)
Ocet balsamiczny - 1/2 łyżki (3ml)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Orzechy nerkowca - 1/3 garści (15g)
Pomidor żółty - 1/3 sztuki (60g)
Rukola - 1 garść (20g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Szpinak - 1 garść (25g)
Mięta - 1/3 łyżeczki (2g)
Pieprz biały - 1 szczypta (1g)

 Sposób przygotowania:

Ser halloumi opiekamy na grillu. W tym czasie myjemy
zielone warzywa. Kroimy i umieszczamy na dno miski.
Następnie kroimy pomidora, cząsteczki figi, orzechy
nerkowca borówki i miętę. Na wierzchu kładziemy
plastry gorącego sera. Całość polewamy octem
balsamicznym i oliwą. Doprawiamy odrobiną soli i
pieprzu,

Wartość energetyczna: 1600 kcal

Jadłospis

 Wartości odżywcze

PRZEPIS: Grillowany ser halloumi na sałatce - 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Białko serwatkowe wpc łowickie 80% - 2/3 porcji (20g)
Maliny - 1/6 szklanki (20g)
Mleczko kokosowe House of Asia - 18 łyżek (180ml)
Chia nasiona Sante - 1 i 1/2 łyżki (15g)

 Sposób przygotowania:

1. Nasiona Chia i odżywkę białkową zalewamy
mleczkiem i odstawiamy na kwadrans.
2. Po upływie 15 min mieszamy ponownie i
odstawiamy na noc do lodówki.
3. Przed spożyciem dodajemy maliny

 Składniki:

Natumi - Mleko ryżowe - 2/3 szklanki (125ml)
Miód pszczeli - 1/2 łyżki (12g)
Płatki jaglane - 3 łyżki (30g)
Truskawki, mrożone - 2/3 szklanki (100g)

 Sposób przygotowania:

Truskawki rozmrozić. Następnie do truskawek dodać
mleko ryżowe, miód i płatki. Całość zblendować na
gładką masę.

Jadłospis

 Piątek

 Śniadanie (400kcal)

 II śniadanie (251kcal)

 Obiad (402kcal)

Pudding Chia z Malinami (400 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Pudding Chia z Malinami - 1 porcja

Koktajl truskawakowy bezmleczny i bezglutenowy (251 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl truskawakowy bezmleczny i bezglutenowy - 1 porcja

Klopsiki z dorsza (402 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Cukinia - 1/5 sztuki (50g)
Kasza gryczana niepalona Tesco - 1/4 szklanki (50g)
Koper ogrodowy - 2 łyżeczki (8g)
Mąka kukurydziana - 1 i 1/2 łyżki (15g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Pietruszka, liście - 1 łyżeczka (6g)
Pomidory w puszce - 1/3 szklanki (100g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Skórka cytrynowa - 1/6 łyżki (3g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Sok z cytryny - 1/2 łyżki (3ml)
Dorsz świeży, filety bez skóry - 1 sztuka (100g)

 Sposób przygotowania:

Rybę siekamy lub mielimy. Doprawiamy sokiem i
skórką z cytryny, pieprzem i solą. Dodajemy mąkę (lub
kaszkę) kukurydzianą i drobno posiekane zioła (koper i
natka). Formujemy 8 niewielkich klopsików. W rondlu
podgrzewamy oliwę czosnkową i passatę pomidorową.
Doprawiamy ją solą, pieprzem i kminem rzymskim. Do
gorącego sosu pomidorowego dodajemy pulpeciki i
startą na tarce cukinię. Przykrywamy i gotujemy na
małym ogniu około 5 minut. Po tym czasie delikatnie
przekładamy pulpety na drugą stronę. Danie
posypujemy świeżymi ziołami. Podajemy z kaszą.

 Składniki:

Chleb razowy Benus - 2 kromki (70g)
Ogórek - 1/3 sztuki (70g)
Oliwki zielone bez pestek Bakalland - 5 sztuk (15g)
Ser twarogowy chudy - 2 plastry (60g)
Masło ekstra - 1/2 plastra (5g)

 Sposób przygotowania:

Na pieczywie ułożyć ser i plastry ogórka. Oliwki pokroić
w plasterki i umieścić na kanapce.

 Składniki:

Awokado - 1/3 sztuki (45g)
Granat, surowy - 1/4 sztuki (25g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Ser kozi, miękki - 1/4 sztuki (30g)
Szpinak - 1 i 1/4 garści (30g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)
Sok z cytryny - 1/2 łyżki (3ml)
Chleb graham - 1 kromka (30g)

 Sposób przygotowania:

Szpinak włożyć do miski, doprawić solą, pieprzem i
wymieszać z oliwą. Awokado przekroić na pół, usunąć
pestkę, łyżką wyjąć miąższ, pokroić w kostkę, skropić
sokiem z cytryny, dodać do sałatki. Wyłuskać ziarenka
granatu, dodać do sałatki. Piekarnik nagrzać do 220
stopni C. Na chleb ułożyć plasterki sera koziego i
wstawić do piekarnika, piec przez ok. 3 minuty.
Wyłożyć na sałatkę.

Jadłospis

 Podwieczorek (246kcal)

 Kolacja (301kcal)

PRZEPIS: Klopsiki z dorsza - 1 porcja

Kanapka z białym serem, ogórkiem i oliwkami (246 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z białym serem, ogórkiem i oliwkami - 1 porcja

Sałatka z kozim serem (301 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Sałatka z kozim serem - 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

Wartość energetyczna: 1600 kcal

Jadłospis

 Wartości odżywcze
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Czarne jagody - 1/3 szklanki (50g)
Mleko 1,5% ROTR - 1 szklanka (220ml)
Orzechy laskowe - 1/2 garści (15g)
Płatki owsiane - 1/4 szklanki (30g)

 Sposób przygotowania:

Płatki ugotować na mleku. Jagody zmiksować i dodać
do owsianki razem z posiekanymi orzechami.

 Składniki:

Awokado - 1/3 sztuki (60g)
Chleb razowy Benus - 3 kromki (105g)
Pietruszka, liście - 1/3 łyżeczki (2g)
Pomidor - 1/3 sztuki (65g)
Bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Rzodkiewka - 3 sztuki (45g)
Serek twarogowy chudy - emilki Agrotrade - 4 łyżeczki
(40g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)

 Sposób przygotowania:

Wydrążyć miąższ awokado i dokładnie go rozgnieść.
Dodać serek i przyprawić solą oraz pieprzem. Do pasty
dodać pokrojoną w drobną kostkę rzodkiewkę.
Pieczywo posmarować pastą i posypać bazylią. Na
wierzch położyć plastry pomidora i posypać pietruszką.

Jadłospis

 Sobota

 Śniadanie (338kcal)

 II śniadanie (326kcal)

 Obiad (400kcal)

Jagodowa owsianka z orzechami (338 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Jagodowa owsianka z orzechami - 1 porcja

Kanapki z pastą, awokado, pomidorem i pietruszką (326 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapki z pastą, awokado, pomidorem i pietruszką - 1 porcja

Bakłażan faszerowany mięsem i serem (400 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Bakłażan - 1/2 sztuki (120g)
Cebula - 1/4 sztuki (26g)
Czosnek - 3/4 ząbka (4g)
Indyk, mięso mielone smażone 15 % tłuszczu - 1/3
szklanki (63g)
Jogurt 0% naturalny SM Mlekovita - 1/3 opakowania
(100g)
Ogórek - 1/7 sztuki (23g)
Olej rzepakowy - 1/2 łyżki (5ml)
Pomidor - 1/4 sztuki (43g)
Bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1g)
Curry, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Ser żółty gouda Tesco - 2 plastry (30g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)

 Sposób przygotowania:

Bakłażany dokładnie umyć i odciąć szypułki. Następnie
przekroić je w pół, po czym wydrążyć z nich środki za
pomocą łyżki. Bakłażany posolić i odstawić na chwilę,
by puściły soki. W międzyczasie smażyć mięso mielone
na patelni, pokroić drobno czosnek i cebulę, które
należy dodać do usmażonego, przyprawionego papryką
i curry mięsa. Bakłażany osuszyć ręcznikiem
papierowym. Sos zrobić z jogurtu naturalnego,
czosnku, bazylii i startego na tarce ogórka. Mieszać
wszystko razem. Bakłażany wypełnić farszem
mięsnym, pokryć je plastrami sera, pomidora oraz
liśćmi bazylii i ułożyć na blasze do pieczenia. Piekarnik
powinien być nagrzany do temperatury 160 stopni C.
Czas pieczenia wynosi 25 min. Przed podaniem polać
sosem jogurtowym.

 Składniki:

Ksylitol Sante - 1/3 łyżeczki (3g)
Mięta pieprzowa, świeża - 1 łyżeczka (5g)
Rabarbar - 1 sztuka (110g)
Wiórki kokosowe Bakalland - 1 łyżka (6g)
Alpro napój kokosowy - 1 szklanka (220ml)

 Sposób przygotowania:

Rabarbar pokroić na małe kawałki i gotować do
miękkości w niewielkiej ilości wody, odcedzić i
wystudzić. Wszystkie składniki zmiksować na gładki
koktajl.
 

Jadłospis

 Podwieczorek (108kcal)

 Kolacja (428kcal)

PRZEPIS: Bakłażan faszerowany mięsem i serem - 1 porcja

Kokosowy koktajl z rabarbarem (108 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Kokosowy koktajl z rabarbarem - 1 porcja

Pasta jajeczno-twarogowa z oliwkami i kaparami (247 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (106g)
Szczypiorek - 4 łyżki (20g)
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 2 łyżki (40g)
Kapary, puszka - 1 łyżka (10g)
Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya - 2 sztuki
(6g)
Oliwki zielone drylowane Angel Camacho - 2 sztuki (6g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Twaróg chudy "Jana" - 1 i 1/3 plastra (40g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)

 Sposób przygotowania:

Jajka ugotować na twardo, obrać i drobno posiekać
(można zetrzeć). Twaróg rozdrobnić widelcem, dodać
jajko i jogurt - dokładnie wymieszać. Oliwki i kapary
pokroić, posiekać szczypiorek i wszystko dodać do
pasty. Doprawić i wymieszać. Gotową pastę podawać z
pieczywem, sałatą i papryką.

Wartość energetyczna: 1600 kcal

Jadłospis

 Wartości odżywcze

PRZEPIS: Pasta jajeczno-twarogowa z oliwkami i kaparami - 1 porcja

Chleb żytni (181kcal) 2 kromki (70g)
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Banan - 1/2 sztuki (60g)
Kakao 16%, proszek - 1 łyżka (10g)
Truskawki - 2/3 szklanki (100g)
Alpro napój kokosowy - 3/4 szklanki (180ml)
Komosa ryżowa - 1/5 szklanki (40g)

 Sposób przygotowania:

1. Komosę dokładnie opłukaj pod gorącą wodą.
2. Zagotuj mleko, dodaj komosę, kakao, posiekanego i
banana.
3. Gotuj przez ok. 15 minut aż kasza wchłonie cały
płyn.
4. Wyłóż na miseczkę i dodaj truskawki.

 Składniki:

Jaja kurze całe - 1/3 sztuki (20g)
Czekolada gorzka E.Wedel - 4 i 1/4 kostki (25g)
Fasola konserwowa czerwona Dawtona - 1/4 szklanki
(45g)
Kakao 16%, proszek - 1/2 łyżki (5g)
Ksylitol Sante - 1 i 3/4 łyżeczki (13g)

 Sposób przygotowania:

1. Fasolę przepłukaj i dobrze odcedź.2. Gorzką
czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. 3. Fasolę, jajko i
ksylitol dokładnie zblenduj na jednolitą masę. 4. Dodaj
płynną czekoladę i kakao - dokładnie zmuksuj. 5.
Blachę do pieczenia wyłóż papierem do pieczenia. Z
masy formuj rękami kulki, układaj je na blasze i
spłaszczaj. 6. Piecz w nagrzanym piekarniku, ok. 15
minut w temperaturze 180°C (grzałka góra- dół).

Jadłospis

 Niedziela

 Śniadanie (320kcal)

 II śniadanie (240kcal)

 Obiad (349kcal)

Czekoladowa komosanka z truskawkami (320 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Czekoladowa komosanka z truskawkami - 1 porcja

Mocno czekoladowe ciastka (240 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Mocno czekoladowe ciastka - 1 porcja

Burgery drobiowe (349 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Bazylia, świeża - 5 garści (15g)
Bułka pełnoziarnista fitness żytnia Benus - 1 sztuka
(70g)
Cebula - 1/5 sztuki (20g)
Czosnek - 2 ząbki (10g)
Korzeń imbiru, surowy - 1/8 sztuki (5g)
Mięso z piersi indyka, bez skóry - 1 sztuka (100g)
Ogórek - 1/7 sztuki (25g)
Olej kokosowy - 1/2 łyżki (5ml)
Pomidor - 1/4 sztuki (50g)
Liście kolendry, suszone - 1 i 2/3 łyżeczki (5g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)
Sałata - 1/8 sztuki (15g)

 Sposób przygotowania:

Mięso opłukać, oczyścić i zmielić. Dodać starty imbir,
przeciśnięty przez praskę czosnek, drobno posiekaną
cebulę oraz kolendrę, bazylię i odrobinę soli.
Dokładnie wymieszać i uformować w kotlety.
Grillować lub smażyć na oleju kokosowym. Możesz
także upiec w piekarniku na papierze do pieczenia
(180st przez 20-25min). 
Podawać z bułką żytnią razową. Nakładać w
następującej kolejności: dolna część bułki, pomidor,
kotlet, ogórek, sałata, krążek cebuli, górna część bułki.

 Składniki:

Grejpfrut - 1 sztuka (260g)
Jogurt naturalny 2% OSM - 1/6 opakowania (25g)
Kiwi - 1 sztuka (75g)
Orzechy brazylijskie Bakalland - 1/5 garści (10g)
Otręby żytnie - 1 łyżka (8g)
Rodzynki, suszone - 1/2 garści (15g)

 Sposób przygotowania:

Owoce pokroić, połączyć z jogurtem, rodzynkami i
orzechami.

Jadłospis

 Podwieczorek (291kcal)

 Kolacja (400kcal)

PRZEPIS: Burgery drobiowe - 1 porcja

Sałatka owocowa (291 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Sałatka owocowa - 1 porcja

Bakłażan faszerowany mięsem i serem (400 kcal) 1 porcja
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

 Składniki:

Bakłażan - 1/2 sztuki (120g)
Cebula - 1/4 sztuki (26g)
Czosnek - 3/4 ząbka (4g)
Indyk, mięso mielone smażone 15 % tłuszczu - 1/3
szklanki (63g)
Jogurt 0% naturalny SM Mlekovita - 1/3 opakowania
(100g)
Ogórek - 1/7 sztuki (23g)
Olej rzepakowy - 1/2 łyżki (5ml)
Pomidor - 1/4 sztuki (43g)
Bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1g)
Curry, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Ser żółty gouda Tesco - 2 plastry (30g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)

 Sposób przygotowania:

Bakłażany dokładnie umyć i odciąć szypułki. Następnie
przekroić je w pół, po czym wydrążyć z nich środki za
pomocą łyżki. Bakłażany posolić i odstawić na chwilę,
by puściły soki. W międzyczasie smażyć mięso mielone
na patelni, pokroić drobno czosnek i cebulę, które
należy dodać do usmażonego, przyprawionego papryką
i curry mięsa. Bakłażany osuszyć ręcznikiem
papierowym. Sos zrobić z jogurtu naturalnego,
czosnku, bazylii i startego na tarce ogórka. Mieszać
wszystko razem. Bakłażany wypełnić farszem
mięsnym, pokryć je plastrami sera, pomidora oraz
liśćmi bazylii i ułożyć na blasze do pieczenia. Piekarnik
powinien być nagrzany do temperatury 160 stopni C.
Czas pieczenia wynosi 25 min. Przed podaniem polać
sosem jogurtowym.

Wartość energetyczna: 1600 kcal

Jadłospis

 Wartości odżywcze

PRZEPIS: Bakłażan faszerowany mięsem i serem - 1 porcja
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Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Śniadanie

Kanapka z twarożkiem i
warzywami

Śniadanie

Wafle ryżowe z pastą
jajeczną z suszonymi
pomidorami

Śniadanie

Omlet z brokułem

Śniadanie

Jajecznica z cebulą i
pomidorem

Śniadanie

Pudding Chia z Malinami

Śniadanie

Jagodowa owsianka z
orzechami

Śniadanie

Czekoladowa komosanka z
truskawkami

II śniadanie

Koktajl z kiwi i banana

II śniadanie

Budyń jaglano-
truskawkowy

II śniadanie

Zielony koktajl

II śniadanie

Bulgur z liśćmi szpinaku,
orzechami i suszonymi
pomidorami

II śniadanie

Koktajl truskawakowy
bezmleczny i bezglutenowy

II śniadanie

Kanapki z pastą, awokado,
pomidorem i pietruszką

II śniadanie

Mocno czekoladowe
ciastka

Obiad

Grillowana pierś z kurczaka
z kaszą i warzywami

Obiad

Jajko sadzone z mizerią

Obiad

Kaszotto z kurczakiem,
szpinakiem i porem

Obiad

Kaszotto z kurczakiem,
szpinakiem i porem

Obiad

Klopsiki z dorsza

Obiad

Bakłażan faszerowany
mięsem i serem

Obiad

Burgery drobiowe

Podwieczorek

Sałatka ze szpinaku i
ogórka z mozzarellą

Podwieczorek

Koktajl z buraka i szpinaku

Podwieczorek

Zupa krem z buraczków

Podwieczorek

Koktajl bomba witaminowa

Podwieczorek

Kanapka z białym serem,
ogórkiem i oliwkami

Podwieczorek

Kokosowy koktajl z
rabarbarem

Podwieczorek

Sałatka owocowa

Kolacja

Leczo z kurczakiem

Kolacja

Serek wiejski ze
szczypoorkiem i ogórkiem

Kolacja

Warzywa z hummusem

Kolacja

Grillowany ser halloumi na
sałatce

Kolacja

Sałatka z kozim serem

Kolacja

Pasta jajeczno-twarogowa
z oliwkami i kaparami
Chleb żytni

Kolacja

Bakłażan faszerowany
mięsem i serem
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

Lista zakupów

 Produkty zbożowe

 Warzywa

Bułka pełnoziarnista fitness żytnia Benus 70g (1 sztuka)

Chleb graham 30g (1 kromka)

Chleb razowy Benus 175g (5 kromek)

Chleb żytni 245g (7 kromek)

Chleb żytni razowy 70g (2 kromki)

Kasza bulgur 25g (1/4 woreczka)

Kasza gryczana 150g (1 i 1/2 woreczka)

Kasza gryczana niepalona Tesco 50g (1/4 szklanki)

Kasza jaglana 30g (1/3 woreczka)

Komosa ryżowa 40g (1/5 szklanki)

Otręby żytnie 8g (1 łyżka)

Płatki jaglane 30g (3 łyżki)

Płatki owsiane 30g (1/4 szklanki)

Wafle ryżowe 40g (4 sztuki)

Bakłażan 240g (1 sztuka)

Brokuły 100g (1/5 sztuki)

Burak 605g (5 i 3/4 sztuki)

Buraki, gotowane w wodzie 70g (2/3 sztuki)

Cebula 222g (2 sztuki)

Cukinia 150g (2/3 sztuki)

Czosnek 27g (5 i 1/3 ząbka)

Fasola konserwowa czerwona Dawtona 45g (1/4 szklanki)

Fasolka szparagowa zielona Hortex 155g (2/3 szklanki)

Kapary, puszka 10g (1 łyżka)

Kapusta pekińska 234g (1/3 sztuki)

Koper ogrodowy 8g (2 łyżeczki)

Marchew 253g (5 i 2/3 sztuki)

Ogórek 616g (3 i 1/3 sztuki)

Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya 6g (2 sztuki)
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 Wiosenna Dieta Redukcyjna 1600 kcal

Lista zakupów

 Mleko i produkty mleczne

Oliwki zielone bez pestek Bakalland 15g (5 sztuk)

Oliwki zielone drylowane Fragata 6g (2 sztuki)

Papryka czerwona 258g (1 sztuka)

Papryka żółta 100g (3/4 sztuki)

Pietruszka, liście 28g (4 i 2/3 łyżeczki)

Pomidor 276g (1 i 2/3 sztuki)

Pomidor żółty 60g (1/3 sztuki)

Pomidory suszone - sundried tomato antipasti Tesco 21g (3 plastry)

Pomidory w puszce 300g (1 i 1/4 szklanki)

Por 150g (1 sztuka)

Rabarbar 110g (1 sztuka)

Rukola 20g (1 garść)

Rzodkiewka 120g (8 sztuk)

Sałata 15g (1/8 sztuki)

Sałata zielona, liście 10g (2 liście)

Suszone pomidory w oliwie Gardenfoods 28g (4 plastry)

Szczypiorek 73g (14 i 2/3 łyżki)

Szpinak 205g (8 i 1/4 garści)

Szpinak FRITAR 90g (3 i 2/3 garści)

Szpinak Jeronimo Martins 100g (4 garście)

Ziemniaki 180g (2 sztuki)

Ziemniaki, późne 100g (1 sztuka)

Białko serwatkowe wpc łowickie 80% 20g (2/3 porcji)

Cypryjski ser twarogowy halloumi Petrou Bros Dairy 60g (1 i 1/2 plastra)

Jogurt 0% naturalny SM Mlekovita 320g (1 i 1/4 opakowania)

Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona 40g (1 i 2/3 łyżki)

Jogurt naturalny 2% OSM 25g (1/6 opakowania)

Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 100g (5 łyżek)

Jogurt naturalny Skyr 45ml (1/3 opakowania)

Mleko 1,5% Mlekovita 20ml (1/8 szklanki)
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 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze

 Cukier i słodycze

Mleko 1,5% ROTR 220ml (1 szklanka)

Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 125ml (1/2 szklanki)

Ser kozi, miękki 30g (1/4 sztuki)

Ser mozzarella Carrefour 20g (1/6 sztuki)

Ser twarogowy chudy 125g (4 i 1/4 plastra)

Ser żółty gouda Tesco 60g (4 plastry)

Serek twarogowy chudy - emilki Agrotrade 40g (4 łyżeczki)

Serek wiejski Krasnystaw 200g (10 łyżek)

Twaróg chudy "Jana" 40g (1 i 1/3 plastra)

Indyk, mięso mielone smażone 15 % tłuszczu 126g (2/3 szklanki)

Jaja kurze całe 526g (10 i 1/3 sztuki)

Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa 200g (1 sztuka)

Mięso z piersi indyka, bez skóry 100g (1 sztuka)

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 125g (2/3 sztuki)

Masło ekstra 10g (1 plaster)

Masło ekstra ZPM Mlecz 5g (1 łyżeczka)

Masło klarowane SM Mlekovita 5g (2/3 łyżeczki)

Olej kokosowy 5ml (1/2 łyżki)

Olej rzepakowy 28ml (2 i 3/4 łyżki)

Oliwa z oliwek 39ml (3 i 3/4 łyżki)

Cukier brązowy 20g (2 łyżki)

Czekolada gorzka E.Wedel 25g (4 i 1/4 kostki)

Kakao 16%, proszek 15g (1 i 1/2 łyżki)

Ksylitol Sante 26g (3 i 3/4 łyżeczki)

Miód pszczeli 12g (1/2 łyżki)
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 Ryby i owoce morza

 Owoce, orzechy i nasiona

 Napoje

Dorsz świeży, filety bez skóry 100g (1 sztuka)

Awokado 105g (3/4 sztuki)

Banan 300g (2 i 1/2 sztuki)

Borówka amerykańska 20g (1/3 garści)

Chia nasiona Sante 15g (1 i 1/2 łyżki)

Cytryna 15g (1/5 sztuki)

Czarne jagody 50g (1/3 szklanki)

Figi, świeże 28g (2 sztuki)

Granat, surowy 25g (1/4 sztuki)

Grejpfrut 260g (1 sztuka)

Jabłko 270g (1 i 1/2 sztuki)

Kiwi 295g (4 sztuki)

Korzeń imbiru, surowy 15g (1/7 sztuki)

Maliny 20g (1/6 szklanki)

Orzechy brazylijskie Bakalland 10g (1/5 garści)

Orzechy laskowe 15g (1/2 garści)

Orzechy nerkowca 15g (1/3 garści)

Orzechy włoskie 10g (1/3 garści)

Pomarańcza 245g (1 sztuka)

Rodzynki, suszone 15g (1/2 garści)

Skórka cytrynowa 3g (1/6 łyżki)

Truskawki 250g (1 i 2/3 szklanki)

Truskawki, mrożone 100g (2/3 szklanki)

Wiórki kokosowe Bakalland 6g (1 łyżka)

Sok pomarańczowy 50ml (1/5 szklanki)

Sok z cytryny 23ml (3 i 3/4 łyżki)
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 Przyprawy

 Produkty vege/vegan

Woda mineralna, Poland spring 200ml (3/4 szklanki)

Bazylia, suszona 5g (5 łyżeczek)

Bazylia, świeża 25g (8 i 1/3 garści)

Bulion warzywny 500ml (2 szklanki)

Curry, w proszku 2g (2/3 łyżeczki)

Kurkuma, mielona 2g (1/2 łyżeczki)

Liście kolendry, suszone 5g (1 i 2/3 łyżeczki)

Liść laurowy, suszony 1g (1/2 sztuki)

Majeranek, suszony 5g (1 i 2/3 łyżeczki)

Mięta 2g (1/3 łyżeczki)

Mięta pieprzowa, świeża 5g (1 łyżeczka)

Musztarda stołowa Develey 10g (1 łyżeczka)

Ocet balsamiczny 30ml (5 łyżek)

Oregano, suszone 8g (2 i 2/3 łyżeczki)

Papryka, w proszku 2g (2/3 łyżeczki)

Pieprz biały 1g (1 szczypta)

Pieprz czarny 16g (16 szczypt)

Rozmaryn 3g (2/3 łyżeczki)

Rozmaryn, suszony 1g (1/3 łyżeczki)

Sos sojowy 30ml (6 łyżeczek)

Sól biała 13g (2 i 1/4 łyżeczki)

Sól Himalajska Sante 350g 3g (2/3 łyżeczki)

Sól morska Sante 8g (8 szczypt)

Tymianek, suszony 3g (1 łyżeczka)

Alpro napój kokosowy 400ml (1 i 3/4 szklanki)

Hummus, w słoiku 65g (2 i 2/3 łyżki)

Mąka kukurydziana 15g (1 i 1/2 łyżki)

Mleczko kokosowe House of Asia 180ml (18 łyżek)
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Mleko sojowe 200ml (1 szklanka)

Natumi - Napój ryżowy 125ml (2/3 szklanki)

Tofu bio wędzone Polgrunt 40g (2 łyżki)
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