
 

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o indywidualne dane, preferencje i wyniki badań pacjenta. Z uwagi na ustawę o prawie 
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posiłek składniki receptura 

śniadanie 

Tortilla pełnoziarnista 2 szt. 
naleśniki z jabłkami i cynamonem 

Mus jabłkowy (bez cukru) 120 g 

Jogurt kokosowy PlantON no sugar 90 g Tortille posmarować musem jabłkowym, oprószyć 
cynamonem i złożyć na cztery. Złożoną tortille 
podgrzewać na patelni beztłuszczowej z obu 
stron do zrumienienia. Podawać ze schłodzonym 
jogurtem. 

Cynamon 
  

   

   

II. śniadanie 

Mleko sojowe 250 ml 
koktajl supermocy 

Borówki lub jagody 125 g 

Banan 
 

1/2 szt. Wszystkie składniki połączyć blenderem na 
koktajl. Nie przechowywać zbyt długo. Siemię lniane 1 łyżeczka 

   

lunch 

Pieczywo razowe 1 bułka (60g) 
kanapki z humusem 

humus klasyczny 1 łyżka 

Kiełki brokułu lub rzodkiewki 1 garść Z podanych składników przygotować kanapkę. 
Podawać z warzywami. Ogórek kwaszony 100 g 

.     

obiad 

Ziemniaki, młode 200 g 
letni bigos ze świeżej kapusty 

Kapusta biała 400 g 

Marchew 50 g Kapustę poszatkować i dusić w dużym garnku z 
dodatkiem oliwy i soli w szklance wody lub 
bulionu warzywnego. Do zwiędniętej już kapusty 
dodać pokrojone w plasterki marchew i 
pietruszkę. Można dodać kilka suszonych 
pomidorów (suchych). Kiedy warzywa całkowicie 
zmiękną dodać posiekaną pietruszkę, seler i 
koper, dosolić do smaku a w zależności od 
upodobań zabarwić koncentratem pomidorowym. 
Podawać z pieczonymi lub gotowanymi 
ziemniakami. 

Pietruszka, korzeń 50 g 

Seler naciowy 50 g 

Pietruszka, liście 1 łyżka 

Koper 1 łyżka 

Oliwa z oliwek 1 łyżka 

. 
  

   
      

kolacja 

ciecierzyca, gotowana 150 g 
cieciorella z malinami 

Banan 
 

1/2 szt. 

Kakao 16%, proszek 1 łyżka Ciecierzycę połączyć w blenderze z bananem, 
kakao, wanilią i mlekiem. Jeśli jest taka potrzeba 
dodać 1-2 łyżki bardzo zimnej wody dla 
rozrzedzenia konsystencji w zależności od 
upodobań. Podawać z malinami. 

mleko sojowe 100 ml 

Wanilia, ziarenka lub ekstrakt 
  Maliny 125 

 .     
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posiłek składniki receptura 

śniadanie 

Pieczywo razowe 60 g 
tofucznica ze szczypiorkiem 

tofu 90 g 

Oliwa z oliwek 1 łyżeczka Na patelni podsmażyć pokrojoną w kostkę 
paprykę z solą. Następnie rozkruszyć w palcach 
lub widelcem tofu, dodać na patelnię, doprawić 
kurkumą i posypać szczypiorkiem. Prażyć do 
zrumienienia. Podawać z kiełkami i pieczywem. 

Papryka czerwona 
 

1/2 szt. 

Szczypiorek 1 łyżka 

Kiełki brokułu lub rzodkiewki 1 garść 

Kurkuma 
 

szczypta 

. 
  

II. śniadanie 

Truskawki 100 g 
letni koktajl 

Arbuz 200 g 

Sok z limonki 
 

1/2 szt. Wszystkie składniki połączyć blenderem dodając 
odpowiednią ilość wody (ok.250ml). Odstawić do 
napęcznienia ziarenek. Przechowywać do 24h. 

Mięta, liście 1 garść 

nasiona chia 1 łyżeczka 

. 
 

  

lunch 

Rukola 2 garści 
sałatka wiosenna z kasza jaglaną 

Kasza jaglana 50 g 

Papryka czerwona 30 g Kaszę ugotować na sypko. Wszystkie warzywa 
drobno posiekać i połączyć z sałatą, pietruszką, 
kiełkami, szczypiorkiem i ugotowaną kaszą. 
Pestki słonecznika uprażyć na suchej patelni, 
dodać do sałatki. Całość doprawić oliwą lub 
olejem lnianym, sokiem z cytryny, solą i pieprzem. 

Rzodkiewka 30 g 

Groszek zielony 30 g 

Słonecznik, nasiona 1 łyżeczka 

Olej lniany 1 łyżeczka 

Sok z cytryny 1 łyżeczka 

Kiełki brokułu lub rzodkiewki 1 łyżka 

Pietruszka, liście 1 łyżka 

Szczypiorek 1 łyżka 

      

obiad 

Makaron razowy 60 g 
tagliatelle z cukinią i łososiem 

Cukinia 70 g 

Bakłażan 70 g Makaron tagliatelle ugotować według przepisu na 
opakowaniu. Cukinię, bakłażana i rybę pokroić w 
kostkę. Na głębokiej patelni rozgrzać olej z 
przeciśniętym czosnkiem, dodać warzywa i rybę, 
przyprawić solą, bazylią i oregano. Dusić do 
zmięknięcia warzyw, przed podaniem wymieszać 
z makaronem i świeżym szpinakiem lub 
roszponką. 

Czosnek 1 ząbek 

Oliwa z oliwek 1 łyżeczka 

Łosoś świeży 150 g 

Szpinak 1 garść 

Oregano, bazylia 
 

1/2 łyżeczki 

   

kolacja 

Pieczywo razowe 60 g 
guacamole z ogórkiem kiszonym 

Awokado 
 

1/2 szt. 

Papryka zielona 50 g Miękkie awokado rozgnieść widelcem i połączyć z 
drobno posiekanym ogórkiem oraz papryką. 
Doprawić solą i pieprzem. Podawać z pieczywem. 

Ogórek kwaszony 50 g 

Sól, pieprz 
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posiłek składniki receptura 

śniadanie 

Fasola czarna z puszki 200 g 
english breakfast 

Pomidory krojone z puszki 100 g 

Awokado 2 łyżki Fasolę i pomidory wymieszać na patelni z 
oregano i podgrzewać. Ciepłą fasolkę podawać z 
tostami posmarowanymi awokado i posypanymi 
posiekaną pietruszką. 

Pietruszka, liście 1 łyżka 

Pieczywo razowe 60 g 

Oregano 
  . 
  

II. śniadanie 

Zupa kalafiorowa mrożona 100 g 
ogórkowa z ryżem 

Komosa ryżowa 25 g 

Mięso z piersi indyka bez skóry 150 g Mięso gotować w 300ml wody z solą, liściem 
laurowym i zielem angielskim na małym ogniu do 
powstania szumów. Wyjąć ugotowane mięso i 
zostawić do kolejnego posiłku a do garnka dodać 
mrożone warzywa i ryż. Całość gotować około 10 
min do zgęstnienia. Pod koniec gotowania do 
zupy dodać startego na dużych oczkach ogórka i 
sok z ogórków. Podawać z koperkiem.. 

Ogórek kwaszony 100 g 

Sok z ogórków 50 ml 

Koperek 
  Liść laurowy, ziele angielskie 
  

   

   

obiad 

Kasza jaglana 50 g 
indyk z marchewką i kaszą jaglaną Mięso ugotowane z poprzedniego 

dania ok. 100 g 

Marchew 100 g Kaszę ugotować według receptury. Wykorzystać 
mięso ugotowane w poprzednim daniu. Marchew i 
jabłko zetrzeć na tarce i wymieszać na surówkę. 
Surówkę doprawić jogurtem lub olejem lnianym 
według upodobań. 

Jabłko 50 g 

Jogurt kokosowy PlantON no sugar 1 łyżka 

         

podwieczorek 

Awokado   1/2 szt. 
krem tiramisu 

Banan 
 

1/2 szt. 

Kakao 16%, proszek 1 łyżka Wszystkie składniki połączyć blenderem na gładki 
krem Mleko roślinne lub espresso 50 ml 

. 
 

  

kolacja 

Wafle ryżowe 40 g 
lekkie kanapki z humusem i warzywami 

humus klasyczny 4 łyżki 

Papryka, ogórek, rzodkiewka 150 g Z podanych składników przygotować kanapki. 
Podawać z ulubionymi warzywami. Kiełki, sałata 2 garści 
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