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Monika Czyż Cupryś

D
Z
IE

Ń
 1 I śniadanieI śniadanie

Hummus z pieczoną papryką (120 g); Chleb
orkiszowy (100 g); Pomidor (192 g)

II śniadanieII śniadanie

Orzechy włoskie (25 g); Pomarańcza (300 g)

obiadobiad

Kurczak w papilotach z ananasem i curry (384
g); Ryż brązowy (54 g)

kolacjakolacja

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (276
g)

D
Z
IE

Ń
 2 I śniadanieI śniadanie

Owsianka z komosą ryżową (372 g)

II śniadanieII śniadanie

Smoothie z truskawek, malin i borówek (218 g);
Jogurt kokosowy  (160 g)

obiadobiad

Kurczak w papilotach z ananasem i curry (384
g); Ryż brązowy (54 g)

kolacjakolacja

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (276
g)

D
Z
IE

Ń
 3 I śniadanieI śniadanie

Kanapki z szynką i szczypiorkiem + Pomidor
posypany bazylią (384 g)

II śniadanieII śniadanie

Smoothie pomarańczowe (316 g); Orzechy
włoskie (20 g)

obiadobiad

Kofty z wołowiny i fety (175 g); Kasza gryczana
(50 g); Surówka z pomidora, rzodkiewki i sałaty
(111 g)

kolacjakolacja

Hummus z pieczoną papryką (120 g); Marchew
(50 g); Papryka czerwona (30 g); Sezam,
nasiona (5 g); Ogórek (36 g)

D
Z
IE

Ń
 4 I śniadanieI śniadanie

Kakaowa owsianka z masłem orzechowym (380
g)

II śniadanieII śniadanie

Grejpfrut (350 g); Dynia, pestki (15 g)

obiadobiad

Kofty z wołowiny i fety (175 g); Kasza gryczana
(50 g); Surówka z pomidora i papryki (149 g)

kolacjakolacja

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią
(290 g)

D
Z
IE

Ń
 5 I śniadanieI śniadanie

Jajecznica na maśle z pomidorkami
koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze
szczypiorkiem (302 g)

II śniadanieII śniadanie

Smoothie ananasowe z pomarańczą (200 g)

obiadobiad

Marchewkowe klopsiki z ratatouille (475 g);
Kasza orkiszowa  (45 g)

kolacjakolacja

Grzanki z pomidorami i mozzarellą (341 g)

D
Z
IE

Ń
 6 I śniadanieI śniadanie

Jogurt matcha z granolą i grejpfrutem (387 g)

II śniadanieII śniadanie

Smoothie z ogórków z imbirem i limonką (309
g); orzechy brazylijskie, suszone,
nieblanszowane (16 g)

obiadobiad

Marchewkowe klopsiki z ratatouille (456 g);
Kasza orkiszowa  (45 g)

kolacjakolacja

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem
(351 g)

D
Z
IE

Ń
 7 I śniadanieI śniadanie

Jajecznica z pomidorami (304 g); Chleb
orkiszowy (80 g)

II śniadanieII śniadanie

Koktajl z wiśniami i ananasem (313 g)

obiadobiad

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem
(351 g)

kolacjakolacja

Cytrusowa sałatka z krewetek i awokado (386
g)



3
Monika Czyż Cupryś

DZIEŃ 1

I ŚNIADANIE

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

4. Dodać ciecierzycę, sok z cytryny, pastę tahini, oliwę, sól i pieprz, zmiksować 30 s/obr. 4. Składniki

Hummus z pieczoną papryką (1 porcja)

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

4. Dodać ciecierzycę, sok z cytryny, pastę tahini, oliwę, sól i pieprz, zmiksować 30 s/obr. 4. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego, zmiksować ponownie 30 s/obr. 8.

HUMMUS Z PIECZONĄ PAPRYKĄ - 120g
produkt waga

[g]
miara domowa

Czosnek 2.0 0.3 średnie ząbki
papryka czerwona, hot chili 2.0
Papryka czerwona 40.0 0.25 średniej sztuki
cieciorka (ciecierzyca) w puszce, bez zalewy 70.0
Sok z cytryny 2.5
Oliwa z oliwek 3.0 0.5 łyżeczki

Chleb orkiszowy 100.0 2.5 kromki
Pomidor 192.0 1 średnia sztuka

II ŚNIADANIE

Pomarańcza + orzechy

produkt waga
[g]

miara domowa

Orzechy włoskie 25.0 1 garść
Pomarańcza 300.0 1 duża sztuka

OBIAD

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,
smażyć jeszcze 5-10 min, do momentu, aż sos zostanie zredukowany o połowę.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,
smażyć jeszcze 5-10 min, do momentu, aż sos zostanie zredukowany o połowę.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,
smażyć jeszcze 5-10 min, do momentu, aż sos zostanie zredukowany o połowę.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,
smażyć jeszcze 5-10 min, do momentu, aż sos zostanie zredukowany o połowę.

5. Kurczaka z ananasem i curry podawać z ugotowanym ryżem.
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KURCZAK W PAPILOTACH Z ANANASEM I CURRY - 384g
produkt waga

[g]
miara domowa

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 160.0 1.5 porcji
Ananas 80.0 1 plaster
Miód pszczeli 5.0 0.5 łyżeczki
Curry, proszek 2.0 0.3 łyżeczki
Woda 135.0 0.5 szklanki
Masło klarowane 2.0 0.5 łyżeczka płaska

Ryż brązowy 54.0 3 łyżki

KOLACJA

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,
odrzucając rozmaryn, odstawić.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,
odrzucając rozmaryn, odstawić.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,
odrzucając rozmaryn, odstawić.

5. Do naczynia miksującego włożyć orzechy włoskie, dodać pozostałe olej, sok z limonki, miód, sól i pieprz,

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami: (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,
odrzucając rozmaryn, odstawić.

5. Do naczynia miksującego włożyć orzechy włoskie, dodać pozostałe olej, sok z limonki, miód, sól i pieprz,
rozdrobnić 3-4 s/obr. 5. Sałatkę polać dressingiem, dokładnie wymieszać, doprawić do smaku.

SAŁATKA Z WOŁOWINĄ, RUKOLĄ I POMIDORKAMI - 276g
produkt waga

[g]
miara domowa

Rukola 30.0 1.5 garści
Pomidorki koktajlowe 60.0 3 sztuki
kapary w puszce 5.0
Olej rzepakowy uniwersalny 5.0 1 łyżeczka
Wołowina, pieczeń 120.0
rozmaryn świeży 2.5 0.5 gałązka
Awokado 30.0 0.25 sztuki
Orzechy włoskie 12.0 3 sztuki
Miód pszczeli 3.5 0.25 łyżeczki
Sok ze świeżej limonki 7.5 0.5 porcji
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DZIEŃ 2

I ŚNIADANIE

Owsianka z komosą ryżową: (1 porcja)Owsianka z komosą ryżową: (1 porcja)Owsianka z komosą ryżową: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać mleko i wodę, dodać płatki owsiane, komosę ryżową, nasiona chia,

Owsianka z komosą ryżową: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać mleko i wodę, dodać płatki owsiane, komosę ryżową, nasiona chia,
ekstrakt z wanilii i miód, podgrzewać 8-9 min/90°C/obr. 2. Owsiankę odstawić na ok. 5 min do zgęstnienia.

Owsianka z komosą ryżową: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać mleko i wodę, dodać płatki owsiane, komosę ryżową, nasiona chia,
ekstrakt z wanilii i miód, podgrzewać 8-9 min/90°C/obr. 2. Owsiankę odstawić na ok. 5 min do zgęstnienia.

Owsianka z komosą ryżową: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać mleko i wodę, dodać płatki owsiane, komosę ryżową, nasiona chia,
ekstrakt z wanilii i miód, podgrzewać 8-9 min/90°C/obr. 2. Owsiankę odstawić na ok. 5 min do zgęstnienia.

Owsianka z komosą ryżową: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać mleko i wodę, dodać płatki owsiane, komosę ryżową, nasiona chia,
ekstrakt z wanilii i miód, podgrzewać 8-9 min/90°C/obr. 2. Owsiankę odstawić na ok. 5 min do zgęstnienia.

2. Owsiankę z komosą ryżową podawać udekorowaną świeżymi owocami.
OWSIANKA Z KOMOSĄ RYŻOWĄ - 372g (1 porcje )

produkt waga
[g]

miara domowa

Napój ryżowy, wzbogacony w Ca i wit.D 200.0
Woda 50.0
Płatki owsiane 25.0 2.5 łyżka (górskie,

błyskawiczne)

komosa ryżowa 15.0 1.5 łyżki
nasiona chia, suszone 5.0 0.5 łyżki
ekstrakt waniliowy 1.5 0.5 kilka kropel
Borówka amerykańska 25.0 0.5 garści
Maliny 50.0 0.5 średniej porcji

II ŚNIADANIE

Smoothie z truskawek, malin i borówek:  + Jogurt kokosowy (można zamienić na jogurt bezlaktozy)Smoothie z truskawek, malin i borówek:  + Jogurt kokosowy (można zamienić na jogurt bezlaktozy)Smoothie z truskawek, malin i borówek:  + Jogurt kokosowy (można zamienić na jogurt bezlaktozy)

1. Do naczynia miksującego włożyć truskawki, borówki i maliny, dodać sok z cytryny, cukier i lód,

Smoothie z truskawek, malin i borówek:  + Jogurt kokosowy (można zamienić na jogurt bezlaktozy)

1. Do naczynia miksującego włożyć truskawki, borówki i maliny, dodać sok z cytryny, cukier i lód,
zmiksować 1 min/obr. 10. Przelać do szklanek

SMOOTHIE Z TRUSKAWEK, MALIN I BORÓWEK - 218g
produkt waga

[g]
miara domowa

Truskawki 90.0 6 średnich sztuk
Borówka amerykańska 32.5 0.25 szklanki
Maliny 37.5 0.25 dużej porcji
Sok z cytryny 7.5 łyżka
Woda 50.0 0.25 szklanki

Jogurt kokosowy 160.0 1 opakowanie

OBIAD

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,
smażyć jeszcze 5-10 min, do momentu, aż sos zostanie zredukowany o połowę.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,
smażyć jeszcze 5-10 min, do momentu, aż sos zostanie zredukowany o połowę.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,
smażyć jeszcze 5-10 min, do momentu, aż sos zostanie zredukowany o połowę.

Kurczak w papilotach z ananasem i curry:  (1 porcja)

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić dużą miskę, odważyć do niej kurczaka, odstawić. Do miski
dodać miód, curry i sól, dokładnie wymieszać kopystką. Kurczaka z marynatą podzielić na pół i przełożyć do
2 rękawów do pieczenia. Ułożyć w dolnej części i na wkładzie Varoma. Na pokrywie naczynia miksującego
postawić miskę, odważyć do niej ananas, odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać wodę, nałożyć przystawkę Varoma, gotować na parze 40
min/Varoma/obr. 1.

3. W tym czasie na głębokiej patelni roztopić masło, dodać pokrojone ananasy, smażyć do momentu aż
zrobią się lekko brązowe, mieszając kilkakrotnie podczas smażenia.

4.Zdjąć przystawkę Varoma, rękawy z kurczakiem przełożyć na dużej miski, odciąć końce z jednej strony,
ostrożnie przełożyć kurczaka i powstały sos na patelnię, na której znajdują się podsmażone ananasy,
smażyć jeszcze 5-10 min, do momentu, aż sos zostanie zredukowany o połowę.

5. Kurczaka z ananasem i curry podawać bezpośrednio po przygotowaniu z dodatkiem np. ryżu.
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KURCZAK W PAPILOTACH Z ANANASEM I CURRY - 384g
produkt waga

[g]
miara domowa

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 160.0 1.5 porcji
Ananas 80.0 1 plaster
Miód pszczeli 5.0 0.5 łyżeczki
Curry, proszek 2.0 0.3 łyżeczki
Woda 135.0 0.5 szklanki
Masło klarowane 2.0 0.5 łyżeczka płaska

Ryż brązowy 54.0 3 łyżki

KOLACJA

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,
odrzucając rozmaryn, odstawić.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,
odrzucając rozmaryn, odstawić.

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,
odrzucając rozmaryn, odstawić.

5. Do naczynia miksującego włożyć orzechy włoskie, dodać pozostałe olej, sok z limonki, miód, sól i pieprz,

Sałatka z wołowiną, rukolą i pomidorkami (1 porcja):

1. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej rukolę, pomidorki i kapary,
odstawić.

2. Do naczynia miksującego wlać połowę oleju, dodać cebulę, dusić 2 min/120°C/?/obr. 1.

3. Dodać wołowinę i rozmaryn, rumienić Wysokie temp. ?. W tym czasie pokroić awokado w 1 cm kostkę,
przełożyć do miski z pomidorkami, rukolą i kaparami.

4. Przełożyć zrumienioną cebulę i wołowinę wraz z płynem z rumienienia mięsa do miski z sałatką,
odrzucając rozmaryn, odstawić.

5. Do naczynia miksującego włożyć orzechy włoskie, dodać pozostałe olej, sok z limonki, miód, sól i pieprz,
rozdrobnić 3-4 s/obr. 5. Sałatkę polać dressingiem, dokładnie wymieszać, doprawić do smaku.

SAŁATKA Z WOŁOWINĄ, RUKOLĄ I POMIDORKAMI - 276g
produkt waga

[g]
miara domowa

Rukola 30.0 1.5 garści
Pomidorki koktajlowe 60.0 3 sztuki
kapary w puszce 5.0
Olej rzepakowy uniwersalny 5.0 1 łyżeczka
Wołowina, pieczeń 120.0
rozmaryn świeży 2.5 0.5 gałązka
Awokado 30.0 0.25 sztuki
Orzechy włoskie 12.0 3 sztuki
Miód pszczeli 3.5 0.25 łyżeczki
Sok ze świeżej limonki 7.5 0.5 porcji
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DZIEŃ 3

I ŚNIADANIE

Kanapki z szynką i szczypiorkiem + Pomidor posypany bazylią:

KANAPKI Z SZYNKĄ I SZCZYPIORKIEM + POMIDOR POSYPANY BAZYLIĄ - 384g
produkt waga

[g]
miara domowa

Chleb orkiszowy 100.0 2.5 kromki
Serek naturalny Bieluch 30.0 2 łyżki
Szynka z indyka 45.0 3 plastry
Szczypiorek 14.0 2 łyżki
Pomidor 192.0 1 średnia sztuka
Bazylia, suszona 2.0 0.5 łyżeczki

II ŚNIADANIE

Smoothie pomarańczowe: (1 porcja) + Orzechy włoskieSmoothie pomarańczowe: (1 porcja) + Orzechy włoskieSmoothie pomarańczowe: (1 porcja) + Orzechy włoskie

Do naczynia miksującego włożyć pomarańcze, jabłko i banan, dodać sok pomarańczowy i maliny,

Smoothie pomarańczowe: (1 porcja) + Orzechy włoskie

Do naczynia miksującego włożyć pomarańcze, jabłko i banan, dodać sok pomarańczowy i maliny,
zmiksować 1 min/obr. 10.

SMOOTHIE POMARAŃCZOWE - 316g (1 porcje )
produkt waga

[g]
miara domowa

Pomarańcza 75.0 0.25 dużej sztuki
Jabłko 25.0 0.25 małej sztuki
Banan 28.8 0.25 średniej sztuki
Sok pomarańczowy 187.5 0.75 szklanki

Orzechy włoskie 20.0 5 sztuk

OBIAD

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.
Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.
Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Surówka z pomidora, rzodkiewki i sałaty: : Pomidora i ogórka pokroić w kostkę, rzodkiewki w plasterki,

Kofty z wołowiny i fety: 1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy,
kolendrę, miętę i chili, rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Surówka z pomidora, rzodkiewki i sałaty: : Pomidora i ogórka pokroić w kostkę, rzodkiewki w plasterki,
sałatę w paski a jabłko i cebulę w kostkę. Wymieszać składniki z olejem i przyprawami.
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KOFTY Z WOŁOWINY I FETY - 175g
produkt waga

[g]
miara domowa

skórka pomarańczowa, świeża 2.0
kolendra, świeża 3.0
papryka czerwona, hot chili 1.0
Wołowina, pieczeń 125.0 pokrojona w 3 cm

kostkę
Jogurt naturalny bez laktozy 18.0
Ser typu "Feta" 21.0 10 kosteczek
cebula młoda lub dymka pęczek (wraz ze szczypiorkiem) 5.0

Kasza gryczana 50.0 0.5 woreczka

SURÓWKA Z POMIDORA, RZODKIEWKI I SAŁATY - 111g
Pomidor 27.0 0.25  małej sztuki
Rzodkiewka 22.5 1.5 sztuki
Sałata 5.0 1 liść
Ogórek kiszony 15.0 0.25  sztuki
Cebula 15.0 0.25  małej sztuki
Jabłko 20.0 0.1  małej sztuki
Oliwa z oliwek 2.5 0.5 łyżeczki
Sok z cytryny 1.5 0.5 łyżeczki
Musztarda 2.5 0.5 płaska łyżeczka

KOLACJA

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywneHummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywneHummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

4. Dodać ciecierzycę, sok z cytryny, pastę tahini, oliwę, sól i pieprz, zmiksować 30 s/obr. 4. Składniki

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

4. Dodać ciecierzycę, sok z cytryny, pastę tahini, oliwę, sól i pieprz, zmiksować 30 s/obr. 4. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego, zmiksować ponownie 30 s/obr. 8.

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

4. Dodać ciecierzycę, sok z cytryny, pastę tahini, oliwę, sól i pieprz, zmiksować 30 s/obr. 4. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego, zmiksować ponownie 30 s/obr. 8.

Hummus z pieczoną papryką: (1 porcja) + Słupki warzywne

1. Paprykę pokroić na kawałki, polać oliwą i posypać solą ułożyć na blaszce do pieczenia i piec 20 min w
temperaturze 180 st.

2. W naczyniu miksującym rozdrobnić czosnek z chilli - 3 s/obr. 8. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek
na dno naczynia miksującego.

3. Dodać upieczoną paprykę, rozdrobnić 4 s/obr. 5.

4. Dodać ciecierzycę, sok z cytryny, pastę tahini, oliwę, sól i pieprz, zmiksować 30 s/obr. 4. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego, zmiksować ponownie 30 s/obr. 8.

5. Całość posypać sezamem.

HUMMUS Z PIECZONĄ PAPRYKĄ - 120g
produkt waga

[g]
miara domowa

Czosnek 2.0 0.5 małego ząbka
papryka czerwona, hot chili 2.0
Papryka czerwona 40.0 0.25 średniej sztuki
cieciorka (ciecierzyca) w puszce, bez zalewy 70.0
Sok z cytryny 2.5
Oliwa z oliwek 3.0 0.5 łyżeczki

Marchew 50.0 0.5 średniej sztuki
Papryka czerwona 30.0 0.25  sztuki
Sezam, nasiona 5.0 1 łyżeczka
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produkt waga
[g]

miara domowa

Ogórek 36.0 1 gruntowy



10
Monika Czyż Cupryś

DZIEŃ 4

I ŚNIADANIE

Kakaowa owsianka z masłem orzechowym: (1 porcja)Kakaowa owsianka z masłem orzechowym: (1 porcja)Kakaowa owsianka z masłem orzechowym: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać napój migdałowy, dodać płatki owsiane, kakao, podgrzewać 8-9

Kakaowa owsianka z masłem orzechowym: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać napój migdałowy, dodać płatki owsiane, kakao, podgrzewać 8-9
min/90°C/obr. 2.

Kakaowa owsianka z masłem orzechowym: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać napój migdałowy, dodać płatki owsiane, kakao, podgrzewać 8-9
min/90°C/obr. 2.

Kakaowa owsianka z masłem orzechowym: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać napój migdałowy, dodać płatki owsiane, kakao, podgrzewać 8-9
min/90°C/obr. 2.

2. Dodać masło orzechowe, wymieszać 30 s/obr. 3. Przełożyć do miseczki, odstawić na ok. 5 min do

Kakaowa owsianka z masłem orzechowym: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego wlać napój migdałowy, dodać płatki owsiane, kakao, podgrzewać 8-9
min/90°C/obr. 2.

2. Dodać masło orzechowe, wymieszać 30 s/obr. 3. Przełożyć do miseczki, odstawić na ok. 5 min do
zgęstnienia. Udekorować owocami.

KAKAOWA OWSIANKA Z MASŁEM ORZECHOWYM - 380g (1 porcja)
produkt waga

[g]
miara domowa

Mleko migdałowe 225.0
Płatki owsiane 30.0 3 łyżka (górskie,

błyskawiczne)

Kakao surowe 5.0 łyżeczka
Masło orzechowe 100% 20.0 1 łyżka
Jogurt kokosowy 25.0 1 łyżka
Maliny 75.0 0.5 dużej porcji

II ŚNIADANIE

Grejpfrut + Dynia pestki

produkt waga
[g]

miara domowa

Grejpfrut 350.0 1 średnia sztuka
Dynia, pestki 15.0 1.5 łyżki

OBIAD

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Surówka z pomidora i papryki: Warzywa i jabłka umyć i pokroić w dość duże paski. Cebulę pokroić w

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Surówka z pomidora i papryki: Warzywa i jabłka umyć i pokroić w dość duże paski. Cebulę pokroić w
kostkę. Olej wymieszać z sokiem z cytryny, dodać sól i pieprz. Układać warstwami pomidora, paprykę,

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Surówka z pomidora i papryki: Warzywa i jabłka umyć i pokroić w dość duże paski. Cebulę pokroić w
kostkę. Olej wymieszać z sokiem z cytryny, dodać sól i pieprz. Układać warstwami pomidora, paprykę,
ogórek i jabłko, posypać cebulą i skropić olejem wymieszanym z przyprawami, posypać drobno posiekanym

Kofty z wołowiny i fety: (1 porcja)

1. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć skórkę z pomarańczy, kolendrę, miętę i chili,
rozdrobnić 10 s/obr. 8.

2. Dodać wołowinę, rozdrobnić 15 s/obr. 6.5. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

3. Do naczynia miksującego włożyć jogurt, fetę, dodać kmin rzymski, mieszankę przypraw baharat i sól,
wymieszać 10 s/obr. 4.

4.Dodać rozdrobnioną wcześniej wołowinę i zieloną cebulkę, wymieszać 20 s/?/obr. 4. Przełożyć do innego
naczynia.

5. Z masy mięsnej uformować klopsy (50-60 g każdy), ułożyć na talerzu i odstawić do lodówki na 1 godz.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 230°C, funkcja grill. Schłodzone klopsy nadziać na szpikulce do szaszłyków,
uformować w podłużne kofty. Piec 6-8 min (230°C), co jakiś czas obracając, aż kofty będą brązowe.

Surówka z pomidora i papryki: Warzywa i jabłka umyć i pokroić w dość duże paski. Cebulę pokroić w
kostkę. Olej wymieszać z sokiem z cytryny, dodać sól i pieprz. Układać warstwami pomidora, paprykę,
ogórek i jabłko, posypać cebulą i skropić olejem wymieszanym z przyprawami, posypać drobno posiekanym
szczypiorkiem.
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Monika Czyż Cupryś

KOFTY Z WOŁOWINY I FETY - 175g
produkt waga

[g]
miara domowa

skórka pomarańczowa, świeża 2.0
kolendra, świeża 3.0
papryka czerwona, hot chili 1.0
Wołowina, pieczeń 125.0
Jogurt naturalny bez laktozy 18.0
Ser typu "Feta" 21.0 10 kosteczek
cebula młoda lub dymka pęczek (wraz ze szczypiorkiem) 5.0

Kasza gryczana 50.0 0.5 woreczka

SURÓWKA Z POMIDORA I PAPRYKI - 149g
Pomidor 54.0 0.5 małej sztuki
Papryka czerwona 37.5 0.25 średniej sztuki
Ogórek kiszony 15.0 0.25  sztuki
Jabłko 20.0 0.1  małej  sztuki
Cebula 15.0 0.25  małej sztuki
Olej rzepakowy uniwersalny 1.0 0.5 łyżeczki
Sok z cytryny 1.5 0.5 łyżeczki
pieprz czarny mielony 1.0 0.5 szczypta
Szczypiorek 3.5 0.5 łyżki

KOLACJA

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing
4. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć czosnek i zioła, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Składniki

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing
4. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć czosnek i zioła, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing
4. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć czosnek i zioła, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing
4. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć czosnek i zioła, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać sok z cytryny, ocet, olej, sól, pieprz i cukier, wymieszać 5 s/obr. 4. Dressing przelać do miski, w

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing
4. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć czosnek i zioła, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać sok z cytryny, ocet, olej, sól, pieprz i cukier, wymieszać 5 s/obr. 4. Dressing przelać do miski, w
której znajduje się komosa ryżowa z warzywami, dokładnie wymieszać za pomocą kopystki. Odstawić do

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing
4. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć czosnek i zioła, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać sok z cytryny, ocet, olej, sól, pieprz i cukier, wymieszać 5 s/obr. 4. Dressing przelać do miski, w
której znajduje się komosa ryżowa z warzywami, dokładnie wymieszać za pomocą kopystki. Odstawić do

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing
4. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć czosnek i zioła, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać sok z cytryny, ocet, olej, sól, pieprz i cukier, wymieszać 5 s/obr. 4. Dressing przelać do miski, w
której znajduje się komosa ryżowa z warzywami, dokładnie wymieszać za pomocą kopystki. Odstawić do
lodówki do momentu podania.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing
4. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć czosnek i zioła, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać sok z cytryny, ocet, olej, sól, pieprz i cukier, wymieszać 5 s/obr. 4. Dressing przelać do miski, w
której znajduje się komosa ryżowa z warzywami, dokładnie wymieszać za pomocą kopystki. Odstawić do
lodówki do momentu podania.

Sałatka z komosą ryżową, marchewką i cukinią: (1 porcja)

1. Do naczynia miksującego włożyć komosę ryżową, dodać oliwę, dusić 3 min/120°C/?/obr. 1.

2. Dodać wodę i koncentrat bulionu warzywnego, podgrzewać 22 min/90°C/?/obr. ?. Odcedzić przez sitko o
drobnych oczkach. Ugotowaną komosę ryżową przełożyć do miski, odstawić do całkowitego ostudzenia.
Opłukać naczynie miksujące.

3. Do naczynia miksującego włożyć cukinię i marchewkę, rozdrobnić za pomocą kopystki 8 s/obr. 4.
Przełożyć do miski, w której znajduje się ugotowana komosa ryżowa. Umyć i osuszyć naczynie miksujące.

Dressing
4. Do czystego i suchego naczynia miksującego włożyć czosnek i zioła, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Składniki
zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać sok z cytryny, ocet, olej, sól, pieprz i cukier, wymieszać 5 s/obr. 4. Dressing przelać do miski, w
której znajduje się komosa ryżowa z warzywami, dokładnie wymieszać za pomocą kopystki. Odstawić do
lodówki do momentu podania.

6. Sałatkę z komosą ryżową, marchewką i cukinią podawać schłodzoną.

SAŁATKA Z KOMOSĄ RYŻOWĄ, MARCHEWKĄ I CUKINIĄ - 290g
produkt waga

[g]
miara domowa

komosa ryżowa 45.0
Oliwa z oliwek 5.0 1 łyżeczka
Woda 115.0 0.5 szklanki
Cukinia 56.0 0.25 mniejszej sztuki
Marchew 52.0 0.5 średniej sztuki
Czosnek 1.0 0.2 średni ząbek
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produkt waga
[g]

miara domowa

Bazylia, świeża 0.3 0.5 listków
Pietruszka, liście 1.2 0.2 łyżka
Sok z cytryny 5.0
Ocet balsamiczny 3.0 0.5 łyżeczki
Olej rzepakowy uniwersalny 7.0 1.5 łyżeczki
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DZIEŃ 5

I ŚNIADANIE

Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:

1. Pomidorki koktajlowe umyć i pokroić na ćwiartki, a szczypiorek drobno posiekać. Jajka rozbić do

Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:

1. Pomidorki koktajlowe umyć i pokroić na ćwiartki, a szczypiorek drobno posiekać. Jajka rozbić do
miseczki, doprawić szczyptą soli i pieprzu.

Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:

1. Pomidorki koktajlowe umyć i pokroić na ćwiartki, a szczypiorek drobno posiekać. Jajka rozbić do
miseczki, doprawić szczyptą soli i pieprzu.

Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:

1. Pomidorki koktajlowe umyć i pokroić na ćwiartki, a szczypiorek drobno posiekać. Jajka rozbić do
miseczki, doprawić szczyptą soli i pieprzu.

2. Na patelni rozgrzać masło. Do jajek dodać warzywa i wymieszać, a następnie całość wylać na rozgrzana

Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:

1. Pomidorki koktajlowe umyć i pokroić na ćwiartki, a szczypiorek drobno posiekać. Jajka rozbić do
miseczki, doprawić szczyptą soli i pieprzu.

2. Na patelni rozgrzać masło. Do jajek dodać warzywa i wymieszać, a następnie całość wylać na rozgrzana
patelnię, często mieszając do uzyskania pożądanej konsystencji.

Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:

1. Pomidorki koktajlowe umyć i pokroić na ćwiartki, a szczypiorek drobno posiekać. Jajka rozbić do
miseczki, doprawić szczyptą soli i pieprzu.

2. Na patelni rozgrzać masło. Do jajek dodać warzywa i wymieszać, a następnie całość wylać na rozgrzana
patelnię, często mieszając do uzyskania pożądanej konsystencji.

Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:

1. Pomidorki koktajlowe umyć i pokroić na ćwiartki, a szczypiorek drobno posiekać. Jajka rozbić do
miseczki, doprawić szczyptą soli i pieprzu.

2. Na patelni rozgrzać masło. Do jajek dodać warzywa i wymieszać, a następnie całość wylać na rozgrzana
patelnię, często mieszając do uzyskania pożądanej konsystencji.

Jajecznica na maśle z pomidorkami koktajlowymi + Pieczywo z serkiem Bieluch ze szczypiorkiem:

1. Pomidorki koktajlowe umyć i pokroić na ćwiartki, a szczypiorek drobno posiekać. Jajka rozbić do
miseczki, doprawić szczyptą soli i pieprzu.

2. Na patelni rozgrzać masło. Do jajek dodać warzywa i wymieszać, a następnie całość wylać na rozgrzana
patelnię, często mieszając do uzyskania pożądanej konsystencji.

3.Pieczywo posmarować serkiem i posypać szczypiorkiem.

JAJECZNICA NA MAŚLE Z POMIDORKAMI KOKTAJLOWYMI + PIECZYWO Z SERKIEM BIELUCH ZE SZCZYPIORKIEM - 302g

produkt waga
[g]

miara domowa

Jaja kurze całe 100.0 2 sztuka (kl. wagowa
M)

Masło klarowane 8.0 1 łyżeczka
Pomidorki koktajlowe 100.0 5 sztuk
Chleb orkiszowy 60.0 2 kromki
Serek naturalny Bieluch 20.0 2 łyżeczki
Szczypiorek 14.0 2 łyżki

II ŚNIADANIE

Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)

1. Ananasa obkroić ze skóry, wyciąć twardy środek, miąższ czyścić z wszelkich twardszych, ciemniejszych

Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)

1. Ananasa obkroić ze skóry, wyciąć twardy środek, miąższ czyścić z wszelkich twardszych, ciemniejszych
plamek.

Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)

1. Ananasa obkroić ze skóry, wyciąć twardy środek, miąższ czyścić z wszelkich twardszych, ciemniejszych
plamek.

Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)

1. Ananasa obkroić ze skóry, wyciąć twardy środek, miąższ czyścić z wszelkich twardszych, ciemniejszych
plamek.

2. Odważyć potrzebną ilość, włożyć do naczynia miksującego.

Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)

1. Ananasa obkroić ze skóry, wyciąć twardy środek, miąższ czyścić z wszelkich twardszych, ciemniejszych
plamek.

2. Odważyć potrzebną ilość, włożyć do naczynia miksującego.

Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)

1. Ananasa obkroić ze skóry, wyciąć twardy środek, miąższ czyścić z wszelkich twardszych, ciemniejszych
plamek.

2. Odważyć potrzebną ilość, włożyć do naczynia miksującego.

Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)

1. Ananasa obkroić ze skóry, wyciąć twardy środek, miąższ czyścić z wszelkich twardszych, ciemniejszych
plamek.

2. Odważyć potrzebną ilość, włożyć do naczynia miksującego.

3. Dodać obraną pomarańczę oraz opłukane listki natki pietruszki i kurkumę, dolać wodę.

Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)

1. Ananasa obkroić ze skóry, wyciąć twardy środek, miąższ czyścić z wszelkich twardszych, ciemniejszych
plamek.

2. Odważyć potrzebną ilość, włożyć do naczynia miksującego.

3. Dodać obraną pomarańczę oraz opłukane listki natki pietruszki i kurkumę, dolać wodę.

Smoothie ananasowe z pomarańczą: (1 porcja)

1. Ananasa obkroić ze skóry, wyciąć twardy środek, miąższ czyścić z wszelkich twardszych, ciemniejszych
plamek.

2. Odważyć potrzebną ilość, włożyć do naczynia miksującego.

3. Dodać obraną pomarańczę oraz opłukane listki natki pietruszki i kurkumę, dolać wodę.

4. Zmiksować przez 1 min zwiększając obroty z 6 do 10.

SMOOTHIE ANANASOWE Z POMARAŃCZĄ - 200g (1 porcje )
produkt waga

[g]
miara domowa

Ananas 70.0 0.9 plastra
Pietruszka, liście 3.0 1 łyżeczka
Pomarańcza 75.0 0.25 dużej sztuki
Kurkuma 1.5 0.25 łyżeczki
Woda 50.0 0.25 szklanki
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OBIAD

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowaMarchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowaMarchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać masło klarowane, dusić 2 min 30 s/120°C/obr. 1.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać masło klarowane, dusić 2 min 30 s/120°C/obr. 1.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać masło klarowane, dusić 2 min 30 s/120°C/obr. 1.

6. Dodać pomidora, paprykę, bakłażan, cukinię, tymianek, sól i pieprz, nałożyć przystawkę Varoma,

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: (1 porcja) + Kasza orkiszowa

Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać masło klarowane, dusić 2 min 30 s/120°C/obr. 1.

6. Dodać pomidora, paprykę, bakłażan, cukinię, tymianek, sól i pieprz, nałożyć przystawkę Varoma,
gotować na parze 20 min/Varoma/?/obr. 1.

MARCHEWKOWE KLOPSIKI Z RATATOUILLE - 475g
produkt waga

[g]
miara domowa

Pietruszka, liście 3.5 0.5 łyżki
Czosnek 2.3 0.75 małego ząbka
Cebula 37.5 0.25 średniej sztuki
papryka czerwona, hot chili 1.0
Marchew 50.0 0.5 średniej sztuki
Wołowina, mięso mielone, rozbratel 125.0
Musztarda 3.0 0.5 łyżeczki
Jaja kurze całe 14.8 0.25 sztuka (kl.

wagowa L)

Masło klarowane 2.0 0.25 łyżeczka
Pomidor 48.0 0.25 średnia sztuka

pokrojona w kawałki

Papryka czerwona 75.0 0.5 średniej sztuki
Bakłażan 55.8 0.25 mniejsza sztuka
Cukinia 56.3 0.25 mniejsza sztuka

pokrojona na kawałki

Tymianek 0.5 0.25 łyżeczki

Kasza orkiszowa 45.0 3 łyżki

KOLACJA

Grzanki z pomidorami i mozzarellą:Grzanki z pomidorami i mozzarellą:Grzanki z pomidorami i mozzarellą:

1. Chleb ułożyć na blaszce, położyć plasterki pomidora i na to plasterki sera mozzarella  oraz posiekany

Grzanki z pomidorami i mozzarellą:

1. Chleb ułożyć na blaszce, położyć plasterki pomidora i na to plasterki sera mozzarella  oraz posiekany
szczypior. Zapiec w piekarniku.
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GRZANKI Z POMIDORAMI I MOZZARELLĄ - 341g
produkt waga

[g]
miara domowa

Chleb orkiszowy 80.0 2 kromki
Pomidor 192.0 1 średnia sztuka
Mozzarella bez laktozy 60.0 0.5 kuli
Bazylia, świeża 2.0
Szczypiorek 7.0 1 łyżka



16
Monika Czyż Cupryś

DZIEŃ 6

I ŚNIADANIE

Jogurt matcha z granolą i grejpfrutem:Jogurt matcha z granolą i grejpfrutem:Jogurt matcha z granolą i grejpfrutem:

 1. Do naczynia miksującego włożyć jogurt i herbatę matcha, wymieszać 25 s/obr. 5. Przełożyć do miski,

Jogurt matcha z granolą i grejpfrutem:

 1. Do naczynia miksującego włożyć jogurt i herbatę matcha, wymieszać 25 s/obr. 5. Przełożyć do miski,
udekorować granolą i grejpfrutem.

Jogurt matcha z granolą i grejpfrutem:

 1. Do naczynia miksującego włożyć jogurt i herbatę matcha, wymieszać 25 s/obr. 5. Przełożyć do miski,
udekorować granolą i grejpfrutem.

Jogurt matcha z granolą i grejpfrutem:

 1. Do naczynia miksującego włożyć jogurt i herbatę matcha, wymieszać 25 s/obr. 5. Przełożyć do miski,
udekorować granolą i grejpfrutem.

Matchę można pominąć :)

Jogurt matcha z granolą i grejpfrutem:

 1. Do naczynia miksującego włożyć jogurt i herbatę matcha, wymieszać 25 s/obr. 5. Przełożyć do miski,
udekorować granolą i grejpfrutem.

Matchę można pominąć :)
Granola - z przepisu z Thermomixa.

JOGURT MATCHA Z GRANOLĄ I GREJPFRUTEM - 387g
produkt waga

[g]
miara domowa

Granola migdałowa z ziarnami słonecznika (produkt) 45.0 1 porcji
Jogurt naturalny bez laktozy 200.0 1 małe opakowanie
Herbata Matcha 2.0 1 porcja
Grejpfrut 140.0 0.5 średniego

II ŚNIADANIE

Smoothie z ogórków z imbirem i limonką: (1 porcja) + OrzechySmoothie z ogórków z imbirem i limonką: (1 porcja) + OrzechySmoothie z ogórków z imbirem i limonką: (1 porcja) + Orzechy

1. Do naczynia miksującego włożyć ogórki, imbir, limonki i miętę, dodać 250 g wody, zmiksować 1 min/obr.

Smoothie z ogórków z imbirem i limonką: (1 porcja) + Orzechy

1. Do naczynia miksującego włożyć ogórki, imbir, limonki i miętę, dodać 250 g wody, zmiksować 1 min/obr.
10.

Smoothie z ogórków z imbirem i limonką: (1 porcja) + Orzechy

1. Do naczynia miksującego włożyć ogórki, imbir, limonki i miętę, dodać 250 g wody, zmiksować 1 min/obr.
10.

Smoothie z ogórków z imbirem i limonką: (1 porcja) + Orzechy

1. Do naczynia miksującego włożyć ogórki, imbir, limonki i miętę, dodać 250 g wody, zmiksować 1 min/obr.
10.

2. Dodać pozostałe 500 g wody, włożyć koszyczek, przytrzymując go kopystką przecedzić smoothie do

Smoothie z ogórków z imbirem i limonką: (1 porcja) + Orzechy

1. Do naczynia miksującego włożyć ogórki, imbir, limonki i miętę, dodać 250 g wody, zmiksować 1 min/obr.
10.

2. Dodać pozostałe 500 g wody, włożyć koszyczek, przytrzymując go kopystką przecedzić smoothie do
szklanek.

SMOOTHIE Z OGÓRKÓW Z IMBIREM I LIMONKĄ - 309g (1 porcja)
produkt waga

[g]
miara domowa

Ogórek 111.0 1 krótki szklarniowy
Imbir, świeży 10.0 1 kawałek wielkości

kciuka

limonka 10.0
mięta zielona, świeża 2.5
Woda 175.0 0.9 szklanki

orzechy brazylijskie, suszone, nieblanszowane 16.0 4 orzechy

OBIAD

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsikiMarchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsikiMarchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać masło klarowane, dusić 2 min 30 s/120°C/obr. 1.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać masło klarowane, dusić 2 min 30 s/120°C/obr. 1.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać masło klarowane, dusić 2 min 30 s/120°C/obr. 1.

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać masło klarowane, dusić 2 min 30 s/120°C/obr. 1.

6. Dodać pomidora, paprykę, bakłażan, cukinię, tymianek, sól i pieprz, nałożyć przystawkę Varoma,

Marchewkowe klopsiki z ratatouille: Marchewkowe klopsiki

1. Do naczynia miksującego włożyć pietruszkę, czosnek, papryczkę chili, cebulę (połowę) i marchewki,
rozdrobnić 5 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego.

2. Dodać mięso, musztardę, jajko, sól i pieprz, rozdrobnić przy pomocy kopystki 20 s/?/obr. 5. Masę
mięsną przełożyć do innego naczynia.

3. Z masy mięsnej uformować ok. 20 klopsików (O 4-5 cm), umieścić je w dolnej części przystawki Varoma
i na wkładzie Varomy, odstawić. Umyć naczynie miksujące.

Ratatouille

4. Do naczynia miksującego włożyć cebulę i czosnek, rozdrobnić 3 s/obr. 5. Składniki zgarnąć kopystką ze
ścianek na dno naczynia miksującego.

5. Dodać masło klarowane, dusić 2 min 30 s/120°C/obr. 1.

6. Dodać pomidora, paprykę, bakłażan, cukinię, tymianek, sól i pieprz, nałożyć przystawkę Varoma,
gotować na parze 20 min/Varoma/?/obr. 1.
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MARCHEWKOWE KLOPSIKI Z RATATOUILLE - 456g
produkt waga

[g]
miara domowa

Pietruszka, liście 3.5 0.5 łyżki
Czosnek 2.3 0.75 małego ząbka
Cebula 37.5 0.25 średniej sztuki
papryka czerwona, hot chili 1.0
Marchew 50.0 0.5 średniej sztuki
Wołowina, mięso mielone, rozbratel 125.0
Musztarda 3.0 0.5 łyżeczki
Jaja kurze całe 14.8 0.25 sztuka (kl.

wagowa L)
Masło klarowane 2.0 0.25 łyżeczka
Pomidor 48.0 0.25 średnia sztuka

pokrojona w kawałki
Papryka czerwona 56.3 0.4 średniej sztuki

pokrojonej na kawałki
Bakłażan 55.8 0.25 mniejsza sztuka

pokrojona na kawałki
Cukinia 56.3 0.25 mniejsza sztuka

pokrojona na kawałki
Tymianek 0.5 0.25 łyżeczki

Kasza orkiszowa 45.0 3 łyżki

KOLACJA

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)

1. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. Przygotowujemy formę do tarty - smarujemy oliwą.

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)

1. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. Przygotowujemy formę do tarty - smarujemy oliwą.

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)

1. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. Przygotowujemy formę do tarty - smarujemy oliwą.

2. Jeśli mamy mąki z cieciorki i ryżu wsypujemy do naczynia miksującego. Jeśli nie, mielimy cieciorkę oraz

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)

1. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. Przygotowujemy formę do tarty - smarujemy oliwą.

2. Jeśli mamy mąki z cieciorki i ryżu wsypujemy do naczynia miksującego. Jeśli nie, mielimy cieciorkę oraz
ryż na mąkę.

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)

1. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. Przygotowujemy formę do tarty - smarujemy oliwą.

2. Jeśli mamy mąki z cieciorki i ryżu wsypujemy do naczynia miksującego. Jeśli nie, mielimy cieciorkę oraz
ryż na mąkę.

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)

1. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. Przygotowujemy formę do tarty - smarujemy oliwą.

2. Jeśli mamy mąki z cieciorki i ryżu wsypujemy do naczynia miksującego. Jeśli nie, mielimy cieciorkę oraz
ryż na mąkę.

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)

1. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. Przygotowujemy formę do tarty - smarujemy oliwą.

2. Jeśli mamy mąki z cieciorki i ryżu wsypujemy do naczynia miksującego. Jeśli nie, mielimy cieciorkę oraz
ryż na mąkę.

3. Dolewamy wodę, sól, pieprz, białka i sodę - mieszamy 20 sek / obrt 4. Następnie ustawiamy 1 min /

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)

1. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. Przygotowujemy formę do tarty - smarujemy oliwą.

2. Jeśli mamy mąki z cieciorki i ryżu wsypujemy do naczynia miksującego. Jeśli nie, mielimy cieciorkę oraz
ryż na mąkę.

3. Dolewamy wodę, sól, pieprz, białka i sodę - mieszamy 20 sek / obrt 4. Następnie ustawiamy 1 min /
interwał.

Bezglutenowa tarta z kurczakiem i szpinakiem: (1 porcja)

1. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. Przygotowujemy formę do tarty - smarujemy oliwą.

2. Jeśli mamy mąki z cieciorki i ryżu wsypujemy do naczynia miksującego. Jeśli nie, mielimy cieciorkę oraz
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11. Na tarcie można poukładać kawałki sera feta i mozzarella.
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BEZGLUTENOWA TARTA Z KURCZAKIEM I SZPINAKIEM - 351g
produkt waga

[g]
miara domowa

Woda 19.0
Mąka ryżowa 40.0
Mąka z ciecierzycy 21.0
Oliwa z oliwek 4.7 0.5 łyżki
Białko jaja kurzego 18.0 0.5 sztuka (kl. wagowa

L)
Soda oczyszczona 0.6 0.1 łyżeczki
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 71.0 0.5 porcji
Szpinak 46.0 1.5 dużej porcji
Jogurt naturalny bez laktozy 47.0 0.2 opakowania
Jaja kurze całe 42.0 0.7 sztuka (kl. wagowa

L)
Tymianek 2.4
Czosnek 2.8 0.5 średniego ząbka
Cebula 17.0 0.2 małej sztuki
Ser typu "Feta" 5.0 2.4 kosteczek
Mozzarella bez laktozy 14.0 0.1 kuli
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DZIEŃ 7

I ŚNIADANIE

Jajecznica z pomidorami: Jajecznica z pomidorami: Jajka wbić do miseczki, doprawić solą i pieprzem,Jajecznica z pomidorami: Jajecznica z pomidorami: Jajka wbić do miseczki, doprawić solą i pieprzem,
dokładnie rozmieszać. Pomidor podzielić na grube plastry lub ćwiartki. Na patelni rozgrzać masło , włożyć
Jajecznica z pomidorami: Jajecznica z pomidorami: Jajka wbić do miseczki, doprawić solą i pieprzem,
dokładnie rozmieszać. Pomidor podzielić na grube plastry lub ćwiartki. Na patelni rozgrzać masło , włożyć
pomidory i smażyć aż powstanie gęsta masa. Wówczas dodać roztrzepane jaja i mieszać. Posypać
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posiekanym szczypiorkiem.

JAJECZNICA Z POMIDORAMI - 304g
produkt waga

[g]
miara domowa

Jaja kurze całe 100.0 2 sztuka (kl. wagowa
M)

Masło klarowane 5.0 1 łyżeczka płaska
Pomidor 192.0 1 średnia sztuka
Szczypiorek 7.0 1 łyżka

Chleb orkiszowy 80.0 2 kromki

II ŚNIADANIE

Koktajl z wiśniami i ananasem: Wszystkie składniki umieścić w blenderze i zmiksować.

KOKTAJL Z WIŚNIAMI I ANANASEM - 313g (1 porcja)
produkt waga

[g]
miara domowa

Banan 57.5 0.5 średniej sztuki
Ananas 80.0 1 plaster
Wiśnie 35.0 0.5 garści
Jogurt naturalny bez laktozy 75.0 0.5 mały kubek
woda kokosowa (płyn z orzechów kokosowych) 65.0 0.5 szklanki
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BEZGLUTENOWA TARTA Z KURCZAKIEM I SZPINAKIEM - 351g
produkt waga

[g]
miara domowa

Woda 19.0
Mąka ryżowa 40.0
Mąka z ciecierzycy 21.0
Oliwa z oliwek 4.8 0.5 łyżki
Białko jaja kurzego 18.0 0.5 sztuka (kl. wagowa

L)
Soda oczyszczona 0.6 0.1 łyżeczki
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 71.0 0.5 porcji
Szpinak 46.0 1.5 dużej porcji
Jogurt naturalny bez laktozy 47.0 0.2 opakowania
Jaja kurze całe 42.0 0.7 sztuka (kl. wagowa

L)
Tymianek 2.4
Czosnek 2.8 0.5 średniego ząbka
Cebula 17.0 0.2 małej sztuki
Ser typu "Feta" 5.0 2.4 kosteczek
Mozzarella bez laktozy 14.0 0.1 kuli
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mieszamy. Doprawiamy świeżo mielonym pieprzem i solą. Małymi porcjami dodajemy sok z pomarańczy i
grejpfruta, mieszamy. Na zimną patelnię wrzucamy orzechy nerkowca, prażymy. Usuwamy główkę i nóżki z
krewetek, usuwamy pancerz. Krewetki nacinamy i wyciągamy jelita. Myjemy je pod bieżącą wodą. Awokado
kroimy w paski, podobnie jak szczypiorek i cebulkę. Sałaty myjemy i układamy na talerzu, układamy na
niej miąższ pomarańczy i grejpfruta, krewetki, szczypiorek, waokado i listki kolendry. Uprażone orzechy
siekamy, posypujemy nimi sałatkę. Całośc polewamy przygotowanym winegretem.

CYTRUSOWA SAŁATKA Z KREWETEK I AWOKADO - 386g
produkt waga

[g]
miara domowa

Krewetki koktajlowe 22.0 4 duże
Grejpfrut 140.0 0.5 średniego
Pomarańcza 75.0 0.5  małej  sztuki
Awokado 35.0 0.25 sztuki
orzechy nerkowca, surowe 7.5 0.5 łyżki
kolendra, świeża 4.0 0.25 szklanki
Rukola 10.0 0.5  garści
Sałata 6.0 2 liść mniejszy
Roszponka, świeża 25.0 1 garść
Cytryna 30.0 0.25  małej sztuki
Ocet winny, czerwony 7.0 1 łyżeczka
Miód pszczeli 14.0 1 łyżeczka
Oliwa z oliwek 10.0 1 łyżka
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LISTA ZAKUPÓW
DIETA DLA DNI 1 - 7

CEREAL GRAINS AND PASTA

Granola migdałowa z ziarnami
słonecznika (produkt)

45 [g]

PRODUKT

Krewetki koktajlowe 22 [g] Masło orzechowe 100% 28 [g] Roszponka, świeża 25 [g]

ŻYWNOŚĆ SPECJALNA

Herbata Matcha 2.0 [g] Jogurt naturalny bez laktozy 410 [g]

RÓŻNE

Kakao surowe 5.0 [g]

BAKALIE, ORZECHY, ZIARNA

Dynia, pestki 15 [g] Orzechy włoskie 70 [g] Sezam, nasiona 5.0 [g]

nasiona chia, suszone 5.0 [g] orzechy brazylijskie, suszone,
nieblanszowane

16 [g] orzechy nerkowca, surowe 8 [g]

DODATKI DO DAŃ

Musztarda 9 [g] Ocet balsamiczny 3.0 [g] Ocet winny, czerwony 7 [g]

kapary w puszce 10 [g]

MIĘSO I PRZETWORY

Mięso z piersi kurczaka, bez
skóry

470 [g] Szynka z indyka 47 [g] Wołowina, mięso mielone,
rozbratel

330 [g]

Wołowina, pieczeń 490 [g]

NABIAŁ I JAJA

Białko jaja kurzego 36 [g] Jaja kurze całe 370 [g] Jogurt kokosowy 190 [g]

Mozzarella bez laktozy 90 [g] Ser typu "Feta" 60 [g] Serek naturalny Bieluch 50 [g]

NAPOJE BEZALKOHOLOWE

Mleko migdałowe 230 [g] Napój ryżowy, wzbogacony w
Ca i wit.D

200 [g] Sok pomarańczowy 190 [g]

Woda 750 [g]

OWOCE I PRZETWORY

Ananas 380 [g] Awokado 150 [g] Banan 140 [g]

Borówka amerykańska 60 [g] Cytryna 49 [g] Grejpfrut 1000 [g]

Jabłko 90 [g] Maliny 170 [g] Pomarańcza 750 [g]

Sok ze świeżej limonki 15 [g] Truskawki 100 [g] Wiśnie 39 [g]

limonka 12 [g] skórka pomarańczowa, świeża 4.0 [g] woda kokosowa (płyn z
orzechów kokosowych)

70 [g]

PRZYPRAWY I ZIOŁA

Bazylia, suszona 2.0 [g] Bazylia, świeża 2.3 [g] Curry, proszek 4.0 [g]

Kurkuma 1.5 [g] Soda oczyszczona 1.2 [g] Tymianek 6 [g]

ekstrakt waniliowy 1.5 [g] kolendra, świeża 12 [g] mięta zielona, świeża 7 [g]

pieprz czarny mielony 1.0 [g] rozmaryn świeży 8 [g]
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SŁODYCZE

Miód pszczeli 31 [g]

TŁUSZCZE

Masło klarowane 21 [g] Olej rzepakowy uniwersalny 18 [g] Oliwa z oliwek 33 [g]

WARZYWA I PRZETWORY

Bakłażan 140 [g] Cebula 160 [g] Cukinia 200 [g]

Czosnek 18 [g] Imbir, świeży 10 [g] Marchew 280 [g]

Mąka z ciecierzycy 42 [g] Ogórek 210 [g] Ogórek kiszony 30 [g]

Papryka czerwona 330 [g] Pietruszka, liście 12 [g] Pomidor 1000 [g]

Pomidorki koktajlowe 220 [g] Rukola 70 [g] Rzodkiewka 36 [g]

Sałata 15 [g] Sok z cytryny 21 [g] Szczypiorek 60 [g]

Szpinak 120 [g] cebula młoda lub dymka
pęczek (wraz ze szczypiorkiem)

11 [g] cieciorka (ciecierzyca) w
puszce, bez zalewy

140 [g]

papryka czerwona, hot chili 11 [g]

ZBOŻOWE

Chleb orkiszowy 420 [g] Kasza gryczana 100 [g] Kasza orkiszowa 90 [g]

Mąka ryżowa 80 [g] Płatki owsiane 60 [g] Ryż brązowy 110 [g]

komosa ryżowa 60 [g]


