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Dietetyk Kamil Paprotny



Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Śniadanie

Owsianka z pomarańczą i
orzechami włoskimi

Śniadanie

Kanapki z pastą z awokado
i tuńczyka

Śniadanie

Jajecznica z pieczarkami

Śniadanie

Owsianka na wodzie z
jogurtem i jabłkiem

Śniadanie

Omlet warzywny

Śniadanie

Kanapka z jajkiem na
twardo

Śniadanie

Grzanki żytnie z mozzarellą
i pomidorem

II śniadanie

Zupa krem z brokułów z
grzankami

II śniadanie

Koktajl truskawkowy

II śniadanie

Kanapki z masłem
orzechowym i bananem

II śniadanie

Serek wiejski z
pomidorkami i bazylią

II śniadanie / przekąska

Gruszki z twarogiem i
orzechami

II śniadanie

Naleśniki żytnie z
bananowym twarożkiem

II śniadanie

Sałatka z tuńczyka

Obiad

Dorsz na parze po grecku z
kaszą pęczak na oliwie

Obiad

Kurczak w papirusie z
warzywami

Obiad

Kaszotto z fasolką

Obiad

Makaron z indykiem ,
papryką, ogórkiem i
nasionami

Obiad

Kasza bulgur z fasolą,
kukurydzą i papryką w
sosie pomidorowym

Obiad

Kurczak z cukinia i kaszą

Obiad

Makaron ze szpinakiem i
papryką

Podwieczorek

Ciasto z fasoli

Podwieczorek / przekąska II

Ryż na mleku z
cynamonem i jabłkiem

Podwieczorek

Migdały
Lody owocowe

Podwieczorek

Zupa ogórkowa

Podwieczorek

Skyr z owocami i wiórkami
kokosowymi

Podwieczorek

Budyń czekoladowy z
kaszy jaglanej

Podwieczorek

Koktajl z banana i malin

Kolacja

Kanapka z mozzarellą,
pomidorem i bazylią

Kolacja

Sałatka z kaszą jaglaną
oliwkami i nasionami

Kolacja

Kanapka z pastą
twarogową, ogórkiem i
rzodkiewką

Kolacja

Sałatka z tofu, pomidorem i
papryką

Kolacja

Bananowe pancakes

Kolacja

Zupa krem z soczewicy z
chilli

Kolacja

Kanapka z serkiem
wiejskim, papryką i
szczypiorkiem
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 Składniki:

Orzechy włoskie - 1/2 garści (15g)
Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona - 6 łyżek (150g)
Płatki owsiane - 1/3 szklanki (40g)
Pomarańcza - 1/2 sztuki (120g)

 Sposób przygotowania:

Wieczorem zalać płatki owsiane wodą, wymieszać i zostawić na noc
do nasiąknięcia. Rano dodać jogurt naturalny, orzechy włoskie i
obraną, pokrojoną pomarańczę.

 Składniki:

Brokuły - 1/3 sztuki (150g)
Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Chleb razowy, grzanka - 2/3 garści (15g)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona - 2 łyżki (50g)
Marchew - 2 sztuki (90g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Pietruszka, korzeń - 1/2 sztuki (40g)
Pietruszka, liście - 1 łyżeczka (6g)
Por - 1/6 sztuki (25g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (30g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Woda - 3/4 szklanki (200ml)

 Sposób przygotowania:

Brokuły oczyścić z zewnętrznych liści, opłukać i podzielić na mniejsze
różyczki. Cząstki brokuła i reszty warzyw zalać wodą (ilość wody
dostosować do wielkości porcji do spożycia) i gotować ok. 5-7 minut
w lekko osolonej wodzie. Całość zmiksować wraz z oliwą i jogurtem.
Krem brokułowy doprawić do smaku solą i pieprzem. Gotową zupę
przelać do miseczki i dodać grzanki i posypać pietruszką.

 Składniki:

Kasza jęczmienna, pęczak Kupiec - 2/3 woreczka (60g)
Cebula - 1/4 sztuki (30g)
Koncentrat pomidorowy, 30% - 3 łyżeczki (45g)
Marchew - 1 sztuka (45g)
Oliwa z oliwek - 1 i 1/2 łyżki (15ml)
Pietruszka, korzeń - 3/4 sztuki (60g)
Kurkuma, mielona - 1/2 łyżeczki (2g)
Seler korzeniowy - 1/6 sztuki (60g)
Dorsz świeży, filety bez skóry - 3/4 sztuki (80g)

 Sposób przygotowania:

Kasze pęczak ugotować. Filet z dorsza przyprawić solą, pieprzem
czarnym, kurkumą. Następnie ugotować na parze. Marchewkę,
pietruszkę, seler zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Cebulę drobno
posiekać, zeszklić na oleju, dodać kolejno warzywa( marchew,
pietruszkę, seler) 1/2 szklanki wody i dusić do miękkości i
odparowania wody. Następnie dodać koncentrat pomidorowy i
przyprawić solą oraz pieprzem. Na ugotowaną na parze rybę
wykładać warstwę warzyw. Podawać z kaszą.

Jadłospis

 Poniedziałek

 Śniadanie (E: 384kcal, B o.: 14.99g, T: 14.42g, W o.: 51.48g)

 II śniadanie (E: 294kcal, B o.: 13.05g, T: 12.63g, W o.: 37.64g)

 Obiad (E: 512kcal, B o.: 24.34g, T: 17.82g, W o.: 70.74g)

 Podwieczorek (E: 258kcal, B o.: 9.06g, T: 11.87g, W o.: 29.64g)

Owsianka z pomarańczą i orzechami włoskimi (E: 384kcal, B o.: 14.99g, T: 14.42g, W o.: 51.48g) 1 porcja

PRZEPIS: Owsianka z pomarańczą i orzechami włoskimi - 1 porcja

Zupa krem z brokułów z grzankami (E: 294kcal, B o.: 13.05g, T: 12.63g, W o.: 37.64g) 1 porcja

PRZEPIS: Zupa krem z brokułów z grzankami - 1 porcja

Dorsz na parze po grecku z kaszą pęczak na oliwie (E: 512kcal, B o.: 24.34g, T: 17.82g, W o.: 70.74g) 1 porcja

PRZEPIS: Dorsz na parze po grecku z kaszą pęczak na oliwie - 1 porcja

Ciasto z fasoli (E: 258kcal, B o.: 9.06g, T: 11.87g, W o.: 29.64g) 1 porcja
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 Składniki:

Jaja kurze całe - 1/2 sztuki (25g)
Wiórki kokosowe - 2/3 łyżki (4g)
Banan - 1/4 sztuki (30g)
Czekolada gorzka - 1 i 1/2 kostki (15g)
Fasola czerwona, konserwowa - 1/4 szklanki (42g)
Kakao 16%, proszek - 1/2 łyżki (5g)
Miód pszczeli - 1/4 łyżki (6g)
Soda oczyszczona - 1/4 łyżeczki (1g)

 Sposób przygotowania:

Fasolę przepłukać z zalewy na sitku. Zmiksować blenderem z
pozostałymi składnikami aż do uzyskania gładkiej masy. Ciasto
przelać do keksówki, piec w temp. 180 st. 35-40 minut. Po
wyciągnięciu z piekarnika jeszcze ciepłe ciasto posypać gorzką
czekoladą i wiórkami kokosowymi.

 Składniki:

Bazylia, świeża - 1 i 2/3 garści (5g)
Chleb żytni razowy - 3 kromki (105g)
Pomidor - 1/3 sztuki (60g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Ser mozzarella Carrefour - 1/2 sztuki (60g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)

 Sposób przygotowania:

Pomidor i ser ułożyć na pieczywie, posypać solą, pieprzem i bazylią.

Wartość energetyczna: 1832 kcal

Tłuszcz: 68.07 g

Węglowodany przyswajalne: 136.73 g

Wymienniki węglowodanowe: 20.3

Białko ogółem: 80.51 g

Węglowodany ogółem: 246.26 g

Błonnik pokarmowy: 43.55 g

Wymienniki białkowo-tłuszowe: 9.4

Jadłospis

 Kolacja (E: 384kcal, B o.: 19.07g, T: 11.33g, W o.: 56.76g)

 Wartości
odżywcze

PRZEPIS: Ciasto z fasoli - 1 porcja

Kanapka z mozzarellą, pomidorem i bazylią (E: 384kcal, B o.: 19.07g, T: 11.33g, W o.: 56.76g) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z mozzarellą, pomidorem i bazylią - 1 porcja
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 Składniki:

Awokado - 1/2 sztuki (70g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Pietruszka, liście - 1 i 2/3 łyżeczki (10g)
Tuńczyk kawałki w sosie własnym BK Food - 1 i 1/3 łyżki (40g)
Sok z cytryny - 2 łyżki (12ml)

 Sposób przygotowania:

Wymieszaj dojrzałe miękkie awokado z sokiem z połowy cytryny,
odsączonym tuńczykiem i posiekaną natką pietruszki. Doprawiamy
lekko do smaku.

 Składniki:

Mleko UHT, 1.5% tłuszczu - 1/2 szklanki (125ml)
Banan - 1/2 sztuki (60g)
Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona - 6 łyżek (150g)
Truskawki - 1 szklanka (150g)

 Sposób przygotowania:

Truskawki umyć i oderwać szypułki, włożyć do pojemnika blendera.
Dodać obranego banana, jogurt i mleko. Zmiksować.

 Składniki:

Kurczak brojler, pierś bez skóry - 1/3 sztuki (80g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20ml)
Warzywa fit mix brokułowy D''aucy - 2/3 sztuki (250g)
Ziemniaki późne - 2 i 1/2 sztuki (225g)

 Sposób przygotowania:

Warzywa i ziemniaki ugotuj (w wodzie lub na parze). Pierś podsmaż w
papirusie. PAPIRUS:Papier do pieczenia (pergamin biały) rozetnij na
wielkość piersi z 2cm marginesem, posmaruj oliwą za pomocą
pędzelka lub natrysku i posyp ulubionymi przyprawami. Smaż na
suchej podgrzanej patelni.Po nałożeniu na talerz polej wszystko
oliwą. Można użyć ulubionych ziół.

Jadłospis

 Wtorek

 Śniadanie (E: 332kcal, B o.: 16.9g, T: 12.27g, W o.: 42.91g)

 II śniadanie (E: 244kcal, B o.: 12.65g, T: 4.91g, W o.: 39.25g)

 Obiad (E: 516kcal, B o.: 26.29g, T: 23.3g, W o.: 52.67g)

 Podwieczorek / przekąska II (E: 291kcal, B o.: 7.53g, T: 2.35g, W o.: 61.9g)

Kanapki z pastą z awokado i tuńczyka (E: 332kcal, B o.: 16.9g, T: 12.27g, W o.: 42.91g) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapki z pastą z awokado i tuńczyka - 1 porcja

Koktajl truskawkowy (E: 244kcal, B o.: 12.65g, T: 4.91g, W o.: 39.25g) 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl truskawkowy - 1 porcja

Kurczak w papirusie z warzywami (E: 516kcal, B o.: 26.29g, T: 23.3g, W o.: 52.67g) 1 porcja

PRZEPIS: Kurczak w papirusie z warzywami - 1 porcja

Ryż na mleku z cynamonem i jabłkiem (E: 291kcal, B o.: 7.53g, T: 2.35g, W o.: 61.9g) 1 porcja
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 Składniki:

Mleko UHT, 1.5% tłuszczu - 1/2 szklanki (125ml)
Jabłko - 1/2 sztuki (90g)
Miód pszczeli - 1/2 łyżki (12g)
Cynamon, mielony - 1 łyżeczka (4g)
Ryż jaśminowy Uncle Bens - 2 i 2/3 łyżki (40g)
Woda - 1/2 szklanki (125ml)

 Sposób przygotowania:

Suchy ryż wsypać do garnka, zalać około 1 szklanką wody, dodać
szczyptę soli i gotować na wolnym ogniu pod przykryciem ok. 20-25
minut aż wchłonie całość wody i będzie miękki. Do ugotowanego
ryżu, wlać od razu mleko i zaczekać aż się całość zagotuje. Gotować
jeszcze chwilę do uzyskania pożądanej konsystencji. Wyłączyć
ognień pod garnkiem, dodać miód i cynamon, wymieszać i przełożyć
do miski. Na koniec zetrzeć lub pokroić jabłko.
 
foto: Freepik.com
 

 Składniki:

Dynia, pestki, łuskane - 1/3 garści (5g)
Kasza jaglana - 1/3 woreczka (40g)
Olej lniany - 1/2 łyżki (5ml)
Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya - 6 sztuk (18g)
Papryka czerwona - 3/4 sztuki (200g)
Papryka, w proszku - 1 łyżeczka (3g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Rukola - 1 i 1/2 garści (30g)
Słonecznik, nasiona, łuskane - 1 łyżka (10g)

 Sposób przygotowania:

Kaszę jaglaną podpraż na patelni. Następnie sparz wrzątkiem,
przepłucz pod bieżącą wodą. Przełóż kaszę do garnka, dodaj wrzącą
wodę i szczyptę soli. Przykryj i gotuj na małym ogniu około 10 minut.
Zdejmij z ognia i pozostaw około 5-10 minut pod przykryciem. Oliwki i
paprykę pokrój w drobne kawałki. Pomidorki koktajlowe przekrój na
pół. Rukolę umyj i osusz.Wymieszaj kaszę z warzywami, polej olejem
lniany i przypraw. Gotową sałatkę posyp pestkami dyni i
słonecznikiem.

Wartość energetyczna: 1760 kcal

Tłuszcz: 59.59 g

Węglowodany przyswajalne: 154.77 g

Wymienniki węglowodanowe: 22

Białko ogółem: 75.23 g

Węglowodany ogółem: 245.27 g

Błonnik pokarmowy: 25.75 g

Wymienniki białkowo-tłuszowe: 8.3

Jadłospis

 Kolacja (E: 377kcal, B o.: 11.86g, T: 16.76g, W o.: 48.54g)

 Wartości
odżywcze

PRZEPIS: Ryż na mleku z cynamonem i jabłkiem - 1 porcja

Sałatka z kaszą jaglaną oliwkami i nasionami (E: 377kcal, B o.: 11.86g, T: 16.76g, W o.: 48.54g) 1 porcja

PRZEPIS: Sałatka z kaszą jaglaną oliwkami i nasionami - 1 porcja
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 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Pieczarka uprawna, świeża - 3 sztuki (60g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)

 Sposób przygotowania:

Usmażyć pieczarki na patelni z łyżeczką oliwy. Dodać jajko i
wymieszać. Przyprawić. Podawać z kromką chleba.

 Składniki:

Banan - 1/2 sztuki (60g)
Chleb żytni razowy - 1 kromka (35g)
Masło orzechowe - 1 łyżka (20g)

 Sposób przygotowania:

Pieczywo posmarować masłem orzechowym, następnie nałożyć
pokrojonego w plastry banana.

 Składniki:

Fasolka szparagowa, mrożona - 1/3 opakowania (150g)
Bulion warzywny - 1 szklanka (250ml)
Cebula - 1/5 sztuki (20g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Orzeszki pinii, suszone - 1 garść (20g)
Papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Wino białe, wytrawne - 1/3 szklanki (50ml)
Kasza jęczmienna, pęczak - 2/3 woreczka (60g)

 Sposób przygotowania:

Podsmaż cebulkę na oliwie. Wrzuć kaszę suchą i podsmaż na patelni.
Fasolkę ugotuj al dente. Do kaszy dolej lampkę wina i poczekaj aż
kasza wchłonie wino. Następnie powoli dodawaj bulion i dolewaj za
każdym razem jak kasza wchłonie bulion. Dodaj do kaszy fasolkę.
Posyp wszystko uprażonymi orzeszkami.

Jadłospis

 Środa

 Śniadanie (E: 360kcal, B o.: 18.49g, T: 16.27g, W o.: 39.19g)

 II śniadanie (E: 245kcal, B o.: 3.75g, T: 6.73g, W o.: 44.49g)

 Obiad (E: 529kcal, B o.: 12.11g, T: 24.38g, W o.: 62.45g)

 Podwieczorek (E: 285kcal, B o.: 13.6g, T: 11.16g, W o.: 37.02g)

Jajecznica z pieczarkami (E: 360kcal, B o.: 18.49g, T: 16.27g, W o.: 39.19g) 1 porcja

PRZEPIS: Jajecznica z pieczarkami - 1 porcja

Kanapki z masłem orzechowym i bananem (E: 245kcal, B o.: 3.75g, T: 6.73g, W o.: 44.49g) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapki z masłem orzechowym i bananem - 1 porcja

Kaszotto z fasolką (E: 529kcal, B o.: 12.11g, T: 24.38g, W o.: 62.45g) 1 porcja

PRZEPIS: Kaszotto z fasolką - 1 porcja

Migdały (E: 91kcal, B o.: 3g, T: 7.8g, W o.: 3.08g) 1 łyżka (15g)

Lody owocowe (E: 194kcal, B o.: 10.6g, T: 3.36g, W o.: 33.94g) 1 porcja
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 Składniki:

Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona - 8 łyżek (200g)
Maliny - 1 szklanka (120g)
Miód pszczeli - 1/2 łyżki (12g)

 Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zblendować razem na jednolitą masę. Przełożyć
do foremek i zamrozić.

 Składniki:

Szczypiorek - 1/2 sztuki (10g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona - 2 łyżki (50g)
Ogórek kwaszony - 3 sztuki (180g)
Rzodkiewka - 9 sztuk (135g)
Twaróg wiejski półtłusty OSM w Piątnicy - 1 plaster (30g)
Masło ekstra - 1 plaster (10g)

 Sposób przygotowania:

Ser utrzyj z jogurtem, szczypiorkiem oraz ulubionymi ziołami i
przyprawami. Pieczywo posmaruj masłem oraz pastą. Na wierz ułóż
plasterki ogórka i rzodkiewki.

Wartość energetyczna: 1763 kcal

Tłuszcz: 70.46 g

Węglowodany przyswajalne: 160.16 g

Wymienniki węglowodanowe: 19

Białko ogółem: 62.61 g

Węglowodany ogółem: 232.48 g

Błonnik pokarmowy: 42.63 g

Wymienniki białkowo-tłuszowe: 8.9

Jadłospis

 Kolacja (E: 344kcal, B o.: 14.66g, T: 11.92g, W o.: 49.33g)

 Wartości
odżywcze

PRZEPIS: Lody owocowe - 1 porcja

Kanapka z pastą twarogową, ogórkiem i rzodkiewką (E: 344kcal, B o.: 14.66g, T: 11.92g, W o.: 49.33g) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z pastą twarogową, ogórkiem i rzodkiewką - 1 porcja
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 Składniki:

Orzechy włoskie - 1/2 garści (15g)
Jabłko - 1/2 sztuki (90g)
Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona - 6 łyżek (150g)
Płatki owsiane - 1/4 szklanki (30g)
Cynamon, mielony - 1/2 łyżeczki (2g)

 Sposób przygotowania:

Ugotuj płatki owsiane na wodzie. Wymieszaj z jogurtem i
cynamonem. Dodaj jabłko oraz orzechy.

 Składniki:

Bazylia, świeża - 3 garście (9g)
Chleb żytni razowy - 1 kromka (35g)
Pomidor koktajlowy - 4 sztuki (80g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Serek twarogowy, cottage cheese - 10 łyżek (200g)
Słonecznik, nasiona, łuskane - 1/2 łyżki (5g)

 Sposób przygotowania:

Do serka dodać pokrojone pomidorki, bazylię i nasiona słonecznika.
Przyprawić. Zjeść z chlebem.

 Składniki:

Dynia, pestki, łuskane - 2/3 garści (10g)
Mięso z piersi indyka, bez skóry - 3/4 sztuki (80g)
Koper ogrodowy - 1 łyżeczka (4g)
Makaron pełne ziarno - świdry Lubella - 2/3 szklanki (60g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20ml)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (100g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Słonecznik, nasiona, łuskane - 1 łyżka (10g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)
Sok z cytryny - 2 łyżki (12ml)

 Sposób przygotowania:

Filet z indyka ugotuj na parze lub tradycyjnie. Pokrój w kostkę
warzywa i mięso, dodaj do nich ugotowany makaron, oliwę i nasiona -
 wszystko podduś. Dopraw solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Posyp
koperkiem.

Jadłospis

 Czwartek

 Śniadanie (E: 341kcal, B o.: 13.16g, T: 13.84g, W o.: 43.49g)

 II śniadanie (E: 323kcal, B o.: 25.91g, T: 11.48g, W o.: 29.91g)

 Obiad (E: 618kcal, B o.: 31.56g, T: 30.86g, W o.: 55.86g)

 Podwieczorek (E: 242kcal, B o.: 7.73g, T: 8.09g, W o.: 39.49g)

Owsianka na wodzie z jogurtem i jabłkiem (E: 341kcal, B o.: 13.16g, T: 13.84g, W o.: 43.49g) 1 porcja

PRZEPIS: Owsianka na wodzie z jogurtem i jabłkiem - 1 porcja

Serek wiejski z pomidorkami i bazylią (E: 323kcal, B o.: 25.91g, T: 11.48g, W o.: 29.91g) 1 porcja

PRZEPIS: Serek wiejski z pomidorkami i bazylią - 1 porcja

Makaron z indykiem , papryką, ogórkiem i nasionami (E: 618kcal, B o.: 31.56g, T: 30.86g, W o.: 55.86g) 1 porcja

PRZEPIS: Makaron z indykiem , papryką, ogórkiem i nasionami - 1 porcja

Zupa ogórkowa (E: 242kcal, B o.: 7.73g, T: 8.09g, W o.: 39.49g) 1 porcja
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 Po więcej sprawdź:
kamilpaprotny.pl

 Składniki:

Koper ogrodowy - 1 i 1/2 łyżeczki (6g)
Marchew - 1 sztuka (45g)
Ogórek kwaszony - 3 sztuki (180g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Pietruszka, korzeń - 1/2 sztuki (40g)
Por - 1/4 sztuki (35g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Seler korzeniowy - 1/4 sztuki (75g)
Śmietana, 12% tłuszczu - 1 łyżka (18ml)
Ziemniaki, późne - 1 sztuka (90g)

 Sposób przygotowania:

Na początku ugotować seler, pietruszkę razem z porem i mięsem
przez czas ok. 1 godziny. Po tym czasie wyjąć warzywa. Marchew i
ziemniaki obrać oraz pokroić w kostkę i dodać do gotującego się
wywaru - gotować 15 minut. Ogórki pokroić w cienkie plasterki
(można zetrzeć na tarce) dodać do pozostałych składników i gotować
5 minut. Na koniec dodać śmietanę i posiekany koperek. 

 Składniki:

Ser sojowy, tofu - 3 plastry (60g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (70g)
Pomidor koktajlowy - 7 sztuk (140g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sos sojowy - 1 łyżeczka (5ml)
Sałata zielona, liście - 8 liści (40g)

 Sposób przygotowania:

Tofu pokroić w kostkę. Na patelnię z rozgrzaną oliwą wrzucić tofu do
momentu, aż się zarumieni. W ostatniej minucie smażenia polać tofu
sosem sojowym cały czas mieszając. Odstawić do wystygnięcia.
Paprykę i pomidory umyć i pokroić. Wszystkie składniki wymieszać ze
sobą i przyprawić do smaku.

Wartość energetyczna: 1878 kcal

Tłuszcz: 75.77 g

Węglowodany przyswajalne: 117.06 g

Wymienniki węglowodanowe: 18

Białko ogółem: 91.95 g

Węglowodany ogółem: 220.86 g

Błonnik pokarmowy: 40.73 g

Wymienniki białkowo-tłuszowe: 10.5

Jadłospis

 Kolacja (E: 354kcal, B o.: 13.59g, T: 11.5g, W o.: 52.11g)

 Wartości
odżywcze

PRZEPIS: Zupa ogórkowa - 1 porcja

Sałatka z tofu, pomidorem i papryką (E: 354kcal, B o.: 13.59g, T: 11.5g, W o.: 52.11g) 1 porcja

PRZEPIS: Sałatka z tofu, pomidorem i papryką - 1 porcja
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 Po więcej sprawdź:
kamilpaprotny.pl

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Papryka czerwona - 1 sztuka (220g)
Pomidory suszone Iposea - 5 plastrów (35g)
Bazylia, suszona - 2 łyżeczki (2g)
Oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)

 Sposób przygotowania:

Suszone pomidory zalać wrzątkiem. Szpinak i resztę warzyw umyć.
Wszystkie warzywa w tym pomidory suszone pokroić w drobną
kostkę. Jaja wbić do miski, dodać warzywa i wymieszać, doprawić
pieprzem, bazylią, oregano. Rozgrzać patelnię, wlać olej, poczekać aż
się rozgrzeje i wlać masę. Smażyć pod przykryciem na wolnym ogniu
ok 3 min aż jaja się zetną, następnie przerzucić na druga stronę.

 Składniki:

Orzechy włoskie - 1/2 garści (15g)
Gruszka - 1 sztuka (120g)
Przyprawy - imbir, mielony - 1/3 łyżeczki (1g)
Sok z limonki - 2 łyżki (12ml)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Twaróg wiejski półtłusty OSM w Piątnicy - 2 i 1/3 plastra (70g)

 Sposób przygotowania:

Orzechy posiekać. Twarożek zmieszać z orzechami oraz imbirem (lub
innymi przyprawami). Doprawić do smaku solą i pieprzem.Gruszki
przyciąć wzdłuż na połówki i ostrożnie wyjąć gniazdo nasienne.
Odsłonięty miąższ skropić sokiem z cytryny, aby nie ściemniał.
Przyrządzony twarożek nałożyć w połówki gruszek i przed podaniem
schłodzić w lodówce.

 Składniki:

Bulion warzywny - 1 szklanka (250ml)
Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Fasola konserwowa biała Dawtona - 1/2 sztuki (100g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20ml)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (75g)
Pomidory w puszce - 1/2 szklanki (120g)
Kmin rzymski, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Kurkuma, mielona - 1/4 łyżeczki (1g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Kasza bulgur - 2/3 woreczka (60g)
Kukurydza, konserwowa - 1/8 puszki (30g)

 Sposób przygotowania:

Pokrojoną w kosteczkę cebulę zeszklić na odrobinie oleju. Dodać
rozgniecione ząbki czosnku i chwilę razem podsmażyć. Dorzucić
pokrojoną w kostkę paprykę, wsypać suchą kaszę i podsmażać przez
ok. 1 minutę, mieszając. Dodać słodką paprykę w proszku, kurkumę
oraz kmin rzymski. Wlać bulion i zagotować, dorzucić kukurydzę,
fasolkę z puszki, pomidory z puszki, wymieszać i zagotować na
dużym ogniu. Przykryć pokrywą, zmniejszyć ogień i gotować przez 15
minut.

Jadłospis

 Piątek

 Śniadanie (E: 346kcal, B o.: 16.33g, T: 24.2g, W o.: 18.48g)

 II śniadanie / przekąska (E: 255kcal, B o.: 14.11g, T: 12.14g, W o.: 24.37g)

 Obiad (E: 599kcal, B o.: 19.25g, T: 23g, W o.: 85.75g)

 Podwieczorek (E: 217kcal, B o.: 15.28g, T: 4.04g, W o.: 32.85g)

Omlet warzywny (E: 346kcal, B o.: 16.33g, T: 24.2g, W o.: 18.48g) 1 porcja

PRZEPIS: Omlet warzywny - 1 porcja

Gruszki z twarogiem i orzechami (E: 255kcal, B o.: 14.11g, T: 12.14g, W o.: 24.37g) 1 porcja

PRZEPIS: Gruszki z twarogiem i orzechami - 1 porcja

Kasza bulgur z fasolą, kukurydzą i papryką w sosie pomidorowym (E: 599kcal, B o.: 19.25g, T: 23g, W o.:
85.75g)

1 porcja

PRZEPIS: Kasza bulgur z fasolą, kukurydzą i papryką w sosie pomidorowym - 1 porcja
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 Po więcej sprawdź:
kamilpaprotny.pl

 Składniki:

Wiórki kokosowe - 3/4 łyżki (5g)
Borówka amerykańska - 2 garście (100g)
Skyr Piątnica - (150g)

 Sposób przygotowania:

Zmieszaj produkty

 Składniki:

Jaja kurze całe - 1 sztuka (50g)
Banan - 1 sztuka (120g)
Borówka amerykańska - 3 garście (150g)
Masło orzechowe bez soli i cukru Primavika - 1/2 łyżki (10g)

 Sposób przygotowania:

Banana rozgnieść widelcem, dodać jajko i roztrzepać na jednolitą
masę. Na patelni z nieprzywierającym dnem usmażyć niewielkie
placuszki z przygotowanej masy. Gotowe placki posmarować
masłem orzechowym i podawać z borówkami.

Wartość energetyczna: 1764 kcal

Tłuszcz: 76.19 g

Węglowodany przyswajalne: 65.25 g

Wymienniki węglowodanowe: 17.8

Białko ogółem: 74.62 g

Węglowodany ogółem: 213.35 g

Błonnik pokarmowy: 35.51 g

Wymienniki białkowo-tłuszowe: 9.8

Jadłospis

 Kolacja (E: 347kcal, B o.: 9.65g, T: 12.81g, W o.: 51.9g)

 Wartości
odżywcze

Skyr z owocami i wiórkami kokosowymi (E: 217kcal, B o.: 15.28g, T: 4.04g, W o.: 32.85g) 1 porcja

PRZEPIS: Skyr z owocami i wiórkami kokosowymi - 1 porcja

Bananowe pancakes (E: 347kcal, B o.: 9.65g, T: 12.81g, W o.: 51.9g) 1 porcja

PRZEPIS: Bananowe pancakes - 1 porcja
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 Po więcej sprawdź:
kamilpaprotny.pl

 Składniki:

Jaja kurze całe - 1 sztuka (50g)
Szczypiorek - 1 sztuka (20g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Ogórek kwaszony - 2 sztuki (120g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Masło ekstra - 1 plaster (10g)
Sałata zielona, liście - 2 liście (10g)

 Sposób przygotowania:

Ugotować jajka na twardo (ok 7 min). Obrać i pokroić. Chleb
posmarować masłem, ułożyć sałatę, pokrojony ogórek, jajko i
posiekany szczypiorek. Doprawić solą i pieprzem.

 Składniki:

Mleko UHT, 1.5% tłuszczu - 1/8 szklanki (25ml)
Jaja kurze całe - 1/2 sztuki (25g)
Mąka żytnia, typ 720 - 2 łyżki (25g)
Banan - 1/4 sztuki (30g)
Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona - 2/3 łyżki (17g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Twaróg wiejski półtłusty OSM w Piątnicy - 2 plastry (62g)
Masło ekstra - 1/8 plastra (1g)
Woda - 1/8 szklanki (25ml)

 Sposób przygotowania:

Ciasto: wszystkie składniki ciasta naleśnikowego dokładnie zmiksuj.
Ciasto może być dosyć rzadkie, więc się nie martw, bo takie właśnie
powinno być. Gotowe ciasto odstaw na 30 minut. Następnie patelnię
dokładnie rozgrzej, natłuść olejem, wylej porcję ciasta i smaż
(UWAGA naleśniki z mąki żytniej są bardziej delikatne niż te z mąki
pszennej, dlatego należy je smażyć trochę dłużej zanim przewróci się
je na drugą stronę). Gotowe naleśniki posmaruj serkiem bananowym:
banana i twarożek rozgnieć widelcem, wymieszaj z jogurtem. Takim
twarożkiem posmaruj naleśniki.

 Składniki:

Kasza jęczmienna, perłowa - 1/2 woreczka (50g)
Cukinia - 2/3 sztuki (160g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa - 1/2 sztuki (100g)
Marchew - 2 sztuki (90g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20ml)
Majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)

 Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj i pokrój w kostkę, dopraw ulubionymi ziołami,
pieprzem i solą. Kurczaka usmaż na łyżce oliwy. Warzywa obierz i
zetrzyj na tarce, dodaj do kurczaka. Całość duś, aż warzywa będą
miękkie. Podawaj z ugotowaną kaszą.

Jadłospis

 Sobota

 Śniadanie (E: 330kcal, B o.: 12.71g, T: 14.62g, W o.: 40.26g)

 II śniadanie (E: 249kcal, B o.: 16.25g, T: 7.12g, W o.: 31.07g)

 Obiad (E: 518kcal, B o.: 26.82g, T: 24.46g, W o.: 51.74g)

 Podwieczorek (E: 322kcal, B o.: 10.42g, T: 5.28g, W o.: 60.99g)

Kanapka z jajkiem na twardo (E: 330kcal, B o.: 12.71g, T: 14.62g, W o.: 40.26g) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z jajkiem na twardo - 1 porcja

Naleśniki żytnie z bananowym twarożkiem (E: 249kcal, B o.: 16.25g, T: 7.12g, W o.: 31.07g) 1 porcja

PRZEPIS: Naleśniki żytnie z bananowym twarożkiem - 1 porcja

Kurczak z cukinia i kaszą (E: 518kcal, B o.: 26.82g, T: 24.46g, W o.: 51.74g) 1 porcja

PRZEPIS: Kurczak z cukinia i kaszą - 1 porcja

Budyń czekoladowy z kaszy jaglanej (E: 322kcal, B o.: 10.42g, T: 5.28g, W o.: 60.99g) 1 porcja
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 Po więcej sprawdź:
kamilpaprotny.pl

 Składniki:

Mleko UHT, 1.5% tłuszczu - 1/2 szklanki (125ml)
Banan - 1 sztuka (120g)
Kakao 16%, proszek - 1 łyżka (10g)
Kasza jaglana - 1/3 woreczka (30g)

 Sposób przygotowania:

Kaszę ugotować na mleku, następnie zblednować z bananem i kakao,
ewentualnie dodać trochę więcej mleka.

 Składniki:

Cebula - 1/5 sztuki (20g)
Czosnek - 1 i 1/3 ząbka (7g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20ml)
Papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Soczewica czerwona bio Bio Planet - (60g)
Sól biała - 1/3 łyżeczki (2g)
Woda, z kranu - 1 i 3/4 szklanki (440ml)

 Sposób przygotowania:

Soczewicę dokładnie wypłucz i zalej wodą. Dodaj czosnek i drobno
pokrojoną cebulę, gotuj ok. 15 minut aż soczewica będzie miękka.
Zupę zmiksuj na gładki krem, dodaj olej, sól, pieprz, szczyptę chilli i
gotuj jeszcze 2-3 minuty.

Wartość energetyczna: 1783 kcal

Tłuszcz: 72.62 g

Węglowodany przyswajalne: 106.89 g

Wymienniki węglowodanowe: 19

Białko ogółem: 81.2 g

Węglowodany ogółem: 213.32 g

Błonnik pokarmowy: 22.87 g

Wymienniki białkowo-tłuszowe: 9.8

Jadłospis

 Kolacja (E: 364kcal, B o.: 15g, T: 21.14g, W o.: 29.26g)

 Wartości
odżywcze

PRZEPIS: Budyń czekoladowy z kaszy jaglanej - 1 porcja

Zupa krem z soczewicy z chilli (E: 364kcal, B o.: 15g, T: 21.14g, W o.: 29.26g) 1 porcja

PRZEPIS: Zupa krem z soczewicy z chilli - 1 porcja
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 Po więcej sprawdź:
kamilpaprotny.pl

 Składniki:

Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Pomidor - 3/4 sztuki (120g)
Bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1g)
Oregano, suszone - 1/3 łyżeczki (1g)
Ser mozzarella Carrefour - 1/2 sztuki (60g)

 Sposób przygotowania:

Na chlebie ułożyć plastry pomidora, sera mozzarella i posypać
ziołami. Zapiekać w piekarniku 5-10 minut w 200 stopniach, do
momentu rozpuszczenia sera.

 Składniki:

Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Ocet cydrowy - 1/2 łyżki (3ml)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya - 6 sztuk (18g)
Pomidor - 1 sztuka (160g)
Sałata lodowa - 1/7 sztuki (50g)
Ser typu "Feta" - 1/7 kostki (30g)
Tuńczyk w sosie własnym - 1 łyżka (30g)

 Sposób przygotowania:

Cebulę, pomidory oraz ser feta pokroić w kostkę, a tuńczyka podzielić
na cząstki. Dodać sałatę lodową oraz oliwki. Całość wymieszać w
naczyniu, dodając sos połączony z octu jabłkowego i oliwy z oliwek.
Podawać po upływie 10 minut od przygotowania.

 Składniki:

Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Makaron pełne ziarno świdry Lubella - 3/4 szklanki (70g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (110g)
Przyprawy - papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Szpinak, świeży - 9 garści (225g)
Śmietanka kremowa 30% Jogser - 5 łyżek (50g)

 Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente. Posiekaną cebulę zeszklij na rozgrzanej
oliwie. Dodaj pokrojoną paprykę, a gdy zmięknie dodaj szpinak.
Przypraw pieprzem, chili i solą. Dodaj śmietanę i wymieszaj. Gotowy
szpinak podawaj z makaronem.

Jadłospis

 Niedziela

 Śniadanie (E: 321kcal, B o.: 17.5g, T: 10.87g, W o.: 42.12g)

 II śniadanie (E: 201kcal, B o.: 13.98g, T: 12.97g, W o.: 10g)

 Obiad (E: 577kcal, B o.: 19.6g, T: 27.59g, W o.: 66.05g)

 Podwieczorek (E: 284kcal, B o.: 11g, T: 5.66g, W o.: 51.95g)

Grzanki żytnie z mozzarellą i pomidorem (E: 321kcal, B o.: 17.5g, T: 10.87g, W o.: 42.12g) 1 porcja

PRZEPIS: Grzanki żytnie z mozzarellą i pomidorem - 1 porcja

Sałatka z tuńczyka (E: 201kcal, B o.: 13.98g, T: 12.97g, W o.: 10g) 1 porcja

PRZEPIS: Sałatka z tuńczyka - 1 porcja

Makaron ze szpinakiem i papryką (E: 577kcal, B o.: 19.6g, T: 27.59g, W o.: 66.05g) 1 porcja

PRZEPIS: Makaron ze szpinakiem i papryką - 1 porcja

Koktajl z banana i malin (E: 284kcal, B o.: 11g, T: 5.66g, W o.: 51.95g) 1 porcja
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 Po więcej sprawdź:
kamilpaprotny.pl

 Składniki:

Banan - 1 sztuka (120g)
Kefir, 2% tłuszczu - 1 szklanki (250ml)
Maliny - 3/4 szklanki (100g)

 Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zblendować. Można dodać odrobiny mleka bądź
wody.

 Składniki:

Szczypiorek - 1/2 sztuki (10g)
Chleb żytni razowy - 2 kromki (70g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (80g)
Serek wiejski cottage cheese naturalny OSM w Piątnicy - 5 łyżek
(100g)

 Sposób przygotowania:

Szczypiorek i paprykę pokroić. Wymieszać z serkiem. Podawać na
skropionej oliwą kanapce.

Wartość energetyczna: 1759 kcal

Tłuszcz: 73.72 g

Węglowodany przyswajalne: 119.2 g

Wymienniki węglowodanowe: 17.1

Białko ogółem: 78.66 g

Węglowodany ogółem: 213.68 g

Błonnik pokarmowy: 42.71 g

Wymienniki białkowo-tłuszowe: 9.8

Jadłospis

 Kolacja (E: 376kcal, B o.: 16.58g, T: 16.63g, W o.: 43.56g)

 Wartości
odżywcze

PRZEPIS: Koktajl z banana i malin - 1 porcja

Kanapka z serkiem wiejskim, papryką i szczypiorkiem (E: 376kcal, B o.: 16.58g, T: 16.63g, W o.: 43.56g) 1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z serkiem wiejskim, papryką i szczypiorkiem - 1 porcja
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 Po więcej sprawdź: kamilpaprotny.pl

Lista zakupów

 

 Produkty zbożowe

 Warzywa

Soczewica czerwona bio Bio Planet 60g

Chleb razowy, grzanka 15g (2/3 garści)

Chleb żytni razowy 665g (19 kromek)

Kasza bulgur 60g (2/3 woreczka)

Kasza jaglana 70g (2/3 woreczka)

Kasza jęczmienna, pęczak 60g (2/3 woreczka)

Kasza jęczmienna, pęczak Kupiec 60g (2/3 woreczka)

Kasza jęczmienna, perłowa 50g (1/2 woreczka)

Makaron pełne ziarno - świdry Lubella 130g (1 i 1/3 szklanki)

Mąka żytnia, typ 720 25g (2 łyżki)

Płatki owsiane 70g (2/3 szklanki)

Ryż jaśminowy Uncle Bens 40g (2 i 2/3 łyżki)

Brokuły 150g (1/3 sztuki)

Cebula 170g (1 i 2/3 sztuki)

Cukinia 160g (2/3 sztuki)

Czosnek 15g (3 ząbki)

Fasola konserwowa biała Dawtona 100g (1/2 sztuki)

Fasola konserwowa czerwona Dawtona 43g (1/4 szklanki)

Fasolka szparagowa, mrożona 150g (1/3 opakowania)

Koper ogrodowy 10g (2 i 1/2 łyżeczki)

Kukurydza, konserwowa 30g (1/8 puszki)

Marchew 270g (6 sztuk)

Ogórek 90g (1/2 sztuki)

Ogórek kwaszony 480g (8 sztuk)

Oliwki hiszpańskie czarne bez pestki Goya 36g (12 sztuk)

Papryka czerwona 855g (3 i 3/4 sztuki)

Pieczarka uprawna, świeża 60g (3 sztuki)

Pietruszka, korzeń 140g (1 i 3/4 sztuki)

Pietruszka, liście 16g (2 i 2/3 łyżeczki)

Pomidor 340g (2 sztuki)

Pomidor koktajlowy 220g (11 sztuk)
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 Po więcej sprawdź: kamilpaprotny.pl

Lista zakupów

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze

Pomidory suszone Iposea 35g (5 plastrów)

Pomidory w puszce 120g (1/2 szklanki)

Por 60g (1/3 sztuki)

Rukola 30g (1 i 1/2 garści)

Rzodkiewka 135g (9 sztuk)

Sałata lodowa 50g (1/7 sztuki)

Sałata zielona, liście 50g (10 liści)

Seler korzeniowy 165g (1/2 sztuki)

Szczypiorek 40g (2 sztuki)

Szpinak 225g (9 garści)

Ziemniaki, późne 315g (3 i 1/2 sztuki)

Jogurt naturalny 1,5% tłuszczu Milbona 768g (30 i 3/4 łyżki)

Kefir, 2% tłuszczu 250ml (1 szklanki)

Mleko UHT, 1.5% tłuszczu 400ml (1 i 3/4 szklanki)

Serek twarogowy, cottage cheese 200g (10 łyżek)

Serek wiejski cottage cheese naturalny OSM w Piątnicy 100g (5 łyżek)

Ser mozzarella Carrefour 120g (1 sztuka)

Ser typu "Feta" 30g (1/7 kostki)

Skyr Piątnica 150g

Śmietana, 12% tłuszczu 18ml (1 łyżka)

Śmietanka kremowa 30% Jogser 50g (5 łyżek)

Twaróg wiejski półtłusty OSM w Piątnicy 163g (5 i 1/3 plastra)

Jaja kurze całe 350g (6 i 3/4 sztuki)

Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa 180g (3/4 sztuki)

Mięso z piersi indyka, bez skóry 80g (3/4 sztuki)

Masło ekstra 21g (2 plastry)

Masło orzechowe bez soli i cukru Primavika 10g (1/2 łyżki)

Olej lniany 5ml (1/2 łyżki)

Oliwa z oliwek 185ml (18 i 1/2 łyżki)
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 Cukier i słodycze

 Ryby i owoce morza

 Owoce, orzechy i nasiona

 Napoje

 Przyprawy

Czekolada gorzka 15g (1 i 1/2 kostki)

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

Masło orzechowe z czekoladą 20g (1 łyżka)

Miód pszczeli 30g (1 i 1/4 łyżki)

Dorsz świeży, filety bez skóry 80g (3/4 sztuki)

Tuńczyk kawałki w sosie własnym BK Food 40g (1 i 1/3 łyżki)

Tuńczyk w sosie własnym 30g (1 łyżka)

Awokado 70g (1/2 sztuki)

Banan 540g (4 i 1/2 sztuki)

Borówka amerykańska 250g (5 garści)

Dynia, pestki, łuskane 15g (1 garść)

Gruszka 120g (1 sztuka)

Jabłko 180g (1 sztuka)

Maliny 220g (1 i 3/4 szklanki)

Migdały 15g (1 łyżka)

Orzechy włoskie 45g (1 i 1/2 garści)

Orzeszki pinii, suszone 20g (1 garść)

Pomarańcza 120g (1/2 sztuki)

Słonecznik, nasiona, łuskane 25g (2 i 1/2 łyżki)

Truskawki 150g (1 szklanka)

Wiórki kokosowe 10g (1 i 2/3 łyżki)

Sok z cytryny 24ml (4 łyżki)

Sok z limonki 12ml (2 łyżki)

Wino białe, wytrawne 50ml (1/3 szklanki)

Woda 790ml (3 i 1/4 szklanki)

Bazylia, suszona 3g (3 łyżeczki)

Bazylia, świeża 14g (4 i 2/3 garści)
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 Produkty wegetariańskie

 Dania gotowe

Bulion warzywny 500ml (2 szklanki)

Cynamon, mielony 6g (1 i 1/2 łyżeczki)

Imbir, mielony 1g (1/3 łyżeczki)

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

Koncentrat pomidorowy, 30% 45g (3 łyżeczki)

Kurkuma, mielona 3g (3/4 łyżeczki)

Majeranek, suszony 1g (1/3 łyżeczki)

Ocet cydrowy 3ml (1/2 łyżki)

Oregano, suszone 2g (2/3 łyżeczki)

Papryka chili, w proszku 3g (1 łyżeczka)

Papryka, w proszku 5g (1 i 2/3 łyżeczki)

Pieprz czarny 12g (12 szczypt)

Soda oczyszczona 1g (1/4 łyżeczki)

Sól biała 9g (1 i 1/2 łyżeczki)

Sól morska Sante 1g (1 szczypta)

Sos sojowy 5ml (1 łyżeczka)

Ser sojowy, tofu 60g (3 plastry)

Warzywa fit mix brokułowy Daucy 250g (2/3 sztuki)
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