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Przygotowałam dla Ciebie mały zbiór

przepisów na wielkanocny stół. Znajdziesz

tutaj zarówno odchudzone wersje

tradycyjnych potraw, jak i propozycje

nowych posiłków, którymi zaskoczysz

swoich bliskich. Chciałabym Ci pokazać, że

zdrowa dieta nie musi się wiązać z

restrykcjami i ograniczeniami- zwłaszcza w

ten wyjątkowy czas.  

 

Mam nadzieję, że uda Ci się wykonać jeden

z podanych przepisów- śmiało możesz je

również przemycić do codziennej diety.

Poradnia dietetyczna DIETASYSTEM

ul. Zygmuntowska 9a

35-215 Rzeszów

www.dietasystem.pl



JAJKA FASZEROWANE SUSZONYMI

POMIDORAMI I FETĄ

Składniki:

-6 jajek

-50 g sera feta

-2 łyżeczki jogurtu naturalnego

-6 suszonych pomidorów

-sól i pieprz

sos: 2 łyżki jogurtu greckiego, 1/2 łyżeczki

musztardy, 2 łyżki śmietany 12%

Ugotowane jajka przekroić na połówki, wyjąć żółtka i wyłożyć

je na talerz, dodać fetę, majonez i rozgnieść widelcem.

Dodać drobno posiekane suszone pomidory, doprawić solą

oraz pieprzem i wymieszać, pod koniec dodać szczypiorek.

Nałożyć w połówki białek.

Wymieszać składniki sosu. Na półmisku ułożyć jajka,

udekorować sosem i szczypiorkiem.
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AWOKADO ZAPIEKANE Z JAJKIEM

Składniki:

1 awokado

2 jajka

2 plastry szynki parmeńskiej

kilka pomidorków koktajlowych

szczypiorek, sól, pieprz

Szynkę kroimy na cienkie paski lub w kostkę, 

 podsmażamy na patelni. Z awokado wydrążamy

pestkę, wbijajmy jajko, dodajemy sól i pieprz.

Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni

przez 10-15 minut. Pod koniec dodajemy szynkę

parmeńską, posypujemy szczypiorkiem lub koperkiem 
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JAJKA FASZEROWANE PASTĄ Z

SUSZONYCH POMIDORÓW

 
Składniki:

 

6 jaj ugotowanych na twardo

3 pomidory suszone z zalewy

pół łyżeczki suszonej bazylii

1-2 łyżki majonezu

sól i pieprz

Jajka obieramy i przekrój na połowy. Wyjmij żółtka

i dokładnie zmiksuj z odsączonymi pomidorami

oraz majonezem na gładką pastę. Dodaj bazylię oraz

sól i pieprz do smaku. Gotową masą wypełniaj

połówki jajek, np. za pomocą szprycy cukierniczej.

Podawaj po schłodzeniu.
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Składniki:

350 g piersi z kurczaka

250 g wątróbki drobiowej

3 średnie marchewki

2 pietruszki

1 mały seler

2 cebule

3 jajka

            liść laurowy, ziele angielskie, pieprz w ziarnach, sól

 

  PASZTET DROBIOWY

Mięso oczyść i pokrój na większą kostkę. Marchew, pietruszkę, seler i

cebulę obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Wszystk razem włóż do

garnka, dodaj przyprawy i zalej wodą. Gotuj do momentu aż warzywa

będą miękkie. Całośc przełóż do miski, dokładnie wszystko zblenduj.

Żółtka odziel od jaj i dorzuć do masy, a białka ubij na sztywną pianę

ze sczyptą soli. Do masy wlej 2 łyżki wody gazowanej, dodaj pianę z

białek i bardzo delikatnie wymiesza j. Masę przełóż do keksówki

wyłożonej na dnie papierem do pieczenia. Piecz 90 min w 90

stopniach. 
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LEKKI SOS JOGURTOWO-ZIOŁOWY

Wszystkie składniki zmiksować dokładnie w blenderze,

doprawić solą i pieprzem. Podawać z jajkami, udekorować

dowolnymi zielonymi listkami. Sos można podawać również

do sałatek i ugotowanych lub pieczonych warzyw jak brokuły i

kalafior.

Składniki:

 

ok. 1 szklanki liści świeżych ziół np. bazylii,

kolendry lub zielonych liści natki pietruszki,

koperku, rzeżuchy

180 g jogurtu naturalnego (mały kubeczek)

2 łyżki oliwy extra vergine

1 łyżeczka musztardy

sól i pieprz
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SMALEC Z FASOLI

Składniki:

ugotowana fasola- 2 czubate szklanki

(czyli 2 puszki lub słoiki)

2 cebule

5 łyżek oleju

2 łyżki tamari (bezglutenowy) lub sosu

sojowego

sól do smaku

Cebule kroimy w kostkę i podsmażamy na oleju na złoty kolor.

Ugotowaną fasolę podgrzewamy. Jeśli używamy fasoli z puszki,

przekładamy ją na patelnię i lekko podgrzewamy. 

Przekładamy do malaksera fasolę wraz z zalewą i miksujemy na

jednolita masę. Dodajemy soli, pieprzu, sos sojowy i 2 łyżki

oleju. Wyjmujemy smalec z fasoli do miski, dodajemy usmażoną

cebulę i miksujemy.
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Składniki:

1/4 sałaty lodowej lub 1 sałata rzymska

3 jajka

80 g fasolki szparagowej

160 g tuńczyka w oliwie

4 fileciki anchois 

250 g pomidorów

1/2 małej czerwonej cebuli

10 sztuk czarnych oliwek

SAŁATKA NICEJSKA

Sos:

3 łyżki oliwy 

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżeczka musztardy

1/2 startego ząbka czosnku

sól i świeżo zmielony

czarny pieprz

Sałatę umyć i osuszyć. Sałatę lodową pokroić w kostkę, liście sałaty

rzymskiej można pokroić lub ułożyć w całości na półmisku.

Jajka ugotować na półtwardo (włożyć do garnka z wodą, nastawić i

gotować 5 minut od zagotowania wody, zalać zimną wodą), obrać i

pokroić na połówki. Ułożyć na sałacie. Dodać ugotowaną fasolkę

szparagową, tuńczyka, fileciki anchois i pokrojone pomidory. Dodać

cienko pokrojoną czerwoną cebulę oraz czarne oliwki.

Przygotować sos (wymieszać energicznie rózgą wszystkie składniki) i

polać po sałatc
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ROLADKI Z TORTILLI Z PASTĄ JAJECZNĄ

 

Składniki:

 

2 tortille pszenne

3 jajka

2 łyżki serka naturalnego, 2 łyżeczki musztardy

1 łyżeczka maku (lub sezamu)

6 kawałków suszonych pomidorów

3 łyżki posiekanego szczypiorku

10 cm kawałek świeżego ogórka

garść rukoli

Jajka ugotować na twardo, obrać ze skorupek, posiekać w kosteczkę,

dodać majonez i musztardę, doprawić solą i pieprzem i rozgnieść

razem widelcem. Pastę rozsmarować na tortillach, posypać makiem,

pokrojonymi w kosteczkę suszonymi pomidorami, szczypiorkiem i

rukolą. Dodać obranego i pokrojonego na cienkie i długie plasterki

ogórka. Zwinąć roladki w miarę ciasno, następnie pokroić na ok. 2 cm

kawałki, spiąć wykałaczkami i ułożyć na półmisku, udekorować

rukolą.
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ŁOSOŚ PIECZONY Z POMIDORAMI I

POREM

Składniki:

800 g filetów z łososia

1 nieduży por

oliwa extra vergine, masło

pomidorki koktajlowe na gałązkach

koperek, cytryna

Filety z łososia opłukać i osuszyć, pokroić na 4 porcje, odciąć skórkę.

Doprawić solą, pieprzem, wysmarować 1 łyżką soku z cytryny i 1

łyżką oliwy. Odłożyć do zamarynowania jeśli mamy czas, w

międzyczasie 1 - 2 razy przewrócić na drugą stronę. Piekarnik

nagrzać do 220 stopni C. Pora przekroić wzdłuż na pół, dokładnie

opłukać. Osuszyć i pokroić na ok. 2 cm kawałki. Ułożyć na dnie

nieco większego naczyniu żaroodpornego lub blaszce do pieczenia,

doprawić solą, pieprzem i skropić oliwą. Na porach położyć filety

łososia, posypać je posiekanym koperkiem oraz wiórkami masła.

Obłożyć plasterkami cytryny oraz gałązkami pomidorków

koktajlowych. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 15

minut.



    Składniki:

6 jaj

25 oleju kokosowego

50 g mleka kokosowego

1 duża marchew

100 g bananna

200 g mąki jaglanej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli, łyżeczka stevi lub ksylitolu

Marchew obieramy i ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Dodajemy

banana i miksujemy blenderem na gładką masę. Żółtka odzielamy od

białek. Ubijamy je ze sczyptą soli na sztywną pianę. Żółtka mieszamy z

roztopionym i wsytudzonym olejem i mleczkiem kokosowym.

Następnie, cały czas mieszająć dodajemy tą "miksture" do piany z białek

i dokładnie wszystko mieszamy mikserem na wolnych obrotach lub

szpatułką. Nastepnie łączymy ze sobą wszystkie suche składniki i

dodajemy do piany cały czas mieszając. Na konieć dodajemy banana z

marchwią i mieszamy cała masę. Wlewamy do formy wyłożonej

papierem i pieczemy ok. 45 minut w 175 stopniach.

BABKA MARCHEWKOWA
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 Składniki:

0,5 litra zakwasu na barszcz biały

2,5 litra wody

1 marchew 200 g

1 pietruszka 200 g

kawałek selera 100 g

biała cześć pora 100 g

250 kiełbasy z piersi kurczaka 

3 suszone podgrzybki 10 g

majeranek, liść laurowy, ziele angielskie

2 łyżeczki chrzanu ze słoiczka 10 g

4 ząbki czosnku 20 g

100 ml mleka

łyżka mąki gryczanej 10 g

Ugotuj jajka na twardo. Warzywa umyj i obierz, zalej wszystko wodą w

garnku. Dodaj pokrojoną w plastry kiełbasę i czosnek oraz suszone grzyby i

liście laurowe z zielem angielskim. Gotuj pół godziny. Wyjmij warzywa  i

wlej zakwas (najpierw szklankę, a potem dolewaj sprawdzając, czy nie jest za

kwaśny). Dopraw majerankiem, chrzanem i pieprzem. W szklance wymieszaj

mleko z mąka gryczaną. Dodaj dwie łyżki zupy, wymieszaj i następnie wlej do

garnka ciągle mieszając. Zjedz zupę z jajkiem i kiełbasą

ŻUREK Z KIEŁBASĄ DROBIOWĄ
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       Życzę wam      
 spokojnych i wesołych

świąt!
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