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DZIEŃ 1

ŚNIADANIE
Orzechowa owsianka:Orzechowa owsianka:Orzechowa owsianka:

1. Płatki ugotuj na mleku, dodaj miód i mieszaj, tak, by dobrze się rozpuścił.

Orzechowa owsianka:

1. Płatki ugotuj na mleku, dodaj miód i mieszaj, tak, by dobrze się rozpuścił.
2. Dodaj część orzechów, jabłko i cynamon, gotuj chwilę mieszając.

Orzechowa owsianka:

1. Płatki ugotuj na mleku, dodaj miód i mieszaj, tak, by dobrze się rozpuścił.
2. Dodaj część orzechów, jabłko i cynamon, gotuj chwilę mieszając.
3. Na koniec owsiankę posyp resztą rozgniecionych orzechów.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

ORZECHOWA OWSIANKA

płatki owsiane 4 łyżka (górskie,
błyskawiczne)

40.0

mleko spożywcze, 1,5 % tłuszczu 1 szklanka 100.0

orzechy włoskie 0.25 szklanki 55.6

jabłko 1 mała sztuka 137.0

miód pszczeli 1 łyżeczka 14.0

cynamon mielony 10.0

RAZEM 356.6

II ŚNIADANIE
Placuszki kokosowo-jabłkowe:Placuszki kokosowo-jabłkowe:Placuszki kokosowo-jabłkowe:

1. Jajka dokładnie rozbełtaj. Dodaj starte na tarce jabłko i pozostałe składniki. Masę wymieszaj.

Placuszki kokosowo-jabłkowe:

1. Jajka dokładnie rozbełtaj. Dodaj starte na tarce jabłko i pozostałe składniki. Masę wymieszaj.

Placuszki kokosowo-jabłkowe:

1. Jajka dokładnie rozbełtaj. Dodaj starte na tarce jabłko i pozostałe składniki. Masę wymieszaj.

2. Formuj niewielkie placuszki i smaż na oleju kokosowym.

Placuszki kokosowo-jabłkowe:

1. Jajka dokładnie rozbełtaj. Dodaj starte na tarce jabłko i pozostałe składniki. Masę wymieszaj.

2. Formuj niewielkie placuszki i smaż na oleju kokosowym.

Placuszki kokosowo-jabłkowe:

1. Jajka dokładnie rozbełtaj. Dodaj starte na tarce jabłko i pozostałe składniki. Masę wymieszaj.

2. Formuj niewielkie placuszki i smaż na oleju kokosowym.

Jeżeli nie mamy mąki jaglanej możemy użyć dowolnej mąki pełnoziarnistej lub kokosowej. Podobnie olej

Placuszki kokosowo-jabłkowe:

1. Jajka dokładnie rozbełtaj. Dodaj starte na tarce jabłko i pozostałe składniki. Masę wymieszaj.

2. Formuj niewielkie placuszki i smaż na oleju kokosowym.

Jeżeli nie mamy mąki jaglanej możemy użyć dowolnej mąki pełnoziarnistej lub kokosowej. Podobnie olej
kokosowy możemy wymienić na masło.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

PLACUSZKI KOKOSOWO-JABŁKOWE

jaja kurze całe 1 sztuka (kl. wagowa
M)

57.5

jabłko 1 średnia sztuka 257.5

mąka jaglana 2 łyżki 20.0

wiórki kokosowe 2 łyżki 16.0

olej kokosowy 0.5 łyżki 5.0

miód pszczeli 0.5 łyżeczki 7.0

RAZEM 363.0
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OBIAD
Ryba w płatkach owsianych:Ryba w płatkach owsianych:Ryba w płatkach owsianych:

1. Płatki owsiane mielimy na bardzo drobne (możemy dodać  trochę mąki).

Ryba w płatkach owsianych:

1. Płatki owsiane mielimy na bardzo drobne (możemy dodać  trochę mąki).
2. Fileta doprawiamy solą, pieprzem i ulubionymi ziołami, obtaczamy w jajku, następnie w płatkach i smażymy na

Ryba w płatkach owsianych:

1. Płatki owsiane mielimy na bardzo drobne (możemy dodać  trochę mąki).
2. Fileta doprawiamy solą, pieprzem i ulubionymi ziołami, obtaczamy w jajku, następnie w płatkach i smażymy na

Ryba w płatkach owsianych:

1. Płatki owsiane mielimy na bardzo drobne (możemy dodać  trochę mąki).
2. Fileta doprawiamy solą, pieprzem i ulubionymi ziołami, obtaczamy w jajku, następnie w płatkach i smażymy na
łyżce rozgrzanej oliwy.

Ryba w płatkach owsianych:

1. Płatki owsiane mielimy na bardzo drobne (możemy dodać  trochę mąki).
2. Fileta doprawiamy solą, pieprzem i ulubionymi ziołami, obtaczamy w jajku, następnie w płatkach i smażymy na
łyżce rozgrzanej oliwy.
3. Podajemy z kaszą i surówką z kiszonej kapusty.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

RYBA W PŁATKACH OWSIANYCH

mintaj, świeży 1 filet 317.1

płatki owsiane 3 łyżka (górskie, 30.0

oliwa z oliwek 1 łyżka 8.0

kapusta kiszona 1 porcja 100.0

jaja kurze całe 1 sztuka (kl. wagowa 57.5

kasza gryczana prażona, gotowana 0.5  woreczka 100.0

RAZEM 612.5

PODWIECZOREK
Koktajl ze szpinakiem, pomarańczą i bananem:Koktajl ze szpinakiem, pomarańczą i bananem:Koktajl ze szpinakiem, pomarańczą i bananem:

1. Wszystkie składniki blendujemy ze sobą. W razie potrzeby możemy dodać do koktajlu wodę.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

KOKTAJL ZE SZPINAKIEM, POMARAŃCZĄ I BANANEM

szpinak 1 garść 25.0

pomarańcza 1 duża sztuka 416.7

banan 1 mała sztuka 127.0

woda 1 szklanka 250.0

RAZEM 818.7
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KOLACJA
Omlet z suszonymi pomidorami:Omlet z suszonymi pomidorami:Omlet z suszonymi pomidorami:

1.Jaja roztrzepujemy, dodajemy sól i pieprz, ulubione zioła.

Omlet z suszonymi pomidorami:

1.Jaja roztrzepujemy, dodajemy sól i pieprz, ulubione zioła.
2.Łączymy jajka z resztą składników, smażymy na oliwie lub łyżeczce oleju z pomidorów suszonych.

Omlet z suszonymi pomidorami:

1.Jaja roztrzepujemy, dodajemy sól i pieprz, ulubione zioła.
2.Łączymy jajka z resztą składników, smażymy na oliwie lub łyżeczce oleju z pomidorów suszonych.

Omlet z suszonymi pomidorami:

1.Jaja roztrzepujemy, dodajemy sól i pieprz, ulubione zioła.
2.Łączymy jajka z resztą składników, smażymy na oliwie lub łyżeczce oleju z pomidorów suszonych.
3. Na koniec dodajemy pokrojonego pomidora (już na talerz).

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

chleb żytni pełnoziarnisty 1 kromka 33.0

OMLET Z SUSZONYMI PMIDORAMI

jaja kurze całe 2 sztuka (kl. wagowa 114.9

pomidory, suszone na słońcu, w oleju, po odsączeniu 3 sztuki 9.0

szynka z piersi kurczaka 2 plastry 20.8

pomidory, czerwone 1 średnia sztuka 200.0

oliwa z oliwek 1 łyżeczka 2.0

RAZEM 379.8

PODSUMOWANIE DNIA 2530.5

DZIEŃ 2

ŚNIADANIE
Kanapki caprese:Kanapki caprese:Kanapki caprese:

1. Kanapki posmaruj pesto.

Kanapki caprese:

1. Kanapki posmaruj pesto.
2. Pokrój mozzarellę i pomidora w plasterki.

Kanapki caprese:

1. Kanapki posmaruj pesto.
2. Pokrój mozzarellę i pomidora w plasterki.
3. Ułóż ser i pomidora na przemian.

Kanapki caprese:

1. Kanapki posmaruj pesto.
2. Pokrój mozzarellę i pomidora w plasterki.
3. Ułóż ser i pomidora na przemian.
4. Posyp pestkami dyni

Kanapki caprese:

1. Kanapki posmaruj pesto.
2. Pokrój mozzarellę i pomidora w plasterki.
3. Ułóż ser i pomidora na przemian.
4. Posyp pestkami dyni
.5. Opcjonalnie możesz włożyć kanapkę do pieca na około 5-10 minut.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

KANAPKI CAPRESE

chleb żytni pełnoziarnisty 2 kromki 66.0

mozzarella, z pełnego mleka 2 cienkie plastry 25.0

pesto, zielone, gotowe 1 łyżeczka 10.0

dynia, pestki 1 łyżeczka 6.8

pomidory, czerwone 1 mała sztuka 112.5
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RAZEM 220.3

II ŚNIADANIE
Sałatka z kabanosów:Sałatka z kabanosów:Sałatka z kabanosów:

1. Wszystkie składniki mieszamy razem. Do sałatki dodajemy ulubione przyprawy. Podawaj z pieczywem.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

chleb żytni pełnoziarnisty 1 kromka 33.0

SAŁATKA Z KABANOSÓW

kabanosy z kurczaka 2 sztuki cienkie 20.4

jaja kurze całe 1 sztuka (kl. wagowa 57.5

papryka czerwona, słodka 0.5 średniej sztuki 88.2

rzodkiewka 4 rzodkiewki 79.4

ogórek kiszony 2 ogórki 100.0

jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 0.5 kubka 75.0

RAZEM 453.5

OBIAD
Schab pieczony w kapuście kiszonej:Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć
plastry schabu, znów położyć kapustę.

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć
plastry schabu, znów położyć kapustę.

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć
plastry schabu, znów położyć kapustę.
  5. Ziemniaki obrać i pokroić na cienkie plasterki, wyłożyć na wierzchu zapiekanki. Ziemniaki posmarować

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć
plastry schabu, znów położyć kapustę.
  5. Ziemniaki obrać i pokroić na cienkie plasterki, wyłożyć na wierzchu zapiekanki. Ziemniaki posmarować
roztopionym masłem ( 1łyżka) lub olejem roślinnym i doprawić solą.

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć
plastry schabu, znów położyć kapustę.
  5. Ziemniaki obrać i pokroić na cienkie plasterki, wyłożyć na wierzchu zapiekanki. Ziemniaki posmarować
roztopionym masłem ( 1łyżka) lub olejem roślinnym i doprawić solą.
  6. Naczynie przykryć pokrywą lub podwójną warstwą folii aluminiowej. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 1

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć
plastry schabu, znów położyć kapustę.
  5. Ziemniaki obrać i pokroić na cienkie plasterki, wyłożyć na wierzchu zapiekanki. Ziemniaki posmarować
roztopionym masłem ( 1łyżka) lub olejem roślinnym i doprawić solą.
  6. Naczynie przykryć pokrywą lub podwójną warstwą folii aluminiowej. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 1
godzinę i 15 minut.

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć
plastry schabu, znów położyć kapustę.
  5. Ziemniaki obrać i pokroić na cienkie plasterki, wyłożyć na wierzchu zapiekanki. Ziemniaki posmarować
roztopionym masłem ( 1łyżka) lub olejem roślinnym i doprawić solą.
  6. Naczynie przykryć pokrywą lub podwójną warstwą folii aluminiowej. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 1
godzinę i 15 minut.
   7. Na koniec zdjąć pokrywę i zapiekać danie jeszcze przez ok. 10 minut w 220 stopniach C lub pod rozgrzanym

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć
plastry schabu, znów położyć kapustę.
  5. Ziemniaki obrać i pokroić na cienkie plasterki, wyłożyć na wierzchu zapiekanki. Ziemniaki posmarować
roztopionym masłem ( 1łyżka) lub olejem roślinnym i doprawić solą.
  6. Naczynie przykryć pokrywą lub podwójną warstwą folii aluminiowej. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 1
godzinę i 15 minut.
   7. Na koniec zdjąć pokrywę i zapiekać danie jeszcze przez ok. 10 minut w 220 stopniach C lub pod rozgrzanym
grillem.

Schab pieczony w kapuście kiszonej:
1. Schab pokroić na plastry, rozbić delikatnie tłuczkiem. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
kminkiem, majerankiem oraz pieprzem. Przed samym smażeniem doprawić solą.
  2. Rozgrzać połowę tłuszczu na patelni i obsmażyć plastry schabu (na większym ogniu, na złoty kolor, po około 2
minuty z każdej strony). Obsmażone mięso odkładać na talerz.
  3. Po podsmażeniu mięsa, na tę samą patelnię, włożyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. Posolić i zeszklić ją co
chwilę mieszając. Dodać kiszoną kapustę, listki laurowe i ziela angielskie. Mieszając smażyć kapustę przez ok. 2
minuty.
   4. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wyłożyć połowę kapusty do żaroodpornej formy, następnie położyć
plastry schabu, znów położyć kapustę.
  5. Ziemniaki obrać i pokroić na cienkie plasterki, wyłożyć na wierzchu zapiekanki. Ziemniaki posmarować
roztopionym masłem ( 1łyżka) lub olejem roślinnym i doprawić solą.
  6. Naczynie przykryć pokrywą lub podwójną warstwą folii aluminiowej. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 1
godzinę i 15 minut.
   7. Na koniec zdjąć pokrywę i zapiekać danie jeszcze przez ok. 10 minut w 220 stopniach C lub pod rozgrzanym
grillem.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

SCHAB PIECZONY W KAPUŚCIE KISZONEJ

wieprzowina, schab surowy bez kości 120.0

kapusta kiszona 1 porcja 150.0

cebula 1 mała sztuka 79.5
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produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

czosnek 2 średnie ząbki 13.8

liść laurowy 1 liść 10.0

ziele angielskie całe 2 ziarna 10.0

ziemniaki 3 ziemniaki 306.7

olej rzepakowy uniwersalny 2 łyżki 16.0

RAZEM 706.0

PODWIECZOREK
Koktajl mango truskawki:Koktajl mango truskawki:Koktajl mango truskawki:

Wszystkie składniki zblenduj razem. Jeśli koktajl jest za gęsty dodaj trochę wody.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

KOKTAJL MANGO TRUSKAWKI

mango 0.5 sztuki 175.4

truskawki 9 duża sztuka 234.4

jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 0.5 kubka 90.0

RAZEM 499.7

KOLACJA
Sałatka z cieciorką i kurczakiem:Sałatka z cieciorką i kurczakiem:Sałatka z cieciorką i kurczakiem:

1. Wymieszać cebulę, ogórka, paprykę i ciecierzycę. Dodać pietruszkę i sok z cytryny, odstawić w chłodne

Sałatka z cieciorką i kurczakiem:

1. Wymieszać cebulę, ogórka, paprykę i ciecierzycę. Dodać pietruszkę i sok z cytryny, odstawić w chłodne
miejsce na 2 godziny. Ponownie wymieszać.

Sałatka z cieciorką i kurczakiem:

1. Wymieszać cebulę, ogórka, paprykę i ciecierzycę. Dodać pietruszkę i sok z cytryny, odstawić w chłodne
miejsce na 2 godziny. Ponownie wymieszać.

Sałatka z cieciorką i kurczakiem:

1. Wymieszać cebulę, ogórka, paprykę i ciecierzycę. Dodać pietruszkę i sok z cytryny, odstawić w chłodne
miejsce na 2 godziny. Ponownie wymieszać.

Sałatka z cieciorką i kurczakiem:

1. Wymieszać cebulę, ogórka, paprykę i ciecierzycę. Dodać pietruszkę i sok z cytryny, odstawić w chłodne
miejsce na 2 godziny. Ponownie wymieszać.

  2. Kawałki kurczaka przyprawić dowolnie,  usmażyć na oliwie i odstawić do wystygnięcia.

Sałatka z cieciorką i kurczakiem:

1. Wymieszać cebulę, ogórka, paprykę i ciecierzycę. Dodać pietruszkę i sok z cytryny, odstawić w chłodne
miejsce na 2 godziny. Ponownie wymieszać.

  2. Kawałki kurczaka przyprawić dowolnie,  usmażyć na oliwie i odstawić do wystygnięcia.

Sałatka z cieciorką i kurczakiem:

1. Wymieszać cebulę, ogórka, paprykę i ciecierzycę. Dodać pietruszkę i sok z cytryny, odstawić w chłodne
miejsce na 2 godziny. Ponownie wymieszać.

  2. Kawałki kurczaka przyprawić dowolnie,  usmażyć na oliwie i odstawić do wystygnięcia.

  3. Połączyć kurczaka z warzywami, całość polać sosem przygotowanym z musztardy i oliwy. Dokładnie

Sałatka z cieciorką i kurczakiem:

1. Wymieszać cebulę, ogórka, paprykę i ciecierzycę. Dodać pietruszkę i sok z cytryny, odstawić w chłodne
miejsce na 2 godziny. Ponownie wymieszać.

  2. Kawałki kurczaka przyprawić dowolnie,  usmażyć na oliwie i odstawić do wystygnięcia.

  3. Połączyć kurczaka z warzywami, całość polać sosem przygotowanym z musztardy i oliwy. Dokładnie
wymieszać i odstawić na pół godziny.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

chleb żytni pełnoziarnisty 2 kromki 66.0

SAŁATKA Z CIECIORKĄ I KURCZAKIEM

cieciorka (ciecierzyca) w puszce, bez zalewy 0.25 puszki 75.0

filety z kurczaka 0.5 mniejszy 65.0

cebula czerwona 0.25 sztuki 50.0

pietruszka, liście 2 łyżeczki 6.0



6

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

ogórek 0.5 krótki szklarniowy 77.1

papryka czerwona, słodka 0.25 średniej sztuki 44.1

sok ze świeżej cytryny 0.5 łyżki 5.0

musztarda 1 łyżeczka 10.0

oliwa z oliwek 4 łyżeczki 8.0

RAZEM 406.2

PODSUMOWANIE DNIA 2285.7

DZIEŃ 3

ŚNIADANIE
Owsiane placuszki:Owsiane placuszki:Owsiane placuszki:

1. Płatki owsiane i daktyle rozdrabniamy w malakserze na konsystencje mąki. 2. Dodajemy jogurt, jajko oraz

Owsiane placuszki:

1. Płatki owsiane i daktyle rozdrabniamy w malakserze na konsystencje mąki. 2. Dodajemy jogurt, jajko oraz
banana i ponownie miksujemy aż do uzyskania konsystencji gęstego ciasta naleśnikowego.

Owsiane placuszki:

1. Płatki owsiane i daktyle rozdrabniamy w malakserze na konsystencje mąki. 2. Dodajemy jogurt, jajko oraz
banana i ponownie miksujemy aż do uzyskania konsystencji gęstego ciasta naleśnikowego.
3. Na suchej, dobrze nagrzanej patelni smażymy niewielkie placuszki. Kiedy będą złociste, zdejmujemy je z ognia.

Owsiane placuszki:

1. Płatki owsiane i daktyle rozdrabniamy w malakserze na konsystencje mąki. 2. Dodajemy jogurt, jajko oraz
banana i ponownie miksujemy aż do uzyskania konsystencji gęstego ciasta naleśnikowego.
3. Na suchej, dobrze nagrzanej patelni smażymy niewielkie placuszki. Kiedy będą złociste, zdejmujemy je z ognia.
Podajemy z owocami jagodowymi, mogą być również truskawki lub maliny.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

OWSIANE PLACUSZKI

płatki owsiane 5 łyżka (górskie,
błyskawiczne)

50.0

jaja kurze całe 1 sztuka (kl. wagowa
M)

57.5

banan 0.5 średniej sztuki 92.1

jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 3 łyżki 69.0

daktyle, suszone 2 sztuki 8.9

czarne jagody 1 łyżka 20.4

RAZEM 297.8
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II ŚNIADANIE
Sałatka z kaszy jaglanej:Sałatka z kaszy jaglanej:Sałatka z kaszy jaglanej:

1. Kaszę gotujemy według przepisu na opakowaniu. Studzimy.

Sałatka z kaszy jaglanej:

1. Kaszę gotujemy według przepisu na opakowaniu. Studzimy.
2. Warzywa kroimy w plasterki lub paski.

Sałatka z kaszy jaglanej:

1. Kaszę gotujemy według przepisu na opakowaniu. Studzimy.
2. Warzywa kroimy w plasterki lub paski.

Sałatka z kaszy jaglanej:

1. Kaszę gotujemy według przepisu na opakowaniu. Studzimy.
2. Warzywa kroimy w plasterki lub paski.
3. Jogurt miksujemy z czosnkiem, koprem (lub z ziołami) i oliwą. Doprawiamy solą i pieprzem.

Sałatka z kaszy jaglanej:

1. Kaszę gotujemy według przepisu na opakowaniu. Studzimy.
2. Warzywa kroimy w plasterki lub paski.
3. Jogurt miksujemy z czosnkiem, koprem (lub z ziołami) i oliwą. Doprawiamy solą i pieprzem.
4. Łączymy składniki. Posypujmy pestkami dyni.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

SAŁATKA Z KASZY JAGLANEJ

kasza jaglana 3 łyżki 54.0

papryka czerwona, słodka 0.5 średniej sztuki 88.2

ogórek 1 krótki szklarniowy 154.2

rzodkiewka 1 mała porcja 79.4

oliwa z oliwek 1 łyżeczka 2.0

dynia, pestki 1 łyżka 13.5

jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 3 łyżki 69.0

RAZEM 460.3

OBIAD
Bigos z cukini:Bigos z cukini:Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

 3. Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez kolejne 3 minuty. W międzyczasie doprawić

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

 3. Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez kolejne 3 minuty. W międzyczasie doprawić

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

 3. Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez kolejne 3 minuty. W międzyczasie doprawić
solą i pieprzem. Przykryć i dusić przez ok. 1 godzinę, w międzyczasie od czasu do czasu zamieszać.

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

 3. Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez kolejne 3 minuty. W międzyczasie doprawić
solą i pieprzem. Przykryć i dusić przez ok. 1 godzinę, w międzyczasie od czasu do czasu zamieszać.

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

 3. Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez kolejne 3 minuty. W międzyczasie doprawić
solą i pieprzem. Przykryć i dusić przez ok. 1 godzinę, w międzyczasie od czasu do czasu zamieszać.

 4. Dodać obrane, pozbawione pestek i pokrojone w kosteczkę pomidory (lub pomidory z puszki lub przecier),

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

 3. Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez kolejne 3 minuty. W międzyczasie doprawić
solą i pieprzem. Przykryć i dusić przez ok. 1 godzinę, w międzyczasie od czasu do czasu zamieszać.

 4. Dodać obrane, pozbawione pestek i pokrojone w kosteczkę pomidory (lub pomidory z puszki lub przecier),
wymieszać i gotować przez około 10 minut pod przykryciem.

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

 3. Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez kolejne 3 minuty. W międzyczasie doprawić
solą i pieprzem. Przykryć i dusić przez ok. 1 godzinę, w międzyczasie od czasu do czasu zamieszać.

 4. Dodać obrane, pozbawione pestek i pokrojone w kosteczkę pomidory (lub pomidory z puszki lub przecier),
wymieszać i gotować przez około 10 minut pod przykryciem.

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

 3. Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez kolejne 3 minuty. W międzyczasie doprawić
solą i pieprzem. Przykryć i dusić przez ok. 1 godzinę, w międzyczasie od czasu do czasu zamieszać.

 4. Dodać obrane, pozbawione pestek i pokrojone w kosteczkę pomidory (lub pomidory z puszki lub przecier),
wymieszać i gotować przez około 10 minut pod przykryciem.

Bigos z cukini:

1. W garnku z grubym dnem lub na dużej patelni podgrzać olej. Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i co chwilę
mieszając zeszklić ją. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę kiełbasę i podsmażać ją na umiarkowanym ogniu aż
się lekko wytopi i zrumieni.

 2. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz marchewkę (obraną i startą na tarce o większych oczkach).
Dodać liść laurowy, ziele angielskie i paprykę w proszku, podsmażać przez ok. 3 minuty.

 3. Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez kolejne 3 minuty. W międzyczasie doprawić
solą i pieprzem. Przykryć i dusić przez ok. 1 godzinę, w międzyczasie od czasu do czasu zamieszać.

 4. Dodać obrane, pozbawione pestek i pokrojone w kosteczkę pomidory (lub pomidory z puszki lub przecier),
wymieszać i gotować przez około 10 minut pod przykryciem.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

BIGOS Z CUKINI.

oliwa z oliwek 2 łyżki 16.0

cebula 1 średnia sztuka 170.5

kiełbasa delikatesowa z kurczaka 1 niewielki kawałek 157.9
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produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

czosnek 1 średni ząbek 6.9

marchew 1 średnia sztuka 141.9

cukinia 2 mniejsza sztuka 517.2

pomidory, czerwone, w puszce, w soku pomidorowym 2 szklanki 500.0

RAZEM 1510.4

PODWIECZOREK
Jogurt z ananasem i migdałami: Wszystkie składniki mieszamy ze sobą.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

JOGURT Z ANANASEM I MIGDAŁAMI

jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 1 kubek 180.0

ananas 2 plastry 192.3

migdały, płatki 1 łyżka 10.0

otręby pszenne 1 łyżka 6.0

RAZEM 388.3

KOLACJA
Szakszuka pomidorowa:Szakszuka pomidorowa:Szakszuka pomidorowa:

1. Na niedużą patelnię wlewamy oliwę, podsmażamy na niej starty czosnek.

Szakszuka pomidorowa:

1. Na niedużą patelnię wlewamy oliwę, podsmażamy na niej starty czosnek.
2. Dodajemy pomidory, doprawiamy solą i pieprzem.

Szakszuka pomidorowa:

1. Na niedużą patelnię wlewamy oliwę, podsmażamy na niej starty czosnek.
2. Dodajemy pomidory, doprawiamy solą i pieprzem.

Szakszuka pomidorowa:

1. Na niedużą patelnię wlewamy oliwę, podsmażamy na niej starty czosnek.
2. Dodajemy pomidory, doprawiamy solą i pieprzem.
3. Smażymy na większym ogniu przez około 4 minuty. Do podsmażonych pomidorów wbijamy jajka, doprawiamy

Szakszuka pomidorowa:

1. Na niedużą patelnię wlewamy oliwę, podsmażamy na niej starty czosnek.
2. Dodajemy pomidory, doprawiamy solą i pieprzem.
3. Smażymy na większym ogniu przez około 4 minuty. Do podsmażonych pomidorów wbijamy jajka, doprawiamy
solą. Przykryć i gotować do momentu, aż jajka będą ścięte. Podajemy ze świeżą bazylią.

produkt
miara domowa waga rynkowa

[g]

chleb żytni pełnoziarnisty 1 kromka 33.0

SZAKSZUKA POMIDOROWA

jaja kurze całe 2 sztuka (kl. wagowa 114.9

pomidory, czerwone 2 średnie sztuki 400.0

oliwa z oliwek 1 łyżeczka 2.0

czosnek 1 mały ząbek 3.4

RAZEM 553.4
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PODSUMOWANIE DNIA 3210.2


