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Jadłospis na 3 dni - 1 - 1850 kcal



ŚRODAŚRODA, 6 maja 2020

Posiłek Potrawy Przepis

ŚN IADAN IEŚN IADAN IE
10:0010:00
498  kcal498  kcal

MIGDAŁOWO-MALINOWA PIECZONAMIGDAŁOWO-MALINOWA PIECZONA
OWSIANKA, ILOŚĆ PORCJI: 1OWSIANKA, ILOŚĆ PORCJI: 1
15 min | 498 kcal, białko 23.1 g, węglowodany 51.1
g, tłuszcz 21.5 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Płatki o wsiane Płatki o wsiane 60 g, (6 łyżek)
Mleko  spo żywcze 1 ,5% tłuszczuMleko  spo żywcze 1 ,5% tłuszczu  100 g, (0.5
szklanek)
JajkoJajko  60 g, (1 sztuka)
Masło  o rzecho weMasło  o rzecho we 10 g, (0.5 porcji)
Jo gurt greckiJo gurt grecki 20 g, (0 opakowanie)
Mal inaMal ina  50 g, (0.5 garści)
Płatki m igdało wePłatki m igdało we 5 g, (0.5 łyżek)

MIGDAŁOWO-MALINOWA PIECZONA OWSIANKA:
Wymieszaj składniki. Przelej do foremki, posyp z wierzchu płatkami
migdałowymi i wstaw do piekarnika na około 25-30 minut, 180 stopni.
Przepis pochodzi z bloga tetiisheri.pl

PRZEKĄSKAPRZEKĄSKA
14:3014:30
433 kcal433 kcal

CIASTKA BROWNIE, ILOŚĆ PORCJI: 1CIASTKA BROWNIE, ILOŚĆ PORCJI: 1
10 min | 433 kcal, białko 11.5 g, węglowodany 26.6
g, tłuszcz 31.4 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Czeko lada go rzkaCzeko lada go rzka  30 g, (3 kostka)
MasłoMasło  15 g, (1.5 łyżek)
JajkoJajko  30 g, (0.5 sztuk)
Erytro l  Erytro l  10 g
Mąka o rkiszo wa 700Mąka o rkiszo wa 700 25 g, (0 szklanek)
Pro szek do  pieczeniaPro szek do  pieczenia  1 g, (0.5 łyżeczek)

CIASTKA BROWNIE:
Do garnka włóż masło, by je roztopić. Dodaj połamaną czekoladę i
mieszając roztop ją. Włącz piekarnik, temperatura 180 stopni. Jajka i
erytrytol ubijaj około 5 minut na puszystą masę. Dodaj do nich masę
czekoladową i wymieszaj na jednolitą masę. Wsyp mąkę i proszek do
pieczenia i ponownie wymieszaj. Wstaw na 10 minut do zamrażarki.
Formuj ciastka w dłoniach lub za pomocą łyżki i układaj na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika na 10 minut.
Przepis pochodzi z bloga tetiisheri.pl

OBIADOBIAD
18 :0018 :00
525 kcal525 kcal

MAKARON ZAPIEKANY ZEMAKARON ZAPIEKANY ZE
SZPINAKIEM, KURCZAKIEM ISZPINAKIEM, KURCZAKIEM I
BROKUŁAMI, ILOŚĆ PORCJI: 1BROKUŁAMI, ILOŚĆ PORCJI: 1
25 min | 525 kcal, białko 53.4 g, węglowodany 56
g, tłuszcz 10.3 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Makaro n z m ąki durumMakaro n z m ąki durum  60 g, (1 porcja)
Pierś  z kurczakaPierś  z kurczaka  160 g, (1 sztuka)
Bro kuły Bro kuły 150 g, (0.5 sztuk)
SzpinakSzpinak 20 g, (1 garść)
Jo gurt naturalnyJo gurt naturalny 90 g, (4.5 łyżek)
Ser parm ezan*Ser parm ezan*  5 g, (0.5 porcji)

MAKARON ZAPIEKANY ZE SZPINAKIEM, KURCZAKIEM I BROKUŁAMI:
Makaron i brokuły ugotuj. Szpinak podsmaż na patelni, dodaj ulubione
przyprawy. W naczyniu żaroodpornym makaron wymieszaj ze
szpinakiem, dodaj brokuły i usmażone kostki z fileta z kurczaka. Jogurt
wymieszaj z ulubionymi ziołami, dodaj łyżkę startego parmezanu,
wymieszaj i zalej nim makaron. Zapiekaj w nagrzanym piekarniku ok.20-
30 min, temp.180 stopni. Przepis pochodzi z bloga tetiisheri.pl

KOLACJAKOLACJA
21 :0021 :00
396 kcal396 kcal

PLACUSZKI Z CUKINII, ILOŚĆ PORCJI:PLACUSZKI Z CUKINII, ILOŚĆ PORCJI:
11
15 min | 396 kcal, białko 31.9 g, węglowodany 49.5
g, tłuszcz 7.8 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

CukiniaCukinia  120 g, (0 sztuk)
MarchewMarchew  120 g, (1.5 sztuk)
JajkoJajko  60 g, (1 sztuka)
Jo gurt naturalny skyrJo gurt naturalny skyr  20 g, (0 sztuk)
Mąka o rkiszo wa 700Mąka o rkiszo wa 700 40 g, (0.5 szklanek)
Jo gurt naturalny skyrJo gurt naturalny skyr  130 g, (1 sztuka)

PLACUSZKI Z CUKINII:
Cukinię zetrzyj na tartce na dużych oczkach. Dodaj startą marchewkę i
pozostałe składniki. Wymieszaj. Placki smaż na rozgrzanej patelni z obu
stron. Podawaj z sosem jogurtowo-ziołowym. Przepis pochodzi z bloga
tetiisheri.pl

Jadłospis na 3 dni - 2 - 1850 kcal



CZWARTEKCZWARTEK, 7 maja 2020

Posiłek Potrawy Przepis

ŚN IADAN IEŚN IADAN IE
10:0010:00
505 kcal505 kcal

FRITTATA ZE SZPINAKIEM,FRITTATA ZE SZPINAKIEM,
MOZZARELLĄ I SZYNKĄ, ILOŚĆMOZZARELLĄ I SZYNKĄ, ILOŚĆ
PORCJI: 1PORCJI: 1
15 min | 505 kcal, białko 37.1 g, węglowodany 41.5
g, tłuszcz 20.5 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

JajkoJajko  120 g, (2 sztuki)
Mo zzarel la l ight*Mo zzarel la l ight*  60 g, (0.5 sztuk)
Szynka dro bio waSzynka dro bio wa 20 g, (0.5 plastrów)
SzpinakSzpinak 20 g, (1 garść)
Chleb żytniChleb żytni 80 g, (2 kromki)

FRITTATA ZE SZPINAKIEM, MOZZARELLĄ I SZYNKĄ:
Szpinak podsmaż z czosnkiem na patelni. Jajka roztrzep widelcem w
osobnej misce, posól i dodaj pieprz. Dodaj pokrojoną w plastry/kostkę
szynkę i wymieszaj. Szpinak przełóż do naczynia i zalej masą jajeczną z
szynką. Na wierzchu ułóż pokrojoną w kostkę mozzarellę i posyp
czerwoną papryką. Zapiekaj w nagrzanym piekarniku, w temperaturze
180 stopni do suchego patyczka. Podaj z kromkami chleba. Przepis
pochodzi z bloga tetiisheri.pl

PRZEKĄSKAPRZEKĄSKA
14:3014:30
395 kcal395 kcal

SERNIK BEZ PIECZENIA Z MALINAMI,SERNIK BEZ PIECZENIA Z MALINAMI,
ILOŚĆ PORCJI: 1ILOŚĆ PORCJI: 1
10 min | 325 kcal, białko 44.2 g, węglowodany 34 g,
tłuszcz 2.89 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Galaretka o wo co wa Galaretka o wo co wa 50 g
Twaró g chudy*Twaró g chudy*  125 g, (1.5 porcji)
Jo gurt greckiJo gurt grecki 50 g, (0.5 opakowanie)
Żelatyna w pro szkuŻelatyna w pro szku  5 g, (1.5 łyżeczek)
Mal inaMal ina  200 g, (3 garście)

CZEKOLADA MLECZNACZEKOLADA MLECZNA
69.5 kcal, białko 0.99 g, węglowodany 7.72 g,
tłuszcz 3.86 g

13 g, (2 kostka)

SERNIK BEZ PIECZENIA Z MALINAMI:
Twaróg zblenduj z jogurtem. Dodaj eytrytol i wymieszaj. W szklance
przygotuj żelatynę, rozpuść ją w 1/3 szklanki przegotowanej, gorącej
wody. Ostudź chwilę i dodaj do masy twarogowej. Rozpuszczoną
żelatynę połącz z masą twarogową. Przelej do naczynia i wstaw do
lodówki do stężenia na ok.2h Przygotuj galaretkę, dodaj na wierzch
sernika owoce, wylej galaretkę na masę twarogową i wstaw do lodówki
na całą noc.

OBIADOBIAD
18 :0018 :00
462 kcal462 kcal

LENIWE Z OWOCAMI, ILOŚĆ PORCJI: 1LENIWE Z OWOCAMI, ILOŚĆ PORCJI: 1
15 min | 462 kcal, białko 44.8 g, węglowodany 54.3
g, tłuszcz 7.66 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Twaró g chudy*Twaró g chudy*  125 g, (1.5 porcji)
JajkoJajko  60 g, (1 sztuka)
Mąka pszenna typ 750Mąka pszenna typ 750 40 g, (2.5 łyżki)
Mąka ziem niaczana Mąka ziem niaczana 10 g
TruskawkaTruskawka 200 g, (1.5 szklanek)

LENIWE Z OWOCAMI:
Twaróg rozgnieć praską. Dodaj do niego jajka, mąki i szczyptę soli.
Zagnieć składniki w kulę. Ciasto podziel na 2 części, uformuj wałek i
pokrój na kawałki. Zagotuj w garnku wodę (dodaj 1 łyżeczkę soli) i włóż
kluski. Gotuj około 1-2 minut do wypłynięcia na powierzchnię. Wyłóż
łyżką cedzakową na talerz. Podaj z truskawkami. Przepis pochodzi z
bloga tetiisheri.pl

KOLACJAKOLACJA
21 :0021 :00
490 kcal490 kcal

NALEŚNIKI ORKISZOWE ZENALEŚNIKI ORKISZOWE ZE
SZPINAKIEM I MOZZARELLĄ, ILOŚĆSZPINAKIEM I MOZZARELLĄ, ILOŚĆ
PORCJI: 1PORCJI: 1
10 min | 490 kcal, białko 30.9 g, węglowodany 48.5
g, tłuszcz 19.1 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

JajkoJajko  60 g, (1 sztuka)
Mleko  spo żywcze 1 ,5% tłuszczuMleko  spo żywcze 1 ,5% tłuszczu  100 g, (0.5
szklanek)
Olej rzepako wyOlej rzepako wy 5 g, (0.5 łyżek)
Mąka o rkiszo wa 700Mąka o rkiszo wa 700 60 g, (0.5 szklanek)
SzpinakSzpinak 20 g, (1 garść)
Mo zzarel la l ight*Mo zzarel la l ight*  60 g, (0.5 sztuk)

NALEŚNIKI ORKISZOWE ZE SZPINAKIEM I MOZZARELLĄ:
Wszystkie składniki zmiksuj. Jeśli będzie zbyt gęsta, dolej trochę wody.
Masę wylewaj na rozgrzaną patelnię bez dodatkowe tłuszczu. Podawaj
ze świeżym szpinakiem i plasterkami mozzarelli. 

Jadłospis na 3 dni - 3 - 1850 kcal



PIĄTEKPIĄTEK, 8 maja 2020

Posiłek Potrawy Przepis

ŚN IADAN IEŚN IADAN IE
10:0010:00
48 0 kcal48 0 kcal

SZAKSZUKA Z WARZYWAMI I FETĄ,SZAKSZUKA Z WARZYWAMI I FETĄ,
ILOŚĆ PORCJI: 1ILOŚĆ PORCJI: 1
15 min | 480 kcal, białko 32.5 g, węglowodany 20.9
g, tłuszcz 29.7 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

CukiniaCukinia  50 g, (0 sztuk)
Po m ido r czerwo nyPo m ido r czerwo ny 200 g, (1 cały)
Papryka czerwo na s ło dkaPapryka czerwo na s ło dka  50 g, (0 sztuk)
CebulaCebula  30 g, (0.5 sztuk)
Ciecierzyca w puszceCiecierzyca w puszce  30 g, (1.5 łyżek)
FetaFeta  30 g, (0.5 porcji)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 5 g, (0.5 łyżek)
JajkoJajko  180 g, (3 sztuki)

SZAKSZUKA Z WARZYWAMI I FETĄ:
Cukinię, paprykę i cebulkę pokrój i smaż na rozgrzanym na patelni oleju
aż zmiękną.Dodaj pokrojone pomidorki i cieciorkę, przypraw do
smaku.Łyżką zrób wgłębienia w warzywach i wbij w nie jajka. Posyp
całość pokrojoną fetą i kiełkami. Przykryj i duś na małym ogniu do
ścięcia się jajek. Przepis pochodzi z bloga tetiisheri.pl

PRZEKĄSKAPRZEKĄSKA
14:3014:30
415 kcal415 kcal

BANANOWY MUGCAKE, ILOŚĆBANANOWY MUGCAKE, ILOŚĆ
PORCJI: 1PORCJI: 1
10 min | 415 kcal, białko 18.4 g, węglowodany 63.4
g, tłuszcz 10.8 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

BananBanan  150 g, (1.5 sztuk)
Jo gurt naturalny skyrJo gurt naturalny skyr  50 g, (0.5 sztuk)
Płatki jaglane Płatki jaglane 25 g
JajkoJajko  60 g, (1 sztuka)
Mąka ryżo waMąka ryżo wa 10 g, (0 szklanek)
Pro szek do  pieczeniaPro szek do  pieczenia  2 g, (0.5 łyżeczek)
Masło  o rzecho weMasło  o rzecho we 5 g, (0.5 porcji)

BANANOWY MUGCAKE:
Wszystkie składniki wymieszaj w jednym naczyniu. Masa powinna
zajmować 1/2 wysokości naczynia. Wstaw do mikrofali na 4 minuty.
Polej masłem orzechowym. Przepis pochodzi z bloga tetiisheri.pl

OBIADOBIAD
18 :0018 :00
473 kcal473 kcal

KOTLETY Z CUKINIĄ I MARCHEWKĄ,KOTLETY Z CUKINIĄ I MARCHEWKĄ,
ILOŚĆ PORCJI: 1ILOŚĆ PORCJI: 1
15 min | 473 kcal, białko 45.6 g, węglowodany 58.6
g, tłuszcz 7.56 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Filet z piers i indykaFilet z piers i indyka  200 g, (2 porcje)
CukiniaCukinia  50 g, (0 sztuk)
MarchewMarchew  50 g, (0.5 sztuk)
Kukurydza w puszceKukurydza w puszce  30 g, (1.5 łyżek)
Mąka kukurydzianaMąka kukurydziana  15 g, (1.5 łyżek)
Olej rzepako wyOlej rzepako wy 5 g, (0.5 łyżek)
Ziem niakZiem niak 200 g, (2.5 sztuki)

KOTLETY Z CUKINIĄ I MARCHEWKĄ:
Cukinię i marchew zetrzyj na tartce. Połącz z mięsem mielonym,
kukurydzą i przyprawami. Uformuj kotlety, obtocz w mące i smaż na
oleju rzepakowym z obu stron. Podaj z ziemniakami, przygotowanymi
w dowolnej formie. Przepis pochodzi z bloga tetiisheri.pl

KOLACJAKOLACJA
21 :0021 :00
48 1  kcal48 1  kcal

WEGAŃSKI STROGONOF ZWEGAŃSKI STROGONOF Z
MAKRONEM, ILOŚĆ PORCJI: 1MAKRONEM, ILOŚĆ PORCJI: 1
15 min | 481 kcal, białko 20.6 g, węglowodany 75.8
g, tłuszcz 11.9 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

CebulaCebula  50 g, (0.5 sztuk)
PieczarkiPieczarki 100 g, (5 sztuk)
Płatki dro żdżo we Płatki dro żdżo we 10 g
Makaro n z m ąki durumMakaro n z m ąki durum  60 g, (1 porcja)
Bul io n warzywnyBul io n warzywny 125 g, (0.5 szklanek)
Mąka kukurydzianaMąka kukurydziana  20 g, (2 łyżki)
Mleczko  ko ko so we gęste 18 % Mleczko  ko ko so we gęste 18 % 50 g

WEGAŃSKI STROGONOF Z MAKRONEM:
Makaron ugotuj. Na patelni podsmaż cebulkę, czosnek i pieczarki. Dodaj
ulubione przyprawy i zalej sosem. Dodaj mleczko kokosowe i
wymieszaj. Płatki drożdżowe możesz dodać do sosu lub posypać nimi
danie z wierzchu. Podawaj z makaronem. Sos do zagęszczenia przygotuj
na bazie wywaru i mąki kukurydzianej. Przepis pochodzi z bloga
tetiisheri.pl

Jadłospis na 3 dni - 4 - 1850 kcal



LISTA ZAKUPÓW NA TYDZIEŃ 1LISTA ZAKUPÓW NA TYDZIEŃ 1

Kategoria Produkty

PRODUKTY MĄCZN EPRODUKTY MĄCZN E

Chleb żytniChleb żytni 80 g (2 kromki)
Makaro n z m ąki durumMakaro n z m ąki durum 120 g (2 porcje)
Mąka kukurydzianaMąka kukurydziana 35 g (3.5 łyżki)
Mąka o rkiszo wa 700Mąka o rkiszo wa 700 125 g (1 szklanka)
Mąka pszenna typ 750Mąka pszenna typ 750 40 g (2.5 łyżki)
Mąka ryżo waMąka ryżo wa 10 g
Mąka ziem niaczanaMąka ziem niaczana 10 g
Płatki jaglanePłatki jaglane 25 g
Płatki o wsiane Płatki o wsiane 60 g (6 łyżek)

N ABIAŁN ABIAŁ

FetaFeta 30 g (0.5 porcji)
JajkoJajko 630 g (10.5 sztuk)
Jo gurt greckiJo gurt grecki 70 g (0.5 opakowanie)
Jo gurt naturalnyJo gurt naturalny 90 g (4.5 łyżek)
Jo gurt naturalny skyrJo gurt naturalny skyr 200 g (1.5 sztuk)
MasłoMasło 15 g (1.5 łyżek)
Mleko  spo żywcze 1 ,5% tłuszczuMleko  spo żywcze 1 ,5% tłuszczu 200 g (1 szklanka)
Mo zzarel la l ight*Mo zzarel la l ight* 120 g (1 sztuka)
Ser parm ezan*Ser parm ezan* 5 g (0.5 porcji)
Twaró g chudy*Twaró g chudy* 250 g (3 porcje)

WARZYWA I  OWOCEWARZYWA I  OWOCE

BananBanan 150 g (1.5 sztuk)
Bro kuły Bro kuły 150 g (0.5 sztuk)
CebulaCebula 80 g (1 sztuka)
CukiniaCukinia 220 g
Mal inaMal ina 250 g (3.5 garście)
MarchewMarchew 170 g (2 sztuki)
Papryka czerwo na s ło dkaPapryka czerwo na s ło dka 50 g
Po m ido r czerwo nyPo m ido r czerwo ny 200 g (1 cały)
SzpinakSzpinak 60 g (3 garście)
TruskawkaTruskawka 200 g (1.5 szklanek)
Ziem niakZiem niak 200 g (2.5 sztuki)

MIĘSO I  RYBYMIĘSO I  RYBY
Filet z piers i indykaFilet z piers i indyka 200 g (2 porcje)
Pierś  z kurczakaPierś  z kurczaka 160 g (1 sztuka)
Szynka dro bio waSzynka dro bio wa 20 g (0.5 plastrów)

IN N EIN N E

Bul io n warzywnyBul io n warzywny 125 g (0.5 szklanek)
Ciecierzyca w puszceCiecierzyca w puszce 30 g (1.5 łyżek)
Czeko lada go rzkaCzeko lada go rzka 30 g (3 kostka)
Czeko lada m lecznaCzeko lada m leczna 13 g (2 kostka)
Erytro lErytro l 10 g
Galaretka o wo co waGalaretka o wo co wa 50 g
Kukurydza w puszceKukurydza w puszce 30 g (1.5 łyżek)
Masło  o rzecho weMasło  o rzecho we 15 g (1 porcja)
Mleczko  ko ko so we gęste 18 %Mleczko  ko ko so we gęste 18 % 50 g
Olej rzepako wyOlej rzepako wy 10 g (1 łyżka)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 5 g (0.5 łyżek)
PieczarkiPieczarki 100 g (5 sztuk)
Pro szek do  pieczeniaPro szek do  pieczenia 3 g (1 łyżeczka)
Płatki dro żdżo wePłatki dro żdżo we 10 g
Płatki m igdało wePłatki m igdało we 5 g (0.5 łyżek)
Żelatyna w pro szkuŻelatyna w pro szku 5 g (1.5 łyżeczek)

Jadłospis na 3 dni - 5 - 1850 kcal



PODSUMOWANIE JADŁOSPISU NA TYDZIEŃ 1PODSUMOWANIE JADŁOSPISU NA TYDZIEŃ 1

ŚrodaŚroda
6 Maja 2020

CzwartekCzwartek
7 Maja 2020

PiątekPiątek
8 Maja 2020

Śniadanie
10:00

Migdałowo-malinowa pieczona owsianka
498 kcal

Frittata ze szpinakiem, mozzarellą i szynką
505 kcal

Szakszuka z warzywami i fetą
480 kcal

Przekąska
14:30

Ciastka brownie
433 kcal

Sernik bez pieczenia z malinami
325 kcal

Czekolada mleczna
69.5 kcal

Bananowy mugcake
415 kcal

Obiad
18:00

Makaron zapiekany ze szpinakiem, kurczakiem i brokułami
525 kcal

Leniwe z owocami
462 kcal

Kotlety z cukinią i marchewką
473 kcal

Kolacja
21:00

Placuszki z cukinii
396 kcal

Naleśniki orkiszowe ze szpinakiem i mozzarellą
490 kcal

Wegański strogonof z makronem
481 kcal

Jadłospis na 3 dni - 6 - 1850 kcal
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	FRITTATA ZE SZPINAKIEM, MOZZARELLĄ I SZYNKĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1

	PRZEKĄSKA 14:30
	SERNIK BEZ PIECZENIA Z MALINAMI, ILOŚĆ PORCJI: 1
	CZEKOLADA MLECZNA

	OBIAD 18:00
	LENIWE Z OWOCAMI, ILOŚĆ PORCJI: 1

	KOLACJA 21:00
	NALEŚNIKI ORKISZOWE ZE SZPINAKIEM I MOZZARELLĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1


	PIĄTEK, 8 maja 2020
	ŚNIADANIE 10:00
	SZAKSZUKA Z WARZYWAMI I FETĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1

	PRZEKĄSKA 14:30
	BANANOWY MUGCAKE, ILOŚĆ PORCJI: 1

	OBIAD 18:00
	KOTLETY Z CUKINIĄ I MARCHEWKĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1

	KOLACJA 21:00
	WEGAŃSKI STROGONOF Z MAKRONEM, ILOŚĆ PORCJI: 1


	LISTA ZAKUPÓW NA TYDZIEŃ 1
	PODSUMOWANIE JADŁOSPISU NA TYDZIEŃ 1


