
JADŁOSPIS NA 3 DNIJADŁOSPIS NA 3 DNI
dzienna kaloryczność: 1700 kcal

Roksana ŚrodaRoksana Środa
MajDiet Roksana Środa

Specjalizacja: dietetyk kliniczny

Telefon: +48576114450

Email: wspolpraca.majlaa@gmail.com

Jadłospis na 3 dni - 1 - 1700 kcal



DZIEŃ 1DZIEŃ 1

Posiłek Potrawy Przepis

ŚN IADAN IEŚN IADAN IE
08 :0008 :00
48 4 kcal48 4 kcal

FRITTATA Z BATATAMI I JARMUŻEM,FRITTATA Z BATATAMI I JARMUŻEM,
ILOŚĆ PORCJI: 1ILOŚĆ PORCJI: 1
25 min | 398 kcal, białko 24.6 g, węglowodany 29.7
g, tłuszcz 20.2 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

JajkoJajko  120 g, (2 sztuki)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 5 g, (0.5 łyżek)
CebulaCebula  30 g, (0.5 sztuk)
BatatBatat  80 g, (0.5 sztuk)
Jarm użJarm uż 15 g, (1 garść)
Mleko  so jo weMleko  so jo we 50 g, (10 łyżeczek)
Mo zzarel la l ight*Mo zzarel la l ight*  30 g, (0 sztuk)
Pieprz czarnyPieprz czarny 1 g, (0.5 łyżeczek)
Só lSó l  1 g, (0 łyżeczek)
Oregano  suszo neOregano  suszo ne 1 g, (0.5 łyżeczek)

CHLEB ORKISZOWY*CHLEB ORKISZOWY*
85.4 kcal, białko 3.11 g, węglowodany 14 g, tłuszcz
1.99 g

35 g, (1 porcja)

FRITTATA Z BATATAMI I JARMUŻEM:
Bataty i cebulkę pokrój w kostkę i podsmaż na oliwie na rozgrzanej
patelni/naczyniu, które wstawisz do piekarnika. Dodaj jarmuż i
wymieszaj. W naczyniu wymieszaj jajka z mlekiem, dodaj przyprawy.
Masę wylej na patelnię. Posyp z wierzchu mozarellą. Wstaw do
piekarnika na ok. 10-15 min do ścięcia się jajek. Temperatura 180 stopni.
Przepis pochodzi z bloga tetiisheri.pl

DRUGIEDRUGIE
ŚN IADAN IEŚN IADAN IE
11 :0011 :00
367 kcal367 kcal

FIT PANNA COTTA Z FIGĄ, ILOŚĆFIT PANNA COTTA Z FIGĄ, ILOŚĆ
PORCJI: 1PORCJI: 1
60 min | 367 kcal, białko 28.5 g, węglowodany 35.2
g, tłuszcz 13.3 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Mleko  so jo weMleko  so jo we 300 g, (60 łyżeczek)
Żelatyna w pro szkuŻelatyna w pro szku  10 g, (2.5 łyżeczki)
Erytro l  Erytro l  10 g
FigaFiga  120 g, (1.5 sztuk)
Czeko lada go rzkaCzeko lada go rzka  15 g, (1.5 kostka)
Jo gurt naturalny skyrJo gurt naturalny skyr  75 g, (0.5 sztuk)

FIT PANNA COTTA Z FIGĄ:
Mleko, erytrytol i żelatynę wlej do rondelka. Podgrzewaj na małym
ogniu, cały czas mieszając, do rozpuszczenia żelatyny. Ostudź, ponownie
wymieszaj, przelej do pucharków i odstaw do lodówki do zastygnięcia,
najlepiej na całą noc. Na gotową panna cottę wyłóż gęsty jogurt, ułóż
pokrojone owoce i cały deser posyp gorzką czekoladą. Przepis pochodzi
z bloga tetiisheri.pl

OBIADOBIAD
14:0014:00
375 kcal375 kcal

SZASZŁYKI WARZYWNE, ILOŚĆSZASZŁYKI WARZYWNE, ILOŚĆ
PORCJI: 1PORCJI: 1
20 min | 375 kcal, białko 12.5 g, węglowodany 68.1
g, tłuszcz 8.38 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Ziem niakZiem niak 220 g, (3 sztuki)
Papryka czerwo na s ło dkaPapryka czerwo na s ło dka  150 g, (0.5 sztuk)
PieczarkiPieczarki 150 g, (2.5 garście)
Papryka żó łta s ło dkaPapryka żó łta s ło dka  100 g, (0.5 sztuk)
CukiniaCukinia  100 g, (0 sztuk)
CebulaCebula  50 g, (0.5 sztuk)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 7 g, (0.5 łyżek)

SZASZŁYKI WARZYWNE:
Wszystkie warzywa pokrój w większe kawałki. "Utop" w oliwie z
przyprawami, a następnie nadziej na wykałaczki. Piecz około 15 minut w
180 stopniach.

KOLACJAKOLACJA
19:0019:00
478  kcal478  kcal

BUŁECZKI TWAROGOWE ZBUŁECZKI TWAROGOWE Z
DODATKAMI, ILOŚĆ PORCJI: 1DODATKAMI, ILOŚĆ PORCJI: 1
25 min | 478 kcal, białko 47.6 g, węglowodany
42.8 g, tłuszcz 17.5 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Twaró g chudy*Twaró g chudy*  125 g, (1.5 porcji)
JajkoJajko  60 g, (1 sztuka)
Mąka o rkiszo wa 700Mąka o rkiszo wa 700 25 g, (0 szklanek)
Otręby o wsianeOtręby o wsiane 20 g, (3 łyżki)
Pro szek do  pieczeniaPro szek do  pieczenia  1 g, (0.5 łyżeczek)
Zio ła pro wansalskieZio ła pro wansalskie  1 g, (0.5 łyżeczek)
Só lSó l  1 g, (0 łyżeczek)
Awo kadoAwo kado  60 g, (0.5 sztuk)
Ogó rekOgó rek 60 g, (0.5 sztuk)
Ruko laRuko la  15 g, (1 garść)

BUŁECZKI TWAROGOWE Z DODATKAMI:
Wszystkie składniki (oprócz warzyw i awokado) wymieszaj. Uformuj bułki.
Wstaw do nagrzanego piekarnika na ok.30min, 180 stopni. Gotowe
bułeczki podaj z plastrami awokado, rukolą i ogórkiem. Przepis pochodzi
z bloga tettisheri.pl

Jadłospis na 3 dni - 2 - 1700 kcal



DZIEŃ 2DZIEŃ 2

Posiłek Potrawy Przepis

ŚN IADAN IEŚN IADAN IE
08 :0008 :00
456 kcal456 kcal

OWSIANKA Z BANANEM IOWSIANKA Z BANANEM I
CZEKOLADĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1CZEKOLADĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1
15 min | 456 kcal, białko 23.4 g, węglowodany 58.5
g, tłuszcz 14.2 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Płatki o wsiane Płatki o wsiane 45 g, (4.5 łyżek)
Mleko  so jo weMleko  so jo we 250 g, (50 łyżeczek)
BananBanan  70 g, (0.5 sztuk)
Płatki m igdało wePłatki m igdało we 5 g, (0.5 łyżek)
Czeko lada go rzkaCzeko lada go rzka  10 g, (1.5 kostka)
Jo gurt naturalny skyrJo gurt naturalny skyr  75 g, (0.5 sztuk)
Erytro l  Erytro l  10 g
Im bir  m ielo nyIm bir  m ielo ny 1 g, (0.5 łyżeczek)
Cynam o n m ielo nyCynam o n m ielo ny 1 g, (0.5 łyżeczek)

OWSIANKA Z BANANEM I CZEKOLADĄ:
Płatki owsiane zalej mlekiem i gotuj na niewielkim ogniu do momentu,
aż będą odpowiednio miękkie. W razie potrzeby, dolej trochę wody.
Gotową owsiankę wymieszaj w razie potrzeby ze słodzikiem, przypraw
imbirem i cynamonem. Przełóż na talerz. Udekoruj plasterkami banana,
płatkami migdałów i czekoladą. Podaj z jogurtem. Przepis pochodzi z
bloga tetiisheri.pl

DRUGIEDRUGIE
ŚN IADAN IEŚN IADAN IE
11 :0011 :00
302 kcal302 kcal

SAŁATKA Z FETĄ I POMARAŃCZĄ,SAŁATKA Z FETĄ I POMARAŃCZĄ,
ILOŚĆ PORCJI: 1ILOŚĆ PORCJI: 1
10 min | 302 kcal, białko 12.8 g, węglowodany 24.7
g, tłuszcz 18.6 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Po m arańczaPo m arańcza  100 g, (2.5 plastry)
FetaFeta  50 g, (1 porcja)
Ro szpo nkaRo szpo nka 30 g, (1 garść)
Ruko laRuko la  20 g, (1 garść)
GranatGranat  20 g, (0 sztuk)
Dynia pestkiDynia pestki 5 g, (0 szklanek)
So k z cytrynySo k z cytryny 20 g, (6.5 łyżeczek)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 5 g, (0.5 łyżek)
Mió dMió d 5 g, (0.5 łyżeczek)
Só lSó l  1 g, (0 łyżeczek)
Pieprz czarnyPieprz czarny 1 g, (0.5 łyżeczek)

SAŁATKA Z FETĄ I POMARAŃCZĄ:
Pomarańczę obierz i porwij na mniejsze cząstki. Wszystkie składniki
umieść w naczyniu. Polej sosem, przygotowanym z oliwy, soku z cytryny i
miodu. Całość przypraw. Przepis pochodzi z bloga tetiisheri.pl

OBIADOBIAD
14:0014:00
446 kcal446 kcal

DOMOWA TORTILLA Z HUMMUSEM,DOMOWA TORTILLA Z HUMMUSEM,
PIECZONYM BATATEM I GRANATEM,PIECZONYM BATATEM I GRANATEM,
ILOŚĆ PORCJI: 1ILOŚĆ PORCJI: 1
25 min | 446 kcal, białko 10.9 g, węglowodany 69.5
g, tłuszcz 14.3 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Mąka o rkiszo wa 700Mąka o rkiszo wa 700 50 g, (0.5 szklanek)
Wo daWo da 40 g, (0 szklanek)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 5 g, (0.5 łyżek)
Hum m us klasyczny - biedro nkaHum m us klasyczny - biedro nka  35 g, (0 sztuk)
BatatBatat  100 g, (0.5 sztuk)
Ruko laRuko la  20 g, (1 garść)
GranatGranat  20 g, (0 sztuk)

DOMOWA TORTILLA Z HUMMUSEM, PIECZONYM BATATEM I
GRANATEM:
Mąkę wymieszaj w misce z solą, oliwą oraz gorącą wodą. Wyrób ciasto.
Posypuj mąką, żeby się nie kleiło. Zagnieć. Podziel ciasto na 2 części.
Rozwałkuj. Smaż na rozgrzanej, suchej patelni z obu stron. Placki mają
być elastyczne. Nie smażymy za długo, bo placki będą twarde. Batat
pokrój w kostkę. podgotuj lub upiecz (możesz także przygotować
większą porcję w posiłku dnia poprzedniego). Gotowe placki tortilli
posmaruj hummusem. Na to wyłóż gotowy batat, rukolę oraz pestki
granatu. Przepis pochodzi z bloga tetiisheri.pl

KOLACJAKOLACJA
19:0019:00
48 8  kcal48 8  kcal

FIT PIZZA NA TWAROGOWYMFIT PIZZA NA TWAROGOWYM
SPODZIE, ILOŚĆ PORCJI: 1SPODZIE, ILOŚĆ PORCJI: 1
20 min | 488 kcal, białko 56 g, węglowodany 48.4
g, tłuszcz 13.6 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

JajkoJajko  60 g, (1 sztuka)
Mąka o wsianaMąka o wsiana  30 g, (0.5 szklanek)
Otręby o wsianeOtręby o wsiane 30 g, (4.5 łyżek)
Twaró g chudy*Twaró g chudy*  125 g, (1.5 porcji)
Passata po m ido ro wa Passata po m ido ro wa 30 g
Oregano  suszo neOregano  suszo ne 1 g, (0.5 łyżeczek)
Bazyl iaBazyl ia  1 g, (2 liść)
Po m ido r ko ktajlo wyPo m ido r ko ktajlo wy 50 g, (0.5 sztuk)
Ruko laRuko la  15 g, (1 garść)
Mo zzarel la l ight*Mo zzarel la l ight*  30 g, (0 sztuk)

FIT PIZZA NA TWAROGOWYM SPODZIE:
Połącz twaróg z jajkiem. Dodaj pozostałe składniki. Wymieszaj. Masę
rozłóż za pomocą widelca na suchej patelni. Smaż spód do
zarumienienia brzegów, około 3-4 minut. Przełóż na drugą stronę. Smaż
przez chwilę. Posmaruj spód passatą, posyp oregano/bazylią i ułóż
dodatki. Całość post tartym serem i chwilę podsmaż pod przykryciem,
aby się roztopił. Przepis pochodzi z bloga tettisheri.pl

Jadłospis na 3 dni - 3 - 1700 kcal



DZIEŃ 3DZIEŃ 3

Posiłek Potrawy Przepis

ŚN IADAN IEŚN IADAN IE
08 :0008 :00
48 1  kcal48 1  kcal

SZAKSZUKA Z WARZYWAMI I FETĄ,SZAKSZUKA Z WARZYWAMI I FETĄ,
ILOŚĆ PORCJI: 1ILOŚĆ PORCJI: 1
15 min | 371 kcal, białko 23.7 g, węglowodany 18.5
g, tłuszcz 22.9 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

CukiniaCukinia  50 g, (0 sztuk)
Po m ido r czerwo nyPo m ido r czerwo ny 150 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  25 g, (0.5 porcji)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 5 g, (0.5 łyżek)
JajkoJajko  120 g, (2 sztuki)

CHLEB ORKISZOWY*CHLEB ORKISZOWY*
110 kcal, białko 4 g, węglowodany 18 g, tłuszcz
2.56 g

45 g, (1 porcja)

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

DRUGIEDRUGIE
ŚN IADAN IEŚN IADAN IE
11 :0011 :00
38 4 kcal38 4 kcal

POMARAŃCZOWE MUSLI ZPOMARAŃCZOWE MUSLI Z
JOGURTEM, ILOŚĆ PORCJI: 1JOGURTEM, ILOŚĆ PORCJI: 1
5 min | 384 kcal, białko 21.9 g, węglowodany 38 g,
tłuszcz 15.9 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

Płatki o wsiane Płatki o wsiane 30 g, (3 łyżki)
Po m arańczaPo m arańcza  100 g, (2.5 plastry)
Mleko  so jo weMleko  so jo we 200 g, (40 łyżeczek)
Płatki m igdało wePłatki m igdało we 10 g, (1 łyżka)
Jo gurt so jo wyJo gurt so jo wy 200 g, (1 sztuka)

POMARAŃCZOWE MUSLI Z JOGURTEM:
Wieczorem poprzedniego dnia wsypać płatki do miski. Wymieszać z
sokiem z pomarańczy, płatkami migdałów i mlekiem. Odstawić na noc
do lodówki. Podać z jogurtem naturalnym.

OBIADOBIAD
14:0014:00
421  kcal421  kcal

CUKINIA FASZEROWANA KASZĄ,CUKINIA FASZEROWANA KASZĄ,
POREM I MOZZARELLĄ, ILOŚĆ PORCJI:POREM I MOZZARELLĄ, ILOŚĆ PORCJI:
11
30 min | 386 kcal, białko 24 g, węglowodany 55.3
g, tłuszcz 10.9 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

CukiniaCukinia  200 g, (0.5 sztuk)
Kasza gryczanaKasza gryczana 50 g, (0.5 szklanek)
Po rPo r  50 g, (1 kawałek)
Cebula dym kaCebula dym ka 20 g, (4 łyżki)
PieczarkiPieczarki 80 g, (4 sztuki)
Mo zzarel la l ight*Mo zzarel la l ight*  60 g, (0.5 sztuk)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 3 g, (0.5 łyżek)
Oregano  suszo neOregano  suszo ne 1 g, (0.5 łyżeczek)
Só lSó l  1 g, (0 łyżeczek)
Pieprz białyPieprz biały 1 g, (0.5 łyżeczek)

MANDARYNKAMANDARYNKA
35.3 kcal, białko 0.64 g, węglowodany 9.02 g,
tłuszcz 0.11 g

75 g, (1 sztuka)

CUKINIA FASZEROWANA KASZĄ, POREM I MOZZARELLĄ:
Kaszę gryczaną ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Wnętrze
cukinii wydrąż i podsmaż na oliwie razem z poszatkowaną cebulą,
porem i pieczarkami. Do warzyw dodaj ugotowaną kaszę. Całość
dokładnie wymieszaj i przypraw. Farsz przełóż do wydrążonej cukinii i
piecz przez około 20 minut w 180 stopni. Od spodu warto położyć
miseczkę z wodą, aby powstawała para. Po tym czasie, wierzch cukinii
posyp tartym serem i zapiekaj jeszcze 5 minut, do roztopienia. Przepis
pochodzi z bloga tetiisheri.pl

KOLACJAKOLACJA
19:0019:00
411  kcal411  kcal

FRYTKI WARZYWNE Z SOSEMFRYTKI WARZYWNE Z SOSEM
ZIOŁOWYM, ILOŚĆ PORCJI: 1ZIOŁOWYM, ILOŚĆ PORCJI: 1
40 min | 411 kcal, białko 26.4 g, węglowodany 64.8
g, tłuszcz 7.02 g

SKŁADNIKI NA CAŁE DANIE (1 PORCJA):

MarchewMarchew  150 g, (2 sztuki)
PietruszkaPietruszka  150 g, (2 korzeń)
Ziem niakZiem niak 200 g, (2.5 sztuki)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 5 g, (0.5 łyżek)
Jo gurt naturalny skyrJo gurt naturalny skyr  150 g, (1 sztuka)

FRYTKI WARZYWNE Z SOSEM ZIOŁOWYM:
Warzywa umyj, obierz, pokrój w słupki. Wymieszaj z oliwą, papryką
słodką, pieprzem, oregano i bazylią. Wyłóż na blaszkę, piecz w
temperaturze 180 stopni, aż zmiękną i lekko się zrumienią. Podawaj z
jogurtem wymieszanym z ulubionymi ziołami.

Jadłospis na 3 dni - 4 - 1700 kcal



PODSUMOWANIE JADŁOSPISU NA TYDZIEŃ 1PODSUMOWANIE JADŁOSPISU NA TYDZIEŃ 1

Dzień 1Dzień 1 Dzień 2Dzień 2 Dzień 3Dzień 3

Śniadanie
08:00

Frittata z batatami i jarmużem
398 kcal

Chleb orkiszowy*
85.4 kcal

Owsianka z bananem i czekoladą
456 kcal

Szakszuka z warzywami i fetą
371 kcal

Chleb orkiszowy*
110 kcal

Drugie
Śniadanie

11:00

Fit panna cotta z figą
367 kcal

Sałatka z fetą i pomarańczą
302 kcal

Pomarańczowe musli z jogurtem
384 kcal

Obiad
14:00

Szaszłyki warzywne
375 kcal

Domowa tortilla z hummusem, pieczonym batatem i
granatem
446 kcal

Cukinia faszerowana kaszą, porem i
mozzarellą

386 kcal

Mandarynka
35.3 kcal

Kolacja
19:00

Bułeczki twarogowe z
dodatkami

478 kcal

Fit pizza na twarogowym spodzie
488 kcal

Frytki warzywne z sosem ziołowym
411 kcal

Jadłospis na 3 dni - 5 - 1700 kcal



LISTA ZAKUPÓW NA CAŁĄ DIETĘLISTA ZAKUPÓW NA CAŁĄ DIETĘ

Kategoria Produkty

PRODUKTY MĄCZN EPRODUKTY MĄCZN E

Chleb o rkiszo wy*Chleb o rkiszo wy* 80 g (2 porcje)
Kasza gryczanaKasza gryczana 50 g (0.5 szklanek)
Mąka o rkiszo wa 700Mąka o rkiszo wa 700 75 g (0.5 szklanek)
Mąka o wsianaMąka o wsiana 30 g (0.5 szklanek)
Otręby o wsianeOtręby o wsiane 50 g (7.5 łyżek)
Płatki o wsiane Płatki o wsiane 75 g (7.5 łyżek)

N ABIAŁN ABIAŁ

FetaFeta 75 g (1.5 porcji)
JajkoJajko 360 g (6 sztuk)
Jo gurt naturalny skyrJo gurt naturalny skyr 300 g (2 sztuki)
Jo gurt so jo wyJo gurt so jo wy 200 g (1 sztuka)
Mo zzarel la l ight*Mo zzarel la l ight* 120 g (0.5 sztuk)
Twaró g chudy*Twaró g chudy* 250 g (3 porcje)

WARZYWA I  OWOCEWARZYWA I  OWOCE

Awo kadoAwo kado 60 g (0.5 sztuk)
BananBanan 70 g (0.5 sztuk)
BatatBatat 180 g (1 sztuka)
Bazyl iaBazyl ia 1 g (2 liść)
CebulaCebula 110 g (1.5 sztuk)
Cebula dym kaCebula dym ka 20 g (4 łyżki)
CukiniaCukinia 350 g (0.5 sztuk)
FigaFiga 120 g (1.5 sztuk)
Hum m us klasyczny - biedro nkaHum m us klasyczny - biedro nka 35 g
Jarm użJarm uż 15 g (1 garść)
MandarynkaMandarynka 75 g (1 sztuka)
MarchewMarchew 150 g (2 sztuki)
Ogó rekOgó rek 60 g (0.5 sztuk)
Papryka czerwo na s ło dkaPapryka czerwo na s ło dka 200 g (0.5 sztuk)
Papryka żó łta s ło dkaPapryka żó łta s ło dka 100 g (0.5 sztuk)
PietruszkaPietruszka 150 g (2 korzeń)
Po m arańczaPo m arańcza 200 g (5 plastrów)
Po m ido r czerwo nyPo m ido r czerwo ny 150 g (1 cały)
Po m ido r ko ktajlo wyPo m ido r ko ktajlo wy 50 g (0.5 sztuk)
Po rPo r 50 g (1 kawałek)
Ro szpo nkaRo szpo nka 30 g (1 garść)
Ruko laRuko la 70 g (4 garście)
So k z cytrynySo k z cytryny 20 g (6.5 łyżeczek)
Ziem niakZiem niak 420 g (5.5 sztuk)

IN N EIN N E

Ciecierzyca w puszceCiecierzyca w puszce 30 g (1.5 łyżek)
Cynam o n m ielo nyCynam o n m ielo ny 1 g (0.5 łyżeczek)
Czeko lada go rzkaCzeko lada go rzka 25 g (3 kostka)
Dynia pestkiDynia pestki 5 g
Erytro lErytro l 20 g
GranatGranat 40 g
Im bir  m ielo nyIm bir  m ielo ny 1 g (0.5 łyżeczek)
Mió dMió d 5 g (0.5 łyżeczek)
Mleko  so jo weMleko  so jo we 800 g (160 łyżeczek)
Ol iwa z o l iwekOl iwa z o l iwek 35 g (3.5 łyżki)
Oregano  suszo neOregano  suszo ne 3 g (1.5 łyżeczek)
Passata po m ido ro waPassata po m ido ro wa 30 g
PieczarkiPieczarki 230 g (2.5 garście, 4 sztuki)
Pieprz białyPieprz biały 1 g (0.5 łyżeczek)
Pieprz czarnyPieprz czarny 2 g (1 łyżeczka)
Pro szek do  pieczeniaPro szek do  pieczenia 1 g (0.5 łyżeczek)
Płatki m igdało wePłatki m igdało we 15 g (1.5 łyżek)
Só lSó l 4 g
Wo daWo da 40 g
Zio ła pro wansalskieZio ła pro wansalskie 1 g (0.5 łyżeczek)
Żelatyna w pro szkuŻelatyna w pro szku 10 g (2.5 łyżeczki)

Jadłospis na 3 dni - 6 - 1700 kcal


	JADŁOSPIS NA 3 DNI
	DZIEŃ 1
	ŚNIADANIE 08:00
	FRITTATA Z BATATAMI I JARMUŻEM, ILOŚĆ PORCJI: 1
	CHLEB ORKISZOWY*

	DRUGIE ŚNIADANIE 11:00
	FIT PANNA COTTA Z FIGĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1

	OBIAD 14:00
	SZASZŁYKI WARZYWNE, ILOŚĆ PORCJI: 1

	KOLACJA 19:00
	BUŁECZKI TWAROGOWE Z DODATKAMI, ILOŚĆ PORCJI: 1


	DZIEŃ 2
	ŚNIADANIE 08:00
	OWSIANKA Z BANANEM I CZEKOLADĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1

	DRUGIE ŚNIADANIE 11:00
	SAŁATKA Z FETĄ I POMARAŃCZĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1

	OBIAD 14:00
	DOMOWA TORTILLA Z HUMMUSEM, PIECZONYM BATATEM I GRANATEM, ILOŚĆ PORCJI: 1

	KOLACJA 19:00
	FIT PIZZA NA TWAROGOWYM SPODZIE, ILOŚĆ PORCJI: 1


	DZIEŃ 3
	ŚNIADANIE 08:00
	SZAKSZUKA Z WARZYWAMI I FETĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1
	CHLEB ORKISZOWY*

	DRUGIE ŚNIADANIE 11:00
	POMARAŃCZOWE MUSLI Z JOGURTEM, ILOŚĆ PORCJI: 1

	OBIAD 14:00
	CUKINIA FASZEROWANA KASZĄ, POREM I MOZZARELLĄ, ILOŚĆ PORCJI: 1
	MANDARYNKA

	KOLACJA 19:00
	FRYTKI WARZYWNE Z SOSEM ZIOŁOWYM, ILOŚĆ PORCJI: 1


	PODSUMOWANIE JADŁOSPISU NA TYDZIEŃ 1
	LISTA ZAKUPÓW NA CAŁĄ DIETĘ


