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TWÓJ JADŁOSPIS 
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  DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 
ŚNIADANIE  

 

Chleb pełnoziarnisty (2 kromki), pasta 

jajeczna, słupki papryki, trochę kiełek  

 

 Owsianka na wodzie z owocami 

II ŚNIADANIE Koktajl truskawkowy 

 

Chleb pełnoziarnisty (1 kromka), 1 

czubata łyżka hummusu czyli pasty z 

cieciorki (domowy lub kupny np. z 

Primavika), warzywa: garść pomidorków 

koktajlowych, 2 ogórki gruntowe  

 

OBIAD Drobiowy kotlet mielony 

kasza gryczana niepalona (40 g – ugotuj), 

mizeria 

 

Drobiowy kotlet mielony 

kasza gryczana niepalona (40 g – ugotuj), 

mizeria 

PODWIECZOREK 

 

 Dip jogurtowy, słupki sezonowych 

warzyw (1/2 kalarepy, 2 marchewki, 1 

ogórek)  

 

Mieszanka orzechów niesolonych 

(migdały, nerkowce, włoskie)- 35 g  

KOLACJA  Sałatka z pomidorem i mozzarellą 

 

Sałatka z łososiem 

PAMIĘTAJ, CODZIENNIE WYPIJAJ CO NAJMNIEJ 1,5 L WODY MINERALNEJ  

Proponowane godziny posiłków  

7.00 Śniadanie  

10.00 II śniadanie 

13.00 Obiad 

16.00 Podwieczorek 

19.00 Kolacja  
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PRZEPISY DO JADŁOSPISU 

 
DZIEŃ 1 
 
Pasta jajeczna (1 porcja) 2 małe jajka, 2 łyżki serka kanapkowego, ½ łyżeczki 
musztardy,  sól, pieprz, szczypiorek – jajka ugotuj na twardo, obierz i posiekaj w drobną 
kosteczkę, wymieszaj z serkiem, musztardą, szczypiorkiem, dopraw solą i pieprzem. 
 
Koktajl truskawkowy (1 porcja) 200 ml naturalnego kefiru/jogurtu, 1 szklanka 
truskawek, 2 łyżeczki otrąb, 1 łyżeczka mielonego siemienia lnianego – zmiksuj  
na koktajl  
 
Drobiowy kotlet mielony (2 porcje) 300 g mięsa mielonego z indyka, 1 małe jajko,  
4 łyżki otrąb + 2 łyżki do panierowania, ½ marchewki, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 
1 zmiażdżony ząbek czosnku, sól, pieprz, majeranek, 1-2 łyżki oleju rzepakowego  
Marchewkę zetrzyj na tarce, dodaj mielone mięso, jajko, otręby, natkę, majeranek, 
czosnek, dopraw solą i pieprzem- wyrób masę dłonią. Uformuj kotlety (najlepiej 
zwilżoną dłonią) i panieruj je w otrębach. Smaż na rozgrzanej oliwie lub upiecz  
w piekarniku. Smażone odsącz na ręczniczku kuchennym.  
 
Mizeria (1 porcja) dowolna ilość świeżego ogórka, 2 łyżki jogurtu naturalnego, 
posiekany szczypiorek, sól, pieprz do smaku  
 
Dip jogurtowy (1 porcja) 150 g gęstego jogurtu naturalnego, 1 mały ząbek czosnku,  
½ posiekanej papryczki chilli, 2 szczypty kurkumy, kilka listków posiekanej mięty, sok  
z cytryny, sól, świeżo mielony pieprz – wymieszaj  
 
Sałatka z pomidorem i mozzarellą (1 porcja) 1 pomidor malinowy, 1 kulka mozzarelli, 
sos: 2 łyżeczki zielonego pesto, trochę wody i octu winnego- wymieszać 
Pomidora i ser pokrój w plastry, ułóż naprzemiennie na talerzyku, sałatkę polej 
przygotowanym sosem. 
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PRZEPISY DO JADŁOSPISU 

 
DZIEŃ 2 
 
Owsianka na wodzie z owocami (1 porcja) 5 łyżek płatków owsianych górskich, 2 łyżki 
gęstego jogurtu naturalnego, 1 szczypta cynamonu, 1 łyżeczka masła orzechowego,  
1 łyżeczka siemienia lnianego, 1/3 banana, garstka malin, garstka borówek  
Płatki ugotuj na niewielkiej ilości wody, jak zmiękną przełóż do miseczki- wymieszaj  
z jogurtem, cynamonem i masłem orzechowym. Na wierz owsianki wyłóż owoce, 
banana pokrój w plasterki, całość posyp siemieniem lnianym.  
 
Sałatka z łososiem (1 porcja) 2 garstki mieszanki sałat, 80 g wędzonego łososia,  
2 ogórki gruntowe, garstka pomidorków koktajlowych, ¼ papryki, 5 oliwek, 1 suszony 
pomidor, 1 łyżka oliwy z pomidorów suszonych, sok z cytryny, świeżo mielony pieprz – 
warzywa dowolnie pokroić, wymieszać z sałatką i łososiem. Sałatkę skroić oliwą i sokiem 
z cytryny, doprawić do smaku. 
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