
JEDZ Z
GŁOWĄ

JAK  ZMIENIĆ  SWOJE  NAWYKI  I

SCHUDNĄĆ  RAZ  NA  ZAWSZE

MAGDALENA  HANDZLIK



Cześć! Mam na imię Magda i jestem dietetykiem. Od 5 lat prowadzę
poradnię dietetyczną w swoim rodzinnym, małym miasteczku. 5 lat
to niewiele – na razie żaden ze mnie specjalista. O dużym
doświadczeniu zawodowym będę mogła powiedzieć za jakieś… 20
lat. Niemniej jednak w czasie tych 5 lat pomogłam wielu kobietom
(a także mężczyznom!) zrzucić zbędne kilogramy. Pomogłam im
również, a może przede wszystkim, zmienić swoje podejście do
jedzenia. Swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami, a także żywymi
przykładami moich podopiecznych chciałabym podzielić się z Tobą
w tym krótkim ebooku. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla
siebie. Być może będzie to inspiracja, aby zmienić swoje myślenie o
jedzeniu. Jeśli od dawna próbujesz schudnąć i zawiodły Cię już
wszystkie znane sposoby, znajdziesz tutaj motywację i zrozumiesz,
skąd brały się Twoje niepowodzenia. Pamiętaj – nigdy nie jest za
późno, żeby zadbać o siebie i swoje zdrowie. No to ruszajmy!

O AUTORCE
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Bardzo często spotykam się z poglądem, że jedzenie jest tylko
zaspokojeniem głodu. Równie często słyszę, że jest środkiem do
osiągnięcia określonego celu, na przykład obniżenia masy ciała. W
czasie pierwszego spotkania słyszę od moich podopiecznych
zwykle: „Postanowiłam, że będę jadła mniej, żeby schudnąć”. 
 
Jest to pierwszy i podstawowy błąd naszego myślenia o jedzeniu.
Pokarm, który codziennie spożywamy, ma przede wszystkim nas
ODŻYWIĆ. Stąd zresztą wzięło się słowo ODŻYWIANIE. To właśnie
jedzenie każdego dnia ma nam zapewnić odpowiednią dawkę
witamin, minerałów czy błonnika pokarmowego. Ma zapewnić
sprawną pracę wszystkich naszych narządów, takich jak mózg,
serce, wątroba czy trzustka, a także wszystkich naszych układów, jak
układ krążenia, nerwowy czy mięśniowy. To jest najważniejsza
funkcja jedzenia, o której często zapominamy. 
 
Zmiany, jakie wprowadzamy w swoim żywieniu, mają
zagwarantować nam zamierzone efekty w postaci wymarzonej
figury. Dlaczego to tak często się nie udaje? Ponieważ nie chodzi
tylko o to, aby jeść MNIEJ. Chodzi o to, aby jeść INACZEJ. Dopiero
uświadomienie sobie tej podstawowej rzeczy, otwiera nam furtkę
do dalszego działania, które nie jest z góry skazane na porażkę. 
 
Nie możemy zapominać też o jeszcze jednej bardzo ważnej funkcji
jedzenia – o przyjemności z niego płynącej. Zwykle zdrowa dieta
jest kojarzona z czymś niesmacznym, trudnym i pełnym wyrzeczeń,
czymś wymagającym wyszukanej wiedzy i zasobnego portfela.

ROZDZIAŁ 1

Czym jest dla nas jedzenie?

CZĘ�� 1
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To są mity, które już dawno powinny odejść do lamusa. Zaufaj mi -
zdrowe posiłki mogą być nie tylko łatwe i tanie, ale również bardzo
smaczne! O tym przekonasz się w drugiej części, poświęconej
przepisom. Pamiętam, kiedy prawie 10 lat temu, zaczynając studia,
rozpoczęłam swoją przygodę ze zdrową kuchnią, szukałam
przepisów na stronach internetowych i książkach kucharskich.
„Wędzona pancetta - co to w ogóle jest? Sos worcestershire  –
gdzie ja to niby kupię? Mąka z ciecierzycy – to musi być strasznie
drogie, czy będzie mnie na to stać?” Brzmi znajomo, prawda?
Zapewniam Cię, że w drugiej części tego ebooka znajdziesz
przepisy niewyszukane i tanie, niewymagające jazdy na zakupy do
sąsiedniego miasta. Lidl, Biedronka, a nawet Twój osiedlowy sklep
wystarczą. Jeśli nie jesteś w kuchni Magdą Gessler czy Robertem
Makłowiczem, też nie szkodzi! Zacznij od moich prostych,
nieskomplikowanych propozycji, a być może nabierzesz apetytu na
więcej! :)

ROZDZIAŁ 2

"Dieta cud" nie istnieje

Wiem, że może Ci się to nie spodobać, ale taka jest prawda: „dieta
cud” nie istnieje. Prawie zawsze, kiedy pytam moich podopiecznych,
czy stosowali do tej pory jakieś diety, odpowiedź brzmi: tak. Jakie?
Czasami łatwiej wymienić te, których jeszcze nie stosowali... Dieta
kapuściana, dieta kopenhaska, dieta Dukana… Tymczasem jedyną
„dietą”, która pomoże Ci skutecznie i raz na zawsze pozbyć się
zbędnych kilogramów, jest trwała zmiana nawyków żywieniowych.
Dlaczego?
 
Różnego rodzaju modne diety najczęściej opierają się na
konkretnych restrykcjach: a to nie wolno jeść węglowodanów, a to
nie wolno przekroczyć 800 kcal dziennie, czy też można jeść jedynie
owoce i warzywa… Większość takich diet będzie działała, ale tylko w
perspektywie krótkoterminowej. Spowoduje tak wyczekiwany
spadek masy ciała, jednak bardzo szybko pojawi się efekt jojo -  
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zaraz po zakończeniu diety kilogramy wrócą, czasami nawet z
nadwyżką. Żadna z restrykcyjnych diet nie nadaje się do stosowania
przez całe życie, a właśnie tak długo trzeba ją stosować, aby ustrzec
się efektu jojo. Dodatkowym aspektem, który przemawia za
niestosowaniem takich diet, jest aspekt zdrowotny. Zdecydowana
większość z nich jest niedoborowa pod względem składników
odżywczych – nie tylko węglowodanów, białka czy tłuszczu, ale
również witamin i minerałów. Sytuacja wygląda bardzo podobnie w
przypadku różnego rodzaju suplementów diety, które rzekomo
mają wspomagać odchudzanie. Wiele z nich nie działa wcale, a jeśli
działają, to efekt jest szybki, ale krótkotrwały. Dlatego, jeśli zależy Ci,
aby schudnąć zdrowo i na stałe, musisz zacząć pracować nad
zmianą swoich nawyków i swojego myślenia o jedzeniu. To proces
długotrwały, więc musisz uzbroić się w cierpliwość. Jest to również
proces, który z początku może wydawać się trudny, ale zapewniam
Cię, że warto. Nagrodą jest wymarzona sylwetka i życie w dobrym
zdrowiu, w zgodzie ze swoim ciałem, a to jedne z najważniejszych
wartości w życiu.

ROZDZIAŁ 3

Błędne koło odchudzania

Zwykle, kiedy pytam moich podopiecznych, czy podejmowali już
wcześniej jakieś próby odchudzania, słyszę: „Ja całe życie jestem na
jakiejś diecie…”. Po pierwszym zastosowaniu którejś z „cudownych
diet” z Internetu czy kolorowego pisma, bardzo łatwo wpaść w tak
zwane błędne koło. Stosuję dietę – chudnę – osiągam swój cel, więc
przestaję stosować dietę – tyję, więc znów szukam diety, która
pomoże mi schudnąć. Wiele z nas taki cykl powtarza w kółko przez
lata. Naprawdę nie tędy droga. Takie błędne koło powoduje, że
narasta w nas frustracja i zrezygnowanie, tracimy poczucie
pewności siebie i kontroli nad własnym życiem. Dodatkowo, każda
próba odchudzania, która kończy się efektem jojo, rozregulowuje
nasz metabolizm, organizm powoli traci zdolność do działania, a
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każda kolejna próba odchudzania jest trudniejsza.   Dlatego im
wcześniej zrozumiesz, że jedyną drogą do pozbycia się zbędnych
kilogramów jest trwała zmiana Twoich nawyków, tym szybciej
osiągniesz sukces i będziesz cieszyć się zdrowiem i wymarzoną
figurą.

ROZDZIAŁ 4

Jak zmienić swoje nawyki żywieniowe?

No właśnie, dochodząc do tego momentu na pewno myślałaś: „no
dobrze, trzeba zmienić swoje nawyki żywieniowe, ale jak to
właściwie zrobić?”. Przede wszystkim, musisz sobie uświadomić, że
proces zmiany nawyków, czyli zaprzestania starych i złych, a
wyrobienia sobie nowych i dobrych, trochę potrwa. Więc na pewno
przyda Ci się solidna dawka cierpliwości i wytrwałości. Ale to
wszystko jest do zrobienia!
 
Uważam, że próba wprowadzenia gwałtownych zmian w diecie nie
jest najlepszym pomysłem. Rzucanie się od razu na głęboką wodę
często powoduje, że Twój zapał trwa tylko chwilę, po czym
rezygnujesz, stwierdzając, że to nie ma sensu. Musisz być osobą,
która posiada ogromną wewnętrzną motywację, aby nagła zmiana
całego sposobu żywienia o 180 stopni zakończyła się sukcesem.
Jeśli czujesz się na siłach - możesz spróbować. Uważam jednak, że
dla większości w nas, najlepszą metodą jest metoda małych
kroków. W takim razie od czego zacząć?
 
Żeby przystąpić do działania i pokonać „wroga”, najpierw musisz go
zidentyfikować i poznać. Weź kartkę, długopis i zrób „rachunek
sumienia”. Zapisz wszystko, co dzisiaj zjadłaś, od momentu wstania
z łóżka, aż do momentu położenia się spać. Nie zapomnij zapisać
tego, co piłaś i co przekąsiłaś pomiędzy posiłkami. Prowadź taki
dziennik żywieniowy przez minimum 5 dni.
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Następnie usiądź na spokojnie i przeanalizuj swoje zapiski.
Zastanów się, co robisz dobrze, a co źle. Pomyśl, jakie popełniasz
błędy i jakie masz możliwości, żeby je wyeliminować. Jeśli sprawia Ci
to trudność i wiesz, że sama możesz sobie nie poradzić, poproś o
pomoc dietetyka. To osoba odpowiednio przygotowana, aby
pomagać skutecznie zmieniać nawyki żywieniowe.
 
Na liście Twoich błędów prawdopodobnie jest kilka pozycji.
Zastanów się teraz, który z nich najłatwiej będzie Ci wyeliminować.
Może zbyt częste przekąski między posiłkami? Może picie zbyt
małej ilości wody? A może zbyt mała ilość warzyw w diecie? Wybierz
na razie jedną rzecz i postanów sobie, że od jutra starasz się ją
poprawić. Jeśli po jakimś czasie (może to będą 2 tygodnie, a może 2
miesiące - to w dużej mierze zależy od Ciebie), będziesz mogła
uczciwie skreślić ją ze swojej listy, możesz zabierać się za kolejną.
I tak powoli, małymi krokami, aż lista Twoich błędów będzie czysta,
Twoje nawyki   żywieniowe zdrowe, a samopoczucie lepsze niż
kiedykolwiek :)
 
Z własnego doświadczenia wiem, co tutaj zwykle jest najtrudniejsze.
Myślimy o tym samym, prawda? Pokusa, by sięgnąć po coś
słodkiego, bywa naprawdę ciężka do pokonania. Wiesz dlaczego?
Słodycze powodują, że w naszym mózgu wytwarzane są endorfiny,
czyli hormony szczęścia. Dlatego tak bardzo pragniemy poczuć tę
chwilę przyjemności po zjedzeniu kostki czekolady czy ulubionego
batonika. Ale nie martw się, jest na to sposób. To przyjemne
uczucie, które dają nam słodycze, możemy osiągnąć w inny sposób.
Zastanów się, co lubisz robić z wolnym czasie – co Cię odpręża i
sprawia przyjemność. U mnie to zdecydowanie jazda na rowerze,
gotowanie i czytanie książek. Ale może Ty wolisz pobiegać? Albo
wyjść na długi spacer z psem? A może pójść na basen? Postaraj się
znaleźć coś, co sprawia Ci przyjemność i rób to jak najczęściej w
wolnym czasie, a ochota na słodycze będzie mniejsza. Brzmi jak
czary, ale to naprawdę działa! :)
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Początki walki ze słodyczami będą trudne, dlatego zachęcam Cię do
spróbowania domowych, nieco zdrowszych słodyczy. Wybór jest
ogromny – domowe słodycze można osłodzić suszonymi daktylami,
dojrzałymi bananami, miodem, ksylitolem lub stewią. Można używać
świeżych i suszonych owoców jako zamienników cukru! Skorzystaj z
moich przepisów w 2 części ebooka lub wejdź na:
www.facebook.com/dietetykwadowice. Znajdziesz tam nie tylko
przepisy na zdrowe łakocie, ale mnóstwo innych przepisów na
zdrowe posiłki dla całej rodziny. Próbuj, eksperymentuj, baw się w
kuchni – zdrowe jedzenie może być wspaniałą przygodą!

ROZDZIAŁ 5

Z życia wzięte

Jako potwierdzenie wszystkiego, co do tej pory przeczytałaś, poznaj
historię 3 niezwykłych kobiet, które pokonały nadwagę i zmieniły
swoje życie.
 
Pani Gosia trafiła do mnie ze sporą nadwagą. Jej nawyki żywieniowe
nie były złe, jadła regularne, pełnowartościowe posiłki z dużą ilością
warzyw. Jednak jej największym zmartwieniem była słabość do
słodyczy. Uwielbiała czekoladę, batoniki, herbatniki, wafelki –
jednym słowem wszystko, co słodkie. Do tego wykonywała pracę
biurową, więc większość swojego dnia spędzała siedząc przy biurku.
Zaczęłyśmy razem pracować nad zmianą jej nawyków.
Spotykałyśmy się regularnie raz w miesiącu przez prawie rok i
omawiałyśmy postępy, jakie udało jej się osiągnąć. Teraz Pani Gosia
jest lżejsza o 12 kilogramów i nie wyobraża sobie weekendu bez
aktywności fizycznej: często dostaję od niej zdjęcia z wycieczek
rowerowych czy wędrówek górskich. Do tego udało jej się wygrać
walkę ze słodyczami – pozwala sobie na nie tylko w weekend
i tylko na takie, które sama przygotuje w domu. Domowe ciasto
słodzone ksylitolem czy deser owocowy z gorzką czekoladą goszczą 
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na jej stole tylko w sobotę lub niedzielę. Ale wiesz co jest
najważniejsze? Pani Gosia odzyskała energię i chęć do życia, a
przede wszystkim pewność siebie. Jestem z niej bardzo dumna! :)
 
Pani Ola z kolei zgłosiła się do mnie ze sporą otyłością. Od wielu lat
jej dieta wyglądała tak samo – polsko i tradycyjnie, a więc niestety
także ciężko i tłusto. Jest świetną kucharką, więc gotowała
tradycyjne posiłki dla siebie i całej rodziny. Do tego przewlekła
choroba stawów uniemożliwiała jej aktywność fizyczną. Zaczęłyśmy
wspólnie pracować nad zrzuceniem zbędnych kilogramów i zmianą
sposobu gotowania. Powoli i małymi krokami zmieniłyśmy smażenie
w dużej ilości tłuszczu na pieczenie w piekarniku, tłuste mięso
wieprzowe na chudy drób, a śmietanę na  jogurt grecki.
Wprowadziłyśmy także do diety zdecydowanie więcej warzyw i
owoców. Pani Ola w ciągu pół roku schudła 20 kilogramów! Dzięki
temu częściowo odzyskała sprawność i może codziennie wyjść na
krótki spacer, dzięki czemu czuje się jeszcze lepiej. 
 
Pani Ania natomiast trafiła do mnie z niewielką, kilkukilogramową
nadwagą. Jej nawyki żywieniowe były bardzo złe, przede wszystkim
przez brak czasu i masę obowiązków. Jadła nieregularnie, często nie
jadła śniadania, a braki nadrabiała wieczorem, jedząc sporą kolację
w towarzystwie słodyczy lub chipsów. Jednak jej aktywność fizyczna
była spora – 3 razy w tygodniu chodziła na zajęcia fitness, które
bardzo lubiła. Zaczęłyśmy więc od podstaw – poprosiłam, aby
zaczęła jeść śniadanie. Kiedy weszło jej to już w nawyk, zabrałyśmy
się za zrobienie porządku z resztą posiłków, a na koniec
popracowałyśmy nad wieczornymi przekąskami. Pani Ania odkryła,
że taką samą radość, jaką do tej pory dawały jej słodycze, znajduje
w wieczornej lekturze ulubionej książki. Osiągnęła swoją
wymarzoną figurę, a w gratisie dostała świetne samopoczucie!
 
Mam nadzieję, że rozumiesz już, jaką funkcję w naszym życiu pełni
jedzenie, dlaczego nie istnieje "dieta cud" i dlaczego tak ważna jest
praca nad zmianą złych nawyków. Teraz zapraszam Cię na część 2
poświęconą przepisom na pyszne i zdrowe posiłki :) 
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CZĘ�� 2
PRZEPISY 
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Czekoladowa owsianka
z owocami jagodowymi

Płatki zalej mlekiem i zagotuj.
Zmniejsz ogie�, dodaj mi�d i kakao, gotuj na małym ogniu do
uzyskania konsystencji, jaką lubisz (ok.10 minut), cały czas
mieszając.
Przeł�ż do miseczki lub głębokiego talerza, dodaj pokrojonego w
plastry banana oraz pozostałe owoce.
Je�li chcesz, możesz posypa� nasionami chia.

Przygotowanie:
1.
2.

3.

4.

mleko 2% - 1 szklanka
płatki owsiane - 5 łyżek
kakao gorzkie - 1 łyżeczka
mi�d - p�ł łyżeczki
banan - 1 sztuka
maliny - 1 gar��
bor�wka - 1 gar�� 
nasiona chia - 1 łyżeczka
(opcjonalnie) 

Składniki:

Czas przygotowania: około 15 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 530 kcal
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Czekoladowa jaglanka
z truskawkami

Kaszę opłukaj na sitku, następnie zalej mlekiem i zagotuj.
Zmniejsz ogie�, dodaj mi�d i kakao, gotuj na małym ogniu pod
przykryciem do momentu, aż kasza będzie miękka i wchłonie
prawie cały płyn (ok.15 minut).
Przeł�ż do miseczki lub głębokiego talerza, dodaj pokrojonego w
plastry banana oraz truskawki.
Posyp orzechami nerkowca.

Przygotowanie:
1.
2.

3.

4.

mleko 2% - 1 szklanka
kasza jaglana - 5 łyżek
kakao gorzkie - 1 łyżeczka
mi�d - p�ł łyżeczki
banan - 1 sztuka
truskawki - 1 gar��
orzechy nerkowca - 1 gar��

Składniki:

Czas przygotowania: około 20 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 650 kcal
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Makowa
owsianka z kiwi

Płatki zalej mlekiem i zagotuj.
Zmniejsz ogie�, dodaj mi�d i mak, gotuj na małym ogniu do
uzyskania konsystencji, jaką lubisz (ok.10 minut), cały czas
mieszając.
Przeł�ż do miseczki lub głębokiego talerza, dodaj pokrojonego w
plastry banana oraz pokrojone na kawałki kiwi.
Posyp orzechami włoskimi. 
Je�li chcesz, możesz posypa� suszonymi owocami goji.

Przygotowanie:
1.
2.

3.

4.
5.

nap�j sojowy - 1 szklanka
płatki owsiane - 5 łyżek
mak - 1 łyżka
mi�d - p�ł łyżeczki
banan - 1 sztuka
kiwi - 1 sztuka
orzechy włoskie - 1 łyżka
suszone owoce goji - kilka
sztuk (opcjonalnie)

Składniki:

Czas przygotowania: około 15 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 600 kcal
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Orzechowa owsianka
z granatem

Płatki zalej mlekiem i zagotuj.
Zmniejsz ogie�, dodaj masło orzechowe, gotuj na małym ogniu
do uzyskania konsystencji, jaką lubisz (ok.10 minut), cały czas
mieszając.
Przeł�ż do miseczki lub głębokiego talerza, dodaj pokrojonego w
plastry banana oraz nasiona granatu.
Posyp migdałami.

Przygotowanie:
1.
2.

3.

4.

nap�j migdałowy - 1 szklanka
płatki owsiane - 5 łyżek
masło orzechowe - 1 łyżka
banan - 1 sztuka
granat - p�ł sztuki
migdały - 1 łyżka

Składniki:

Czas przygotowania: około 15 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 590 kcal
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Kokosowa owsianka
z bor�wkami

Płatki zalej jogurtem w misce lub głębokim talerzu.
Dodaj bor�wki i migdały.
Posyp wi�rkami kokosowymi. 

Przygotowanie:
1.
2.
3.

jogurt naturalny - 1
szklanka
płatki owsiane - 5 łyżek
bor�wki - 1 gar��
migdały - 1 gar��
wi�rki kokosowe - 1 łyżka

Składniki:

Czas przygotowania: około 5 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 590 kcal
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Angielskie �niadanie
w wersji fit

Fasolkę podgrzej w rondelku.
Jajka usmaż kr�tko na ma�le.
Chleb możesz wrzuci� do tostera i zrobi� grzanki.
Pomidora pokr�j i poł�ż na nim listki bazylii.  

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.

chleb żytni - 2 kromki
fasolka w pomidorach - 5
łyżek
jajka - 2 sztuki
pomidor - 1 sztuka
�wieża bazylia - kilka
listk�w

Składniki:

Czas przygotowania: około 15 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 470 kcal
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Omlet ze szpinakiem
i pomidorkami

Kaszę przepłucz na sitku, wł�ż do garnka, zalej wodą i ugotuj na małym
ogniu pod przykryciem do momentu, aż będzie miękka. 
Nagrzej piekarnik do 180 stopni na termoobiegu.
Na patelni rozgrzej olej, dodaj drobno posiekany lub przeci�nięty przez
praskę czosnek oraz umyty szpinak, smaż kr�tko, dop�ki szpinak nie
zmniejszy objęto�ci. 
Do dużej miski wbij jajka, dodaj mleko, cebulkę pokrojoną w kostkę,
posiekane suszone pomidory oraz kaszę. Dodaj przyprawy: s�l, pieprz i
odrobinę curry, dokładnie wymieszaj. 
Patelnię ze szpinakiem zalej masą jajeczną, wymieszaj i poł�ż na g�rze
pomidorki pokrojone na poł�wki.  
Wł�ż do wcze�niej nagrzanego piekarnika i piecz przez około 15 minut bez
przykrycia. Pamiętaj, że musisz mie� patelnię z rączką, kt�ra zniesie
wysoką temperaturę! Je�li nie masz, użyj małego naczynia żaroodpornego.  

Przygotowanie:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

kasza jaglana- 3 łyżki
mleko 2% - 2 łyżki
jajka - 2 sztuki
cebula - 1/4 sztuki
suszone pomidory - 4 plastry
pomidory koktajlowe - 5 sztuk
�wieży szpinak - 2 gar�cie
czosnek - 1 ząbek
olej rzepakowy - 1 łyżka
s�l, pieprz, curry

Składniki:

Czas przygotowania: około 30 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 460 kcal
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Nale�niki
bor�wkowe

Umyte bor�wki, obranego banana, jajko, mąkę, mleko oraz proszek do
pieczenia wrzu� do blendera i zmiksuj na gładką masę.
Patelnię posmaruj odrobiną oleju rzepakowego, dobrze rozgrzej i wylej
masę na patelnię, smaż z obu stron, aż się zarumieni. 
Gotowy nale�nik polej jogurtem i miodem, posyp cynamonem i
posiekanymi orzechami. 

Przygotowanie:
1.

2.

3.

bor�wki - 1 gar��
mleko 2% - p�ł szklanki
jajka - 1 sztuka
banan - p�ł sztuki
mąka pszenna pełnoziarnista -
p�ł szklanki
proszek do pieczenia - p�ł
łyżeczki
jogurt naturalny - 3 łyżki
cynamon - 2 szczypty
mi�d - p�ł łyżeczki
orzechy nerkowca - 2 łyżki
olej rzepakowy - 1 łyżeczka

Składniki:

Czas przygotowania: około 30 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 710 kcal
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Warzywny
omlet

Ziemniaki i cebulę obierz i pokr�j w kostkę. Papryki umyj i r�wnież pokr�j
w kostkę.
Patelnię posmaruj oliwą i wrzu� cebulę i ziemniaki, podlej odrobiną wody i
du� ok. 10 minut.
Dodaj paprykę i du� kolejne 10 minut.
Do miseczki wbij jajka, dodaj s�l i pieprz i dokładnie wymieszaj. 
Wlej jajka na patelnię, zmniejsz ogie� i przykryj - du� kolejne 10 minut, aż
jajka się zetną.
Pomidory sparz, zdejmij sk�rkę, usu� pestki. Pozostały miąższ zmiksuj na
gładki sos. Dopraw solą, pieprzem i oregano.
Gotowy omlet wył�ż na talerz, poł�ż na nim umytą i osuszoną rukolę oraz
tarty ser.
Podawaj z dipem pomidorowym.

Przygotowanie:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

ziemniaki - 1 sztuka
cebula czerwona - 1/4 sztuki
papryka czerwona - 1/3 sztuki
papryka ż�łta - 1/3 sztuki
jajka - 2 sztuki
pomidory - 2 duże sztuki
oliwa z oliwek - 1 łyżka
rukola - 1 gar��
ser twardy (np. parmezan lub
grana padano) - 1 łyżka tartego
s�l, pieprz, oregano

Składniki:

Czas przygotowania: około 30 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 450 kcal
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Buraczane
kanapki z rukolą

Buraki umyj, wł�ż do garnka, zalej wodą i gotuj na małym ogniu
pod przykryciem, aż do momentu, kiedy będą miękkie (ok. 50-
60 minut, sprawd� widelcem).
Zalej buraki zimną wodą i zostaw do ostygnięcia, następnie
obierz je ze sk�rki i pokr�j na plasterki.
Chleb posmaruj serkiem, poł�ż plastry buraka oraz umytą i
osuszoną rukolę.

Przygotowanie:
1.

2.

3.

chleb żytni - 2 kromki
rukola - 1 gar��
burak - 1 sztuka
ser kozi do smarowania
- 4 łyżki

Składniki:

Czas przygotowania: około 60 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 490 kcal
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Fit kanapki z
dżemem

Chleb posmaruj odrobiną masła.
Poł�ż na nim plasterki banana i lekko rozgnie� je widelcem.
Następnie nał�ż jogurt naturalny, dżem (najlepiej domowy) i
posyp płatkami migdałowymi.

Przygotowanie:
1.
2.
3.

chleb żytni - 3 kromki
masło - 1 łyżeczka
banan - 1 sztuka
dżem jagodowy - 3
łyżeczki
jogurt naturalny - 3 łyżki
płatki migdałowe - 3
łyżeczki

Składniki:

Czas przygotowania: około 5 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 600 kcal
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Bananowe grzanki
z malinami

Zmiksuj w blenderze jajko, banana i szczyptę gałki
muszkatołowej. 
Przelej masę do głębokiego talerza, maczaj w niej dokładnie
chleb i smaż z obu stron na rozgrzanej patelni posmarowanej
łyżeczką oleju, aż ładnie się zarumienią.  
Gotowe grzanki polej jogurtem i miodem, posyp posiekanymi
pistacjami i cynamonem. 
Podawaj na talerzu ze �wieżymi malinami. 

Przygotowanie:
1.

2.

3.

4.

chleb żytni - 2 kromki
jajko - 1 sztuka
banan - p�ł sztuki
pistacje - 1 mała gar��
jogurt naturalny - 2 łyżki
mi�d - 1 łyżeczka
olej rzepakowy - 1
łyżeczka
maliny - 1 gar��
gałka muszkatołowa,
cynamon

Składniki:

Czas przygotowania: około 15 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 520 kcal
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Zupa krem
szparagowy

Szparagi umyj, odłam twarde ko�ce i pokr�j na mniejsze kawałki. 
Cebulę, czosnek i ziemniaka obierz i pokr�j w kosteczkę.
W dużym garnku rozgrzej oliwę, wrzu� cebulkę z czosnkiem i chwilę razem
smaż, następnie dodaj ziemniaka. 
Do garnka dodaj szparagi i wlej bulion. Gotuj na małym ogniu, aż warzywa
będą miękkie.
Dodaj jogurt, ser oraz bazylię i zmiksuj blenderem na gładki krem.
Dopraw do smaku szczyptą soli, pieprzu i gałki muszkatołowej, podawaj z
płatkami migdałowymi, przybrane listkiem bazylii oraz plasterkiem sera. 

Przygotowanie:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

zielone szparagi - 1 pęczek
oliwa z oliwek - 2 łyżki
cebula - p�ł sztuki
czosnek - 1 ząbek
ziemniak - 1 sztuka
bulion warzywny - 3 szklanki
�wieża bazylia - 1 gar��
jogurt grecki - 2 łyżki
ser brie - ok. 50 g
płatki migdałowe - 1 łyżka
s�l, pieprz i gałka muszkatołowa

Składniki:

Czas przygotowania: około 30 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 330 kcal/porcja
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Zupa krem
dyniowy

Dynię obierz i pokr�j w kostkę. 
Cebulę i czosnek obierz i pokr�j w kosteczkę.
W dużym garnku rozgrzej oliwę, wrzu� cebulkę z czosnkiem i chwilę razem
smaż, następnie dodaj dynię.
Wlej bulion. Gotuj na małym ogniu, aż dynia będzie miękka.
Dodaj pomidora, obranego ze sk�rki i pokrojonego w kostkę. 
Dopraw do smaku i zmiksuj blenderem na gładki krem. 
Podawaj z pestkami dyni oraz posiekaną natką pietruszki.  

Przygotowanie:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

dynia - ok. 400 g (obranej)
oliwa z oliwek - 2 łyżki
cebula - 1 sztuka
czosnek - 2 ząbki
pomidor- 2 sztuki
bulion warzywny - 3 szklanki
pestki dyni - 4 łyżki
natka pietruszki - 4 łyżki
(posiekanej)
s�l, pieprz, curry, ostra i słodka
papryka

Składniki:

Czas przygotowania: około 40 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 330 kcal/porcja
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Rybne spaghetti
z oliwkami

Makaron ugotuj w lekko osolonej wodzie. 
Czosnek obierz i razem z papryczką chilli posiekaj drobno. 
Rozgrzej na patelni oliwę i smaż przez kilka minut czosnek z papryczką.
Pomidory sparz, obierz ze sk�rki i posiekaj w kostkę, następnie dorzu� na
patelnię i du� przez kilkana�cie minut, aby odparował nadmiar wody.
Dodaj sok z cytryny, szczyptę soli i pieprzu, wymieszaj.
Wył�ż makaron na talerze,  polej sosem, dodaj pokruszoną fetę, sardynki
oraz oliwki pokrojone na poł�wki.
Na koniec ozd�b listkami bazylii.   

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

makaron spaghetti
pełnoziarnisty - ok. 200 g
oliwa z oliwek - 2 łyżki
czosnek - 2 ząbki
papryczka chilli - p�ł sztuki
pomidor- 4 sztuki
oliwki czarne - 10 sztuk
sok z cytryny - 2 łyżki
sardynki w oleju - 1 mała puszka
ser feta - ok. 80 g
�wieża bazylia - kilka listk�w
s�l, pieprz

Składniki:

Czas przygotowania: około 20 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 770 kcal/porcja
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Tortilla z kurczakiem
i warzywami

Kurczaka umyj, pokr�j w kostkę i natrzyj przyprawami (curry, słodka i
ostra papryka). 
Rozgrzej oliwę na patelni, udu� kurczaka, aż będzie odpowiednio miękki.
Paprykę i kapustę pokr�j w paski, pomidora i og�rka w p�łplasterki.
Ser zetrzyj na tarce.
Przygotuj sos: wymieszaj jogurt z przecierem, dopraw szczyptą soli i
pieprzu, dodaj zioła i wymieszaj.
Na tortilli poł�ż kurczaka, warzywa, listki bazylii i ser, polej sosem. 
Możesz włoży� na 2-3 minuty do piekarnika, aby ser się rozpu�cił.  

Przygotowanie:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

tortilla pełnoziarnista - 2 sztuki
oliwa z oliwek - 2 łyżki
pier� z kurczaka - 1 duża sztuka
ser cheddar- ok. 40 g
pomidor- 1 sztuka
kapusta peki�ska - 5 li�ci
og�rek zielony - p�ł sztuki
papryka czerwona - p�ł sztuki
papryka ż�łta - p�ł sztuki
jogurt naturalny - 6 łyżek
przecier pomidorowy - 4
łyżeczki
�wieża bazylia - kilka listk�w
s�l, pieprz, słodka i ostra
papryka, curry, zioła
prowansalskie

Składniki:

Czas przygotowania: około 30 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 570 kcal/porcja
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Warzywna
komosa z pesto

Komosę ugotuj w lekko osolonej wodzie.
Fasolkę umyj, odetnij ko�ce i r�wnież ugotuj w lekko osolonej wodzie. 
Pomidorki, rzodkiewki, pomidory suszone pokr�j na poł�wki lub �wiartki.
Szczypiorek, natkę i bazylię drobno posiekaj.
Ser feta pokr�j w kostkę.
Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj z dodatkiem pesto.

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

komosa ryżowa - ok. 100 g
fasolka szparagowa ż�łta - 1
gar��
fasolka szparagowa zielona - 1
gar��
pomidor koktajlowy - 20 sztuk
rzodkiewka - 8 sztuk
suszone pomidory - 6 plastr�w
szczypiorek - p�ł pęczka
natka pietruszki - p�ł pęczka
�wieża bazylia - kilkana�cie
listk�w
ser feta - ok. 80 g
pesto zielone lub czerwone - 3
łyżki

Składniki:

Czas przygotowania: około 20 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 490 kcal/porcja
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Kokardki z
bakłażanem

Bakłażana umyj, przekr�j wzdłuż na p�ł i ugotuj na parze, aż będzie
miękki.
Makaron ugotuj w lekko osolonej wodzie.
Orzechy podpraż lekko na suchej, rozgrzanej patelni.
Rozgrzej na patelni oliwę, wrzu� obrany i pokrojony w cienkie plasterki
czosnek, a następnie posiekaną w cienkie plasterki papryczkę chilli, smaż
2-3 minuty.
Dodaj pomidory i du� na małym ogniu, aż odparuje nadmiar wody.
Dodaj pokrojonego w kostkę bakłażana, a następnie ser ricotta i du�
jeszcze kilka minut. 
Dodaj ugotowany makaron i dokładnie wymieszaj, aby sos ładnie połączył
się z makaronem, dopraw szczyptą soli i pieprzu.
Wył�ż na talerz, posyp tartym serem i posiekanymi orzechami, ozd�b
listkami bazylii.

Przygotowanie:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

bakłażan - 1 sztuka
papryczka chilli - p�ł sztuki
orzechy nerkowca - 1 gar��
czosnek - 2 ząbki
oliwa z oliwek - 2 łyżki
�wieża bazylia - kilka listk�w
pomidory w puszcze - 1 puszka
makaron pełnoziarnisty
kokardki - ok. 200 g
ser twardy (np. parmezan lub
grana padano) - 2 łyżki tartego
ser ricotta - 2 łyżki
s�l, pieprz

Składniki:

Czas przygotowania: około 30 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 700 kcal/porcja
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Cebulę i czosnek obierz, posiekaj w kostkę i wrzu� do garnka z rozgrzaną
wcze�niej oliwą. Smaż kilka minut, aż ładnie się zeszklą.
Następnie dodaj pomidory i du� chwilę, aby odparował nadmiar wody.
Zmiksuj blenderem na gładki sos. Dopraw szczyptą soli i pieprzu oraz
łyżeczką zi�ł prowansalskich.
Nagrzej piekarnik na 200-220 stopni.
Formę do tarty posmaruj pędzelkiem zamoczonym w oleju, następnie
dokładnie wył�ż ciastem francuskim (wraz z bokami). 
 Wł�ż do rozgrzanego piekarnika na około 15 minut (możesz �rodek tarty
obciąży� czym� ciężkim).
Wyciągnij z piekarnika, Nał�ż wcze�niej przygotowany sos pomidorowy,
tu�czyka, oliwki oraz pokrojone na p�ł pomidorki, Posyp startą na tarce
mozzarellą.
Wł�ż do piekarnika jeszcze na 15 minut, zmniejszając temperaturę do 180
stopni.
Na gotową tartę poł�ż umytą i osuszoną rukolę. 

Przygotowanie:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Tarta z tu�czykiem
i oliwkami

ciasto francuskie - 1 opakowanie
cebula - 1 sztuka
czosnek - 2 ząbki
pomidory w puszcze - 1 puszka
oliwa z oliwek - 2 łyżki
oliwki zielone - 2 gar�cie
tu�czyk - 1 puszka
pomidorki koktajlowe - 10 sztuk
ser mozzarella - ok. 80 g
rukola - 2 gar�cie
s�l, pieprz, zioła prowansalskie

Składniki:

Czas przygotowania: około 40 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 820 kcal
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Cebulę i czosnek obierz, posiekaj w kostkę i wrzu� na patelnię z rozgrzaną
wcze�niej oliwą. Smaż kilka minut, aż ładnie się zeszklą.
Dodaj pokrojone w kostkę warzywa: paprykę, cukinię i bakłażana, du�
razem przez kilka minut. 
Dodaj pomidory w puszce i dopraw do smaku. 
Dodaj ugotowaną kaszę i dokładnie wymieszaj.
Przeł�ż do naczynia żaroodpornego, posyp startym serem ż�łtym i wstaw
do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 20 minut.
Gotową zapiekankę wył�ż na talerz, podawaj z umytą i osuszoną rukolą. 

Przygotowanie:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Zapiekanka warzywna
z kaszą jaglaną

cebula - 1 sztuka
czosnek - 2 ząbki
pomidory w puszcze - 1 puszka
oliwa z oliwek - 2 łyżki
papryka ż�łta - 1 sztuka
cukinia - 1 sztuka
bakłażan - 1 sztuka
ser ż�łty, np. gouda - ok. 80 g
rukola - 2 gar�cie
kasza jaglana - ok. 100 g
s�l, pieprz, słodka i ostra papryka,
curry, oregano, bazylia

Składniki:

Czas przygotowania: około 40 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 570 kcal/porcja
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Roszponkę umyj i osusz, rozł�ż na p�łmisku.
Mango obierz i pokr�j w kostkę, truskawki pokr�j na poł�wki, dodaj do
roszponki.
Ser pokr�j w kostkę lub plastry, dodaj do sałatki.
Posyp cało�� płatkami migdałowymi i ozd�b listkami bazylii.
Przygotuj sos: wymieszaj w miseczce oliwę z sokiem z cytryny, miodem,
szczyptą soli i pieprzu, następnie polej nim sałatkę.   

Przygotowanie:
1.
2.

3.
4.
5.

Sałatka z serem
ple�niowym

roszponka - 1 gar��
mango - p�ł sztuki
truskawki - 1 gar��
ser ple�niowy, np, Gorgonzola
lub Roquefort - ok. 50 g
płatki migdałowe - 1 łyżka
�wieża bazylia - kilka listk�w
oliwa z oliwek - 1 łyżka
sok z cytryny - 1 łyżka
mi�d - p�ł łyżeczki
s�l, pieprz

Składniki:

Czas przygotowania: około 20 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 480 kcal
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Podpraż na suchej, rozgrzanej patelni pestki słonecznika.
Rukolę umyj i osusz, rozł�ż na p�łmisku.
Paprykę i pomidora pokr�j w kostkę, oliwki na poł�wki i dodaj do rukoli.
Dodaj pokruszony ser feta, sardynki oraz pestki słonecznika.
Polej cało�� olejem lnianym i posyp ziołami.    

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.
5.

Sałatka z kolorową
papryką i sardynkami

rukola - 1 gar��
papryka czerwona - 1/3 sztuki
papryka ż�łta - 1/3 sztuki
pomidor - 1 sztuka
oliwki czarne - 2 łyżki
ser feta - ok. 40 g
pestki słonecznika - 2 łyżki
sardynki - p�ł małej puszki
olej lniany - 1 łyżka
zioła prowansalskie - 1
łyżeczka

Składniki:

Czas przygotowania: około 20 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 560 kcal
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Rukolę umyj i osusz, rozł�ż na p�łmisku.
Jajko ugotuj na twardo.
Brokuła podziel na r�życzki i wrzu� na kilka minut do gotującej się wody,
odced� i ostud�, dodaj do rukoli.
Następnie dodaj kukurydzę i pokrojone na poł�wki pomidorki.
Dodaj pokrojone na �wiartki jajko i pestki słonecznika.
Polej cało�� sosem: wymieszaj jogurt z oliwą, musztardą i przyprawami.     

Przygotowanie:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Sałatka z jajkiem
i brokułem

rukola - 1 gar��
brokuł - 1/3 sztuki
kukurydza konserwowa - 2
łyżki
pomidorki koktajlowe - 8
sztuk
jajko  - 1 sztuka
pestki słonecznika - 1 łyżka
jogurt naturalny - 2 łyżki
oliwa z oliwek - 1 łyżka
musztarda - 1 łyżeczka
s�l, pieprz

Składniki:

Czas przygotowania: około 20 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 400 kcal
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Kurczaka umyj, pokr�j w kostkę, natrzyj przyprawami, wrzu� na patelnię z
rozgrzaną oliwą i du�, aż będzie miękki. 
Pomara�czę obierz i pokr�j w kostkę lub p�łplasterki.
Wyjmij ziarna granatu ze skorupki.
Rukolę umyj i osusz, rozł�ż na p�łmisku.
Dodaj kurczaka, pomara�czę i granat. 
Posyp posiekanymi orzechami włoskimi.
Wymieszaj w miseczce łyżkę oliwy, sok z cytryny, musztardę i mi�d.
Powstałym sosem polej sałatkę.      

Przygotowanie:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sałatka z kurczakiem
i pomara�czą

rukola - 1 gar��
pomara�cza - p�ł sztuki
pier� z kurczaka - p�ł sztuki
granat - 1/4 sztuki
orzechy włoskie - 2 łyżki
musztarda - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 1 łyżka
sok z cytryny - 1 łyżka
mi�d - p�ł łyżeczki
curry, ostra i słodka papryka

Składniki:

Czas przygotowania: około 20 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 500 kcal
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Cebulę i jabłko obierz i pokr�j w drobną kostkę.
Rozgrzej na patelni olej i podsmaż cebulę, aż ładnie się zeszkli.
Dodaj jabłko i zmaż razem jeszcze kilka minut.
Fasolę odsącz z zalewy (zachowaj 2 łyżki), następnie zmiksuj
blenderem na gładką pastę razem z 2 łyżkami zalewy. W razie
gdyby pasta była zbyt gęsta, możesz dola� odrobinę wody.
Do zmiksowanej fasoli dodaj posmażoną cebulkę i jabłko,
dokładnie wymieszaj.     

Przygotowanie:
1.
2.

3.

4.

Smalec z fasoli

biała fasola - 1 puszka
(400 g)
cebula - 1 duża sztuka
jabłko - p�ł sztuki
olej rzepakowy - 4 łyżki

Składniki:

Czas przygotowania: około 20 minut
Ilo�� porcji: 1 słoik
Energia: 750 kcal/słoik
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Marchew obierz i ugotuj w wodzie, aż będzie miękka. Ostud� i rozgnie�
widelcem lub zmiksuj blenderem na gładką masę.
Cebulę i czosnek obierz i pokr�j w kostkę, zeszklij ładnie na patelni na
rozgrzanym oleju.
Orzechy zmiel w maszynce (lub kup od razu mielone).
Natkę pietruszki drobno posiekaj.
Wymieszaj w dużej misce marchew, czosnek, cebulę, orzechy i natkę. Dodaj
jajka, dopraw do smaku i wymieszaj dokładnie, aby powstała gładka masa.
Piekarnik nagrzej do 180-200 stopni.
Foremkę wył�ż papierem do pieczenia, wlej do niej masę i wstaw do
piekarnika na około godzinę.
Kr�j na plastry dopiero po ostudzeniu.

Przygotowanie:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Pasztet marchewkowo-
orzechowy

jajka - 2 sztuki
bułka tarta - 30 g
cebula - 2 sztuki
czosnek - 3 ząbki
marchew - 10 sztuk
olej rzepakowy - 4 łyżki
orzechy laskowe - 100 g
natka pietruszki - 2 pęczki
bazylia, cząber, pieprz, s�l,
sos sojowy

Składniki:

Czas przygotowania: około 90 minut
Ilo�� porcji: 1 foremka
Energia: 1570 kcal/foremka
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Banany obierz, wrzu� do blendera, dodaj jogurt i zmiksuj na
gładką masę.
W osobnej misce zmiksuj maliny na gładki mus.
W szklankach lub pucharkach układaj warstwami na przemian:
warstwa jogurtowa-warstwa malinowa.
Na koniec posyp cało�� posiekanymi migdałami i wi�rkami
kokosowymi.

Przygotowanie:
1.

2.
3.

4.

Deser malinowo-
bananowy

banan - 2 sztuki
maliny - ok. 400 g
jogurt naturalny - 1
szklanka
migdały - 3 łyżki
wi�rki kokosowe - 2
łyżki

Składniki:

Czas przygotowania: około 10 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 430 kcal/porcja
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Płatki owsiane wł�ż do miski i zalej ciepłą wodą (tak, żeby woda zakryła całe
płatki). Odstaw na 10-15 minut, aby płatki napęczniały.
Migdały posiekaj na małe kawałki.
Czekoladę rozpu�� (najlepiej w kąpieli wodnej).
Do płatk�w dodaj mi�d, masło orzechowe i rozpuszczoną czekoladę,
dokładnie wymieszaj.
Dodaj posiekane migdały i ponownie wymieszaj.
Wł�ż masę na 15-20 minut do lod�wki, aby zrobiła się twardsza.
Po wyjęciu z lod�wki formuj z masy kuleczki, obtaczaj je w wi�rkach
kokosowych, układaj na talerzu i ponownie wł�ż do lod�wki na minimum
godzinę.

Przygotowanie:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Kulki czekoladowo-
orzechowe

płatki owsiane - 1 szklanka
gorzka czekolada - 1 tabliczka
migdały - 4 łyżki
masło orzechowe - 1 duża łyżka
mi�d - 1 łyżka
wi�rki kokosowe - p�ł szklanki

Składniki:

Czas przygotowania: około 60 minut (+ 60 minut w lod�wce)
Ilo�� porcji: 15-20 kulek
Energia: 95-125 kcal/kulka
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Og�rki i marchewkę pokr�j w słupki, papryki w paski.
Jogurt wymieszaj z majonezem i musztardą, dodaj przyprawy.
Maczaj kawałki warzyw w sosie i zajadaj :)

Przygotowanie:
1.
2.
3.

Frytki warzywne z
sosem jogurtowym

og�rek zielony - 1 sztuka
marchewka - 1 sztuka
papryka zielona - p�ł sztuki
papryka czerwona - p�ł
sztuki
jogurt naturalny - 4 łyżki
majonez - 1 łyżka
musztarda - 1 łyżeczka
ulubione przyprawy (np.
zioła toska�skie, zioła
prowansalskie, s�l, pieprz)

Składniki:

Czas przygotowania: około 15 minut
Ilo�� porcji: 2
Energia: 165 kcal/porcja
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Banana obierz, wrzu� do blendera, dodaj jogurt i zmiksuj na
gładką masę.
Nasiona chia zalej letnią wodą (tak, aby wszystkie nasiona były
przykryte), odstaw na 10-15 minut, aby napęczniały. 
Truskawki zmiksuj na gładki mus.
Orzechy podpraż na suchej patelni.
Następnie dokładnie wymieszaj masę jogurtowo-bananową z
nasionami chia i przeł�ż do szklanki lub pucharka.
Nał�ż na nią mus truskawkowy.
Na koniec posyp posiekanymi orzechami.

Przygotowanie:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Pudding chia z musem
truskawkowym

jogurt naturalny - 1 szklanka
banan - 1 sztuka
nasiona chia - 2 łyżki
truskawki - 1 szklanka
orzechy nerkowca - 2 łyżki

Składniki:

Czas przygotowania: około 20 minut
Ilo�� porcji: 1
Energia: 560 kcal
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