JADŁOSPIS
Dietetyczki
Ewa Kędzierska & Katarzyna Chyż
ZALECENIA DO DIETY
Będąc na diecie roślinnej, niezbędna jest suplementacja witaminą B12 (dla osoby dorosłej
przyjmuje się zazwyczaj 25-250 μg/dzień lub 1000 μg 2 x/tydzień). Zaleca się również
suplementowanie witaminy D (dla osoby dorosłej przyjmuje się zazwyczaj 2000 IU
(20-50 μg/dzień)) oraz kwasów omega-3 EPA i DHA (dla osoby dorosłej przyjmuje się zazwyczaj
250 mg/dzień). Codziennie warto wypijać ok. 2 litry wody mineralnej średniolub wysokozmineralizowanej.

Śniadanie (620 kcal)

Jabłkowa owsianka z agrestem
SKŁADNIKI
•Orzechy włoskie - 3/4 garści (25g)
•Agrest - 1 i 1/2 garści (75g)
•Daktyle, suszone - 2/3 garści (25g)
•Jabłko - 2/3 sztuki (100g)
•Płatki owsiane - 1/2 szklanki (55g)
•Cynamon, mielony - 1/2 łyżeczki (2g)
•Napój sojowy niesłodzone, z wapniem
i wit. A i D - 1 i 1/4 szklanki (250ml)

PRZYGOTOWANIE
Jabłko trzemy na tarce, daktyle
i orzechy siekamy na drobno.
Napój roślinny podgrzewamy kilka
minut w garnku razem
z płatkami, orzechami i owocami,
opcjonalnie dodajemy mielony
cynamon, imbir, kardamon albo
odrobinę kurkumy.

2 śniadanie (188 kcal)
•banan
•figi, suszone

1 sztuka (130g)
1/4 garści (20g)
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Obiad (829 kcal)

Zupa soczewicowo-warzywna z grzankami
SKŁADNIKI
•cebula - 1 sztuka (100 g)
•czosnek - 3 ząbki (15 g)
•marchew - 5 sztuk (230 g)
•oliwa z oliwek - 1 i 1/2 łyżki (15 ml)
•curry, w proszku - 1 łyżeczka (3 g)
•pietruszka, liście - 2 łyżeczki (12g)
•pomidor - 1 sztuka (190g)
•sok z cytryny - 1 łyżka (6ml)
•chleb pełnoziarnisty, tradycyjny 2 kromki (60 g)
•soczewica czerwona, nasiona suche pół szklanki (100 g)
•opcjonalnie: wędzona papryka

PRZYGOTOWANIE
Cebulę i czosnek delikatnie
podsmażamy na oliwie.
Wrzucamy do wrzątku razem
z pokrojoną w talarki marchewką
i opłukaną na sitku soczewicą. Całość
gotujemy przez 25 min. Dodajemy
pokrojonego w kostkę pomidora
i przyprawy Gotujemy jeszcze 5 min.
Posypujemy posiekaną pietruszką
i podajemy z grzankami zrumienionymi
w tosterze lub na suchej patelni. Zupę
można także zmiksować na zupę-krem.

Kolacja (400 kcal)

Sałatka z wędzonym tofu
SKŁADNIKI
•oliwki zielone, marynowane,
konserwowe - 1 łyżka (20 g)
•tofu tradycyjne wędzone 5 plastrów (100 g)
•szczypiorek - 6 łyżek (30 g)
•oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
•papryka czerwona - 1 sztuka (250 g)
•pomidor - 1 sztuka (160 g)
•orzechy brazylijskie - jedna sztuka (10g)
•ulubione zioła

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie składniki kroimy
na małe kawałki i mieszamy
w miseczce. Doprawiamy ulubionymi
ziołami, pieprzem i solą.
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Wartość energetyczna:
tłuszcz:
błonnik pokarmowy:
białko ogółem:
węglowodany ogółem:

2037 kcal
69.36 g
54.64 g
79.81 g
297.25 g

Śniadanie (600 kcal)

Hummus klasyczny domowy z wiosennymi warzywami
SKŁADNIKI
•czosnek - 2/3 ząbka (3 g)
•kalarepa - 1 sztuka (150g)
•kiełki brokuła - 3 łyżki (24g)
•masło sezamowe, tahini 2 i 1/4 łyżki (45g)
•ogórek- 1 sztuka (170g)
•rzodkiewka -8 sztuk (120g)
•sok z cytryny - 1 łyżka (6ml)
•soda oczyszczona - 1 łyżeczka (4g)
•woda - 1/8 szklanki (25ml)
•ciecierzyca surowa - 4 łyżki (60g)

PRZYGOTOWANIE
Ciecierzycę namaczamy przez całą noc
w dużej ilości wody. Odlewamy wodę,
zalewamy ponownie z dodatkiem sody
oczyszczonej. Gotujemy do miękkości
(min. 60 minut). Odcedzamy
i opłukujemy. (Można użyć też po prostu
cieciorki ze słoika/puszki). Blendujemy na
gładko z tahini, sokiem z cytryny, solą
i czosnkiem. Na koniec, nie przerywając
blendowania dodajemy lodowatą wodę
(jej ilość dostosowujemy do preferowanej
konsystencji). Podajemy
z warzywami pokrojonymi w słupki.

2 śniadanie (201 kcal)

Koktajl bananowo-daktylowy
SKŁADNIKI
•banan - 1 sztuka (110 g)
•daktyle, suszone - 1/3 garści (15 g)
•napój sojowy niesłodzone z wapniem
i wit. A i D - (150 ml)

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie składniki
blendujemy
razem na koktajl.
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Obiad (808 kcal)

Ryż z pieczonym kalafiorem, tofu i szpinakiem
SKŁADNIKI
•sezam, nasiona - 1 łyżka i 1/2 łyżki (15 g)
•tofu tradycyjne naturalne 7 łyżek(140 g)
•cukier brązowy - 1 łyżka (10 g)
•kalafior - 1/2 sztuki (400 g)
•oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
•czosnek, w proszku - 1 łyżeczka (3 g)
•papryka, w proszku - 1 łyżeczka (3 g)
•ryż brązowy - 5 łyżek (75 g)
•siemię lniane - 1/2 łyżki (5 g)
•sos sojowy - 6 łyżeczek (30 ml)
•szpinak - 1 garść (25 g)

Kolacja (413 kcal)

PRZYGOTOWANIE
Tofu dokładnie mieszamy z sosem
sojowym i brązowym cukrem,
a następnie odstawiamy do lodówki,
aby przeszło smakiem. Kalafior dzielimy
na małe różyczki, polewamy oliwą,
posypujemy ostrą papryką
i czosnkiem granulowanym. Delikatnie
mieszamy, wykładamy na blachę
i zapiekamy przez ok. 20 minut
w piekarniku rozgrzanym
do 180 stopni. Ryż gotujemy. Na patelni
podsmażamy zamarynowane uprzednio
tofu. Po kilku minutach dodajemy
podpieczonego kalafiora
i smażymy razem jeszcze kilka chwil.
Na ryż wykładamy kalafior z tofu,
a całe danie posypujemy sezamem
i świeżo zmielonym siemieniem lnianym.
Podajemy ze świeżym szpinakiem

Sałatka makaronowa z groszkiem, kukurydzą i ogórkiem kiszonym
SKŁADNIKI
•groszek zielony, konserwowy,
bez zalewy - 1/3 szklanki (50 g)
•sól morska - 2 szczypty (2 g)
•kukurydza, konserwowa 1/7 puszki (50 g)
•makaron gryczany - 1 szklanka (75 g)
•majonez sojowy - 3/4 łyżki (20 g)
•pieprz biały - 2 szczypty (2 g)
•ogórek kiszony - 1 sztuka (60 g)

PRZYGOTOWANIE
Ugotowany makaron mieszamy
z posiekanym ogórkiem
i pozostałymi składnikami.
Doprawiamy solą
i pieprzem do smaku.
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Wartość energetyczna:
tłuszcz:
błonnik pokarmowy:
białko ogółem:
węglowodany ogółem:

2022 kcal
66.72 g
49.61 g
83.23 g
295.67 g

Śniadanie (604 kcal)

Pasta z tofu z suszonymi pomidorami (604 kcal)
SKŁADNIKI
•czosnek- 1 ząbek (5 g)
•tofu tradycyjne naturalne 6 łyżek (120 g)
•szczypiorek- 6 łyżek(30 g)
•chleb żytni razowy - 2 i 1/4 kromki (80 g)
•pomidory suszone na słońcu w oleju 4 plastry (28 g)
•pomidor - 1 sztuka (160 g)
•słonecznik nasiona łuskane 3 łyżki (30 g)
•pietruszka liście - 2 łyżeczki (12 g)
•pieprz, sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Tofu, namoczony min. kwadrans w
gorącej, przegotowanej wodzie
słonecznik, czosnek i suszone
pomidory blendujemy na pastę.
Doprawiamy pieprzem i solą.
Posypujemy posiekaną natką
pietruszki. Podajemy z pomidorem
pokrojonym na plasterki
posypanym szczypiorkiem oraz z
pieczywem.

2 śniadanie (205 kcal)
•jagody
•migdały

1 i 1/2 szklanki (200g)
1 łyżka (15g)
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Obiad (789 kcal)

Kasza gryczana z sosem z cieciorki, cukinii i pomidorów
SKŁADNIKI
•cebula - 1 sztuka (100 g)
•cukinia - 1 sztuka (250 g)
•kasza gryczana - 3/4 woreczka (80 g)
•koncentrat pomidorowy, 30% 5 łyżeczek (75 g)
•oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
•pietruszka, liście - 2 łyżeczki (12 g)
•natka pietruszki, suszona 1 łyżeczka (3 g)
•sól morska - 2 szczypty (2 g)
•ciecierzyca bez zalewy, puszka 9 łyżek (180 g)
•liść lubczyku suszony 1 i 1/2 sztuki (3 g)

PRZYGOTOWANIE
Kaszę gryczaną gotujemy. Cebulę
podsmażamy na oliwie. Dodajemy
koncentrat pomidorowy, pokrojoną
na drobne kawałki cukinię,
ciecierzycę oraz przyprawy
(sól, pieprz, lubczyk). Dolewamy
odrobinę wody. Całość dusimy
na bardzo małym ogniu przez
ok. 25 minut. Kaszę polewamy
obficie sosem. Posypujemy natką
pietruszki.

Kolacja (393 kcal)

Kanapki z pastą z awokado ze szczypiorkiem i rzodkiewką
SKŁADNIKI
•awokado - 2/3 sztuki (80 g)
•szczypiorek - 4 łyżki (20 g)
•rzodkiewka - 4 sztuki (60 g)
•chleb żytni razowy 3 kromki (105 g)
•sól morska - 2 szczypty (2 g)
•sok z cytryny - 1 i 2/3 łyżki (10 ml)
•ulubione przyprawy

PRZYGOTOWANIE
Miąższ awokado rozgniatamy
w miseczce. Dodajemy sok
z cytryny, szczypiorek oraz
przyprawy, a całość dokładnie
mieszamy. Jemy jako dodatek do
pieczywa. Doprawiamy ulubionymi
przyprawami i podajemy z
rzodkiewkami.
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Wartość energetyczna:
tłuszcz:
błonnik pokarmowy:
białko ogółem:
węglowodany ogółem:

1991 kcal
68.62 g
55.21 g
78.57 g
291.87 g

Śniadanie (582 kcal)

Placuszki owsiane z truskawkami
SKŁADNIKI
•banan - 3/4 sztuki (100 g)
•truskawki - 1 szklanka (140g)
•napój sojowy z wapniem i wit. A i D 2/3 szklanki (140 ml)
•olej rzepakowy - 1 łyżka (10 ml)
•płatki owsiane - 2/3 szklanki (70 g)
•siemię lniane - 1/2 łyżki (5 g)

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie składniki (oprócz
oleju i truskawek) blendujemy
razem na gładką i gęstą masę.
Smażymy małe placuszki
na rozgrzanym oleju i podajemy
z truskawkami.

2 śniadanie (226 kcal)
•orzechy laskowe
•arbuz

1/2 garści ( 15g)
1 plaster ( 350g)
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Obiad (771 kcal)

Makaron z cieciorki z sosem brokułowo-orzechowym
SKŁADNIKI
•brokuły - 2/3 sztuki (300 g)
•czosnek - 2 ząbki (10 g)
•pomidor koktajlowy - 10 sztuk (200 g)
•orzechy nerkowca - 1 garść (35 g)
•pietruszka, liście - 2 łyżeczki (12 g)
•natka pietruszki, suszona 2 łyżeczki (6 g)
•sok z cytryny - 1 łyżka (6 ml)
•płatki drożdżowe - 4 łyżki (20 g)
•makaron z ciecierzycy - (110 g)
•opcjonalnie: ostra papryka

PRZYGOTOWANIE
Orzechy zalewamy na noc wodą.
Ugotowane miękkie brokuły,
namoczone nerkowce, płatki
drożdżowe, czosnek, sól
i sok z cytryny blendujemy.
Można dodać również ostrą
paprykę. Sos mieszamy
z ugotowanym makaronem
i posypujemy natką pietruszki.

Kolacja (405 kcal)

Hummus klasyczny domowy
SKŁADNIKI
•czosnek - 1/3 ząbka (2 g)
•masło sezamowe, tahini 1 i 1/4 łyżki (25g)
•sok z cytryny - 1/2 łyżki (3 ml)
•soda oczyszczona 1/2 łyżeczki (2g)
•woda - 1/8 szklanki (13 ml)
•ciecierzyca surowa - 2 łyżki (30g)
•Ogórek kwaszony - 1 sztuka (60g)
•Chleb graham - 2 kromki (60g)

PRZYGOTOWANIE
Ciecierzycę namaczamy przez całą noc
w dużej ilości wody. Odlewamy wodę,
zalewamy ponownie
z dodatkiem sody oczyszczonej.
Gotujemy do miękkości (min. 60 minut).
Odcedzamy i opłukujemy. Blendujemy
na gładko z tahini, sokiem z cytryny, solą
i czosnkiem. Na koniec, nie przerywając
blendowania dodajemy lodowatą wodę
(jej ilość dostosowujemy
do preferowanej konsystencji).
Podajemy z chlebem i ogórkiem.
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Wartość energetyczna:
tłuszcz:
błonnik pokarmowy:
białko ogółem:
węglowodany ogółem:

1984 kcal
68.04 g
54.79 g
81.69 g
276.80 g

Śniadanie (597 kcal)

Tofucznica ze szczypiorkiem
SKŁADNIKI
•tofu tradycyjne naturalne 7 i 1/2 łyżki (150g)
•szczypiorek - 4 łyżki (20g)
•oliwa z oliwek- 1 łyżka (10ml)
•kurkuma, mielona - 1/2 łyżeczki (2g)
•płatki drożdżowe -2 łyżki (10g)
•czarna sól- (3g)
•chleb żytni razowy-3 kromki (105g)
•kiełki rzodkiewki - 3 i 1/4 łyżki (32g)
•papryka żółta - 1 sztuka (150g)

PRZYGOTOWANIE
Tofu kruszymy na grube kawałki i
podsmażamy na rozgrzanym
tłuszczu. Dodajemy czarną sól,
płatki drożdżowe, resztę przypraw
(kurkumę, ew. sól i pieprz
do smaku) i odrobinę wody.
Dusimy prze 2-3 min. pod
przykryciem, tak by smaki się
połączyły. Wykładamy na talerz
i posypujemy szczypiorkiem.
Podajemy z chlebem, kiełkami
i papryką.
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2 śniadanie (226 kcal)

Deser chia z gruszką i malinami
SKŁADNIKI
•gruszka - 1 sztuka (120 g)
•maliny - 1/3 szklanki (50 g)
•napój sojowe, niesłodzone z wapniem i
wit. A i D - 1/2 szklanki (100 ml)
•chia nasiona - 2 łyżki (20 g)

Obiad (802 kcal)

PRZYGOTOWANIE
Przygotowujemy wieczorem
poprzedniego dnia. Nasiona
zalewamy napojem sojowym
i dokładnie mieszamy. Odstawiamy
na 20 minut do lodówki, po czym
ponownie mieszamy, dodajemy
drobno pokrojoną gruszkę, na
wierzchu układamy maliny
i odstawiamy na noc ponownie
do lodówki.

Bób z kaszą pęczak i koperkiem
SKŁADNIKI
•bób - 3 i 1/4 garści (250 g)
•cytryna - 1/8 sztuki (3 g)
•czosnek- 2 ząbki (10 g)
•orzechy laskowe - 2/3 garści (20 g)
•kasza jęczmienna, pęczak 3/4 woreczka (75g)
•pomidor koktajlowy - 7 sztuk (140 g)
•oliwa z oliwek - 2 łyżki (20 ml)
•sok z cytryny - 2 łyżki (12 ml)
•koperek - (5g)

PRZYGOTOWANIE
Gotujemy bób w osolonej wodzie,
tak by skórki były miękkie - wtedy
można jeść go w całości. W drugim
naczyniu gotujemy kaszę. Delikatnie
podsmażamy czosnek na oliwie.
Dodajemy ugotowana kaszę, bób,
otartą skórkę z cytryny i posiekany
koperek. Doprawiamy do smaku solą,
pieprzem, sokiem z cytryny.
Na talerzu posypujemy
posiekanymi orzechami.
Dekorujemy pomidorkami.
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Kolacja (379 kcal)

Koktajl z gruszką i szpinakiem
SKŁADNIKI
•gruszka - 1 sztuka (140 g)
•banan - 1 sztuki (120 g)
•fasola biała z puszki - 1/8 szklanki (20 g)
•szpinak - 3 garście (75 g)
•imbir mielony - 1 łyżeczka (3 g)
•sok z limonki - 2 łyżki (12 ml)
•napój sojowy z wapniem i wit. A i D 1 i 1/3 szklanki (300 ml)

Wartość energetyczna:
tłuszcz:
błonnik pokarmowy:
białko ogółem:
węglowodany ogółem:

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie składniki
miksujemy razem
na koktajl.

2004 kcal
68.42 g
57.71 g
78.54 g
288.75 g
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Śniadanie (607 kcal)

Owsianka truskawkowo-jabłkowa
SKŁADNIKI
•jabłko - 1 sztuka (170 g)
•daktyle suszone - 1/5 garści (10 g)
•napój sojowy z wapniem i wit. A i D 1 szklanka (200 ml)
•orzechy włoskie - 3/4 garści (25 g)
•płatki owsiane -1/2 szklanki (55g)
•truskawki - 2/3 szklanki (100g)

PRZYGOTOWANIE
Płatki owsiane zalewamy
podgrzanym napojem sojowym
i odstawiamy na kwadrans.
Następnie mieszamy
ze startym jabłkiem i pokrojonymi
truskawkami. Dodajemy posiekane
orzechy i owoce suszone.

2 śniadanie (201 kcal)

Pieczona ciecierzyca
SKŁADNIKI
•olej rzepakowy - 1 łyżka (10 ml)
•ciecierzyca bez zalewy, puszka 4 łyżki (80 g)
•ulubione przyprawy

PRZYGOTOWANIE
Ciecierzycę łączymy z olejem
i ulubionymi przyprawami
(np. papryka wędzona, sól).
Pieczemy w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni ok. 30 minut.
Można jeść na ciepło, jak i na zimno.
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Obiad (794 kcal)

Tortilla zapiekane z warzywami
SKŁADNIKI
•cebula czerwona -1/2 sztuki (50 g)
•oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
•koncentrat pomidorowy, 30% 6 łyżek (90g)
•bazylia, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
•oregano, suszona - 1 łyżeczka (1 g)
•kukurydza, konserwowa 1/8 puszki (30 g)
•fasola czerwona, konserwowa,
odsączona, opłukana wodą 3/4 szklanki (150g)
•tortilla, pełnoziarnista - 1 sztuka (62 g)

PRZYGOTOWANIE
Na oliwie podsmażamy
posiekaną cebulę, następnie
dodajemy koncentrat
pomidorowy i pozostałe
składniki. Dusimy wszystko
pod przykryciem ok. 20 minut
(w razie potrzeby podlewamy
niewielką ilością wody). Całość
przyprawiamy np. wędzoną
papryką, bazylią, oregano, solą
i pieprzem. Farsz zawijamy
w tortillę i zapiekamy
ok. 5 minut w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni.
Możemy też podsmażyć
tortillę na patelni- po 2 min.
z każdej strony

Sałatka z kapusty pak choi
SKŁADNIKI
•czerwona cebula - 1/2 sztuki (50 g)
•jabłko - 1/2 sztuki (90 g)
•kapusta chińska (pak-choi), surowa 1/2 sztuki (200 g)
•marchew - 1 sztuka (50 g)
•musztarda - 1 łyżeczka (10 g)
•ocet balsamiczny - 1 łyżeczka (6 ml)
•sos sojowy - 1 łyżeczka (5 ml)
•soczewica gotowana na parze z puszki
-(50 g)

PRZYGOTOWANIE
Kapustę drobno siekamy,
łączymy z soczewicą, startym
jabłkiem i marchewką oraz
drobno posiekaną czerwoną
cebulą. Polewamy dressingiem
przygotowanym z sosu
sojowego, musztardy i octu.
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Kolacja (395 kcal)

Kotleciki ryżowe z tofu ze szparagami
SKŁADNIKI
•tofu tradycyjne wędzone 3 i 3/4 plastra (75 g)
•oliwa z oliwek - 2/3 łyżki (7 ml)
•cebula - 1/3 sztuki (35 g)
•czosnek - 1 ząbek (5 g)
•musztarda - 1 łyżeczka (10 g)
•ryż brązowy - 2 i 2/3 łyżki (40 g)
•sos sojowy - 2 łyżeczki (10 ml)
•syrop klonowy - 1 łyżeczka (5 ml)
•szparagi - 5 sztuk (150 g)
•sok z cytryny - 1/2 łyżki (3 ml)
•nori liście - 1/3 sztuki (1 g)

PRZYGOTOWANIE
Ryż gotujemy. Posiekaną cebule
podsmażamy na oliwie.
Tofu miksujemy na pastę z musztardą,
sosem sojowym, syropem klonowym,
porwanymi na mniejsze kawałki nori
i czosnkiem. Pastę z tofu mieszamy
z ryżem i cebulą. Formujemy kotleciki.
Pieczemy w piekarniku
w 180 stopniach 10-15 minut.
W połowie czasu kotleciki
przewracamy na drugą stronę. Szparagi
gotujemy w osolonej wodzie na
chrupko, wykładamy na talerz,
skrapiamy sokiem z cytryny
i przyprawiamy np. solą i pieprzem.
Podajemy z kotlecikami.
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Wartość energetyczna:
tłuszcz:
błonnik pokarmowy:
białko ogółem:
węglowodany ogółem:

1997 kcal
69.38 g
54.45 g
74.09 g
283.84 g

Śniadanie (599 kcal)

Gryczanka z pestkami i borówkami
SKŁADNIKI
•pestki dyni łuskane- 2 garście (30 g)
•borówka amerykańska - 4 garście (200g)
•napój sojowy z wapniem i wit. A i D 1 szklanka (200ml)
•płatki gryczane - 2/3 szklanki (60g)

PRZYGOTOWANIE
Płatki gotujemy na napoju
sojowym do miękkości. Pestki
dyni podprażamy na suchej
patelni. Podajemy z owocami
i orzechami.
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2 śniadanie (224kcal)

Chipsy z jarmużu z sezamem
SKŁADNIKI
•sezam, nasiona - 1 i 1/2 łyżki (15 g)
•jarmuż - 5 garści (100 g)
•oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml)
•ulubione przyprawy

PRZYGOTOWANIE
Liście jarmużu mieszamy
dokładnie z oliwą i przyprawami
(solą, wędzoną papryką).
Pieczemy w 150 stopniach
ok. 5-10 minut aż będą chrupkie,
ale nie spalone. Na koniec
dekorujemy sezamem

Obiad (773 kcal)

Fasola zapiekana z jabłkami
SKŁADNIKI
•bulion warzywny 1 i 1/4 szklanki (280 ml)
•fasola biała, nasiona suche 2/3 szklanki (100 g)
•jabłko - 1 sztuka (170g)
•kasza gryczana - 1/2 woreczka (50g)
•oliwa z oliwek - 1 i 1/2 łyżki (15 ml)
•pietruszka, liście - 2 łyżeczki (12 g)
•majeranek, suszony - 1 łyżeczka (3 g)
•natka pietruszki, suszona 1 łyżeczka (3 g)
•siemię lniane - 1/2 łyżki (5 g)

PRZYGOTOWANIE
Fasolę moczymy przez noc,
po czym gotujemy w osolonej
wodzie. Fasolę i pokrojone jabłka
układamy w formie do pieczenia,
a całość podlewamy bulionem
warzywnym połączonym z oliwą,
solą, pieprzem i majerankiem. Całość
zapiekamy ok. 30 minut
w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni. Serwujemy z kaszą
gryczaną posypaną świeżo
zmielonym siemieniem lnianym
i natką pietruszki.
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Kolacja (417 kcal) - 1 porcja

Sałatka z ryżu i fasoli
SKŁADNIKI
•musztarda sarepska - 4 łyżeczki (40g)
•papryka czerwona - 1/3 sztuki (100g)
•pietruszka, liście - 2 łyżeczki (12g)
•natka pietruszki, suszona 1 łyżeczka (3g)
•fasola czerwona, konserwowa - 3/4
szklanki (120g)
•ryż długoziarnisty parboiled 1/2 woreczka (50g)

Wartość energetyczna:
tłuszcz:
błonnik pokarmowy:
białko ogółem:
węglowodany ogółem:

PRZYGOTOWANIE
Ryż gotujemy, łączymy
dokładnie z musztardą
i dodajemy drobno posiekaną
paprykę. Następnie dorzucamy
fasolę (odsączoną i opłukaną pod
bieżącą wodą na sitku), a całość
posypujemy pietruszką.

2013 kcal
63.87 g
51.39 g
75.68 g
304.31 g

UWAGI
1. W przypadku przeliczania wagi składników na miary domowe kierujmy się
rozsądkiem - jest to oczywiście przybliżona wartość.
2. Zioła świeże i suszone często używane są w jednym przepisie i jest to celowe wpływa to na walory smakowe i odżywcze potrawy, dlatego nie pomijajmy ich!
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LISTA ZAKUPÓW
Produkty zbożowe
Chleb graham
Chleb pełnoziarnisty, tradycyjny
Chleb żytni razowy
Kasza gryczana
Kasza jęczmienna, pęczak
Makaron gryczany
Makaron z ciecierzycy
Płatki gryczane
Płatki owsiane
Ryż brązowy
Ryż długoziarnisty parboiled
Tortilla, pełnoziarnista

60 g (2 kromki)
60 g (2 kromki)
290 g (8 i 1/4 kromki)
130 g (1 i 1/3 woreczka)
75 g (3/4 woreczka)
75 g (1 szklanka)
110 g
60 g (2/3 szklanki)
180 g (1 i 2/3 szklanki)
115 g (7 i 2/3 łyżki)
50 g (1/2 woreczka)
62 g (1 sztuka)

Produkty roślinne
Majonez sojowy
Napój sojowy z wapniem i wit. A i D
Napój sojowy niesłodzony, z wapniem i wit. A i D
Tofu tradycyjne Naturalne
Tofu tradycyjne Wędzone
Nori liście

20 g (3/4 łyżki)
940 ml (6 szklanek)
400 ml (1/2 szklanki)
410g (20 i 1/2 łyżki)
175g (8 i 3/4 plastra)
1g (1/3 sztuki)

Cukier i słodycze
Cukier brązowy
Syrop klonowy

10 g (1 łyżka)
5 ml (1 łyżeczka)

Napoje
Sok z cytryny
Sok z limonki
Woda

`

46 ml (7 i 2/3 łyżki)
12 ml ( 2 łyżki)
38 ml (1/6 szklanki)

Warzywa
Bób
Brokuły
Cebula
Cebula czerwona
Ciecierzyca bez zalewy, puszka
Ciecierzyca surowa
Cukinia
Czosnek
Fasola biała, nasiona suche
Fasola biała w puszce
Fasola czerwona, konserwowa
Groszek zielony, konserwowy, bez zalewy
Jarmuż
Kalafior
Kalarepa
Kapusta chińska (pak-choi), surowa
Kiełki brokuła
Kiełki rzodkiewki
Kukurydza, konserwowa
Marchew
Ogórek kwaszony
Ogórek
Ogórki kiszone
Oliwki zielone, marynowane, konserwowe
Papryka czerwona
Papryka żółta
Pietruszka, liście
Pomidor
Pomidor koktajlowy
Pomidory suszone na słońcu, w oleju
Rzodkiewka
Soczewica czerwona, nasiona suche
Szczypiorek
Szparagi
Szpinak
Soczewica gotowana na parze, z puszki

250 g (3 i 1/4 garści)
300 g (2/3 sztuki)
235 g (2 i 1/4 sztuki)
100 g (1 sztuka)
260 g (13 łyżek)
90 g (6 łyżek)
250 g (1 sztuka)
50 g (10 ząbków)
100 g (2/3 szklanki)
20 g
270 g (1 i 2/3 szklanki)
50 g (1/3 szklanki)
100 g (5 garści)
400 g (1/2 sztuki)
150 g (1 sztuka)
200 g (1/2 sztuki)
24 g (3 łyżki)
32 g (4 łyżki)
80 g (1/4 puszki)
280 g (6 i 1/4 sztuki)
60 g (1 sztuka)
170 g (1 sztuka)
60 g (1 sztuka)
20 g (1 łyżka)
350 g (1 i 1/2 sztuki)
150 g (1 sztuka)
72 g (12 łyżeczek)
510 g (3 sztuki)
340 g (17 sztuk)
28 g (4 plastry)
180 g (12 sztuk)
100 g (1/2 szklanki)
100 g (5 sztuk)
150 g (5 sztuk)
100 g (4 garście)
50 g

Owoce, orzechy i nasiona
Agrest
Arbuz
Awokado
Banan
Borówka amerykańska
Chia nasiona
Cytryna
Dynia, pestki, łuskane
Daktyle, suszone
Figi, suszone
Gruszka
Jabłko
Jagody
Maliny
Migdały
Orzechy brazylijskie
Orzechy laskowe
Orzechy nerkowca
Orzechy włoskie
Sezam, nasiona
Siemię lniane
Słonecznik, nasiona, łuskane
Truskawki

75 g (1 i 1/2 garści)
350 g (1 plaster)
80 g (2/3 sztuki)
460 g ( 3 i 3/4 sztuki)
200 g (4 garście)
20 g (2 łyżki)
3 g (1/8 sztuki)
30g (2 garście)
50 g (1 garść)
20 g (1/4 garści)
260 g (2 sztuki)
530 g (3 sztuki)
200 g (1 i 1/2 szklanki)
50 g (1/3 szklanki)
15 g (1 łyżka)
4 g (1 sztuka)
35 g (1 i 1/4 garści)
35 g (1 garść)
50 g (1 i 2/3 garści)
30 g (3 łyżki)
15 g (1 i 1/2 łyżki)
30 g (3 łyżki)
240 g (1 i 2/3 szklanki)

Oleje
Masło sezamowe, tahini
Olej rzepakowy
Oliwa z oliwek

70 g (3 i 1/2 łyżki)
20 ml (2 łyżki)
117 ml (11 i 2/3 łyżki)

Przyprawy
Bazylia, suszona
Bulion warzywny
Curry, w proszku
Cynamon, mielony
Czarna sól
Czosnek, w proszku
Imbir, mielony
Koncentrat pomidorowy, 30%
Kurkuma, mielona
Liść lubczyku suszony
Majeranek, suszony
Musztarda
Musztarda sarepska
Natka pietruszki, suszona
Ocet balsamiczny
Oregano, suszone
Papryka, w proszku
Pieprz biały
Soda oczyszczona
Sos sojowy
Sól morska
Płatki drożdżowe
Koperek

1g (1 łyżeczka)
280ml (1 i 1/4 szklanki)
3g (1 łyżeczka)
2g (1/2 łyżeczki)
3g
3g (1 łyżeczka)
3g (1 łyżeczka)
165g (11 łyżeczek)
2g (1/2 łyżeczki)
3g (1 i 1/2 sztuki)
3g (1 łyżeczka)
20g (2 łyżeczki)
40g (4 łyżeczki)
15g (5 łyżeczek)
6ml (1 łyżka)
3g (1 łyżeczka)
3g (1 łyżeczka)
2g (2 szczypty)
6g (1 i 1/2 łyżeczki)
45ml (9 łyżeczek)
6g (6 szczypt)
30 g (6 łyżek)
5g

