
W tym numerze dwumiesięcznika „Nie zapominaj o zdrowiu”, wychodzimy naprzeciw wszystkim osobom dbającym o zdrowie 
i szczupłą sylwetkę. Przedstawiamy gotowy, całodzienny jadłospis będący inspiracją i motywacją do zdrowego, ale przede wszyst-
kim urozmaiconego żywienia. Przedstawione propozycje posiłków przeznaczone są dla osób zdrowych. Zawierają wiele sezono-
wych i łatwo dostępnych produktów. Zatem do dzieła!

cAŁkOWiTA kAlORyczNOśĆ jADŁOSPiSu: 1739 kcal

JADŁOSPIS NA LATO

Śniadanie
Kanapki pełnoziarniste z pastą jajeczną z awokado

DieTA

Śniadanie jest posiłkiem, którego bez-
względnie nie możemy opuścić. Powin-
niśmy je zjeść najpóźniej do 2 godzin po 
przebudzeniu. Organizm po nocnym po-
ście potrzebuje odpowiedniej ilości ener-
gii do sprawnego działania. Świetnym wy-
borem na pierwszy w ciągu dnia posiłek są 
jajka. Zawierają one bowiem komplet ami-

Jajka gotujemy na twardo około 10 mi-
nut. Po wystudzeniu  kroimy je drobno, 
dodajemy awokado i rozgniatamy całość 
widelcem (awokado musi być dojrzałe 
i miękkie). Dodajemy posiekaną drobno 
cebulę, musztardę, sos sojowy, sól i pieprz. 
Na koniec dodajemy kilka kropli soku z cy-
tryny, by pasta nie ściemniała i dokładnie 
mieszamy. Pasta powinna mieć konsysten-
cję odpowiednią do smarowania, jeżeli tak 
nie jest możemy dodać więcej musztardy.
Pastę rozsmarowujemy na kanapkach, na 
wierzchu układając sałatę lub szpinak. Por-
cja dla jednej osoby to 2 kromki.

KALoRYCZNoŚĆ 1 poRCJI: 459 kcal

nokwasów egzogennych, czyli takich któ-
re muszą zostać dostarczone z zewnątrz 
razem z pożywieniem. Awokado z kolei 
jest źródłem niezwykle cennych nienasy-
conych kwasów tłuszczowych. Takie śnia-
danie to kopalnia zdrowia!

SKŁADNIKI:

Porcja dla 4 osób

• kromki chleba pełnoziarnistego
• dojrzałe awokado
• 4 jajka
• łyżeczka musztardy
• łyżeczka sosu sojowego
• 1 mała cebula
• sól
• pieprz
• szpinak lub sałata
• sok z cytryny
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II Śniadanie
Leśna fantazja

Wodę kokosową z przepisu można zastą-
pić zwykłą wodą źródlaną. Jednak wspo-
mniana woda kokosowa jest naturalnym 
izotonikiem, który doskonale nawadnia or-
ganizm, co jest ważne szczególnie latem. 

Wszystkie składniki blendujemy aż do uzy-
skania jednolitej konsystencji. Koktajl ser-
wujemy schłodzony.
 
KALoRYCZNoŚĆ 1 poRCJI:  96 kcal

W środku lata, kiedy stragany uginają się 
pod ciężarem dojrzałych owoców i wa-
rzyw, warto korzystać z hojności natury 
i używać w kuchni sezonowych produk-
tów. W tym krótkim czasie królowania 
owoców leśnych przedstawiamy przepis 
na orzeźwiający koktajl z ich udziałem.
 
SKŁADNIKI:

Porcja dla 4 osób  

• 400 ml wody kokosowej
• 150 g malin 
• 150 g jagód 
• 100 g  jeżyn 
• łyżeczka miodu
• 2 łyżki płatków owsianych
• sok z jednej cytryny
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Obiad
Cukinia faszerowana

KALORYCZNOŚĆ 1 PORCJI  575  kcal

Sierpień to doskonały miesiąc na ekspe-
rymentowanie w kuchni z kabaczkiem, 
zwanym częściej cukinią. To właśnie teraz 
jesteśmy w środku sezonu tego niskokalo-
rycznego, ale jakże cennego warzywa. 

• Cukinie przeciąć wzdłuż na pół. Deli-
katnie naciąć nożem brzegi, a następ-
nie łyżką wydrążyć gniazda nasienne. 
Miąższ pokroić w kostkę. Cebulę po-
kroić w piórka, zeszklić na łyżce masła 
klarowanego. Dodać mięso mielone 
i podsmażyć przez chwilę. Następnie 
pokrojoną w kostkę paprykę, pomi-
dora i cukinię dodać do przygotowy-
wanego farszu i dusić do miękkości. 

• W międzyczasie ugotować kaszę ja-
glaną. Do garnka wsypać ¾ szklanki 
kaszy, wlać 1,5 szklanki wody, posolić 
i gotować do miękkości. Kasza po-
winna wchłonąć całą wodę. 

• Do podsmażonego farszu dodać 
ugotowaną kasze jaglaną, doprawić 
dwoma ząbkami czosnku, papryka-
mi, sosem sojowym, kurkumą, solą 
i pieprzem. 

• Farsz nałożyć do wydrążonej cu-
kinii i zapiekać około 15 minut 
w 180° w piekarniku. Po tym czasie 
na wierzch położyć cienko pokrojoną 
mozzarellę i piec do rozpuszczenia się 
sera, około 2 minuty. 

• Tak przygotowaną cukinię podawać 
z domowym sosem czosnkowym: jo-
gurt naturalny wymieszać z łyżeczką 
musztardy, odrobiną soku z cytryny 
i wyciśniętym ząbkiem czosnku. Do-
prawić do smaku sosem sojowym, 
pieprzem i solą.

KALoRYCZNoŚĆ 1 poRCJI:  575  kcal

SKŁADNIKI:

Porcja dla 4 osób

• 4 średnie cukinie
• ½ kilograma drobiowego mięsa mie-

lonego
• szklanka suchej kaszy jaglanej
• 2 średnie cebule
• 1 czerwona papryka
• 1 pomidor
• 150 g mozzarelli
• jogurt naturalny
• masło klarowane
• 3 ząbki czosnku
• papryka słodka mielona
• papryka ostra mielona
• kurkuma
• sos sojowy
• sok z cytryny
• musztarda
• sól
• pieprz
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Przekąska
Sok owocowo-warzywny
Smoothies, koktajle i soki owocowe, jak 
i warzywne są świetnym sposobem na do-
starczenie sobie dużej dawki witamin. Nie-
jednokrotnie trudno ułożyć jadłospis tak, 
by zawierał wszystkie niezbędne składniki, 
dlatego warto włączyć je do codziennej 
diety.  To istna bomba odżywcza!

SKŁADNIKI:

Porcja dla 2 osób

• 2 pomarańcze
• 2 średnie marchewki
• 1 jabłko
• 1 burak

Warzywa i owoce dokładnie umyć. Poma-
rańcze obrać. Z jabłek wydrążyć gniazda 
nasienne. Wszystkie składniki pokroić na 
mniejsze kawałki. Przy użyciu sokowirówki 
lub wyciskarki wycisnąć sok. Wymieszać. 

KALoRYCZNoŚĆ 1 poRCJI: 185 kcal
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Kolacja
Lekka sałatka z kurczakiem i orzechami
Kolacja to również obowiązkowy punkt 
dnia. Należy jeść ją około 3 godzin przed 
snem. Zapomnijmy o radach jedzenia ko-
lacji o 18 i dopasujmy jej czas do naszego 
indywidualnego rytmu dnia. Posiłek powi-
nien być jednak lekki - świetnie sprawdzi 
się w tej roli właśnie sałatka.

SKŁADNIKI:

Porcja dla 2 osób

• 75 g rukoli 
• 1 filet z kurczaka (200 g)
• 8 pomidorków koktajlowych
• 1 cebula czerwona
• garść orzechów włoskich (40 g)
• sos sojowy 
• cytryna
• oliwa
• musztarda francuska gruboziarnista
• sól
• pieprz
• kurkuma
• papryka słodka
• masło klarowane

Warzywa umyć i osuszyć. Rukolę umieścić 
w misce. Pomidorki przeciąć na ćwiartki 
i dodać do rukoli. Cebulę pokroić w piórka 
i również dorzucić do sałatki. Przygotować 
dressing: 2 łyżki oliwy wymieszać z łyżecz-
ką musztardy, łyżeczką sosu sojowego, 
odrobiną soku z cytryny, solą i pieprzem. 
Tak przygotowany sos wlać do sałaty i do-
kładnie wymieszać. Kurczaka wymieszać 
z przyprawami (sól, pieprz, kurkuma, pa-
pryka, łyżeczka sosu sojowego). Smażyć 
3-4 minuty z każdej strony na łyżce masła 
klarowanego. Mięso pokroić na paski i uło-
żyć na sałacie. Orzechy włoskie rozgnieść 
rękoma i posypać wierzch potrawy. 

KALoRYCZNoŚĆ 1 poRCJI: 424 kcal

VeRONikA ulANeckA
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