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Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem : Na patelni podduszamy szpinak (225g) , 

dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, sól i pieprz. Dwa żółtka dodajemy do szpinaku. 

Białka ubijamy na sztywno. Pianę dodajemy delikatnie do szpinaku, a następnie mąkę. 

Wylewamy na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia i pieczemy 15 minut w 190 

stopniach C. Przestygnięty placek smarujemy serkiem wymieszanym z chrzanem na to 

układamy łososia. Zwijamy jak roladę i zawijamy w folię spożywczą wsadzamy do lodówki 

na kilka godzin.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Jaja kurze całe 118 2*sztuka (kl. wagowa L) 164.0 

Serek naturalny Figura 5%- Turek 200 5 czubata łyżka 176.0 

Chrzan 10 łyżeczka 6.7 

ŁOSOŚ WĘDZONY NA ZIMNO 100 2*porcja 162.0 

Szpinak mrożony liście- Hortex 225 0.50 opakowania 31.5 

Czosnek 3 mały ząbek 4.4 

Mąka żytnia, typ 720 10 lekko czubata łyżka 32.7 

Masło ekstra 10 łyżeczka czubata 73.5 

Suma:  676   650.8 

 

PORCJA:  

Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem : Na patelni podduszamy szpinak (225g) , 

dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, sól i pieprz. Dwa żółtka dodajemy do szpinaku. 

Białka ubijamy na sztywno. Pianę dodajemy delikatnie do szpinaku, a następnie mąkę. 

Wylewamy na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia i pieczemy 15 minut w 190 

stopniach C. Przestygnięty placek smarujemy serkiem wymieszanym z chrzanem na to 

układamy łososia. Zwijamy jak roladę i zawijamy w folię spożywczą wsadzamy do lodówki 

na kilka godzin. Porcja 170 g.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Jaja kurze całe 30 1/2 * sztuka (kl. wagowa L) 41.7 

Serek naturalny Figura 5%- Turek 50 1.25 * czubata łyżka 44.0 

Chrzan 3 1/4 * łyżeczka 2.0 

ŁOSOŚ WĘDZONY NA ZIMNO 25 1/2 * porcja 40.5 

Szpinak mrożony liście- Hortex 56 1/4 * 0.50 opakowania 7.8 

Czosnek 1 1/4 * mały ząbek 1.5 

Mąka żytnia, typ 720 3 1/4 * lekko czubata łyżka 9.8 

Masło ekstra 3 1/4 * łyżeczka czubata 22.1 

Suma:  171   169.4 
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Sałatka gyros: Kurczaka podsmażyć. Warzywa pokroić. Sałatę podrzeć na mniejsze kawałki. 

Majonez wymieszać z jogurtem i keczupem z dobrym składem np. Synbio (dostępny w 

sklepie Piotr i Paweł). Wymieszać.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Kapusta pekińska 60 4*garść 7.2 

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 50 
 

49.5 

Cebula 35 
 

10.5 

Majonez domowy z olejem rzepakowym 25 łyżka lekko czubata 178.5 

Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 46 2*łyżka 27.6 

Sos keczup 8 łyżeczka 7.4 

Ogórek kwaszony 60 3*mała sztuka 6.6 

Papryka 115 1/2 szt. 32.2 

Pomidor 192 średnia sztuka 28.8 

Suma:  591   348.3 

 

Sałatka z makaronu ryżowego z kurczakiem : Makaron ryżowy ugotować. Mięso z piersi 

kurczaka natrzeć ziołami i upiec w piekarniku, po wystudzeniu pokroić w kostkę. Paprykę i 

ogórka pokroić. Składniki wymieszać z majonezem.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Makaron ryżowy nitki - Tao Tao 30 1/4 opakowania 109.7 

Kapusta pekińska 15 garść 1.8 

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 100 porcja 99.0 

Fasola czerwona, konserwowa 20 1 łyżka 21.2 

Papryka 115 1/2 szt. 32.2 

Majonez lekki Hellmanns 10 2*łyżeczka 28.0 

Ogórek kwaszony 60 3*mała sztuka 6.6 

Suma:  350   298.5 

TORTILLA Z PASTĄ Z CIECIERZYCY I OGÓRKIEM : Tortillę posmaruj pastą, posyp 

sałatą, pokrojonym ogórkiem i szczypiorkiem. Tortillę najlepiej przygotować samodzielnie w 

domu, przepis przy pastach. 

PASTA Z CIECIERZYCY I KONCENTRATU POMIDOROWEGO: Zmiksuj razem 

odsączoną z zalewy ciecierzycę ( 1 puszka ) z koncentratem pomidorowym ( 1 mały słoiczek) 

i 100 gram. jogurtu naturalnego. Dopraw do smaku solą, pieprzem i ostrą papryką. 

SMACZNEGO ( 3 porcje)  

produkt lub potrawa 
waga 

[g] 
miara domowa 

energia 

[kcal] 

tortilla pełnoziarnista 60 1 sztuka 199.2 

Koncentrat pomidorowy, 30% 26 0.33 * 1 mały słoiczek 23.9 

Cieciorka ( ciecierzyca) konserwowa - 

Rolnik 
86 0.33 * puszka 119.5 
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Jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 33 
 

18.3 

Papryka ostra w proszku 1 
0.33 * szczypta do 

smaku 
3.2 

Ogórek 60 1/3 sztuki 7.8 

sałata - Mix sałat Romano LIDL 40 garstka 7.2 

Suma:  306   379.1 

 

Frytki marchewkowo-pietruszkowe z dipem : Warzywa kroimy w słupki, skrapiamy w 

oliwie i mieszamy aby je pokryła, dodajemy przyprawy ulubione, wykładamy na blaszkę 

wyłożoną papierem do pieczenia i pieczemy 20 min w 200C. 

Do tego dip z jogurtu z czosnkiem i koperkiem.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Marchew 100 2 szt 27.0 

Pietruszka, korzeń 100 
 

38.0 

Czosnek 1 1 ząbek 1.5 

Koper ogrodowy 15 łyżka 3.9 

Oliwa z oliwek 10 2 łyżeczki 88.2 

Jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 180 2*1/2 kubka 99.9 

Suma:  406   258.5 
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Falafel : Ciecierzycę, cebulę i czosnek zblendować, wyrobić na jednorodną masę, dodać 

przyprawy, natkę i mąkę. Mieszamy i formujemy kulki, obtaczany sezamem. Papier do 

pieczenia delikatnie smarujemy olejem, kotleciki pieczemy w 180 st. C do zarumienienia. 

Podajemy z sałatką z surowych warzyw.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Cieciorka ( ciecierzyca) konserwowa - Rolnik 150 
 

208.5 

Cebula 70 mała sztuka 21.0 

Czosnek 3 mały ząbek 4.4 

Pietruszka, liście 12 4*łyżeczka 4.9 

Pieprz 1 szczypta do smaku 0.0 

Sól 1 szczypta do smaku 0.0 

Papryka słodka mielona 1 do smaku 0.0 

Soda oczyszczona 1 szczypta 0.0 

Sok z cytryny 6 1 łyżka 1.5 

Mąka żytnia, typ 1400 24 dwie łyżki 74.4 

Sezam, nasiona 13 łyżka 82.2 

Suma:  282   396.9 

Frittata z twarogiem i brokułami: Wszystkie warzywa siekamy na drobniejsze kawałki. 

Wszystko razem łączymy w miseczce wraz z twarogiem (mielonym), jajkiem i białkami, 

dodajemy przyprawy i staramy się dokładnie wymieszać składniki. Najłatwiej najpierw 

twarożek wymieszać z jajami. 

Małą formę na tarte wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy masę, rozprowadzamy 

łyżką.  

 

Całość powinna zapiekać się około 30 minut w temperaturze 180 stopni. 

Jeżeli warzywa puszczą za dużo wody (często dzieje się tak z pomidorami) można piec nieco 

dłużej, lub włączyć termoobieg i poczekać aż wierzch frittaty będzie "suchy". 

Możemy też usmażyć na patelni posmarowanej kroplą oleju. Smażymy pod przykryciem, pod 

koniec odparowujemy wodę. Smacznego :) 

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Ser twarogowy chudy 100 
 

99.0 

Jaja kurze całe 56 średnie 77.8 

Białko jaja kurzego 70 z 2 jaj 34.3 

Papryka czerwona 40 0,25 szt 11.2 

Cukinia 40 ok 5 cm 6.0 

Cebula 40 mała 12.0 

Pomidor 100 pół średniego 15.0 

bazylia świeża 2 szczypta 0.0 

jałowiec 1 szczypta 2.6 

Sól biała 3 pół płaskiej łyżeczki 0.0 

Brokuły 50 ok 3 rózyczki 13.5 
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Suma:  502   271.4 

 

Sałatka z kaszy jaglanej po grecku: Kaszę ugotować wg przepisu na opakowaniu. Pomidory 

suszone posiekać, fetę pokroić w kostkę. Ostudzoną kaszę wymieszać z pomidorami serem i 

oliwkami. Polać oliwą. Doprawić do smaku solą, pieprzem suszonym tymiankiem oraz 

posiekaną natką pietruszki. Podawać na liściach sałaty.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Kasza jaglana 54 3*łyżka 186.8 

Pomidory suszone w oliwie 30 3*1 sztuka 62.1 

Oliwki zielone marynowane, konserwowe 25 10 sztuk 31.3 

Ser typu "Feta" 21 10 kosteczek 45.2 

Pietruszka, liście 3 łyżeczka 1.2 

Oliwa z oliwek 8 łyżka 70.6 

Suma:  141   397.2 

 

Przepisy na pasty, które możemy podać z domowymi nachos, lub z pieczywem:  
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Pasta pietruszkowa: Pietruszkę ugotować na bardzo miękko. Zblendować z chrzanem oraz 

oliwą z oliwek. Dodać posiekaną natkę pietruszki, sól oraz pieprz. Wymieszać.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Pietruszka, korzeń 92 duża sztuka 35.0 

Chrzan 20 2*łyżeczka 13.4 

Pietruszka, liście 6 2*łyżeczka 2.5 

Oliwa z oliwek 8 łyżka 70.6 

Suma:  126   121.5 

Pasta z soczewicy i pomidorów : Pasta z soczewicy i pomidorów: Soczewicę ugotuj. 

Zmiksuj na gładko z resztą składników.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Soczewica czerwona, nasiona suche 30 2*łyżka 98.1 

Pasta Tahini<> 12 płaska łyżka 79.1 

Sól 1 szczypta do smaku 0.0 

Pieprz 1 szczypta do smaku 0.0 

Czosnek 1 do smaku 1.5 

Pomidory suszone w oliwie 30 3 sztuki 62.1 

Suma:  75   240.8 
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Pasta z avokado i jajka: Wszystko razem zmiksować na jednolitą masę, doprawić solą i 

pieprzem.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Cebula 10 plaster 3.0 

Czosnek 2 ząbek mały 2.9 

Sok cytrynowy 5 łyżeczka 1.5 

Awokado 70 pół sztuki 112.0 

Jaja gotowane 50 sztuka 54.5 

Suma:  137   173.9 

Naleśniczki orkiszowe: Składniki połączyć, wymieszać, smażyć najlepiej na beztłuszczowej 

patelni. Naleśniki możemy podać w formie tortilli lub nachos (naleśniki skrapiamy oliwą z 

oliwek wymieszaną z ziołami i pieczemy 6-10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni 

C). 

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

mąka orkiszowa 130 szklanka 416.0 

Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 250 szklanka 127.5 

Jaja kurze całe 59 sztuka (kl. wagowa L) 82.0 

Olej rzepakowy uniwersalny 8 łyżka 70.7 

Sól 1 szczypta do smaku 0.0 

Suma:  448   696.2 
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Przepisy na słodkości:  

 

Ciasteczka owsiane Zuzy: Ciasteczka owsiane - zjeść 2 sztuki 

 

Płatki wymieszać z rozgniecionym bananem i tartym jabłkiem, dodać cynamon i żurawinę. 

Piec 30-40 minut w temperaturze 180 stopni.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Płatki owsiane 260 2*szklanka (np.górskie) 951.6 

Jabłko 188 średnia sztuka 86.5 

Banan 115 średnia sztuka 109.3 

Żurawina, suszona 36 3 łyżka 110.9 

cynamon mielony 4 łyżeczka 9.9 

Suma:  603   1268.2 
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Rafaello z kaszy jaglanej : 1. Kaszę (pół szklanki) płuczemy pod zimną i wrzącą wodą, a 

następne wsypujemy do garnka. 

2. Do kaszy dolewamy mleko migdałowe (szklanka) i gotujemy na bardzo małym ogniu do 

momentu, aż kasza wchłonie całe mleko! To istotne, bo jeśli wasza kasza będzie rzadka, kulki 

nie udadzą się. 

3. W międzyczasie na patelni podprażamy wiórki kokosowe (80g) do momentu, gdy nabiorą 

pomarańczowego koloru. 

4. Do ugotowanej gorącej kaszy od razu dodajemy wiórki kokosowe - mieszamy. 

5. Następnie dodajemy łyżeczkę masła oraz łyżkę miodu - ponownie mieszamy. 

6. Dodajemy także kilka kropel aromatu migdałowego. 

7. Jeszcze ciepłą masę nabieramy łyżką i formujemy kulki, które obtaczamy w pozostałych 

wiórkach kokosowych (20g) 

8. Kulki układamy - jedna obok drugiej i schładzamy w lodówce. 

 

Przepis na całość - ok. 20 sztuk.  

produkt lub potrawa waga [g] miara domowa energia [kcal] 

Wiórki kokosowe 100 szklanka 606.0 

Mleko migdałowe 200 szklanka 60.0 

Kasza jaglana 90 pół szklanki 311.4 

Miód pszczeli 35 łyżka 113.4 

Masło ekstra 10 łyżeczka czubata 73.5 

Suma:  435   1164.3 

 


