
 Dieta 1600

 Składniki:

Dynia, pestki, łuskane - 2/3 garści (10g)
Szczypiorek - 8 łyżek (40g)
Ogórek - 1 sztuka (180g)
Pomidor - 1 sztuka (170g)
Rzodkiewka - 5 sztuk (75g)
Serek wiejski lekki piątnica - 10 łyżek (200g)
Sól Himalajska Sante 350g - 1/5 łyżeczki (1g)
Cebula dymka - 1 sztuka (20g)
Pieprz biały - 2 szczypty (2g)

Jadłospis

 Poniedziałek

 Śniadanie (380kcal)

 II śniadanie (331kcal)

 Obiad (476kcal)

 Kolacja (406kcal)

 Sposób przygotowania:

Serek wiejski przełożyć do miski. Oczyścić dymkę i rzodkiewki, umyć ogórka, pomidory sparzyć i obrać. Szczypiorek
opłukać.
Rzodkiewki i ogórka pokroić w niewielką kostkę, dymkę w cienkie plastry, pomidory w nieduże kawałki. Szczypiorek
posiekać.
Przygotowane składniki dodać do serka wiejskiego. Dokładnie wymieszać. Doprawić solą i białym pieprzem. Posypać
pestkami dyni. 

foto: Freepik.com

Sałatka z serka wiejskiego i warzyw (380 kcal) 1 porcja

Kanapka z serem i bieluchem (331 kcal) 1 porcja

Pizza z Patelni - Gregu (476 kcal) 1 porcja

Zapieksy na chlebie z Pieczarkami - Gregu (406 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Sałatka z serka wiejskiego i warzyw - 1 porcja
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 Dieta 1600

 Składniki:

Chleb żytni - 2 kromki (70g)
Pomidor - 1/2 sztuki (85g)
Ser królewski Sierpc - 2 plastry (26g)
Serek naturalny bieluch Biomlek - 3 łyżeczki (30g)
Sałata zielona, liście - 2 liście (10g)

 Składniki:

Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Ketchup pikantny Pudliszki - 2 łyżki (30g)
Mąka pszenna pełnoziarnista - pełne ziarno Lubella -
1/3 szklanki (40g)
Olej kokosowy - 1/2 łyżki (5ml)
Pomidor - 1/2 sztuki (90g)
Proszek do pieczenia - 3/4 łyżeczki (3g)
Bazylia, suszona - 2 łyżeczki (2g)
Oregano, suszone - 2/3 łyżeczki (2g)
Pieprz czarny - 2 szczypty (2g)
Ser mozzarella OSM - 1/2 sztuki (60g)
Tuńczyk w sosie własnym - 3 łyżki (60g)
Sól morska Sante - 2 szczypty (2g)
Woda - 1/3 szklanki (80ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Chleb posmarować bieluchem, ułożyć sałatę, ser oraz pokrojonego w plastry pomidora.
 

 Sposób przygotowania:

Mąkę wymieszać w misce z proszkiem do pieczenia i solą. Dodać ciepłą wodę i olej, dokładnie wymieszać, odstawić pod
przykryciem- w tym czasie przygotować dodatki. Cebulę pokroić w piórka, a pomidora w plastry. Na nieprzywierającą
patelnie wylać ciasto i podsmażyć placek przez 4 minuty. Obróć na drugą stronę, posmarować placek ketchupem i
wyłożyć na nim dodatki. Następnie posypać mozzarellą oraz bazylią i oregano. Przykryć patelnię pokrywką i podgrzewać
10-15 minut. 
 

PRZEPIS: Kanapka z serem i bieluchem - 1 porcja

PRZEPIS: Pizza z Patelni - Gregu - 1 porcja
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 Dieta 1600

 Składniki:

Kiełbasa krakowska, sucha - 4 plastry (20g)
Chleb żytni - 2 kromki (70g)
Ketchup pikantny Pudliszki - 2 łyżki (30g)
Pieczarka uprawna, świeża - 7 i 1/2 sztuki (150g)
Ser królewski Sierpc - 2 plastry (26g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Pieczarki podsmażyć na patelni bez tłuszczu. 
Wymieszać pieczarki z ketchupem i doprawić wedle uznania (sól, pieprz, oregano, chili). 
Wyłożyć farsz na chleb, na wierzch położyć kiełbasę krakowską (najlepiej dobrze posiekaną) i ser. 10-15 minut w
piekarniku i gotowe (czas dostosuj do swojego piekarnika)

PRZEPIS: Zapieksy na chlebie z Pieczarkami - Gregu - 1 porcja
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 Dieta 1600

Lista zakupów

 Produkty zbożowe

 Warzywa

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze

 Ryby i owoce morza

 Owoce, orzechy i nasiona

Chleb żytni 140g (4 kromki)

Mąka pszenna pełnoziarnista - pełne ziarno Lubella 40g (1/3 szklanki)

Cebula 25g (1/4 sztuki)

Cebula dymka 20g (1 sztuka)

Ogórek 180g (1 sztuka)

Pieczarka uprawna, świeża 150g (7 i 1/2 sztuki)

Pomidor 345g (2 sztuki)

Rzodkiewka 75g (5 sztuk)

Sałata zielona, liście 10g (2 liście)

Szczypiorek 40g (8 łyżek)

Ser królewski Sierpc 52g (4 plastry)

Ser mozzarella OSM 60g (1/2 sztuki)

Serek naturalny bieluch Biomlek 30g (3 łyżeczki)

Serek wiejski lekki piątnica 200g (10 łyżek)

Kiełbasa krakowska, sucha 20g (4 plastry)

Olej kokosowy 5ml (1/2 łyżki)

Tuńczyk w sosie własnym 60g (3 łyżki)

Dynia, pestki, łuskane 10g (2/3 garści)
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 Dieta 1600

Lista zakupów

 Napoje

 Przyprawy

Woda 80ml (1/3 szklanki)

Bazylia, suszona 2g (2 łyżeczki)

Ketchup pikantny Pudliszki 60g (4 łyżki)

Oregano, suszone 2g (2/3 łyżeczki)

Pieprz biały 2g (2 szczypty)

Pieprz czarny 2g (2 szczypty)

Proszek do pieczenia 3g (3/4 łyżeczki)

Sól Himalajska Sante 350g 1g (1/5 łyżeczki)

Sól morska Sante 2g (2 szczypty)
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Poniedziałek

Śniadanie

Sałatka z serka wiejskiego i warzyw

II śniadanie

Kanapka z serem i bieluchem

Obiad

Pizza z Patelni - Gregu

Kolacja

Zapieksy na chlebie z Pieczarkami - Gregu
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