
 Dieta 1700

 Składniki:

Jaja kurze - JEDNO średnie jajko (60g) - 2 sztuki (100g)
Masło - 1/3 plastra (3g)

Jadłospis

 Niedziela

 Śniadanie (515kcal)

 Drugie śniadanie (265kcal)

 Obiad (468kcal)

 Kolacja (445kcal)

 Sposób przygotowania:

Usmaż na maśle jajecznice

Jajecznice na maśle (2 jajka) (162 kcal) 1 porcja

Sałatka z serkiem wiejskim, szynką i warzywami - Gregu (353 kcal) 1 porcja

Kanapka z serem i bieluchem (265 kcal) 1 porcja

Gulasz z kurczaka z papryką i cebulą (406 kcal) 1 porcja

Mizeria - Gregu (62 kcal) 1 porcja

Tortilla z Kurczakiem - Gregu (445 kcal) 1 porcja

PRZEPIS: Jajecznice na maśle (2 jajka) - 1 porcja
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 Dieta 1700

 Składniki:

Kiełbasa krakowska, sucha - 6 plastrów (30g)
Papryka czerwona - 1/4 sztuki (60g)
Pomidor - 1 sztuka (170g)
Pieprz czarny - 2 szczypty (2g)
Rzodkiewka - 3 sztuki (45g)
Serek wiejski Piątnica - 10 łyżek (200g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Sałata zielona, liście - 2 liście (10g)

 Składniki:

Chleb razowy Benus - 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)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Paprykę, szynkę oraz rzodkiewki pokrój w kostkę. Sałatę porwij na mniejsze kawałki. Wymieszaj wszystkie składniki.

 Sposób przygotowania:

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

PRZEPIS: Sałatka z serkiem wiejskim, szynką i warzywami - Gregu - 1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z serem i bieluchem - 1 porcja
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 Dieta 1700

 Składniki:

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry - 1/2 sztuki (100g)
Cebula - 1 sztuka (105g)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Kasza gryczana - 2/3 woreczka (60g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (120g)
Papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Kminek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Liście kolendry, suszone - 1/3 łyżeczki (1g)
Majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Papryka, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)

 Składniki:

Ogórek - 1 sztuka (180g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/2 łyżeczki (3g)
Śmietana, 12% tłuszczu - 1 i 1/3 łyżki (25ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Kaszę ugotować al dente. Kurczaka pokroić na małe kawałki, dodać przyprawy, posiekany czosnek i podsmażyć bez
oliwy. Dodać pokrojoną w piórka cebulę oraz pokrojoną w kostkę paprykę. Zalać małą ilością wody. Dusić, aż papryka
będzie miękka i powstanie z niej sos. Podawać z kaszą.

 Sposób przygotowania:

Ogórka umyj, obierz ze skórki (lub nie) i pokrój w cieniutkie plasterki. Dodaj do nich śmietanę, sól i pieprz. Porządnie
wymieszaj.

PRZEPIS: Gulasz z kurczaka z papryką i cebulą - 1 porcja

PRZEPIS: Mizeria - Gregu - 1 porcja
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 Dieta 1700

 Składniki:

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry - 1/2 sztuki (100g)
Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Ketchup pikantny Pudliszki - 2 łyżki (30g)
Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5ml)
Pomidor - 1/2 sztuki (80g)
Przyprawa gyros Prymat - 1 łyżeczka (6g)
Oregano, suszone - 2 łyżeczki (6g)
Sałata lodowa - 1/8 sztuki (30g)
Tortilla pszenna Carrefour - 1 sztuka (60g)
Ogórki konserwowe - 1/3 sztuki (20g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Tortille posmaruj ketchupem i posyp ziołami. 
Połóż trochę pociętej sałaty, następnie podsmażonego kurczaka pociętego w paski w przyprawie gyros oraz warzywa.
Zawiń i szamaj :D

PRZEPIS: Tortilla z Kurczakiem - Gregu - 1 porcja
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 Dieta 1700

Lista zakupów

 Produkty zbożowe

 Warzywa

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze

 Przyprawy

Chleb razowy Benus 70g (2 kromki)

Kasza gryczana 60g (2/3 woreczka)

Tortilla pszenna Carrefour 60g (1 sztuka)

Cebula 130g (1 i 1/4 sztuki)

Czosnek 5g (1 ząbek)

Ogórek 180g (1 sztuka)

Ogórki konserwowe 20g (1/3 sztuki)

Papryka czerwona 180g (3/4 sztuki)

Pomidor 335g (2 sztuki)

Rzodkiewka 45g (3 sztuki)

Sałata lodowa 30g (1/8 sztuki)

Sałata zielona, liście 20g (4 liście)

Ser królewski Sierpc 26g (2 plastry)

Serek naturalny bieluch Biomlek 30g (3 łyżeczki)

Serek wiejski Piątnica 200g (10 łyżek)

Śmietana, 12% tłuszczu 25ml (1 i 1/3 łyżki)

Jaja kurze całe 100g (2 sztuki)

Kiełbasa krakowska, sucha 30g (6 plastrów)

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 200g (1 sztuka)

Masło ekstra 3g (1/3 plastra)

Oliwa z oliwek 5ml (1/2 łyżki)

Ketchup pikantny Pudliszki 30g (2 łyżki)
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 Dieta 1700

Lista zakupów

Kminek, suszony 1g (1/3 łyżeczki)

Liście kolendry, suszone 1g (1/3 łyżeczki)

Majeranek, suszony 1g (1/3 łyżeczki)

Oregano, suszone 6g (2 łyżeczki)

Papryka chili, w proszku 1g (1/3 łyżeczki)

Papryka, w proszku 1g (1/3 łyżeczki)

Pieprz czarny 4g (4 szczypty)

Przyprawa gyros Prymat 6g (1 łyżeczka)

Sól biała 5g (3/4 łyżeczki)

Tymianek, suszony 1g (1/3 łyżeczki)
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Niedziela

Śniadanie

Jajecznice na maśle (2 jajka)
Sałatka z serkiem wiejskim, szynką i warzywami - Gregu

Drugie śniadanie

Kanapka z serem i bieluchem

Obiad

Gulasz z kurczaka z papryką i cebulą
Mizeria - Gregu

Kolacja

Tortilla z Kurczakiem - Gregu
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