
 Dieta 1800 Grill :-D

Jadłospis

 Wtorek

 Śniadanie (388kcal)

 II śniadanie (164kcal)

 Obiad (443kcal)

 Kolacja (803kcal)

Kanapka Pauli - Ser, Szynka, Jajo, Pomidor, Ogórek (388 kcal) 1 porcja

Koktajl Ulubiony Grega (164 kcal) 1 porcja

Zupa kalafiorowa - Gregu (443 kcal) 1 porcja

Kaszanka Kraina Wędlin - Biedronka (189kcal) 1 sztuka (100g)

Kiełbasa śląska Morliny (210kcal) 1 sztuka (85g)

Kapusta kwaszona (24kcal) 1 i 1/3 szklanki (150g)

Przyprawa grill klasyczny Prymat (26kcal) 2 łyżeczki (12g)

Surówka z kapusty pekińskiej, ogórka zielonego i pora (314 kcal) 2 porcje

Ketchup pikantny Pudliszki (19kcal) 1 łyżka (15g)

Musztarda grillowa Kamis (21kcal) 2 łyżeczki (20g)

Kaszankę razem z kapustą zawinąć w folie aluminiową i wrzucić na grill obok kiełbasy śląskiej (doprawić przyprawami). Do

tego wjeżdża wiaderko zieleniny, ketchup i musztarda.
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 Dieta 1800 Grill :-D

 Składniki:

Chleb żytni - 2 kromki (70g)
Jaja kurze, na twardo - 1 sztuka (50g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90g)
Polędwica sopocka - 2 plastry (24g)
Pomidor - 1/2 sztuki (80g)
Sałata lodowa - 1/8 sztuki (40g)
Ser królewski Sierpc - 1 plaster (18g)

 Składniki:

Banan - 1/2 sztuki (60g)
Jabłko - 1/2 sztuki (90g)
Kiwi - 1 sztuka (75g)
Limonka - 1/4 sztuki (25g)
Szpinak FRITAR - 1 i 2/3 garści (40g)
Woda - 1 i 2/3 szklanki (400ml)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Na chleb położyć sałatę i potem resztę towaru :D

 Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zblenduj i dodaj sok z ćwiartki limonki

PRZEPIS: Kanapka Pauli - Ser, Szynka, Jajo, Pomidor, Ogórek - 1 porcja

PRZEPIS: Koktajl Ulubiony Grega - 1 porcja
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 Dieta 1800 Grill :-D

 Składniki:

Bulion warzywny - 1 i 1/4 szklanki (300ml)
Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Kalafior - 1/4 sztuki (200g)
Koper ogrodowy - 1 łyżeczka (4g)
Mięso mielone wieprzowe z szynki Tesco - 3/4 szklanki
(120g)
Sól Himalajska Sante 350g - 1 łyżeczka (5g)
Śmietana, 12% tłuszczu - 1 łyżka (20ml)
Masło ekstra - 1 plaster (10g)
Ziemniaki - 1 sztuka (100g)

 Składniki:

Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Jogurt naturalny, 3,5g białka/100g - 8 łyżek (200g)
Kapusta pekińska - 1/4 sztuki (200g)
Kukurydza konserwowa Rolnik - 4 łyżki (80g)
Ogórek - 1 sztuka (180g)
Por - 3/4 sztuki (100g)
Pieprz czarny - 2 szczypty (2g)
Sól morska Sante - 2 szczypty (2g)

Jadłospis

 Sposób przygotowania:

Z mięsa mielonego zrób klopsiki (osobiście robię takie po 20g) i wrzuć do rozgrzanego garnka bez tłuszczu i obsmaż je.
Cebulę posiekaj i dorzuć do mięsa wraz z odrobiną masła i podduś 5 minut, dodaj różyczki kalafiora i daj temu jeszcze
kilka minut. Często mieszaj! Podlej bulionem lub wodą. Gdy zupa się zagotuje dodaj ziemniaki pocięte z drobną kostkę.
Gotuj 15 -20 minut. Dodać przyprawy do smaku oraz zahartowaną śmietanę. Podać z posiekanym koperkiem.

 Sposób przygotowania:

Kapustę opłukać i poszatkować, por pokroić w cienkie krążki, cebulę posiekać, ogórka zetrzeć na tarce z dużymi
oczkami i wycisnąć wodę. Wszystkie warzywa wymieszać, dodać kukurydzę konserwową, połączyć z jogurtem
naturalnym, doprawić solą i białym pieprzem.

PRZEPIS: Zupa kalafiorowa - Gregu - 1 porcja

PRZEPIS: Surówka z kapusty pekińskiej, ogórka zielonego i pora - 2 porcje
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 Dieta 1800 Grill :-D

Lista zakupów

 Produkty zbożowe

 Warzywa

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze

Chleb żytni 70g (2 kromki)

Cebula 100g (1 sztuka)

Kalafior 200g (1/4 sztuki)

Kapusta kwaszona 150g (1 i 1/3 szklanki)

Kapusta pekińska 200g (1/4 sztuki)

Koper ogrodowy 4g (1 łyżeczka)

Kukurydza konserwowa Rolnik 80g (4 łyżki)

Ogórek 270g (1 i 1/2 sztuki)

Pomidor 80g (1/2 sztuki)

Por 100g (3/4 sztuki)

Sałata lodowa 40g (1/8 sztuki)

Szpinak FRITAR 40g (1 i 2/3 garści)

Ziemniaki 100g (1 sztuka)

Jogurt naturalny, 3,5g białka/100g 200g (8 łyżek)

Ser królewski Sierpc 18g (1 plaster)

Śmietana, 12% tłuszczu 20ml (1 łyżka)

Jaja kurze, na twardo 50g (1 sztuka)

Kaszanka Kraina Wędlin - Biedronka 100g (1 sztuka)

Kiełbasa śląska Morliny 85g (1 sztuka)

Mięso mielone wieprzowe z szynki Tesco 120g (3/4 szklanki)

Polędwica sopocka 24g (2 plastry)

Masło ekstra 10g (1 plaster)
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 Dieta 1800 Grill :-D

Lista zakupów

 Owoce, orzechy i nasiona

 Napoje

 Przyprawy

Banan 60g (1/2 sztuki)

Jabłko 90g (1/2 sztuki)

Kiwi 75g (1 sztuka)

Limonka 25g (1/4 sztuki)

Woda 400ml (1 i 2/3 szklanki)

Bulion warzywny 300ml (1 i 1/4 szklanki)

Ketchup pikantny Pudliszki 15g (1 łyżka)

Musztarda grillowa Kamis 20g (2 łyżeczki)

Pieprz czarny 2g (2 szczypty)

Przyprawa grill klasyczny Prymat 12g (2 łyżeczki)

Sól Himalajska Sante 350g 5g (1 łyżeczka)

Sól morska Sante 2g (2 szczypty)
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Wtorek

Śniadanie

Kanapka Pauli - Ser, Szynka, Jajo, Pomidor, Ogórek

II śniadanie

Koktajl Ulubiony Grega

Obiad

Zupa kalafiorowa - Gregu

Kolacja

Kaszanka Kraina Wędlin - Biedronka
Kiełbasa śląska Morliny
Kapusta kwaszona
Przyprawa grill klasyczny Prymat
Surówka z kapusty pekińskiej, ogórka zielonego i pora
Ketchup pikantny Pudliszki
Musztarda grillowa Kamis
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