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23.12
ŚNIADANIE
Pasta z awokado i serem feta 455 kcal
chleb żytni razowy – 3 kromki [93g]

awokado, obrane – 1/2 sztuki [70g]

ogórek kiszony – 1 sztuka [60g]

ser feta – plaster [20g]

sok ze świeżej cytryny – 3 łyżki [21g]

oliwa z oliwek - łyżka [10g]

pieprz, mielony – szczypta [1g]

oregano suszone – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Obierz awokado. Przełóż do miseczki i ugnieć z oliwą, sokiem. 

Wymieszaj z cząstkami sera i przypraw. Pastę rozsmaruj na 

pieczywie. Na wierzchu ułóż plasterki ogórka. 

II ŚNIADANIE
Ciastka bananowe z rodzynkami 261 kcal
banan, obrany – mała sztuka [80g]

płatki owsiane – 3 łyżki [30g]

orzechy nerkowca - łyżka [10g]

rodzynki – łyżeczka [5g]

cynamon mielony – 2 szczypty [2g]

JAK TO ZROBIĆ?
Rozgniecionego banana wymieszaj dokładnie z cynamonem. 

Dodaj zmielone płatki i orzechy. Wymieszaj z rodzynkami. 

Blaszkę w piekarniku wyłóż papierem do pieczenia. Z masy 

ułóż dwa ciastka. Piecz przez 15 minut w 150*C.

OBIAD 
Kurczak pieczony i surówka z buraczków 527 kcal
noga (udo) kurczaka z kością – 1 sztuka [188g]

burak, ze skórką - średnia sztuka [133g]

batat, obrany – mała sztuka [150g]

jabłko, obrane – 1/2 małej sztuki [50g]

orzechy włoskie – 2 sztuki [8g]

pietruszka, liście – 3 łyżki [12g]

olej rzepakowy – łyżeczka [5g]

oliwa z oliwek - łyżeczka [5g]

Pieprz, mielony – szczypta [1g]

sól - szczypta [1g]

oregano suszone - szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Mięso natrzyj olejem i oregano. Mięso ułóż w naczyniu 

żaroodpornym w 180’C. Ugotuj burak w skórce. Następnie 

ostudź, obierz i zetrzyj na tarce. Wymieszaj z tartym jabłkiem, 

natką pietruszki, orzechami i oliwą. Danie zjedz z ugotowanym 

batatem. 

PODWIECZOREK 
Zielony koktajl ryżowy 197 kcal
Kiwi, obrane - mała sztuka [80g]

szpinak - duża porcja [20g]

migdały – 3 łyżeczki [15g]

mleko (napój) ryżowe – 1/3 szklanki [80g]

jabłko, obrane – 1/2 małej sztuki [50g]

JAK TO ZROBIĆ?

Obierz kiwi. Zmiksuj wszystkie składniki z napojem ryżowym.  

KOLACJA
Omlet z cukinią i pieczarkami 367 kcal
jaja kurze – 2 sztuki

cebula, poszatkowana – łyżka [10g]

pieczarki – 3 małe sztuki [30g]

cukinia - 1/4 sztuki [60g]

olej rzepakowy – 3 łyżeczki [15g]

oregano suszone - szczypta [1g]

sól biała - szczypta [1g]

pieprz czarny - szczypta [1g]

kurkuma mielona - szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywną pianę. 

Następnie wymieszaj z żółtkami, pieprzem i kurkumą.  

Na głębokiej patelni lekko podduś na oleju cebulę. Następnie 

dodaj plastry cukinii i pieczarek. Przypraw. Kiedy lekko zmiękną 

zalej wszystko masą jajeczną. Piecz w niskiej temperaturze pod 

przykryciem, aż masa jajeczna się zsiądzie. 



24.12
ŚNIADANIE
Płatki owsiane ze śliwką i wiórkami 410 kcal
płatki owsiane – 6 łyżek [60g]

śliwki suszone - 5 sztuk [15g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – kubeczek [150g]

cynamon mielony – 2 szczypty [2g]

wiórki kokosowe – łyżka [10g]

JAK TO ZROBIĆ?

Płatki i śliwki włóż do miseczki. Zalej gorącą wodą do wysokości 

płatków. Odstaw na 10 minut. Następnie dodaj jogurt, posyp 

wiórkami i cynamonem.

II ŚNIADANIE
Przekąska
Migdały - garść [30g]  

JAK TO ZROBIĆ?
Zjedz migdały.

Wigilijna zupa grzybowa (10 porcji) 
1 porcja – miseczka [ok. 200 ml]

korzeń pietruszki, obrany – średnia sztuka [50g]

marchew, obrana – mała sztuka [60g]

grzyby, suszone – 2 garści [ok. 50g]

seler korzeniowy, obrany – mały kawałek na zupę [60g]

pieprz czarny – 3 szczypty [2g]

sól biała – 2 szczypty [2g]

liść laurowy – 2 listki [1g]

ziele angielskie całe – ok.3 ziarenka [1g]

cebula, obrana – 2 średnie sztuki [150g]

woda – [2,0 l]

czosnek - mały ząbek [3g]

JAK TO ZROBIĆ?
Grzyby opłucz pod bieżącą, zimną wodą. Włóż je do miseczki  

i zalej wodą (ok. 250g). Następnie odstaw na ok. 8 godzin  

(np. na noc). Cebulę obierz i przekrój na ćwiartki. Nabij cząstki 

na widelec i opiecz po kilka sekund nad ogniem (np. nad 

kuchenką gazową). Do dużego garnka przelej grzyby wraz 

z wodą w której się moczyły. Dodaj przyprawy (oprócz soli). 

Włóż obrane warzywa, opaloną cebulę i zmiażdżony ząbek 

czosnku. Kiedy wywar zacznie wrzeć zmniejsz temperaturę. 

Gotuj, aż grzyby i warzywa będą miękkie. W trakcie gotowania 

możesz dodać szklankę wody jeżeli wywar mocno wyparuje. 

Kiedy wszystkie warzywa będą miękkie a wywar będzie miał 

intensywny kolor dodaj sól. Zdejmij z ognia. Przecedź wywar. 

Grzyby mogą się przydać do uszek. 

Uszka grzybowe do zupy (10 porcji) 
1 porcja – 4 sztuki [40g]

mąka pszenna – szklanka [150g]

woda – mniej niż 1/2 szklanki [100g]

cebula, obrana - mała sztuka [70g]

pieprz czarny – 2 szczypty [2g]

sól biała – 2 szczypty [2g]

bułka tarta – 2 łyżki [20g]

grzyby, suszone – 2 garści [50g] lub grzyby odcedzone z zupy 

olej rzepakowy – 2 łyżki [20g]

JAK TO ZROBIĆ?

Przygotuj farsz: Jeżeli masz grzyby z zupy grzybowej to użyj 

ich, jeżeli nie przygotuj grzyby od początku. Grzyby dobrze 

umyj. Odstaw na kilka godzin, aż nasiąknął. Przelej wszystko do 

garnka i gotuj, aż będą miękkie. Odcedź dobrze na sitku lub 

ręcznie.

Cebulę podduś na łyżce oleju. Następnie delikatnie wymieszaj 

grzyby z cebulą i przyprawami. Wyłóż cebulę i grzyby na deskę 

do krojenia i drobno je poszatkuj. Następnie przełóż do miski  

i wymieszaj z bułką tartą.

Przygotuj ciasto na uszka. Mąkę przesiej przez sito, dodaj do 

niej wodę (dodawaj partiami) i szczyptą soli. Wyrabiaj ciasto, 

aż będzie miało sprężystą konsystencję. Jeśli będzie za rzadkie 

podsyp odrobiną mąki, jeżeli będzie za suche dodaj wodę. 

Rozwałkuj je i wykrój cienki placek. Wykrawaj małą szklaneczką 

krążki. Nałóż niewielką ilość farszu ułóż na krążkach i zlepiaj  

w uszka. Gotowe wrzuć na wrzącą wodę z odrobiną soli. 

Zamieszaj drewnianą łyżką, aby nie przywarły do dna garnka. 

Kiedy uszka wypłyną wyjmij je na półmisek i skrop olejem.

wigilia



wigilia
Pierogi z kapustą i grzybami (10 porcji)
1 porcja – ok. 4 pierogi 

mąka pszenna – ok. 2 szklanki [300g]

olej rzepakowy – 3 łyżki [30g]

woda (do ciasta pierogowego) – ok. ¾ szklanki [180g]

grzyby, suszone – ok. 3 garści [80g]

kapusta kiszona – porcja [800g]

cebula – 2 średnie sztuki [150g]

pieprz mielony – 2 szczypty [2g]

sól – 2 szczypty [2g]

JAK TO ZROBIĆ?

Przygotuj farsz: Grzyby opłucz i namocz w wodzie przez całą 

noc. Następnego dnia wszystko przelej do garnka i ugotuj 

grzyby do miękkości. Opłukaną i odsączoną kapustę posiekaj 

na mniejsze cząstki. Ugotuj ją w wodzie z grzybów, aż będzie 

miękka. Poszatkowaną cebulę zeszklij na oleju (2 łyżki). Kapustę 

wymieszaj z ugotowanymi grzybami, cebulą i przypraw.

Ciasto: Mąkę przesiej przez sitko, dodaj do niej wodę, połącz  

z łyżeczką oleju i szczypty soli. Wyrabiaj ciasto, aż będzie miało 

sprężystą konsystencję. Jeśli będzie za rzadkie posyp odrobiną 

mąki, jeżeli się nie klei dodaj odrobinę wody. Dobrze zagnieć. 

Rozwałkuj je i wykrój cienkie krążki. Nałóż niewielką ilość farszu 

na krążki i zalepiaj. Ulepione pierogi wrzuć delikatnie do garnka 

z wrzącą, posoloną wodą. Zamieszaj lekko drewnianą łyżką. 

Kiedy pierogi wypłyną na powierzchnię delikatnie wyjmij je na 

półmisek. Skrop łyżeczką oleju.

Dorsz po grecku (10 porcji) 
Nałóż 1 porcję – 4 łyżki [210g]

dorsz, świeży bez skóry – 8 małych płatów [800g]

cebula, obrana – 1 sztuka [120g]

marchew, obrana – 4 duże sztuki [400g]

pietruszka korzeń, obrana – 2 małe sztuki sztuka [100g]

seler korzeniowy, obrany – mała sztuka [100g]

puree z pomidorów – 1,5 szklanki [360g]

pietruszka, liście – 4 łyżki [16g]

papryka, mielona – 3 szczypty [3g]

olej rzepakowy – 4 łyżki [40g]

pieprz czarny – 3 szczypty [3g]

sól – 3 szczypty [3g]

chili pieprz cayenne – 2 szczypty [2g]

mleko, 2% tłuszczu – ¼ szklanki [60g]

JAK TO ZROBIĆ?
Warzywa korzeniowe obierz i zetrzyj na tarce z cebulę. Cebulę 

podduś na niewielkiej ilości oleju. Następnie dodaj cząstki 

przyprawionej ryby. Podsmaż rybę delikatnie z obu stron. Dodaj 

resztę warzyw i pozostały olej. Możesz lekko podlać wodą. 

Kiedy warzywa będą miękkie dodaj pomidory (wymieszanymi 

z mlekiem) i przypraw do smaku. Poczekaj, aż wszystko 

zgęstnieje. Udekoruj natką pietruszki.

Sałatka jarzynowa z groszkiem (10 porcji)
Nałóż 1 porcję - 4 łyżki [ok. 120g] 

ziemniak, ze skórką – 2 średnie sztuki [270g]

marchew, ze skórką – 4 małe sztuki [330g]

pietruszka korzeń, ze skórą – średnia sztuka [70g]

seler korzeniowy, ze skórką – mała sztuka [100g]

jaja kurze – 2 sztuki 

ogórek kiszony - 2 średnie sztuki [100g]

jabłko, obrane – duża sztuka [180g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 5 łyżek [100g]

sok ze świeżej cytryny – 3 łyżki [21g]

cebula, obrana – mała sztuka [50g]

pieprz czarny – 3 szczypty [3g]

papryka, mielona – 2 szczypty [2g]

sól biała – 2 szczypty [2g]

pietruszka, liście – 6 łyżek [24g] opcjonalnie 

majonez – pełna łyżka [25g]

ugotowany groszek zielony, bez zalewy - szklanka [150g]

JAK TO ZROBIĆ?

Ziemniaki, marchew, seler i pietruszkę ugotuj do miękkości. 

Ostudź, obierz i pokrój w kostkę. Następnie dodaj obrane  

i pokrojone w kostkę ogórek, cebulę, ugotowane jajka  

i jabłko. Wymieszaj z zielonym groszkiem. Jogurt wymieszaj  

z majonezem, poszatkowaną natką i przyprawami.  

Wymieszaj sos z sałatką.



wigilia
Sałatka śledziowa z buraczkami i rukolą (10 porcji)
1 porcja – ok. 2 łyżki [ok. 55g]

burak – średnia sztuka [150g]

orzechy włoskie – 6 sztuk [24g]

cebula, obrana – 2 łyżki poszatkowanej [20g]

śledź marynowany-  3 średnie płaty [240g]

por, oczyszczony – 1/2 małej sztuki [60g]

sok ze świeżej cytryny – 4 łyżki [25g]

oliwa z oliwek – 2 łyżki [20g]  

rukola – mała garść [10g]

sól biała – 1 szczypta [1g]

pieprz czarny - 1 szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Śledzie wymocz w wodzie. Ugotuj buraka ze skórką. Obierz  

i pokrój w cienkie plasterki. Wymieszaj z poszatkowanym 

porem, cebulą, rukolą i przyprawami. Skrop sokiem i oliwą.  

Na wierzchu ułóż pokrojone w cząstki śledzie. Posyp 

pokruszonymi orzechami.

Karp na cukinii (10 porcji) 
1 porcja – ok. 3 łyżki [88g]

karp świeży, bez skóry – 5 filetów [500g]

Pieprz, mielony – 2 szczypty [2g]

sól biała - 2 szczypty [2g]

cukinia, ze skórą - średnia sztuka [330g]

sok ze świeżej cytryny – 1/5 szklanki [50g]

olej rzepakowy – 3 łyżki [30g]

oliwa z oliwek – łyżka [10g]

tymianek suszony – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Rybę podziel na mniejsze filety. Natrzyj przyprawami i sokiem. 

Odstaw na kilka godzin do lodówki. Następnie podsmaż lekko  

z dwóch stron na oleju. Cukinię pokrój w plastry i ułóż  

w naczyniu żaroodpornym. Skrop oliwą i tymiankiem i ułóż na 

wierzchu kawałki ryby. Możesz lekko podlać wodą. Piecz  

w piekarniku w 150’C, aż ryba będzie gotowa. 

Sałatka śledziowa z jabłkiem (10 porcji) 
1 porcja – 2 łyżki [60g]

śledź marynowany – 3 średnie płaty [240g]

jabłko, obrane – średnia sztuka[150g]

ogórek kiszony – 2 małe sztuki [100g]

por, oczyszczony – 1/4 małej sztuki [30g]

musztarda – łyżka [25g]

oliwa z oliwek - łyżka [10g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 2 łyżki [40g]

pieprz, mielony – 2 szczypty [2g]

pietruszka, natka – 3 łyżki [12g]

JAK TO ZROBIĆ?

Płaty śledziowe dobrze wymocz w wodzie. Następnie dobrze 

je odsącz i pokrój w mniejsze cząstki. Jabłko i ogórki obierz 

i pokrój w kostkę. Por oczyść i poszatkuj. Wymieszaj w.w. 

składniki. Z oliwy, musztardy, jogurtu i przypraw zrób dip. 

Warzywa wymieszaj w miseczce, zalej dipem i udekoruj natką. 

Kapusta z grzybami (10 porcji)
1 porcja – 3 łyżki [90g]

kapusta kiszona - porcja [700g]

grzyby suszone – garść [25g]

marchew, obrana – mała [60g]

cebula, obrana – mała sztuka [70g]

olej rzepakowy – 3 łyżeczki [15g]

pieprz czarny - 3 szczypty [3g]

sól biała - 2 szczypty [2g]

kminek, mielony – 1/2 łyżeczki [2g]

śliwki suszone – 5 sztuk [15g]

JAK TO ZROBIĆ?

Grzyby opłucz i namocz w wodzie przez całą noc. Następnego 

dnia wszystko przelej do garnka i ugotuj grzyby do miękkości. 

Zachować wodę po gotowaniu grzybów. Marchew zetrzyj 

na tarce. Kapustę płucz w zimnej wodzie i dobrze odsącz. 

Następnie pokrój na mniejsze cząstki. Ugotuj ją w wodzie 

z grzybów, aż będzie miękka. W połowie gotowania dołóż 

marchewkę i pokrojone w pokrojone śliwki. Poszatkowaną 

cebulę zeszklij na oleju. Pod koniec gotowania dodaj do 

kapusty cebulę, ugotowane grzyby, przypraw i zamieszaj.  

Gotuj, aż marchew będzie miękka.



wigilia
Kompot z owoców suszonych (10 porcji)
1 porcja – 1 szklanka [220g]

śliwki suszone – 20 sztuk [60g]

jabłka, suszone – 15 plastrów [75g]

gruszki suszone – 7 plastrów [37g]

daktyle, suszone – 3 sztuki [13g]

gałka muszkatołowa, mielona – szczypta [1g]

goździki – 1/2 łyżeczki [3g]

cynamon mielony – 1/2 łyżeczki [3g]     

woda – [2,0 l]

JAK TO ZROBIĆ?

Owoce włóż do garnka i zalej wodą. Gotuj na małym ogniu,  

aż owoce będą miękkie. Kompot podawaj lekko ciepły.  

Do szklanek wlej kompot razem z owocami. 

Sernik prosty i szybki z granatem (20 porcji) inspirowane 
książką FIT AND SWEET
1 porcja – plaster [70g]

ser twarogowy półtłusty – 2 kostki [400g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – ok. 1,5 szklanki [400g]

jaja kurze całe – 4 sztuki 

ksylitol – 5 łyżek [50g] 

budyń w proszku – 2 opakowania [70g]

czekolada gorzka - tabliczka [100g]

granat – 6 łyżek [90g]

JAK TO ZROBIĆ?
Ser zmiel w maszynce do mięsa. Żółtka dokładnie zmiksuj 

z serem. Następnie dodaj jogurt, budyń i ksylitol. Zmiksuj 

ponownie. Ważne aby masa nie miała grudek. Białka ubij na 

sztywno. Wymieszaj delikatnie masę z białkami. Tortownicę 

wyłóż papierem do pieczenia. Wyłóż masę i piecz w rozgrzanym 

piekarniku (w temperaturze 180’C przez około 30 - 40 minut). 

Po upieczeniu sernik zostaw w piekarniku aby powoli wystygł. 

Czekoladę roztop w kąpieli wodnej. Sernik udekoruj roztopioną 

czekoladą i kuleczkami granata.

Ciasto makowe aromatyczne (12 porcji) inspirowane 
książką FIT AND SWEET
1 porcja – [53g]

mak niebieski – szklanka [200g]

daktyle, suszone – 10 sztuk [45g]

morele, suszone – 10 sztuk [56g]

migdały – 5 łyżek [50g]

sok ze świeżej pomarańczy – 1/2 szklanki [125g]

orzechy włoskie –  5 sztuk [20g]

cynamon mielony – 2 szczypty [2g]

goździki mielone – szczypta [1g]

białko jaja kurzego – 4 sztuki

olej rzepakowy – łyżka [10g]   

skórka pomarańczowa, samodzielnie starta – łyżeczka [5g]

JAK TO ZROBIĆ?

Mak przepłucz, zalej wodą i odstaw na całą noc. Morele  

i daktyle rano zalej świeżym sokiem i mocz przez 2 godziny. 

Następnie odcedzony mak i owoce z sokiem lekko zmiel  

w robocie kuchennym. Do masy dodaj pokruszone orzechy, 

przyprawy i świeżo startą skórką z pomarańczy. Ubij białka 

na sztywno i delikatnie wymieszaj z masą makową. Foremkę 

wyłóż papierem do pieczenia i rozsmaruj olej. Wyłóż ciasto do 

foremki i piecz przez 80 minut w temperaturze 160’C. Jeżeli 

masz piekarnik z termoobiegiem obserwuj ciasto, żeby się nie 

przypiekło.



boże narodzenie
ŚNIADANIE 
Sałatka śledziowa z buraczkami i rukolą – 4 łyżki [110g]
chleb żytni razowy – 2 kromki [62]

ogórek konserwowy – średnia sztuka [70g]

szynka z indyka, gotowana – 2 plastry [30g]

jajko – 1 sztuka 

JAK TO ZROBIĆ?
Jajko ugotuj na miękko. Zjedz chleb z wędliną, ogórkiem  

i sałatkę.

II ŚNIADANIE
Sernik prosty i szybki z granatem
2 porcje – 2 kawałki [130g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zjedz ciasto.

OBIAD
Schab z pieczarkami, sałatka z pomarańcza, granatem  
i szpinakiem, ziemniaki
ziemniaki, obrane – 2 sztuki [200g]

koperek – łyżeczka [3g]

PODWIECZOREK 
Ciasto
dowolny kawałek ciasta – [ok. 80g]

kompot z owoców suszonych* – kubeczek [150g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zjedz ciasto i wypij kompot.

KOLACJA
Kapusta z grzybami i śliwkami
3 porcje – 9 łyżek [280g]

chleb żytni razowy – 2 kromki [32g]

JAK TO ZROBIĆ?

Odgrzej kapustę i zjedz z pieczywem. 

Schab z pieczarkami (10 porcji)
1 porcja - [115g] 

schab wieprzowy, chudy, bez kości – 10 plastrów [800g]

musztarda – 2 łyżki [50g]

olej rzepakowy – 4 łyżki [40g]

cebula, obrana – średnia sztuka [100g]

pieczarka biała – 8 średnich sztuk [150g]

majeranek suszony – 2 szczypty [2g]

liść laurowy – 2 liście [1g]

papryka, mielona – 3 szczypty [3g]

sól biała – szczypta [1g]

pieprz czarny – 3 szczypty [3g]

ziele angielskie mielone – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Mięso natrzyj czosnkiem, pieprzem, majerankiem, olejem  

i odstaw na kilka godzin do lodówki. Mięso wyjmij i pokrój  

w cienkie plastry. Na głębokiej patelni podduś cebulę  

z dodatkiem oleju. Następnie dodaj plasterki pieczarek. 

Następnie dodaj mięso, resztę przypraw i zalej szklanką wody. 

Po 10 minutach dodaj musztardę i przypraw. Duś aż mięso 

będzie miękkie. Podlewaj niewielką ilością wody co jakiś czas. 

Sałatka pomarańczy, granatem i rzodkiewką (10 porcji) 
Nałóż 2 porcje – 1 szklankę [190g]

pomarańcza – 4 małe pomarańcze [600g]

granat, kuleczki – 8 łyżek [120g]

sok ze świeżej cytryny – 1/5 szklanki [50g]

rukola – 2 duże garści [50g]

słonecznik – 4 łyżki [40g]

JAK TO ZROBIĆ?
Obrane pomarańcze pokój w plastry, wymieszaj z plasterkami 

liśćmi i granatem. Skrop sokiem i posyp prażonym słonecznikiem.

Danie zjedz z ugotowanymi ziemniakami z koperkiem. 



26.12
ŚNIADANIE
Sałatka jarzynowa z groszkiem*
2 porcje – 8 łyżek [260g]

Schab z pieczarkami* 
1 porcja – 1 plaster [120g]

Chrzan – łyżeczka [5g]

JAK TO ZROBIĆ?

Zjedz sałatkę i schab z chrzanem. Zjedz z pieczywem. 

II ŚNIADANIE
Sałatka pomarańczy, granatem i rzodkiewką*
2 porcje – ok. 1 szklanka [190g]

JAK TO ZROBIĆ?

Zjedz sałatkę. 

OBIAD 
Dorsz po grecku*  
2 porcje – [430g] 

ziemniaki, obrane – 2 średnie sztuki [200g]

JAK TO ZROBIĆ?
Odgrzej rybę z jarzynami. Zjedz z ugotowanymi ziemniakami. 

Deser – zjedz mały kawałek dowolnego ciasta. 

PODWIECZOREK 
Ciasto i gorące kakao
Kakao, gorzkie – 1/2 łyżeczki [3g]

Mleko, 2 % tłuszczu – 1/2 szklanki [125g]

Ciasto makowe aromatyczne* 
1 porcja [57g]

JAK TO ZROBIĆ?

Mleko podgrzej z kakao. Wypij kakao i zjedz ciasto.  

KOLACJA
Wigilijna zupa grzybowa*
1 porcja – miseczka [240g]

Uszka grzybowe*
2 porcje, ok. 8 uszek [80g]

JAK TO ZROBIĆ?

Odgrzej zupę. Przelej do talerza i dodaj uszka.

27.12
ŚNIADANIE
Jogurt z płatkami i granatem 450 kcal
cynamon mielony – 2 szczypty [2g]

orzechy włoskie – 4 sztuki [16g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – ¾ szklanki [180g]

granat – 4 łyżki [60g]

płatki owsiane – 5 łyżek [50g]

JAK TO ZROBIĆ?

Płatki wymieszaj z jogurtem. Odstaw na 10 minut. Następnie 

dodaj cynamon i orzechy. Posyp granatem.

II ŚNIADANIE
Sernik prosty i szybki z granatem* 150 kcal 
1 porcja – kawałek [65g]

mandarynki, obrane – 2 sztuki [100g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zjedz ciasto i mandarynki. 

OBIAD
Schab z pieczarkami*, kaszą gryczaną i brokułami 615 kcal
1 porcja – [120g]

kasza gryczana, sucha – 6 łyżek [60g]

brokuły – miseczka [200g]

słonecznik, prażony na suchej patelni – łyżka [10g]

olej rzepakowy – łyżka [10g]

natka pietruszki – 2 łyżki [8g]

JAK TO ZROBIĆ?
Odgrzej mięso. Ugotuj kaszę i wymieszaj ze słonecznikiem. 

Brokuły ugotuj na parze i zjedz jako dodatek do obiadu. Skrop 

oliwą i udekoruj natką. 



27.12
PODWIECZOREK 
Baton i migdały 227 kcal
Baton Be Raw piernikowy – 1 sztuka [40g]

migdały – łyżka [10g]

JAK TO ZROBIĆ?

Zjedz baton i migdały.

KOLACJA
Pierogi z kapustą i grzybami* 329 kcal
1 porcja – 6 sztuk [240g]

pieprz – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Ogrzej na parze lub ugotuj w wodzie pierogi i popieprz.

ŚNIADANIE
Jajka sadzone z pomidorami i awokado 415 kcal 
jaja kurze całe – 2 sztuki

awokado, obrane – 1/2 sztuki [70g]

pomidor - średnia sztuka [200g]

chleb żytni razowy – 2 kromki [62g]

bazylia suszona – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Jajka zrób na sadzone na patelni bez tłuszczu. Przełóż na talerz 

i ułóż wkoło plasterki pomidora i awokado. Przypraw. Zjedz z 

pieczywem. 

II ŚNIADANIE 
Koktajl szpinak - pomarańcza 200 kcal
szpinak – średnia garść [30g]

pomarańcza, obrana – mała sztuka [150g]

mleko/napój ryżowy – 1/3 szklanki [80g]

orzechy nerkowca – łyżka [10g]

płatki owsiane – 1 łyżka [10g]

JAK TO ZROBIĆ?

Obierz pomarańczę. Zmiksuj wszystkie składniki.

OBIAD
Potrawka z soczewicy i pieczarek z ryżem 532 kcal
soczewica, gotowana, bez soli - 3/4 szklanki [135g]

cebula, plasterki – 1/2 małej sztuki [35g]

marchew, obrana - średnia sztuka [105g]

pieczarka biała – 3 średnie sztuki [54g]

olej rzepakowy – 3 łyżeczki [15g] | pieprz czarny – 2 szczypty [2g]

tymianek suszony - szczypta [1g]

bazylia suszona - szczypta [1g]

ryż brązowy, suchy – 5 łyżek [50g]

JAK TO ZROBIĆ?

Poszatkowaną cebulę podduś na oleju. Po chwili dodaj 

plasterki pieczarek. Po kilku minutach dodaj startą marchewkę 

i przypraw. Pod koniec dodaj ugotowaną soczewicę wymieszaj. 

Danie zjedz z ugotowanym ryżem.

28.12

PODWIECZOREK
Cynamonowe grzanki 232 kcal 
chleb graham – 2 kromki [50g]

mleko, 2% tłuszczu – 1/5 szklanki [50g]

cynamon mielony – 3 szczypty [3g]

gałka muszkatołowa, mielona – szczypta [1g]

miód pszczeli – łyżeczka [14g]

banan, obrany – 1/3 średniej sztuki [40g]

JAK TO ZROBIĆ?
Mleko wlej do głębokiego talerza. Dodaj przyprawy. Pieczywo 

namocz w mleku. Następnie opiecz z dwóch stron na patelni 

bez tłuszczu. Przełóż na talerz i udekoruj plasterkami banana  

i miodem. 

KOLACJA
Twarożek ze szczypiorkiem i słonecznikiem 367 kcal 
ser twarogowy półtłusty – 1/2 kostki [100g]

pomidor – średnia sztuka [200g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 3 łyżki [60g]

oliwa z oliwek – łyżka [10g] | słonecznik – 2 łyżeczki [10g]

szczypiorek – 3 łyżki [24g] | pieprz czarny – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Ser rozrób z jogurtem. Wkrój kawałki pomidora. Przypraw  

i posyp sezamem. Zjedz z pieczywem.



29.12
ŚNIADANIE
Płatki owsiane z jogurtem i kakao 455 kcal 
płatki owsiane – 5 łyżek [50g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 1/2 szklanki [125g]

orzechy laskowe – łyżka [16g]

cynamon mielony – 2 szczypty [2g]

kakao gorzkie, proszek – 1/2 łyżeczki [3g]

banan, obrany – mała sztuka [80g]

JAK TO ZROBIĆ?

Jogurt wymieszaj z kakao i przyprawami. Płatki zalej jogurtem. 

Następnie dodaj orzechy i ułóż plasterki banana. 

II ŚNIADANIE
Ciasto i mandarynka 189 kcal
Mandarynka, obrana - średnia sztuka [50g]  

Ciasto makowe aromatyczne* – 1 kawałek [53g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zjedz ciasto i mandarynkę.

OBIAD 
Indyk, sałatka z selera i ananasa 612 kcal 
mięso z piersi indyka, bez skóry – porcja [150g] 

ananas, obrany – plastry [90g] 

seler korzeniowy, obrany – mała sztuka [100g] 

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 4 łyżki [80g] 

śliwki suszone – 2 sztuki [4g] 

olej rzepakowy – łyżka [10g] 

sok ze świeżej cytryny – 3 łyżki [21g] 

pieprz, mielony – szczypta [1g] 

orzechy włoskie – 3 sztuka [12g] 

sól – szczypta [1g] 

ryż brązowy, suchy – 5 łyżek [50g] 

oregano suszone – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Mięso natrzyj oregano, pieprzem i olejem. Podsmaż na patelni 

grillowej. Obrany seler zetrzyj na tarce. Następnie wymieszaj  

z jogutrem, cząstkami ananasa i śliwek. Skrop sokiem z cytryny 

i posyp pokruszonymi orzechami. Zjedz z ugotowanym ryżem. 

PODWIECZOREK 
Koktajl z jarmużu i jabłka 168 kcal
jarmuż, świeży – garść [20g]

jabłko – mała sztuka [100g]

sok ze świeżej pomarańczy – 1/3 szklanki [80g]

siemię lniane – 3 łyżeczki [15g]

woda – ¼ szklanki [60g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zmiksuj wszystkie składniki z wodą. 

KOLACJA
Pierogi i sałatka z ogórkiem kiszonym i rzodkiewką 367 kcal
Pierogi Wigilijne, mrożone* - 4 sztuki [ok. 160g]

ogórki kiszone – 2 małe sztuki [100g]

rzodkiewki – 2 średnie sztuki [40g]

cebula, obrana – 2 łyżki poszatkowanej [20g]

oliwa z oliwek – łyżka [10g]

pieprz czarny – szczypta [1g]

papryka, mielona – szczypta [1g]

sezam – łyżeczka [5g]

JAK TO ZROBIĆ?
Cebulę poszatkuj. Pozostałe warzywa pokrój w plasterki. 

Wszystko wymieszaj, przypraw i skrop oliwą. Posyp lekko 

podprażonym sezamem. 

Odmroź 4 pierogi. Ugotuj je we wrzącej wodzie. Zjedz z sałatką.



29.12 30.12
ŚNIADANIE
Kasza jaglana z pomarańczą 459 kcal
kasza jaglana, sucha – 6 łyżek [60g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 5 łyżek [100g]

pomarańcza, obrana – 2/3 sztuki [100g]

migały – 2 łyżki [20g]

nasiona chia, suszone – łyżeczka [5g]

cynamon – 2 szczypty [2g]

JAK TO ZROBIĆ?
Kaszę ugotuj z chia w niewielkiej ilości wody. Cały czas mieszaj, 

aby kasza się nie przypaliła. Przełóż wszystko do miseczki  

i wymieszaj z jogurtem i posyp pokruszonymi migdałami. 

Obierz dokładnie pomarańczę i wkrój do jaglanki.

II ŚNIADANIE
Aromatyczny koktajl z mango 178 kcal
mango, obrane – 1/3 sztuki [80g]

mleko (napój) ryżowe – 1/2 szklanki [125g]

wiórki kokosowe – 2 łyżeczki [10g]

cynamon mielony – szczypta [1g]

goździki mielone – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Obierz mango. Zmiksuj mleko ze wszystkim składnikami. 

Schłodź przed podaniem.

OBIAD
Kurczak w sosie marchewkowo - kokosowym 595 kcal
mięso z piersi kurczaka, bez skóry – porcja [120g]

marchew, obrana – średnia [80g]

groszek zielony, mrożony - 3 łyżki [45g]

olej rzepakowy - łyżeczka [5g]

mleczko kokosowe – ok. 4 łyżki [80g]

kasza bulgur, sucha – ok. 6 łyżek [60g]

pietruszka, liście – 2 łyżki [8g]

sól biała – szczypta [1g]

pieprz czarny - szczypta [1g]

papryka, mielona - szczypta [1g]

curry w proszku – 2 szczypty [2g]

JAK TO ZROBIĆ?

Mięso pokrój w cząstki i przypraw. Podduś na patelni z olejem. 

Dodaj mleczko kokosowe. Kiedy mięso będzie upieczone 

dodaj marchew pokrojoną w plastry. Mieszaj cały czas  

i dodaj kilka łyżek wody aby marchew była miękka. Pod koniec 

dodaj groszek. Danie podawaj z ugotowaną kaszą i udekoruj 

zieleniną.

PODWIECZOREK 
Grzanki z pomidorami i mozzarellą 249 kcal
mozzarella – plaster [30g]

pomidor – mała sztuka [100g]

oliwa z oliwek – 1 łyżeczka [5g]

bazylia świeża – 2 łyżki [10g]

chleb graham – 2 małe kromki [42g]

pieprz czarny – szczypta [1g]

oregano suszone – szczypta [1g] 

JAK TO ZROBIĆ?
W miseczce wymieszaj plasterki pomidora z bazylią, oliwą, 

tartym serem i przyprawami. Na pieczywie rozłóż sałatkę. 

Kromki włóż do nagrzanego piekarnika. Piecz, aż ser lekko się 

rozpuści.

KOLACJA
Pasta z ciecierzycy i nerkowców 331 kcal 
cieciorka ugotowana – 1/2 szklanki [120g]

oliwa z oliwek – łyżeczka [5g]

sok ze świeżej cytryny – 3 łyżki [21g]

orzechy nerkowca – 2 łyżki [20g]

pieprz czarny, mielony – szczypta [1g]

papryka mielona – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Orzechy namocz w ciepłej wodzie na godzinę. Odsącz i zmiksuj 

z ugotowaną cieciorką i resztą składników. Możesz dodać 

troszkę wody aby uzyskać bardziej kremową konsystencję.  

Zjedz łyżeczką.



sylwester
ŚNIADANIE
Placki bananowo - kakaowe z ananasem 469 kcal
banan, obrana - mała sztuka [80g]

jaja kurze – 1 sztuka

olej rzepakowy – łyżka [10g]

płatki owsiane - 3 łyżki [30g]

kakao gorzkie, proszek – 1/2 łyżeczki [3g]

ananas, obrany – 2 plastry [60g]

mleko, 2% tłuszczu – 2 łyżki [40g]

migdały - łyżka [10g]

JAK TO ZROBIĆ?
Ugnieć banana i zmiksuj z olejem, płatkami i kakao. Placki 

usmaż na patelni bez tłuszczu. Placki zjedz z kawałkami ananasa 

i pokruszonymi orzechami. 

II ŚNIADANIE
Zielony koktajl 125 kcal
Be Raw Smoothie Detox Cool Greens - 1 butelka [250g]

JAK TO ZROBIĆ?
Wypij koktajl. 

OBIAD
Indyk pieczony z cukinią i burakiem 506 kcal 
sezam – 1/2 łyżeczki [2g]

mięso z piersi indyka, bez skóry – porcja [120g]

cukinia – 1/2 średniej sztuki [120g]

kasza bulgur, sucha – 5 łyżek [50g]

musztarda – łyżeczka [14g]

oliwa z oliwek – 3 łyżeczki [15g]

pietruszka, liście – 2 łyżki [8g]

czosnek – mały ząbek [3g]

pieprz, mielony – 2 szczypty [2g]

sól – szczypta [1g]

curry w proszku – szczypta [1g]

burak, obrany – 1 sztuka [100g]

JAK TO ZROBIĆ?
Mięso natrzyj łyżeczką oliwą, wyciśniętym czosnkiem, 

musztardą i przyprawami. Odstaw na noc do lodówki.  

Do naczynia żaroodpornego włóż plasterki buraka, cukini 

i indyka. Skrop oliwą. Piecz w piekarniku, aż mięso będzie 

miękkie. Kaszę ugotuj na sypko i wymieszaj z poszatkowaną 

natką. Udekoruj sezamem. 

WIECZÓR 
Guacamole z warzywnymi łódeczkami (4 porcje)
Nałóż sobie 1 porcję – ok. 3 łyżki [90g]

awokado miękkie, obrane – 1 sztuka [140g]

sok ze świeżej cytryny – 4 łyżki [25g]

papryka czerwona – 1/2 średniej sztuki [75g]

cykoria – 1 mała [60g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 2 łyżki [40g]

oliwa z oliwek – łyżeczka [5g]

pieprz czarny – 2 szczypty [2g]

chili w proszku – szczypta [1g]

sól - szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Awokado ugnieć z sokiem z cytryny, jogurtem i przyprawami. 

Paprykę pokrój w szerokie paski. Liście cykorii oddziel od 

siebie. Pastę zjedz za pomocą warzyw. 

 
Koreczki z mozzarellą i oliwką (4 porcji) 
Nałóż 1 porcję – 2 koreczki [60g]

mozzarella, małe kuleczki – 8 sztuk [56g]

pomidorki koktajlowe – 8 sztuk [160g]

bazylia świeża – 8 listków [5g]

oliwki bez pestek – 8 sztuk [22g] 

JAK TO ZROBIĆ?

Nadziej po jednym pomidorku, listku bazylii i kulce sera na 

każdą wykałaczkę. Na koniec nadziej po oliwce. 



sylwester sylwester
Lody z masłem orzechowym i polewą malinową (6 porcji) 
Zjedź 1 porcję – miseczkę [172g] 

banan, obrany – 3 średnie sztuki [360g]

masło orzechowe BeRaw smooth – 6 łyżek [60g]

mleko sojowe – niecała szklanka [200g]

miód pszczeli – 3 łyżeczki [42g]

maliny, mrożone – porcja [240g]

czekolada gorzka – 4 kostki [20g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zmiksuj obrany banan z mlekiem, masłem i miodem. Wymieszaj 

z pokruszoną czekoladą. Włóż do kubeczka i zamroź. Przed 

podaniem lody polej podgrzanymi w garnuszku malinami.

Sałatka z łososiem i papryką (5 porcji) 
Zjedz 1 porcję – szklanka [170g]

łosoś, świeży – filet [250g] 

pomidory koktajlowe – ok. 10 sztuk [250g]

szpinak – duża garść [40g]

oliwa z oliwek – 3 łyżeczki [15g]

papryka czerwona – duża sztuka [188g]

orzechy włoskie – 5 sztuki [20g]

ocet balsamiczny – 5 łyżeczek [25g]

sok ze świeżej cytryny – 4 łyżki [25g]

pieprz czarny – szczypty [2g]

czosnek – mały ząbek [4g]

tymianek suszony – 2 szczypty [2g]

Północ: szampan – kieliszek [100ml]

JAK TO ZROBIĆ?
Rybę natrzyj czosnkiem i tymiankiem. Wyłóż do naczynia 

żaroodpornego naczynia i upiecz, aż będzie miękka. Ostudź  

i podziel na mniejsze części. Wymieszaj pokrojone warzywa  

(i szpinak) z łososiem. Przypraw. Dodaj oliwę, sok, ocet  

i pokruszone orzechy.



1.01
ŚNIADANIE
Jajecznica i kanapki z awokado 467 kcal 
jaja kurze całe - 3 sztuka

olej rzepakowy - łyżeczka [5g]

pieprz czarny - szczypta [1g]

sól biała - szczypta [1g]

szczypiorek - 3 łyżki [24g]

chleb żytni razowy – 2 kromki [62g]

awokado – ¼ sztuki [35g]

oliwki zielone - 5 sztuk [13g]

JAK TO ZROBIĆ?

Roztrzep jajka z olejem i przyprawami. Przelej wszystko na 

rozgrzaną patelnię. Cały czas mieszaj drewnianą łyżką. Pod 

koniec dodaj szczypiorek. Na pieczywie rozsmaruj awokado  

i udekoruj pokrojonymi oliwkami. 

II ŚNIADANIE
Sałatka z łososiem i papryką* 222 kcal
1 porcja – szklanka [170g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zjedz sałatkę.

OBIAD 
Makaron z pesto i awokado 573 kcal 
makaron pełnoziarnisty, suchy – szklanka [70g] 

awokado, obrane – 1/3 sztuki [50g] 

oliwa z oliwek – 3 łyżeczki [15g] 

pietruszka, liście – 3 łyżki [12g] 

pomidorki koktajlowe – 5 sztuk [100g] 

sok ze świeżej cytryny – 2 łyżki [12g] 

czosnek – mała sztuka [3g] 

chili w proszku – szczypta [1g] 

słonecznik – 3 łyżeczki [15g]

JAK TO ZROBIĆ?

Oliwę zmiksuj z natką, czosnkiem i sokiem. Wymieszaj 

powstałe pesto z ugotowanym makaronem. Dodaj pokojone 

pomidorki i awokado. Przypraw. Słonecznik upraż na suchej 

patelni i posyp makaron.

PODWIECZOREK 
Lody z masłem orzechowym i polewą malinową* 195 kcal
1 porcja – szklanka [150g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zjedz lody.

KOLACJA
Twarożek z selerem naciowym 330 kcal 
ser twarogowy półtłusty – 1/2 kostki [100g]

kefir, 2% tłuszczu – 1/2 szklanki [125g]

seler naciowy – sztuka [30g]

pieprz czarny – szczypta [1g]

papryka, mielona – szczypta [1g]

słonecznik, nasiona – 2 łyżeczki [10g]

chleb żytni razowy – kromka [30g]

JAK TO ZROBIĆ?
Twaróg wymieszaj z kefirem i pokrojonym selerem. Przypraw  

i posyp słonecznikiem. Zjedz z pieczywem.



1.01 2.01
ŚNIADANIE
Kakaowa jaglanka ze śliwką 442 kcal
kasza jaglana, sucha – 6 łyżek [60g]

śliwki, suszone – 4-5 sztuk [15g]

wiórki kokosowe – 2 łyżki [20g]

kakao gorzkie, proszek – łyżka [10g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 3 łyżki [60g]

cynamon mielony – 2 szczypty [2g]

JAK TO ZROBIĆ?
Kaszę jaglaną ugotuj na wodzie. Następnie dodaj cynamon, 

kakao i dobrze wymieszaj. Następnie dodaj cząstki śliwek 

(bez pestek). Podduś, aż lekko zmiękną. Przełóż jaglankę do 

miseczki. Na koniec udekoruj jogurtem i wiórkami.

II ŚNIADANIE
Jogurt z miodem i cynamonem 232 kcal
jogurt naturalny, 2% tłuszczu – kubek [200g]

miód pszczeli – łyżeczka [14g]

migdały – łyżka [10g]

cynamon mielony – 2 szczypty [3g]

JAK TO ZROBIĆ?
Jogurt wymieszaj z cynamonem i pokruszonymi migdałami. 

Polej miodem. 

OBIAD
Risotto z pieczarkami i groszkiem 541 kcal
ryż brązowy, suchy – 5 łyżek [50g]

cebula, obrana – 2 łyżki poszatkowanej [20g]

olej rzepakowy – 2 łyżki [20g]

pieczarka biała – 3 średnie sztuki [50g]

słonecznik – 2 łyżki [20g]

groszek zielony, gotowany, odsączony – 4 łyżki [80g]

cukinia – ¼ małej sztuki [60g]

pieprz, mielony – 2 szczypty [2g]

JAK TO ZROBIĆ?

Rozgrzej w garnku olej i dodaj plasterki pieczarek. Kiedy będą 

lekko złote wsyp ryż i chwilkę podprażaj. Następnie wlej wodę 

do poziomu ziaren i gotuj. Po 5 minutach dodaj groszek. Gdy 

ryż i groszek będą już miękkie

PODWIECZOREK 
Koktajl szpinakowy z gruszką 204 kcal 
jabłko - średnia sztuka [150g]

gruszka - mała sztuka [65g]

ogórek - 1/3 średniej sztuki [60g]

szpinak - mała garść [20g]

orzechy nerkowca – 3 łyżeczki [15g]

sok ze świeżej cytryny – 4 łyżki [25g]

JAK TO ZROBIĆ?
Obierz ogórka. Zmiksuj wszystkie składniki. Możesz dodać 

niewielką ilość wody, aby koktajl miał lepszą konsystencję. 

KOLACJA
Dynia pieczona z serem 380 kcal
dynia, obrana i pokrojona w kostkę – 1,5 szklanki [315g]

mozzarella – plaster [40g]

oliwa z oliwek – [10g]

migdały – łyżka [10g]

gałka muszkatołowa, mielona – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Dynię obierz, pokrój w kostkę. Ułóż w naczyniu żaroodpornym, 

skrop oliwą i przyprawami. Upiecz w temperaturze ok. 180’C, aż 

zmięknie. Pod koniec posyp płatkami migdałów. Po upieczeniu 

przełóż do miseczki i posyp pokruszonym serem. 



3.01
ŚNIADANIE
Kanapki z serem białym (na słodko) 450 kcal 
ser twarogowy półtłusty – 1/2 kostki [100g]

miód pszczeli – łyżeczka [14g]

cynamon mielony – 2 szczypty [2g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 3 łyżki [60g]

chleb żytni razowy – 2 kromki [62g]

mandarynki, obrana – średnia sztuka [50g]

orzechy włoskie – 3 sztuki [12g]

JAK TO ZROBIĆ?

Ser ugnieć z jogurtem, cynamonem i miodem. Rozsmaruj go  

na pieczywie. Kanapki udekoruj orzechami. Zjedz mandarynkę.

II ŚNIADANIE
Płatki owsiane z kremem orzechowym 244 kcal
płatki owsiane – 3 łyżki [30g]

krem orzechowy, Be Raw smooth – łyżeczka [14g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 3 łyżki [60g]

jabłko – mała sztuka [100g]

cynamon mielony – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Płatki włóż do miseczki i cynamon.  Zalej kilkoma łyżkami 

gorącej wody i odstaw na 15 minut. Następnie wymieszaj płatki 

z kremem. Ułóż na wierzchu plasterki jabłka.

OBIAD 
Makaron z pomidorami i mozzarellą 585 kcal 
cebula, obrana – 2 łyżki poszatkowanej [20g] 

mozzarella – 2 plasterki [40g] 

olej rzepakowy – 3 łyżeczki [15g] 

pomidor – 3 małe sztuki [300g] 

makaron pełnoziarnisty, suchy – garść [70g] 

oliwki konserwowe - 10 sztuk [30g] 

bazylia świeża - łyżeczka [5g] 

oregano suszone – szczypta [1g] 

pieprz czarny - szczypta [1g] 

sól - szczypta [1g 

JAK TO ZROBIĆ?
Ugotuj makaron. Cebulę zeszklij na oleju (na patelni). Dodaj 

pokrojone pomidory. Po 10 minutach dodaj przyprawy, bazylię 

i duś do miękkości. Ułóż makaron na talerzu. Nałóż sos i cząstki 

sera. Posyp oliwkami.

PODWIECZOREK 
Koktajl ananasowo - mandarynkowy 183 kcal
mleko (napój) ryżowe – kubeczek [150g]

ananas, obrany – 2 plastry [60g]

mandarynka, obrana – średnia sztuka [50g]

migdały – łyżka [10g]

JAK TO ZROBIĆ?
Obierz owoce i zmiksuj je z jogurtem.  

Wymieszaj z pokruszonymi migdałami. 

KOLACJA
Pieczony kalafior z zielonym pesto 330 kcal
kalafior – 1/2 średniej sztuki [400g]

oliwa z oliwek – 2 łyżki [20g]

pestki dyni – łyżka [10g]

kmin rzymski – szczypta [1g]

szpinak – mała garść [10g]

sok ze świeżej cytryny – 3 łyżki [21g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zmiksuj oliwę, przyprawy i pestki dyni. Różyczki kalafiora włóż 

do naczynia żaroodpornego i polej sosem. Lekko podlej wodą. 

Piecz 15-20 minut w nagrzanym piekarniku (180’C).



3.01 4.01
ŚNIADANIE
Śniadaniowy pudding 457 kcal
mleko (napój) ryżowe – 1/2 szklanki [125g]

mango, obrane – 1/2 sztuki [120g]

nasiona chia – 2 łyżki [20g]

wiórki kokosowe – łyżka [10g]

migdały – łyżka [10g]

banan, obrany – 1/2 średniej sztuki [60g]

miód pszczeli – łyżeczka [14g]

JAK TO ZROBIĆ?
Do garnka wlej 1/2 szklanki wody i zagotuj. Dodaj nasiona chia 

i zmniejsz ogień. Po kilku minutach dodaj mleko. Poczekaj 10 

minut aż nasionka dobrze nasiąkną. Przelej do miseczki i odstaw 

na noc. Wiórki i migdały podpraż na suchej patelni. Przed 

podaniem ułóż na wierzchu cząstki owoców i skrop miodem. 

II ŚNIADANIE
Koktajl bananowo – malinowy 220 kcal
mleko (napój) ryżowe – kubeczek [150g]

banan, obrany – mała sztuka [80g]

migdały – łyżka [10g]

maliny, mrożone – mała garść [50g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zmiksuj wszystkie składniki na gładką masę. 

OBIAD
Potrawka z soczewicy i papryki 560 kcal
Soczewica zielona, gotowana, bez soli – ¾ szklanka [135g]

pomidory, suszone w oliwie – 2 sztuki [20g]

zimniak, obrany – duża sztuka [150g]

papryka czerwona, słodka – średnia sztuka [150g]

olej rzepakowy – 2 łyżki [20g]

sok ze świeżej cytryny – 3 łyżki [21g]

czosnek – średni ząbek [6g]

bazylia suszona – 2 szczypty [2g]

kminek zwyczajny – szczypta [1g]

tymianek suszony – 2 szczypty [2g]

sól – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Ugotuj soczewicę w niewielkiej ilości wody. Mieszaj co jakiś 

czas, aby nic nie przywarło do dna. Odcedź. Przełóż wszystko 

do garnka. Następnie dołóż paseczki papryki, olej, zmiażdżony 

czosnek, sok i przyprawy. Podduś, aż papryka lekko zmięknie. 

Na koniec wymieszaj z cząstkami suszonych pomidorów. 

Podawaj z ugotowanym ziemniakiem.

PODWIECZOREK 
Kanapka z jajkiem i awokado 233 kcal
jaja kurze – 1 sztuka

szczypiorek – 2 łyżki [8g]

pieprz – szczypta [1g]

sól – szczypta [1g]

awokado, obrane – ¼ sztuki [35g]

chleb graham – 2 kromki [46g] 

JAK TO ZROBIĆ?

Jajko ugotuj. Rozsmaruj awokado na kromce chleba. Połóż 

plasterki jaj i poszatkowany szczypiorek. Przykryj kromką.

KOLACJA
Hummus i seler naciowy 326 kcal 
cieciorka, gotowana - 3/4 szklanki [130g]

seler naciowy – 1 łodyga [30g]

pasta sezamowa tahini - łyżeczka [14g]

sok ze świeżej cytryny - 3 łyżki [21g]

oliwa z oliwek – łyżeczka [5g]

pieprz czarny – szczypta [1g]

sól biała - szczypta [1g]

papryka, mielona - szczypta [1g]

kmin rzymski - szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Ugotowaną i odsączoną cieciorkę zmiksuj z tahini, sokiem, oliwą 

i przyprawami. Jeżeli będzie się ciężko miksować możesz dodać 

trochę wody. Seler pokrój w słupki. Zjadaj pastę słupkami 

warzywnymi. 



5.01
ŚNIADANIE
Tosty z masłem orzechowym, jogurt 481 kcal
chleb żytni razowy – 2 kromki [62g]

masło orzechowe Be RAW smooth – 2 płaskie łyżki [30g]

jogurt, 2% tłuszczu – kubek [180g]

banan, obrany – 1/2 średniej sztuki [60g]

JAK TO ZROBIĆ?

Pieczywo zapiecz w piekarniku. Rozsmaruj krem orzechowy  

na pieczywie. Następnie rozłóż plasterki banana. Wypij jogurt.

II ŚNIADANIE
Sałatka z banana i mango 217 kcal
mango, obrane – pół sztuki [120g]

banan, obrane – 1/2 średniej sztuki [60g]

orzechy nerkowca, surowe – łyżka [10g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 2 łyżki [40g]

JAK TO ZROBIĆ?

Obierz owoce. Pokrój je w cząstki i wymieszaj z jogurtem. 

Udekoruj pokruszonymi orzechami.

OBIAD 
Klopsiki w pomidorowym sosie 540 kcal 
mięso z piersi kurczaka, bez skóry, zmielone – porcja [100g] 

jajko – 1 sztuka 

cebula, obrana – 2 łyżki poszatkowanej [20g] 

olej rzepakowy – 3 łyżeczki [15g] 

pietruszka, liście – 2 łyżki [8g] 

czosnek, obrany – mały ząbek [3g] 

papryka, mielona – 2 szczypty [2g] 

pieprz, mielony – szczypta [1g] 

cukinia – 1/2 mniejszej sztuki [120g] 

puree z pomidorów – 1/2 szklanki [125g] 

ryż brązowy, surowy – 5 łyżek [50g] 

JAK TO ZROBIĆ?
Zmielone mięso wymieszaj z poszatkowaną cebulą, pieprzem, 

olejem, przyprawami i natką. Dodaj jajko. Wymieszaj i utwórz 

klopsiki. Włóż do naczynia żaroodpornego i zalej pomidorami. 

Posyp startą cukinią. Upiecz wszystko w piekarniku w 150’C na 

blaszce (bez tłuszczu), aż mięso będzie dobre. Danie zjedz  

z ugotowanym ryżem. Udekoruj pietruszką. 

PODWIECZOREK 
Koktajl z gruszki i imbiru 216 kcal
gruszka – średnia sztuka [150g]

mleko (napój) ryżowy – ¾ szklanki [125g]

imbir korzeń, obrany – 1/2 łyżki tartego [2g]

miód pszczeli – łyżeczka [14g]

migdały – łyżeczka [5g]

JAK TO ZROBIĆ?
Zmiksuj wszystkie składniki na koktajl. 

KOLACJA
Sałatka z serem mozzarella 345 kcal 
pomidor – 2 małe sztuki [220g]

ser mozzarella - 1/2 kuli [65g]

oliwki zielone - 8 sztuk [22g]

oliwa z oliwek – łyżka [10g]

bazylia świeża – łyżka [4g]

pieprz, mielony – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Pomidor i ser pokrój w plastry. Wymieszaj je z bazylią i oliwkami. 

Przypraw i skrop oliwą. 



5.01 6.01
ŚNIADANIE
Gruszkowa jaglanka z makiem 426 kcal 
kasza jaglana, sucha – 5 łyżek [50g]

gruszka – średnia sztuka [150g]

mleko (napój) ryżowy – kubek [180g]

cynamon mielony – 2 szczypty [2g]

mak niebieski – łyżeczka [5g]

migdały – łyżka [10g]

JAK TO ZROBIĆ?
Kaszę ugotuj na mleku z dodatkiem i cynamonu. Podczas 

gotowania cały czas mieszaj, możesz dodać trochę wody aby 

nic nie przywarło. Pod koniec gotowania dodaj cząstki gruszki 

i mak. Zjedz danie na ciepło.

II ŚNIADANIE
Jogurt z tartym jabłkiem i Be Raw 247 kcal
jogurt naturalny, 2% tłuszczu – 1/2 szklanki [125g]

jabłko – 1/2 małej sztuki [50g]

Be Raw Energy Bar Surowe kakao, migdały, wiórki kokosowe,  

chlorella – 1 baton [40g]

cynamon mielony – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Jogurt przełóż do miseczki. Dodaj tarte jabłko i cynamon. 

Baton pokrój w cząstki i dodaj do jogurtu. 

OBIAD
Czosnkowy mintaj i szpinakowa sałatka 563 kcal
mintaj świeży – porcja [150g]

ziemniaki, obrane – 2 małe sztuki [180g]

olej rzepakowy – łyżka [10g]

papryka czerwona – 1/2 średniej sztuki [75g]

awokado, obrana – ¼ sztuki [35g]

granat, kuleczki – 3 łyżki [45g]

szpinak – garść [20g]

sok ze świeżej cytryny – 3 łyżki [21g]

oliwa z oliwek – łyżka [10g]

czosnek, obrany – duży ząbek [6g]

pieprz czarny – 2 szczypty [2g]

oregano suszone – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?

Rozgnieciony czosnek wymieszaj z olejem i przyprawami. Rybę 

natrzyj czosnkowym sosem. Włóż do naczynia żaroodpornego. 

Dodaj niewielką ilość wody i upiecz w piekarniku w 150’C. 

Piecz do momentu, aż ryba będzie gotowa. Obierz awokado 

i wymieszaj z cząstkami papryki. Skrop oliwą i sokiem. 

Posyp pestkami granata i miętą. Danie zjedz z ugotowanymi 

ziemniakami. Danie zjedz z ugotowanymi ziemniakami z wody. 

PODWIECZOREK 
Sałatka z kiwi i jarmużu 218 kcal
orzechy włoskie – 3 sztuki [12g] 

ser feta – plasterek [20g] 

Kiwi, obrane – mała sztuka [81g] 

sok ze świeżej cytryny – 2 łyżki [12g] 

jarmuż – mała garść [20g] 

oliwa z oliwek – łyżeczka [5g]

JAK TO ZROBIĆ?

Kiwi obierz i pokój w plastry. Wymieszaj z poszarpanym 

jarmużem. Skrop sokiem, oliwą i posyp orzechami. Dodaj 

pokruszony ser. 

KOLACJA
Aromatyczna pasta z soczewicą i sezamem 362 kcal
soczewica, dojrzałe nasiona, gotowana, bez soli – 2/3 szklanki [100g]

chleb żytni razowy – kromka [35g]

marchew, obrana – 1/2 małej sztuki [30g]

oliwa z oliwek – łyżka [10g]

sok ze świeżej cytryny – 2 łyżki [12g]

sezam – łyżka [10g]

pietruszka, liście – łyżka [4g]

kmin rzymski - szczypta [1g]

kurkuma mielona – szczypta [1g]

pieprz, mielony – szczypta [1g]

sól – szczypta [1g]

JAK TO ZROBIĆ?
Ugotowaną soczewicę delikatnie zmiksuj z oliwą i sokiem. 

Wymieszaj z tartą marchewką, przyprawami, sezamem i ziołami. 

Zjedz z pieczywem. 



lista zakupów
dynia, pestki 14 [g] 

mak niebieski 220 [g] 

masło sezamowe, tahini 14 [g] 

migdały 220 [g] 

nasiona chia, suszone 25 [g] 

orzechy laskowe 16 [g] 

orzechy nerkowca 65 [g] 

orzechy włoskie 124 [g] 

rodzynki 5 [g] 

sezam 20 [g] 

siemię lniane 15 [g] 

słonecznik 105 [g] 

wiórki kokosowe 50 [g] 

mięso z piersi indyka, bez skóry 270 [g] 

mięso z piersi kurczaka, bez skóry 220 [g] 

noga (udo) kurczaka 188 [g] 

szynka z indyka 31 [g] 

wieprzowina, schab surowy bez kości 1180 [g] 

dorsz, świeży 1067 [g] 

karp, świeży 1042 [g] 

mintaj, świeży 366 [g] 

śledź marynowany 506 [g] 

łosoś, atlantycki, dziki, świeży 251 [g] 

jaja kurze całe 21 [sztuk] 

jogurt naturalny, 2% tłuszczu 1960 [g] 

kefir, 2% tłuszczu 125 [g] 

mleko, 2% tłuszczu 275 [g] 

mozzarella 230 [g] 

ser twarogowy półtłusty 700 [g] 

ser feta 40 [g] 

mleko (napój) ryżowe 1015 [g] 

mleko sojowe 300 [g] 

sok ze świeżej cytryny 404 [g] 

sok ze świeżej pomarańczy 215 [g] 

ananas 410 [g] 

awokado 650 [g] 

banan 1430 [g] 

daktyle, suszone 70 [g] 

granat 500 [g] 

gruszka 480 [g] 

gruszki suszone 35 [g] 

jabłka, suszone 75 [g] 

jabłko 1135 [g] 

kiwi 190 [g] 

maliny, mrożone 290 [g] 

mandarynki 330 [g] 

mango 464 [g] 

mleczko kokosowe 80 [g] 

morele, suszone 61 [g] 

oliwki zielone 95 [g] 

pomarańcza 1180 [g] 

skórka pomarańczowa, świeża 6 [g] 

śliwki suszone 120 [g] 

goździki 3 [g] 

bazylia suszona 4 [g] 

bazylia świeża 40 [g] 

chili pieprz cayenne 4 [g] 

curry w proszku 3 [g] 

cynamon mielony 30 [g] 

gałka muszkatołowa, mielona 3 [g] 

goździki mielone 3 [g] 

kmin rzymski 4 [g] 

kminek zwyczajny 2 [g] 

koper ogrodowy 3 [g] 

kurkuma mielona 2 [g] 

liść laurowy 2 [g] 

majeranek suszony 2 [g] 

ocet balsamiczny 25 [g] 

oregano suszone 7 [g] 

papryka, mielona 15 [g] 

pieprz biały 1 [g] 

pieprz czarny 50 [g] 

sól biała 20 [g] 

tymianek suszony 6 [g] 

ziele angielskie mielone 2 [g] 

olej rzepakowy 330 [g] 

olej słonecznikowy 10 [g] 

oliwa z oliwek 203 [g] 

pomidor 1020 [g] 

pomidory suszone w oliwie 20 [g] 

batat 200 [g] 

brokuły 980 [g] 

burak 460 [g] 

cebula 955 [g] 

cebula młoda lub dymka pęczek 21 [g] 

cieciorka, gotowana bez zalewy 250 [g] 

cukinia 740 [g] 

cykoria 90 [g] 

czosnek 30 [g] 

dynia, surowa 440 [g] 

groszek zielony, mrożony 125 [g] 

groszek zielony, ugotowany 150 [g] 

grzyby, suszone 218 [g] 

imbir korzeń 2 [g] 

jarmuż 65 [g] 

kapusta kiszona 1520 [g] 

marchew 1450 [g] 

ogórek 85 [g] 

ogórek kiszony 360 [g] 

ogórki, konserwowe 70 [g] 

papryka czerwona 580 [g] 

pieczarka biała 325 [g] 

pietruszka, korzeń 280 [g] 

pietruszka, liście 110 [g] 

pomidory, koktajlowe 510 [g] 

por 155 [g] 



lista zakupów lista zakupów
puree z pomidorów, bez soli 485 [g] 

rukola 60 [g] 

rzodkiewka 190 [g] 

seler korzeniowy 520 [g] 

seler naciowy 110 [g] 

soczewica, gotowana, bez soli 370 [g] 

szczypiorek 64 [g] 

szpinak 170 [g] 

ziemniaki 980 [g] 

bułka tarta 20 [g] 

chleb graham 140 [g] 

chleb żytni razowy 560 [g] 

kasza bulgur, sucha 110 [g] 

kasza gryczana, prażona, sucha 60 [g] 

kasza jaglana, sucha 170 [g] 

makaron pełnoziarnisty, suchy 140 [g] 

mąka pszenna 460 [g] 

płatki owsiane 260 [g] 

ryż brązowy, suchy 200 [g] 

chrzan 10 [g] 

majonez 25 [g] 

musztarda 90 [g] 

szampan 100 [g] 

cukier brązowy 40 [g] 

budyń w proszku 70 [g] 

czekolada gorzka 130 [g] 

kakao gorzkie, proszek 19 [g] 

miód pszczeli 112 [g] 

Be Raw Smoothie Detox Cool Greens 250 [g] 

Be Raw Masło orzechowe smooth 105 [g]

Be Raw Energy Bar Surowe kakao, migdały,  
wiórki kokosowe, chlorella 40 [g] 

Be Raw Gingerbread chocolate  40 [g] 




