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Przepisy
kulinarne

Program
dietetyczny



 0
8-300 Sokołów Podlaski

Wolności 35/6
 570 057 211

Ogólne 
zalecenia

1. codziennie pij przynajmniej 2 litry wody, 

np. woda Cisowianka z dodatkiem soku z cytryny;

2. czytaj składy opakowań, unikaj syropu 

glukozowo-fruktozowego;

3. wybieraj produkty, jak najmniej przetworzone;

4. postaraj się zjeść śniadanie w ciągu pierwszej godziny 

od przebudzenia;

5. posiłki spożywaj regularnie, co trzy godziny, 

ostatni zjedz 3 godziny przed snem;

6. podczas kuracji odchudzającej zrezygnuj z kawy, 

czarnej herbaty i alkoholu;

7. unikaj cukru, słodyczy, czekolady, kakao, lodów;

8. nie podjadaj pomiędzy posiłkami, pamiętaj – to ważne, 

by trzymać się planu diety, a jeśli będzie to trudne 

na przekąskę wybierz surowe warzywa;

9. włącz jak najwięcej aktywności fizycznej, jeśli nie masz 

czasu zorganizować wyjścia do siłowni lub na basen, 

spróbuj jak najwięcej chodzić/spacerować;

10. po wysiłku fizycznym uzupełnij płyny 

oraz makro i mikroelementy izotonikiem,  

11. zadbaj o to, by spać około 8 godzin 

– odpowiednia dawka snu sprzyja chudnięciu;

12. postaraj się ograniczyć sól do minimum, potrawy 

doprawiaj pieprzem, ziołami, imbirem, chili, 

kminkiem itp.;

13. cukier zastąp słodzikiem naturalnego pochodzenia 

np. stewią;

14. waż się maksymalnie jeden raz w tygodniu, możesz 

również skorzystać z bezpłatnego badania składu ciała 

w jednym z Centrów Dietetycznych Naturhouse;

15. dużo się uśmiechaj – idzie wiosna, 

a Ty wyglądasz coraz piękniej! ;-)
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1999
FILET Z MIRUNY ZE SKÓRĄ MROŻONY
ABRAMCZYK
Cena za 1 kg

369
RUKOLA
Cena za 1 op.

499
TUŃCZYK KAWAKI 170 g
W OLEJU/W SOSIE WŁASNYM
GRAAL 
Cena za 1 szt. (29,35 zł/kg)

449
SZPINAK 250 g
Cena za 1 op. (17,96 z/kg)
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299 TWARÓG 250 g
WIEJSKI LEKKI
PIĄTNICA
Cena za 1 szt. (11,96 zł/kg)

169
SEREK 150 g
WIEJSKI LEKKI
PIĄTNICA
Cena za 1 szt. (13,07 zł/kg)

499 PŁATKI FITNESS 225 g
 KLASYCZNE, Z OWOCAMI, Z JOGURTEM
TORUŃ-PACIFIC
Cena za 1 szt. (22,18 zł/kg)

149
JOGURT PRIMO 150 g
NATURALNY Z MIODEM

ZOTT  
Cena za 1 szt. (9,93 zł/kg)

189
JOGURT ACTIVIA 180 g
NATURALNY
DANONE
Cena za 1 szt. (10,50 zł/kg)

229 SER ALPINETTA 125 g
MOZZARELLA W SOLANCE
PPH TEMAR
Cena za 1 szt. (18,32 zł/kg)

239
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299
MAKARON

PEŁNOZIARNISTY 
PIÓRO/ŚWIDEREK/SPAGHETTI 400 g 

PRZEPIÓRCZY KLUSKI/NITECZKA 250 g
POLMAK

Cena za 1 szt. (7,47 zł/kg), (11,96 zł/kg)

499
PŁATKI SUNFIT 200/250 g
GRYCZANE ANANAS TRUSKAWKA
JAGLANE ŻURAWINA TRUSKAWKA 
RYŻOWE Z BAKALIAMI 
SORGO Z MALINĄ I BANANEM 
ORKISZOWE Z MALINĄ I BAKALIAMI
ESKA
Cena za 1 szt. (24,95 zł/kg), (19,96 zł/kg)

659
LEN 200 g+200 g

MIELONY
OLEOFARM

Cena za 1 szt. (16,47 zł/kg) 459
SIEMIĘ LNIANE 250 g
ZŁOCISTE
OLEOFARM
Cena za 1 szt. (18,36 zł/kg)

299 KASZA HALINA
JAGLANA 400 g
KUSKUS 250 g 
ORKISZOWA 200 g 
BULGUR 200 g

SAWEX  
Cena za 1 szt. (7,47 zł/kg), (11,96 zł/kg), (14,95 zł/kg)

239 RYŻ HALINA 4x100 g
NATURALNY, DŁUGOZIARNISTY, GOLD

SAWEX  
Cena za 1 szt. (5,97 zł/kg)
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219
SAŁATKA 
CHRUPIĄCA 
Z ŻURAWINĄ 50 g 
BAKALLAND
Cena za 1 szt. (43,80 zł/kg)

189
SŁONECZNIK 100 g

ŁUSKANY 
BAKALLAND

Cena za 1 szt. (18,90 zł/kg)

439
MIESZANKA 
STUDENCKA 

Z MIGDAŁAMI 100 g 
BAKALLAND

Cena za 1 szt. (43,90 zł/kg)

239WAFLE SONKO 130 g
WYBRANY ASORTYMENT
SONKO
Cena za 1 szt. (18,38 zł/kg)

379
BATON 

PROTEINOWY 
BA! 45 g

WYBRANY ASORTYMENT
BAKALLAND

Cena za 1 szt. (84,22 zł/kg)

999 MASŁO ORZECHOWE 340 g
CRUNCHY, CZEKOLADOWE, 
KREMOWE, MIODOWE
NATURAVENA
Cena za 1 szt. (29,38 zł/L)
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139
SOK 0,33 L
Z BURAKÓW Z JABŁKIEM 
POMIDOROWY 
POMIDOROWY PIKANTNY
DAWTONA
Cena za 1 szt. (4,21 zł/L)

699
SOK 100 % 750 ml
Z ŻURAWINY/ARONII/GRANATU
NATURAVENA
Cena za 1 szt. (9,32 zł/L)

499
SOK 100 % 750 ml
Z BURAKA
NATURAVENA
Cena za 1 szt. (6,65 zł/L)

099
WODA CISOWIANKA 0,33 L
NIEGAZOWANA
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ
Cena za 1 szt. (3,00 zł/L)

119
WODA 

CISOWIANKA 0,7 L
NIEGAZOWANA/ 

NIEGAZOWANA SPORT
NAŁĘCZÓW ZDRÓJ

Cena za 1 szt. (1,70 zł/L) 199
NAPÓJ IZOTONICZNY 

OSHEE 750 ml
WYBRANY ASORTYMENT

OSHEE
Cena za 1 szt. (2,65 zł/L)

189
NAPÓJ VITAMIN 
SHOT ENERGY 250 ml
MAGNEZ , WITAMINY I MINERAŁY, 
FORMULA MAGNEZ ZERO CUKRU
OSHEE
Cena za 1 szt. (7,56 zł/L)
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1399
BUTELKA SPORT FIT 
750 ml RÓŻOWA
Cena za 1 szt.

3799
ELEKTRYCZNY 

PILNIK DO STÓP
GERDO BOTTI

Cena za 1 szt.

2999
ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA 
DO TWARZY/CIAŁA
REWI BOTTI
Cena za 1 szt.

1599 BUTELKA 
SPORT QUEST 
RACE 600 ml
Cena za 1 szt.

1199
BUTELKA 

SPORT 
750 ml GYM

Cena za 1 szt.
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1699
RĘCZNIK MICHAEL

50x90 cm BIAŁY/SZARY
Cena za 1 szt.

3399
RĘCZNIK MICHAEL
70x140 cm BIAŁY/CZARNY
Cena za 1 szt.

459
SKARPETY

ANDREA 
JOGGING, PLAY 38-46

Cena za 1 parę

2999
WAGA ŁAZIENKOWA 
ELEKTRONICZNA
Cena za 1 szt. 1299 KARIMATA 

JEDNOWARSTWOWA 
8 mm
 Cena za 1 szt.

399
SKARPETY
ANDREA 
ACTIVE JUNIOR
Cena za 1 parę
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599
SKAKANKA 2,7 m

Cena za 1 szt.

2699 PIŁKA 
DO ĆWICZEŃ
średnica 65 cm 
różne kolory
Cena za 1 szt.

699
KRĄŻEK DO ŚCISKANIA
Cena za 1 szt.

2299
EXPANDER 
GUMOWY
Cena za 1 szt.

4699
KIJE TREKKINGOWE

MONTILLA
Cena za 2 szt.
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2999
HANTEL 1 kg

Cena za 1 kpl.

2799
KÓŁKO 
DO ĆWICZEŃ
Cena za 1 szt.

2399
HANTEL VINYL 2 kg
Cena za 1 szt.

2399
TWISTER OBROTOWY

Cena za 1 szt.

899
ŚCISKACZ 

SPRĘŻYNOWY
Cena za 1 szt.

1999
MOTYLEK 
Cena za 1 szt.
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1. Gulasz z kurczaka 
po meksykańsku

Składniki
• 200 g piersi z kurczaka
• 2 łyżki czerwonej fasoli
• 2 łyżki kukurydzy
• 1 szklanka pomidorów z puszki
• 1 łyżka koncentratu pomidorowego
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• 30 g (garść) makaronu pełnoziarni-

stego Polmak (tylko do obiadu) 
• natka pietruszki
• sól, pieprz do smaku
• słodka papryka w proszku

Sposób przygotowania
Mięso pokroić w kostkę i doprawić solą, 
pieprzem oraz słodką papryką. Pod-
dusić z olejem. Po około 5 minutach 
dodać fasolę i kukurydzę, pomidory 
z puszki i koncentrat. Gotować pod 
przykryciem około 8 minut. Gulasz do 
obiadu podawać z ugotowanym maka-
ronem i posiekaną świeżą natką pie-
truszki. Przy kolacji makaron pominąć. 

2. Aromatyczna 
wołowina

Składniki
• 150 g polędwicy/udźca wołowego
• 2 garście sałaty rzymskiej
• 1 papryka czerwona
• 2 łodygi selera naciowego 

pokrojonego
• 2 łyżki poszatkowanej cebuli 

czerwonej
• 1 łyżeczka tartego imbiru
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• 1 łyżka soku z cytryny

Sposób przygotowania
Wołowinę pokroić na cienkie pla-
stry, natrzeć imbirem i łyżką oliwy 
– odstawić  na godzinę do lodówki. 
Mięso zgrillować na patelni grillo-
wej. Wymieszać składniki na sałat-
kę (sałata, papryka, seler naciowy, 
cebula czerwona) i skropić oliwą, 
oraz sokiem z cytryny.

3. Sałatka 
z kurczakiem 

i papryką
Składniki

• 150 g fileta z kurczaka
• 2 garście rukoli 

lub sałaty masłowej
• 1 średni pomidor
• ½  średniej cebuli czerwonej
• ½ średniej papryki czerwonej
•  ½ średniej papryki żółtej
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• 1 łyżeczka soku z cytryny
• 1 łyżeczki startego 

korzenia imbiru
• pieprz biały
• oregano
• bazylia

Sposób przygotowania
Pierś z kurczaka przyprawić i usma-
żyć na rozgrzanym oleju na złocisty 
kolor. Sałatę umyć, odsączyć i po-
rwać. Cebulę, paprykę i pomidory 
pokroić w cienkie plastry. Z pozo-
stałych składników sporządzić 
sos, przyprawić według uznania 
ziołami. Warzywa i kurczaka polać 
sosem i dokładnie wymieszać.

4. Krem 
z ciecierzycy

Składniki
• 500 ml bulionu warzywnego
•  1 cebula
•  5 łyżek suchej lub ½ szklanki 

konserwowej ciecierzycy
• 70 g fileta z piersi indyka
• 1 pietruszka (korzeń)
• 1 marchew
• 3 szt. ziela angielskiego 
• 1 szt. liścia laurowego 
• szczypta czarnego mielonego 

pieprzu
Sposób przygotowania

Jeżeli wykorzystywana jest cie-
cierzyca nieprzetworzona, ugo-
tować ją, ale o 10 minut krócej 
niż nakazuje instrukcja na opa-
kowaniu. Cebulę opalić. Pozo-
stałe warzywa zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach. Do bulionu 
warzywnego dodać ciecierzycę 
(ugotowaną lub konserwową), 
cebulę, starte warzywa i przy-
prawy. Gotować przez ok. 20 
minut, a następnie zmiksować 
wszystko blenderem.

Przepisy
kulinarne

rekomendowane przez
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5. Ryba 
z pieczarkami 

Składniki
• 200 g miruny
• ½ małej cebuli
• 200 g pieczarek
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• natka pietruszki
• 3 łyżki ryżu Halina

Sposób przygotowania
Rybę natrzeć solą, pieprzem i po-
siekaną natką pietruszki, włożyć 
do woreczka razem z pokrojonymi 
pieczarkami, polać olejem i piec 
w 180°C ok. 20 min. Podawać 
z ryżem.

6. Makaron 
pełnoziarnisty 
ze szpinakiem 
i wieprzowiną

Składniki
• 30 g (przed ugotowaniem) makaronu
• 120 g zmielonej 

łopatki wieprzowej
• 150 g szpinaku
• przyprawy: czosnek, sól, maje-

ranek, tymianek, koperek, biały 
pieprz, ziele angielskie

• łyżka jogurtu do zagęszczenia
Sposób przygotowania

Makaron ugotować, rozdrobnione 
mięso przyprawić i dusić na wodzie. 
Dodać szpinak. Zagęścić łyżką jo-
gurtu. Podawać z makaronem.

7. Sałatka 
z fasolki 

szparagowej
Składniki

• 150 g fasolki szparagowej
• 8 pomidorków koktajlowych
• ½ średniej cebuli czerwonej
• 1 łyżka soku z cytryny
• ½ pęczka natki pietruszki
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• 2 łyżeczki musztardy
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• pieprz czarny świeżo mielony
• chilli
• kurkuma

Sposób przygotowania
Fasolkę szparagową umyć, obrać 
i ugotować w wodzie. Pomidorki 
koktajlowe pokroić w ćwiartki, 
cebulę posiekać w piórka, czosnek 
przecisnąć przez praskę. Na roz-
grzanej oliwie z oliwek podsmażyć 
cebulę i czosnek. Dodać ugotowa-
ną fasolkę szparagową, pomidorki 
i wymieszać. Oliwę połączyć 
z musztardą i sokiem z cytryny, do-
prawić ziołami. Gotowe danie polać 
przygotowanym sosem i posypać 
posiekaną natką pietruszki.

8. Indyk 
w cytrusach

Składniki
• 250 g fileta z indyka
• 3 łyżki kaszy gryczanej 
• 300 g brokuła
• pół pomarańczy
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• 1 łyżka natki pietruszki
• szczypta płatków chilli
• szczypta świeżo mielonego pieprzu
• liść laurowy
• 2 ziela angielskie
• pół szklanki wody

Sposób przygotowania
Indyka delikatnie rozbić tłuczkiem, 
posypać pieprzem, płatkami chili, 
obsmażyć z dwóch stron na oleju. 
Z pomarańczy wyciśnąć 2 łyżki 
soku, następnie obrać, zdjąć błonki 
i dodać do mięsa razem z sokiem. 
Dusić z dodatkiem wody z liściem 
laurowym i zielem angielskim. Danie 
podawać z ugotowaną kaszą gry-
czaną i brokułami ugotowanymi na 
parze. Przy kolacji kaszę pominąć.
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9. Koktajl 
z mango

Składniki
• 150ml kefiru naturalnego
• ½ mango
• szczypta cynamonu, 

imbiru, ziaren wanilii
• 1 łyżeczka soku z cytryny
• 2 łyżki zarodków pszennych

Sposób przygotowania
Wszystkie składniki zblendować. 

11. Czerwona 
zupa 

warzywna
Składniki

• 1 cebula
• 3 łodygi selera naciowego
• kilka różyczek kalafiora
• 1 por
• puszka pomidorów 

konserwowych
• szczypta imbiru
• kostka rosołowa
• łyżka oliwy

Sposób przygotowania
Na łyżce oliwy podsmażyć cebu-
lę, por i seler. Dodać pomidory ze 
szczyptą imbiru. Dusić ok. 10 min. 
W bulionie (600 ml) ugotować ka-
lafior. Do garnka z bulionem dodać 
resztę uduszonych składników. 
Gotować jeszcze 5 min.

12. Gulasz 
pieczarkowy 
z makaronem 

pełnoziarnistym 
Polmak

Składniki
• 200 g marchewki
• 300 g pieczarek
• 1 łyżka koncentratu 

pomidorowego
• 1 łyżka mąki razowej
• ½ cebuli
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• 200 ml bulionu 

z kostki warzywnej
• 2 liście laurowe
• 1 ząbek czosnku
• ½ łyżeczki suszonego tymianku,
• ½ łyżeczki suszonego 

rozmarynu
• 30 g makaronu 

przed ugotowaniem
• surówka z kapusty kiszonej 

z cebulką
• 1 łyżką oleju rzepakowego

Sposób przygotowania
Cebulę i czosnek podsmażyć na 
oleju rzepakowym razem z przy-
prawami, pokrojoną marchewką 
i pieczarkami oraz 2 łyżkami mąki 
razowej. Całość zalać bulionem. 
Podawać z ugotowanym makaro-
nem i surówką.

10. Ryba Caprese
Składniki

• 200 g miruny
• ½ małej cebuli
• 4 pomidory
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• natka pietruszki
• 1 kulka mozarelli
• świeża bazylia

Sposób przygotowania
Rybę natrzeć solą, pieprzem, posie-
kaną natką pietruszki, bazylią i ole-
jem. Zapiekać w foli razem z cebulą, 
pomidorami i mozarellą pokrojony-
mi w plastry w temperaturze 180°C 
ok. 20 min. Podawać z sałatką 
z dwóch pomidorów z cebulką i jo-
gurtem naturalnym.
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13. Filet 
z kurczaka 

faszerowany 
pomidorami

Składniki
• 120 g fileta z piersi kurczaka
• 2 pomidory
sałatka:
• 2 garście mixu sałat
• 1 pomidor
• 1 zielony ogórek
• ser feta o obniżonej 

zawartości tł. 40 g
• tymianek, bazylia, chilli, oregano
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• 1 łyżka octu balsamicznego
• 1 łyżka soku z cytryny
• 3 łyżki kaszy kuskus „Halina”

Sposób przygotowania
Filety z kurczaka naciąć i nafa-
szerować pokrojonymi pomido-
rami, doprawić grubo zmielonym 
pieprzem, bazylią, chili, oregano 
i tymiankiem, oliwą. Następnie 
włożyć do rękawa piekarniczego 
i piec w temperaturze 180 °C przez 
około 20 minut. Warzywa na sałat-
kę pokroić w cienkie plastry, dodać 
kostki sera feta. Skropić sokiem 
z cytryny i octem balsamicznym. 
Mięso podawać z kaszą kuskus 
i sałatką. 

14. Krem 
szpinakowy 
z serem feta

Składniki
• 500-600 ml bulionu warzywne-

go z kostki
• 250 g szpinaku mrożonego
• 1 szt. korzenia pietruszki
• 2 łyżeczki pestki dyni 

(prażone na suchej patelni)
• 80 g sera feta odtłuszczonego
• mielona gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania
Przygotować wywar warzywny 
z kostki. Rozmrozić szpinak na 
suchej patelni, następnie gotować 
pod przykryciem ok. 10 minut, do-
dać ¾ sera feta. Zblendować na 
krem. Doprawić gałką muszkata-
łową. Podawać z prażonymi pest-
kami dyni i pozostałym serem feta.

15. Łosoś 
z buraczkami

Składniki
• 120 g świeżego łososia
• 2 łyżki tartych buraczków
• 1 łyżka sosu sojowego
• 1 łyżka oliwy 

lub oleju sezamowego
• 2 plastry pomarańczy
• 1 łyżeczka chrzanu
• koperek lub natka pietruszki
• sok z cytryny
• oliwa, miód (po 1 łyżeczce)
• sól i pieprz do smaku
• 3 łyżki ryżu naturalnego Halina

Sposób przygotowania
Łososia umyć, a następnie przy-
prawić sokiem z cytryny, miodem, 
oliwą, solą i pieprzem oraz chrza-
nem. Na wierzch wyłożyć buraczki 
i udekorować plasterkami poma-
rańczy. Przykryć folią i wstawić 
do piekarnika, piec przez 25 minut. 
Po upieczeniu udekorować natką 
lub koperkiem. Podawać z ryżem 
naturalnym Halina ugotowanym 
aldente. 

16. Pulpeciki 
z jarmużem 

Składniki
• 250 g mielonego mięsa 

z piersi indyka
• 2 duże garście jarmużu
• 1 łyżka sosu sojowego
• 1 łyżka oliwy 

lub oleju sezamowego 
1 łyżeczka startego imbiru

• 1 białko jaja
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
• sól i pieprz do smaku
• 4 ogórki kiszone
• 1 papryka
• 2 pomidory malinowe
• 2 łyżki oliwy
• 35 g kaszy bulgur

Sposób przygotowania
Jarmuż ugotować na parze (5 minut) 
i drobno poszatkować. Połączyć 
z mięsem i pozostałymi składnika-
mi. Uformować kulki (ok. 7 sztuk 
– 4 zjeść do obiadu, 3 na kolację) 
i gotować na parze około 10 minut. 
Ugotowane kulki skropić sosem 
sojowym. Do obiadu podawać z su-
rówką z ogórka, papryki i pomidora 
oraz kaszą bulgur. Natomiast do 
kolacji z samą surówką. 
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 19. Kurczak 
w sosie 

z jarmużu
Składniki

• 150 g fileta z kurczaka 
zagrodowego

• 2 garście jarmużu
• ½ szklanki mleka 2% tłuszczu
• 1 ząbek czosnku
• ½ małej cebuli
• 2 pomidory malinowe
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• szczypta kurkumy, ostrej 

papryczki, świeżo mielonego 
pieprzu, bazylii

• 4 łyżki kaszy kuskus
Sposób przygotowania

Kurczaka podsmażyć na oleju, do-
dać czosnek i cebulę oraz pomidory, 
dusić razem z jarmużem oraz mle-
kiem. Doprawić całość pieprzem, 
ostrą papryczką, bazylią i kurkumą. 
Podawać razem z kaszą kuskus do-
prawioną kurkumą.

20. Ryba 
z dipem 

koperkowym
Składniki

• 200 g fileta z łososia mrożonego
• pomidor
• koper ogrodowy
• 4 łyżki jogurtu naturalnego
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• sok z cytryny
• sól himalajska
• pieprz czarny mielony
• 3 łyżki kaszy orkiszowej Halina

Sposób przygotowania
Rybę skrop sokiem z cytryny, 
olejem (połową porcji) i dopraw. 
Upiecz ją zawiniętą w folię alumi-
niową.Jogurt dopraw i dodaj drobno 
posiekany koperek. Pomidora po-
krój w ćwiartki, dodaj do dipu. Poda-
waj razem z rybą i kaszą orkiszową.

18. Cukinia 
z serem feta

Składniki
• 60 g sera feta o obniżonej 

zawartości tłuszczu
• 2 garście roszponki
• ½ dużej cukinii
• 1 łyżka pestek dyni
• 1 łyżeczka octu balsamicznego
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• zioła wedle uznania

Sposób przygotowania
Umytą i osuszoną roszponkę prze-
łożyć do salaterki. Cukinię przekro-
ić na części, skropić oliwą i upiec 
w piekarniku. Ser pokroić w mniejsze 
cząstki. Wszystkie składniki wymie-
szać, doprawić ziołami wedle uzna-
nia i polać octem balsamicznym.

17. Wrap 
z omleta

Składniki
• 2 jajka
• 4 pieczarki
• 30 g sera mozzarella
• garść roszponki
• 2 łyżki otrębów pszennych
• 3 szt. suszonych pomidorów
• ząbek czosnku
• pół łyżeczki bazylii
• łyżka oliwy z oliwek
• ¼ główki czerwonej kapusty
• ½ małej cebuli
• 1 marchew
• sól, pieprz
• 1 łyżeczka oliwy z oliwek

Sposób przygotowania
Podsmaż na łyżeczce oliwy prze-
ciśnięty przez praskę czosnek 
i pokrojone pomidory. Dołóż pokro-
jone pieczarki i dopraw do smaku. 
Rozbij jajka widelcem i wymieszaj 
z otrębami, bazylią i posól do sma-
ku. Powstałą masę wylej na patel-
nię posmarowaną pozostałą ilością 
oliwy. Omlet wypełnij roszponką, 
farszem pieczarkowym i pokrojo-
nym serem mozzarella. Złóż na pół 
i podgrzewaj na patelni do roztopie-
nia sera. Podawaj z surówką z czer-
wonej kapusty, marchewki i cebuli.
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21. Sałatka 
z tuńczykiem 
i szpinakiem

Składniki
• 2 garście liści świeżego szpinaku
• 2 średnie pomidory
• 150 g tuńczyka 

w sosie własnym Graal
• ½ czerwonej średniej cebuli
• ½ ząbka czosnku
• 1 łyżka posiekanego koperku
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• 1 łyżeczka soku z cytryny
• pieprz czarny świeżo zmielony 

do smaku
• oregano

Sposób przygotowania
Szpinak opłukać i osuszyć. 
Pomidory umyć i pokroić na 
ósemki, cebulę obrać i pokroić 
w cienkie półplasterki. Na talerzu 
ułożyć szpinak, tuńczyka, pomi-
dory i cebulę. Oliwę z oliwek wy-
mieszać z sokiem z cytryny i czo-
snkiem. Przygotowanym sosem 
polać sałatkę, doprawić świeżo 
zmielonym pieprzem i oregano. Sa-
łatkę posypać koperkiem.

 

 DZIEŃ

śniadanie

2 kromki pieczywa razowego (70 g), 
4 plastry sera mozarella Alpinetta, 
1 pomidor, rukola, świeża bazylia, 
jedna łyżeczka oliwy z oliwek

II śniadanie 1 pomarańcza, jogurt naturalny Activia 
(180 g), cynamon

obiad gulasz z kurczaka po meksykańsku(przepis 1.) 
z makaronem pełnoziarnistym Polmak

podwieczorek koktajl: 1 pęczek pietruszki, sok z 1/2 poma-
rańczy, 1 kiwi, 1 gruszka, woda Cisowianka

kolacja gulasz z kurczaka po meksykańsku(przepis 1.)

 DZIEŃ

śniadanie
4 łyżki płatków gryczanych Eska z anana-
sem i truskawką, 1 szklanka mleka 
lub jogurtu

II śniadanie serek wiejski lekki Piątnica (150 g), 2 ogórki 
kiszone, świeżo zmielony pieprz, tymianek 

obiad aromatyczna wołowina(przepis 2.)

podwieczorek sok z granata NaturAvena (300 ml)

kolacja

omlet z 2 jaj ze szpinakiem i czosnkiem 
(2 garście szpinaku poddusić na 1 łyżce oliwy 
z czosnkiem, jaja roztrzepać z 2 łyżkami 
mleka, wylać masę jajeczną na patelnie ze 
szpinakiem i dusić na małym ogniu pod 
przykryciem aż do ścięcia jaja)

1

2

Program
dietetyczny
2-tygodniowa dieta

odchudzająco 
- wzmacniająca

rekomendowane przez
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 DZIEŃ

śniadanie

3 wafle ryżowe ze słonecznikiem Sonko, 
z pastą z tuńczyka Graal (100 g) i 1 jaja 
ugotowanego na twardo, z jogurtem, 
musztardą, szczypiorkiem 
i ogórkiem kiszonym

II śniadanie sok z buraka NaturAvena (300 ml)

obiad indyk w cytrusach(przepis 8.) 

podwieczorek koktajl z mango(przepis 9.)

kolacja indyk w cytrusach(przepis 8.)

 DZIEŃ

śniadanie

owsianka z mango (3 łyżki płatków owsia-
nych górskich zalać wrzątkiem, tak by 
płatki wchłonęły całą wodą, a następnie 
dodać szklankę mleka kokosowego, 2 pla-
stry mango, szczyptę cynamonu i wanilii)

II śniadanie kefir naturalny (250 ml), jabłko, cynamon

obiad ryba Caprese(przepis 10.)

podwieczorek
koktajl: szklanka truskawek, 1 łyżka soku 
z cytryny, 150 ml mleka kokosowego, 
ziarna wanilii, 2 łyżki otrębów owsianych

kolacja czerwona zupa warzywna(przepis 11.)

 DZIEŃ

śniadanie

2 kromki pieczywa razowego (70 g), 
4 plastry chudej wędliny drobiowej, 
musztarda, pomidor malinowy, 
szczypiorek, kiełki lucerny, pieprz, chili

II śniadanie
koktajl (2 plastry ananasa, sok z 1 pomarań-
czy, 150 ml soku jabłkowego, 
pęczek natki pietruszki) 

obiad gulasz pieczarkowy z makaronem 
pełnoziarnistym Polmak(przepis 12.)

podwieczorek koktajl (jogurt naturalny Activia, 1 kiwi, 
½ banana, 1 łyżka siemienia lnianego Oleofarm)

kolacja czerwona zupa warzywna(przepis 11.) 

6

7

8

 DZIEŃ

śniadanie
3 wafle ryżowe z pestkami dynii Sonko,  
z serkiem naturalnym, 1 jajo na miękko, 
1/2 papryki

II śniadanie baton BA! Keep Feet, jogurt naturalny Zott 
z miodem (150 g)

obiad sałatka z kurczakiem i papryką(przepis 3.)

podwieczorek sok jednodniowy marchewkowy, 
szczypta świeżego imbiru

kolacja krem z ciecierzycy(przepis 4.)

DZIEŃ

śniadanie

2 kromki pieczywa razowego (70 g), 
twaróg wiejski lekki Piątnica, z jogurtem 
naturalnym, rzodkiewką, szczypiorkiem 
i świeżym ogórkiem

II śniadanie
1 wafel ryżowy Sonko Musli z masłem 
orzechowym NaturAvena crunchy 
i 1 łyżeczką konfitury niskosłodzonej

obiad ryba z pieczarkami(przepis 5.) i ryżem Halina

podwieczorek sałatka z dowolnych warzyw (300 g), 
1 łyżka Sałatki Bakalland chrupiącej

kolacja krem z ciecierzycy(przepis 4.)

 DZIEŃ

śniadanie
3 łyżki płatków jaglanych z żurawiną 
i truskawką Eska, 1 szklanka mleka 1,5 % 
lub jogurtu naturalnego Activia

II śniadanie
kromka pieczywa żytniego (35 g) razowego, 
plaster polędwicy sopockiej, pomidor, 
sałata, szczypiorek 

obiad makaron pełnoziarnisty Polmak 
ze szpinakiem i wieprzowiną(przepis 6.)

podwieczorek sok pomidorowy Dawtona (330 ml)

kolacja sałatka z fasolki szparagowej(przepis 7.) 

3

4

5
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 DZIEŃ

śniadanie

2 wafle ryżowe Sonko z wiesiołkiem, 
2 łyżeczki masła orzechowego miodowe-
go Naturavena, 2 łyżki konfitury 
niskosłodzonej

II śniadanie baton BA! Best Before Training

obiad filet z kurczaka faszerowany 
pomidorami(przepis 13.)

podwieczorek

koktajl (2 łodygi selera naciowego, 
2 plastry ananasa świeżego, 1 kiwi, 
1/2 cytryny, szczypta cynamonu i imbiru, 
woda Cisowianka, 1 łyżeczka lnu 
mielonego Oleofarm)

kolacja krem szpinakowy z serem feta(przepis 14.)

 DZIEŃ

śniadanie 3 łyżki płatków Sorgo z maliną i bananem 
Eska, 1 szklanka mleka 1,5 %

II śniadanie
koktajl (jogurt naturalny Activia, grusz-
ka, cynamon, 1 łyżeczka lnu mielonego 
Oleofarm)

obiad łosoś z buraczkami(przepis 15.)

podwieczorek 1 grejpfrut

kolacja krem szpinakowy z serem feta(przepis 14.)

 DZIEŃ

śniadanie
2 kromki pieczywa żytniego razowego (70 g), 
4 plasterki awokado, pomidor malinowy, 
cebula czerwona, sól, pieprz

II śniadanie mieszanka studencka z migdałami Bakalland 
(20 g), sok z żurawiny NaturAvena (250 ml) 

obiad
pulpeciki z jarmużem(przepis 16.) i kaszą bul-
gur Halina (100 g ugotowanej)

podwieczorek serek wiejski lekki Piątnica (100 g), szczy-
piorek, pomidor, szczypta bazylii, pieprz

kolacja pulpeciki z jarmużem(przepis 16.) 

9

10

11

 DZIEŃ

śniadanie 4 łyżki płatków Fitness, 1 szklanka jogurtu 
naturalnego Activia, 1 pomarańcza

II śniadanie
1 kromka pieczywa żytniego razowego (35 g), 
2 plastry twarogu Piątnica (40 g), 
1/2 papryki, szczypiorek

obiad wrap z omleta(przepis 17.)

podwieczorek
jogurt naturalny Activia (180 g), pomarań-
cza, mielony kardamon, cynamon, 2 łyżki 
otrębów owsianych

kolacja cukinia z serem feta(przepis 18.)

 DZIEŃ

śniadanie
2 kromki pieczywa żytniego razowego 
(70 g), serek chrzanowy, łosoś wędzony 
na zimno (50 g), koperek, 2 ogórki kiszone

II śniadanie sok z buraków z jabłkiem Dawtona (330 ml)

obiad kurczak w sosie z jarmużu(przepis 19.) 
z kaszą kuskus Halina

podwieczorek

brokuł gotowany na parze (200 g), 
z sosem czosnkowym z jogurtu greckiego 
(3 łyżki jogurtu, 1/2 ząbka czosnku, sól, 
zioła prowansalskie, szczypta papryki słod-
kiej) i 1 łyżką ziaren słonecznika Bakalland

kolacja
1 kulka mozarelli Alpinetta z rukolą, 
2 pomidorami, oliwą z oliwek 
i świeżą bazylią

 DZIEŃ

śniadanie
2 wafle ryżowe Sonko, jajecznica z 2 jaj 
z 2 pomidorami i szczypiorkiem

II śniadanie baton BA! Bevore Intensive Workout

obiad
ryba z dipem koperkowym(przepis 20.) 
i kaszą orkiszową Halina

podwieczorek sok z aronii NaturAvena (250 ml)

kolacja sałatka z tuńczykiem i szpinakiem(przepis 21.)

12

13

14

Przygotowała:
Estera Deptuła
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SZUKAJ
W WYBRANYCH

SKLEPACH TOPAZ

Oferta obowiązuje w sklepach

Fit
Topaz

Adamów, ul. Kościuszki 2; Białobrzegi, ul. 11-go Listopada 27; Drohiczyn, ul. Jagiellończyka 1; Dębe Wielkie, ul.Skrzyneckiego 2; Ełk, ul. Mickiewicza 19; Garwolin, 
ul. Targowa 2A; Grójec, ul. Piłsudskiego 89A; Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 17A; Jadów, ul. Poniatowskiego 27B; Kałuszyn, ul. Warszawska 46; Lubartów, ul. 
Lubelska 95B; Łochów, ul. Węgrowska 2B; Miedzna, ul. Ogrodowa 3A; Międzyrzec Podlaski, ul. Kordiana 6; Mińsk Maz., ul. Dąbrówki 52, ul. Konstytucji 3-go Maja 
2, ul. Kopernika 2, ul. Mireckiego 15, ul. Targowa 1, ul. Warszawska 39; Mogielnica, ul. Grójecka 16; Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Tomaszowska 40B; Pułtusk, ul. Jana 
Pawła II 4/6; Radzyń Podlaski, ul. Zabielska 110; Raciąż, ul. Zawoda 33; Repki, ul. Szkolna 2; Siedlce, ul. Brzeska 131, ul. Janowska 93, ul. Sokołowska 157, ul. Soko-
łowska 47, ul. Warszawska 133, ul. Armii Krajowej 5, Kazimierzowska 7; Siemiatycze, ul. 11 Listopada 83; Sokołów Podlaski, ul. Magistracka 4, ul. Piłsudskiego 24, ul. 
Węgrowska 3; Sterdyń, ul. Wojska Polskiego 9A; Stoczek Łukowski, ul. Partyzantów 3A; Tłuszcz, ul. Przemysłowa 7; Warszawa, ul. Tarnowiecka 2, ul. Łojewska 3, 
ul. Pociskowa 4, ul. Szpotańskiego 4, ul. Trocka 10, ul. Grójecka 70; Węgrów, ul. Staszica 4, ul. Żeromskiego 21, ul. Wyszyńskiego 7; Wyszków, ul. Świętojańska 173

Topaz Express
Czerwin, ul. Świerczewskiego 24; Dębe Wielkie, ul. Warszawska 28; Gulczewo, ul. Centralna 33; Jadów, ul. Poniatowskiego 27b; Jasienica, ul. Centralna 92; Lucy-
nów, ul. Szkolna 1; Rybienko Leśne, al. Wolności 24; Siedlce, ul. Daszyńskiego 3, ul. Wyszyńskiego 9; Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 3, ul. Wolności 52; Sterdyń, 

ul. Wojska Polskiego 9a; Stoczek, ul. Węgrowska 19A; Winnica, ul. Warszawska 1; Wyszków, ul. Białostocka 28, ul. Pułtuska 133, ul. Zielona 8, ul. 11 listopada 43b 
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