
44 przepisy na turbo szybkie posiłki 
 i  praktyczne wskazówki,  jak to ogarnąć!

ODŻYWCZE POSIŁKI
dla zabieganych
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O mnie

Cześć,

Nazywam się Agata Jasińska. Jestem psychodietetykiem i coachem.

Na co dzień wspieram kobiety w zmianie nawyków żywieniowych,

odzyskiwaniu zdrowych relacji z jedzeniem i mądrym odchudzaniu. 

Prowadzę konsultacje indywidualne, przygotowałam także kurs

“Odchudzanie od kuchni”. Tworzę markę “Szczęście od kuchni”. 

Dzielę się wskazówkami jak wdrażać zasady zdrowego odżywiania

i zdrowego stylu życia. W mediach społecznościowych publikuję

między innymi pomysły na proste i odżywcze posiłki. 

Dziękuję Ci za zakup tego e-booka. Powstał on właśnie dzięki

Tobie i innym odbiorcom moich treści w internecie! Tyle ciepłych

słów zachęty i motywacji otrzymałam od czytelniczek, że nie

pozostawało nic innego, jak zebrać moje pomysły na proste            

 i odżywcze posiłki i przygotować je w formie e-booka. 
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Dla kogo są 
“Odżywcze posiłki dla zabieganych”?

nie mają czasu (i ochoty) przygotowywać długich                     

 i skomplikowanych posiłków

chcą odżywiać się zdrowo

wskazówki jak skomponować odżywczy i sycący posiłek

podpowiedzi jak ułatwić sobie kulinarne życie i polubić zdrowe

gotowanie

bazę pomysłów na proste posiłki, które będą dla Ciebie

wartościowe i sycące, a jednocześnie ekspresowe w

wykonaniu (przygotujesz je w mniej niż 30 minut)

wartości kaloryczne i makroskładniki (białka, tłuszcze,

węglowodany) dla każdego posiłku

zamienniki produktów, aby łatwiej było Ci korzystać                

 z przepisów

wskazówki, w jaki sposób mądrze wykorzystywać napoczęte

produkty oraz jak przedłużyć świeżość przygotowanego

posiłku

Przygotowałam ten e-book dla osób, które tak jak ja:

W e-booku znajdziesz:
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Zasady posiłków OPSS
4 kluczowe kryteria,  które powinny 
spełniać Twoje posiłki !

Gotowanie od kuchni
Czas na praktyczne wskazówki:  jak usprawnić
proces przygotowywania posiłków?

Instrukcja obsługi przepisów
Wolność żywieniowa, czyl i  jak 
nie zostać niewolnikiem receptury?

Czas na praktykę! Przepisy!
Przepisy na posiłki  w stylu OPSS
wraz z praktycznymi wskazówkami!

Wprowadzenie
Dlaczego ja,  czyl i  o tym jak zaczęła się 
moja przygoda ze zdrowym gotowaniem?
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Dlaczego ja, czyli o tym jak zaczęła się 
moja przygoda ze zdrowym gotowaniem?

Wprowadzenie
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Dlaczego ja, czyli o tym jak
zaczęła się moja przygoda ze
zdrowym gotowaniem?

Być może wydaje Ci się, że zdrowe gotowanie wymaga długich

godzin spędzonych w kuchni. Albo kosztownych produktów z eko

półki. Być może myślisz o sobie, że nie potrafisz gotować? 

Też tam byłam. Też tak myślałam. Nie lubiłam gotować (i nadal

nie jest to moja ulubiona czynność). Przez wiele lat uważałam,   

 że czas spędzony w kuchni to czas stracony. Próbowałam go

minimalizować - niestety, ze stratą dla jakości tego, co jadłam.

Wybierałam przypadkowe produkty i brałam je do biura (w tym

czasie pracowałam w korporacji). Często była to po prostu

kanapka z szynką lub serem. A najgorsze jest to, że czasami

nawet tego nie jadłam, albo jadłam późno, w biegu. Zapominałam

też o piciu wody. Przygotowana o poranku kawa i herbata stały 

 na biurku do 14-tej. A ja pracowałam, pracowałam, pracowałam… 

Nadrabiałam za to zaległości jedzeniowe w domu. Wracałam

głodna i rzucałam się do lodówki biorąc co popadnie. Nie obyło się

bez strat, fizycznych i psychicznych.
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Punkt zwrotny
Co się zatem wydarzyło, że dziś siedzę i piszę dla Ciebie ten      

 e-book pokazując, jak w prosty sposób można zadbać o fajne,

smaczne, odżywcze posiłki? 

Przez kilkanaście lat miałam wrażenie, że moje życie to bieg

chomika w kołowrotku. Pędziłam i nie potrafiłam się zatrzymać.

Jednocześnie, przez lata borykałam się z różnymi problemami

zdrowotnymi. Towarzyszyły mi dolegliwości jelitowe (m.in. SIBO),

problemy hormonalne, torbiele, endometrioza, wysoki poziom

glukozy, niedokrwistość. Zaczęłam też systematycznie przybierać

na wadze. 

Pewnego dnia zrozumiałam, że są dwie główne przyczyny mojego

fatalnego zdrowia i samopoczucia: stres i kiepskie odżywianie.

Wtedy coś kliknęło. Postanowiłam zmienić to, co jem. 
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Eureka!
Zaczęłam czytać książki o wpływie tego, co jemy, na nasze

zdrowie: jelita i mózg. Zrobiłam sporo kursów, zaczęłam się

specjalizować. 

Wiedzieliście, że bakterie jelitowe mogą nas wspierać w radzeniu

sobie ze stresem lub spowodować, że radzimy sobie z nim gorzej?

Dowiedziałam się, jak zadbać o odpowiednie życie wewnętrzne  

 w jelitach. Że kiedy dbamy o odżywcze posiłki, lepiej funkcjonuje

nasz układ odpornościowy, i wszystkie inne procesy w

organizmie. Że jest lepsza produkcja neuroprzekaźników, np.

serotoniny i dopaminy. Tak wiele zależy od sposobu odżywiania!

To była moja eureka!

Zbyt często upraszczamy temat jedzenia do deficytu kalorycznego

i sylwetki. Kluczowe znaczenie ma jakość tego, co jemy. 
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Małymi krokami
Początkowo jedzenie według jadłospisu nie wchodziło w grę.   

 Nie miałam na to ani czasu, ani sił. Jestem osobą, która

nienawidzi ograniczeń, a restrykcyjne rozpiski “kazały” mi się

dostosowywać.

Oczywiście, podejmowałam próby ograniczania szkodliwych

posiłków, wpadłam nawet na pomysł zamiany pieczywa na chleb

typu wasa. Wytrzymałam może 3 dni.

Wtedy zrozumiałam (kolejna eureka), że nie o to chodzi.

Zamiast wprowadzania konkretnej diety, skupiłam się na tym, aby

jeść to, co mnie ODŻYWI, a jednocześnie będzie dla mnie smaczne

i proste w przygotowaniu. Okazało się, że to ma sens!
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Przeszłam od myślenia "gotowanie to strata czasu, zjem

cokolwiek" na "mój organizm to nie śmietnik - chcę odżywiać się,

a nie zapychać”. Czas na przygotowanie posiłku zaczęłam

traktować jak inwestycję w moje dobre samopoczucie i zdrowie.

Postanowiłam znaleźć w tym wszystkim balans. Inwestując

minimalne zasoby (czas) uzyskać wystarczająco dobry efekt

(odżywcze, smaczne i sycące posiłki). Wiedziałam, że nie będę   

 w stanie z kobiety, która bardziej ceni sobie rozwój osobisty          

i omija kuchnię szerokim łukiem, stać się nagle fanką gotowania   

 i spełniać w kuchni. Nie taki był mój cel.

Gotowanie nigdy mnie nie relaksowało i nadal nie relaksuje.

Jednak moje zdrowie i dobre samopoczucie jest warte tego, aby 

 w nie zainwestować minimum niezbędnego czasu i energii.

www.szczescieodkuchni.pl

Nastawienie ma znaczenie!
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Doszłam do perfekcji w przygotowywaniu szybkich dań. Potrafię

zrobić pełnowartościowy posiłek w 10-20 minut. Przez lata

opracowałam strategię minimalizmu kulinarnego bez straty na

jakości. Dzięki temu mogę nadal inwestować czas w relacje,

rozwój osobisty i zawodowy, a jednocześnie wspierać swój

organizm odżywiając się tym, co dla mnie najlepsze. 

W tak zwanym międzyczasie podjęłam kluczową decyzję

zawodową - odeszłam z korporacji, stworzyłam własną markę

“Szczęście od kuchni” i jako psychodietetyk wspieram kobiety     

 w zmianie nawyków żywieniowych. Ten e-book to mój manifest -  

nie musi być idealnie, aby było wystarczająco dobrze. Zdrowe

odżywianie nie oznacza perfekcji. 

Minimalizm kulinarny
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odżywcze 

proste

smaczne 

sycące. 

Zdecydowałam, że moje posiłki będą:

Przez 2 tygodnie podglądałam też w aplikacji kaloryczność tego,

co zjadam, aby zorientować się, ile moje posiłki mają kalorii.

Traktowałam to jako etap nauki i poszerzania mojej wiedzy. 

Dwa tygodnie wystarczyły, aby wejść w tryb jedzenia

intuicyjnego. I tym sposobem krok po kroku wprowadziłam zmiany

w obszarze odżywiania. 

Schudłam, a te zmiany pociągnęły kolejne. 

www.szczescieodkuchni.pl

Posiłki w stylu OPSS!
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4 kluczowe kryteria, które powinny 
spełniać Twoje posiłki!

Zasady posiłków
OPSS

R O Z D Z I A Ł  1
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Posiłki w stylu OPSS

Zastanawiasz się, co to znaczy zdrowy posiłek i zdrowe

odżywianie? Czy to musi być jakaś konkretna dieta? Otóż nie. Twój

organizm nie oczekuje realizacji jakiejś konkretnej strategii

żywieniowej typu dieta ketogeniczna, low carb, czy wegetariańska. 

Zadbaj, aby Twoje posiłki spełniały kryteria OPSS, czyli były: 

O odż yw c z e
dostarczasz tego, czego organizm potrzebuje

P p r o s t e
potrafisz szybko przygotować posiłek

S s m a c z n e
lubisz swoje posiłki, chętnie je zjadasz

S s y c ą c e
długo po posiłku nie odczuwasz głodu
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minimum 80% naszej diety powinny stanowić wartościowe,

nisko przetworzone posiłki

do 20% kaloryczności naszej diety mogą stanowić mniej

zdrowe, przetworzone posiłki. 

Posiłek odżywczy to taki, który dostarcza Ci niezbędnych

składników do zachowania zdrowia i energii. 

Nie musisz znać wszystkich zasad dietetycznych. W dbaniu         

 o odżywczość diety nie chodzi o perfekcyjne podejście. Możesz

zjeść od czasu do czasu coś, co będzie miało wyłącznie walor

przyjemnościowy. Ale wtedy ważny jest umiar. Zasada 80/20

mówi, że:

Nie wiesz, jak skomponować takie odżywcze posiłki? Nie szkodzi,

bo zrobiłam to za Ciebie i w tym e-booku przygotowałam takie

właśnie dania! Znajdziesz tu propozycje na posiłki, które dostarczą

Ci wartościowych składników. 

Pamiętaj też, że z punktu widzenia Twojego zdrowia (i Twojej

mikrobioty) najważniejsza w diecie jest różnorodność. Dzięki temu

ograniczysz do minimum ryzyko niedoborów pokarmowych czy

składników mineralnych lub witamin. Potrzebujesz po prostu

włączać do diety różnego rodzaju produkty białkowe, zdrowe

tłuszcze, węglowodany oraz różnokolorowe owoce i warzywa. 

www.szczescieodkuchni.pl

Odżywcze posiłki
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mała ilość składników (najlepiej wykorzystywanych w całości

albo z możliwością zamrożenia lub dłuższego przechowania

otwartych opakowań półproduktów)

krótki czas przygotowania (liczę od momentu startu prac do

momentu kiedy mogę zacząć jeść)   

możliwość przygotowania posiłku jednoporcjowo lub

przerobienia kolejnego dnia na coś innego 

W prostocie tkwi siła. Im mniej wysiłku wymaga przygotowanie

posiłku, tym większa szansa na to, że go zrobisz i zjesz. 

Na rynku i w internecie znajdziesz wiele przepisów na smaczne

dania, które są skomplikowane i czasochłonne w wykonaniu.

Najczęściej potrzebujesz do ich przygotowania wielu różnych

składników - trochę tego, trochę tamtego. Na koniec zostajesz     

 z otwartym opakowaniem serka, pesto, kilkoma plastrami szynki    

i ćwiartką jajka. Takie marnotrawstwo może zniechęcać do

próbowania nowych dań.

Dlatego im prostszy przepis, tym lepiej. 

Poznaj zasady, jakimi kieruję się na co dzień w doborze przepisów

(i takie właśnie posiłki znajdziesz w tym e-booku):

1.

2.

3.

www.szczescieodkuchni.pl

Proste posiłki
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Posiłki MUSZĄ być dla Ciebie smaczne. 

Kiedy myślę o smaku, mam w pamięci degustację oliwy z oliwek 

 w kreteńskim sklepiku. Testowałam różne rodzaje, a właścicielka

cały czas powtarzała by pamiętać, że każdy z nas ma inne kubki

smakowe i może inaczej odczuwać cierpkość, kwaśność,

wytrawność produktów. 

Oczywiście są pewne uniwersalne zasady budowania smaku.

Znajdziesz je w rozdziale “Dosmaczanie”. Zamiennie, będę

używała sformułowania “ulubione zioła”. Lepiej jest szukać

własnych ulubionych smaków niż wiecznie stosować się do

zaleceń autorów przepisów. 

www.szczescieodkuchni.pl

Smaczne posiłki
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Smaki się zmieniają. Bardzo często jest tak, że pierwotnie czegoś

nie lubimy, a potem to kochamy. Potrzebujemy czasu, aby się

przyzwyczaić i oswoić z nowym smakiem.

 

Przykład: kiedyś nienawidziłam oliwek, a dziś uwielbiam. Jednak

nie stało się to z dnia na dzień, lecz stopniowo. Do awokado

miałam trzy podejścia. Początkowo mi nie smakowało, ale teraz je

uwielbiam. Podobnie z kolendrą. Jako dziecko wychowane na

pograniczu Mazowsza i Podlasia nie znałam takich smaków.

Krewetki napawały mnie obrzydzeniem. A dzisiaj? Tak! Uwielbiam

krewetki. 

W tym e-booku daję Ci pomysły z wykorzystaniem dość

powszechnych składników. Niemniej, śmiało modyfikuj przepisy

pod siebie. Smaczny posiłek to nakarmiony żołądek, ale i głowa.

Posiłek ma Ci dawać satysfakcję. 

www.szczescieodkuchni.pl 20



Konsystencja może mieć znaczenie

Odczuwanie sytości w insulinooporności (IO)

Głód zachciankowy

Jedzenie emocjonalne

Sytość to nie jest uczucie rozpierania żołądka, ucisku brzucha    

 na pasek. Sytość to stan, w którym nie odczuwasz głodu

fizjologicznego przez 3-5 godzin po posiłku. Najadasz się              i

zapominasz na jakiś czas o tej czynności. 

Ważne: 

Posiłek będzie Cię sycił na dłużej, jeśli zawiera porcję białka,

tłuszczu, węglowodany złożone (będą wolniej się trawić) oraz

warzywa lub owoce (dzięki czemu jest też duży objętościowo       

 i bogaty w błonnik). 

Wszystkie posiłki z e-booka zostały tak skomponowane, aby sycić

Cię na dłużej. 

Poniżej znajdziesz jeszcze kilka ważnych wskazówek                  

 w kontekście sytości:

1.

2.

3.

4.

www.szczescieodkuchni.pl

Sycące posiłki
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Konsystencja może mieć znaczenie!1.

Ważna zasada: obserwuj siebie. Niektóre osoby czują dłużej

sytość, jeśli potrzebują coś pogryźć i wówczas zupy krem nie będą

dla nich odpowiednie. Pokarm rozdrobniony i wysoko

przetworzony syci mniej. 

Przykład: lepiej jest zjeść całe owoce, jogurt i orzechy niż

smoothie przygotowane z owoców, jogurtu i masła orzechowego. 

www.szczescieodkuchni.pl

Sycące posiłki
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2. Odczuwanie sytości w insulinooporności (IO)

Posiłki, które proponuję Ci w tym e-booku, są skomponowane    

 w taki sposób, aby były odpowiednie również dla osób z

insulinoopornością. 

Musisz jednak wiedzieć, że przy insulinooporności może być Ci

trudniej uzyskać uczucie sytości, pomimo odpowiednio

skomponowanego posiłku i wystarczająco dużej objętościowo

porcji. Dlatego przy niektórych przepisach pojawiają się też

dodatkowe wskazówki dla osób z IO. Czasami małe zmiany     

 (np. kolejność jedzenia poszczególnych składników) może pomóc       

w zmniejszeniu piku glukozy po posiłku. Tak naprawdę te

strategie może stosować każdy, nawet bez insulinooporności.

Stabilny poziom glukozy jest ważny dla każdego. 

www.szczescieodkuchni.pl

Sycące posiłki
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3. Głód zachciankowy

Nie zawsze chęć jedzenia wiąże się z głodem fizjologicznym.

Zdarza się (i to dość często), że szybko po posiłku pojawia się

ochota zjedzenia czegoś dodatkowego. To nie oznacza, że

ostatnio zjedzony posiłek nie był wystarczająco dobrze

skomponowany. To może być potrzeba jedzenia wzbudzana przez

to, co widzisz, o czym myślisz. Wystarczy, że zaczniesz

scrollować Facebooka czy Instagram - w momencie, kiedy

zobaczysz zdjęcie pysznego sernika, może pojawić się potrzeba

smakowitego jedzenia. Mówimy wtedy o jedzeniu zachciankowym.

Często jest to apetyt na coś konkretnego: batonik, czekoladkę, coś

słonego lub chrupiącego. 

Dlatego właśnie, pomimo świetnie skomponowanego posiłku,

wydaje Ci się, że jesteś głodna. Jeśli nie zadbasz o to, aby Twój

posiłek był sycący, trudniej będzie Ci poradzić sobie z głodem

zachciankowym. Dlaczego? Pojawi się podwojona chęć na

jedzenie: Twój organizm będzie wołał o składniki odżywcze,        

 a dodatkowo dojdą aspekty psychologiczne. Ta mieszanka

prawdopodobnie doprowadzi do tego, że zjesz za dużo. Możesz

nawet mieć wrażenie, że tracisz kontrolę i jesz na autopilocie. 

www.szczescieodkuchni.pl

Sycące posiłki
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4. Jedzenie emocjonalne

Głód z przyczyn psychologicznych może się też pojawić              

 w sytuacji, gdy naszym schematem radzenia sobie z emocjami

jest zajadanie. Jeśli nawykowo jesz w momencie odczuwania

stresu, lęku, złości, nudy, to możesz pomylić to uczucie z głodem.

Wydaje Ci się, że jesteś głodna (och, zjadłabym coś), a tak

naprawdę odczuwasz niepokój, bo otrzymałaś e-maila od szefa i

umysł nakreślił jakiś czarny scenariusz. 

Jeśli doświadczasz jedzenia emocjonalnego lub napadowego

objadania się, może być Ci trudno poradzić sobie z tym

samodzielnie. Zadbanie o posiłki w stylu OPSS jest bardzo

dobrym pierwszym krokiem. Jeśli jednak czujesz, że nie dajesz

rady sama opanować głodu psychologicznego, rozważ

skorzystanie ze wsparcia specjalisty. 

Jako psychodietetyk wspieram kobiety między innymi                  

 w wychodzeniu z kompulsywnego objadania się. Na mojej stronie

www.szczescieodkuchni.pl znajdziesz szczegóły. Możesz też

skorzystać ze wsparcia innej osoby, z którą czujesz przysłowiową

“chemię”. Relacja między specjalistą a klientem jest tutaj kluczowa

dla sukcesu i dobrej współpracy. O jedno Cię proszę: nie zostawaj

z tym sama, zatroszcz się o siebie i sięgnij po pomoc! 

www.szczescieodkuchni.pl

Sycące posiłki
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Czas na praktyczne wskazówki: jak usprawnić
proces przygotowywania posiłków?

Gotowanie
o d  k u c h n i !

R O Z D Z I A Ł  2
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Jak polubić gotowanie?

korzystaj z prostych pomysłów (kupiłaś ten e-book! a tu

znajdziesz tylko takie przepisy)

gotuj na zapas (mrożenie, wekowanie)

rób kilka posiłków jednocześnie

korzystaj z półproduktów i gotowców z dobrym składem! 

połącz gotowanie z innymi czynnościami - słuchaj muzyki,

podcastu, rozmawiaj przez telefon (słuchawki to nieodłączny

towarzysz mojego gotowania)

gotuj wspólnie z partnerem lub dziećmi 

zadbaj o przyjazną przestrzeń w kuchni

Wiem, że niektórych gotowanie relaksuje! Ja to szanuję, ale nie

znam tego uczucia :)

Będę szczera. Nie wiem, czy się da polubić gotowanie.                  

 Z pewnością można uczynić gotowanie mniej uciążliwym.         

 Ten e-book ma Cię przekonać, że to jest realne.

Moje rady: 
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Pozwól, że zatrzymam się na chwilę przy ostatnim punkcie, bo

uważam, że jest niedoceniany. Zgodzisz się zapewne, że łatwiej

jest gotować w pięknej, dużej kuchni z wyspą i długim blatem

roboczym. Ale nie każdy z nas dysponuje taką przestrzenną

kuchnią. Jak sobie wtedy pomóc? 

Ja przez wiele lat gotowałam w kuchni o powierzchni 5m2. Dziś

mam trochę większą, ale w pewnym momencie zauważyłam, że

znów nie mieszczę się ze wszystkimi sprzętami. Bo dopóki jest

wolna przestrzeń, często mamy tendencję do gromadzenia

niepotrzebnych rzeczy. Nie mamy oporów przed zakupem

kolejnego zestawu salaterek, pięknego naczynia do zapiekania,

nowego rodzaju mąki i egzotycznych przypraw. Gorzej potem.

Znów dochodzimy do punktu, kiedy brak jest wolnego miejsca.

Niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która nie wyrzuciła

przeterminowanej o 2 lata przyprawy, o tajemniczo brzmiącej

nazwie albo dziwnej mąki kupionej w przypływie fit zrywu. 
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Pozbądź się z kuchni niepotrzebnych rzeczy. 

ODDAJ: Jeśli masz jakieś naczynia w ilości hurtowej

zastanów się, komu możesz je oddać? 

SPRZEDAJ: Możesz sprzedać nieużywane przedmioty, a za

zarobione pieniądze kupić sobie nagrodę za odgruzowanie

przestrzeni.

WYNIEŚ: Jeśli używasz jakiegoś naczynia bardzo rzadko

(pieczesz w tej brytfance indyka raz w roku), znajdź dla

niej inne miejsce. Może jakaś szafka w garażu, na balkonie,

czy w komórce?

Uprzątnij zbędne rzeczy z blatu roboczego.

Uporządkuj sypkie produkty np. przyprawy, kasze: 

Możesz kupić jednakowe pojemniki. 

Ładnie będą też wyglądały po prostu szklane słoiki, które

już na pewno masz. 

Znajdź łatwo dostępne miejsce dla rzeczy, których

potrzebujesz mieć „pod ręką”, a zwykle ich szukasz, np.

nożyczki, rękawiczki lateksowe, etc.

Zadbaj o łatwy dostęp do garnków, naczyń. Myśl cały czas     

 o  tym, co jest dla Ciebie wygodne, a co uciążliwe i zmieniaj. 

Przykład: Przez długi czas musiałam wystawiać słoiki, aby wyjąć

jakiś garnek z szafki. Nie wiem, dlaczego w takiej kolejności

ułożyłam te rzeczy. Dopiero po 4 latach zamieniłam kolejność       

 i jakież to jest teraz ułatwienie! 

www.szczescieodkuchni.pl

Co możesz zrobić, aby było wygodniej? 
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Garnki 

Patelnie

Blender

Aby przygotować posiłki z e-booka, wystarczy mieć:

Wystarczą zapewne te, które już masz. Ale jeśli będziesz

inwestować w nowy zestaw, to warto zdecydować się na te        

 z grubym dnem. Dzięki temu nic się nie przypala, co cenię sobie

szczególnie w gotowaniu np. kaszy. 

Potrzebujesz co najmniej dwóch patelni - większej, głębokiej,     

 w której przygotujesz dania lunchowe. Na mniejszej będziesz

smażyć np. omlety. Czy potrzebujesz mini patelni do jajka

sadzonego albo płaskiej do naleśników? Być może. Jeśli jednak 

 nie masz miejsca, to te dwie patelnie w zupełności Ci wystarczą.

Wybierz patelnie z powłoką ceramiczną, a jeśli powłoka jest

teflonowa, to dbaj o to, aby nie było na niej zarysowań. 

Posiłki, które znajdziesz w e-booku, przygotujesz z użyciem

zwykłego ręcznego blendera. 

www.szczescieodkuchni.pl

Sprzęty, których potrzebujesz
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Pojemniki/torebki do przechowywania

Najlepsze będą pojemniki szklane, które nie wchodzą w reakcje   

 z pożywieniem. Można w nich podgrzewać dania w mikrofalówce,

przechowywać w lodówce lub zamrażarce (pamiętaj, żeby nie

wypełniać ich wtedy po brzegi, aby zapobiec pęknięciu szkła). 

Minusem pojemników szklanych jest ich ciężar. Jeśli potrzebujesz

zabrać posiłek na wynos, zaopatrz się w dobrej jakości pojemnik

plastikowy z oznaczeniem „Wolne od BPA” (BPA Free). Nawet

jeśli producent deklaruje, iż w pojemniku plastikowym można

podgrzewać jedzenie w mikrofalówce, zachęcam Cię do

przełożenia posiłku na talerz przed wstawieniem do mikrofali.

Przy okazji - jeśli kupujesz coś gotowego w plastiku (zupa, danie

obiadowe), również przełóż na czas podgrzania.

Zaopatrz się też w torebki strunowe, w których można mrozić lub

przechowywać wiele dań. Ja zwykle kupuję takie torebki w IKEA.  
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Sprytny patent na sałatki w biurze

Przy okazji mam dla Ciebie jeszcze jeden patent. 

Pomyśl o zestawie przypraw w biurze (sól ziołowa, pieprz, oliwa,

ocet/sos balsamiczny). 

Mnie taki zestaw wielokrotnie ratował. Zabierałam do pracy sałatę

z dodatkami, a doprawiałam już w pracy tuż przed jedzeniem. 
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Triki zakupowe

uzupełnić na czas produkty świeże (lodówka)

dbać o stan “magazynu produktów” z dłuższym terminem

przydatności (szafki, zamrażarka)

Jedna z moich podopiecznych powiedziała kiedyś: 

“Nie da się jeść niezdrowo, jeśli w lodówce są same wartościowe

produkty”! 

To jest kwintesencja zdrowego odżywiania! Aby móc podchodzić

tak elastycznie do przygotowywania posiłków, potrzebujesz

zadbać o ZAKUPY! Jak?

I znowu, jak tego dokonać, by nie tracić czasu?
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1. Zmniejsz liczbę wizyt w sklepie 

Biegasz do sklepu codziennie? Nie wyobrażasz sobie dnia bez

pachnącego pieczywa? Zmniejsz liczbę wizyt w sklepie do 1-2

w tygodniu. Zaoszczędzisz czas, pieniądze i przy okazji ryzyko

zjedzenia słodyczy. Jeśli chcesz zjeść codziennie świeży chleb,

to mam dobrą wiadomość: pieczywo doskonale się mrozi!

Więcej o tym znajdziesz w rozdziale “Co zrobić, żeby jedzenie

się nie marnowało?”. 

2. Zmień sklep na mniejszy

Kiedyś robiłam zakupy w sklepach typu Auchan czy Carrefour.

Wybór był ogromny, ale właśnie to sprawiało, że zakupy trwały

dłużej. Naprawdę trudno dokonać szybkiego wyboru, stojąc

przed ogromną ścianą makaronów! Samo przejście z wózkiem

przez sklep wielkopowierzchniowy wydłużało czas zakupów. 

Od wielu już lat robię zakupy w dyskoncie. Najczęściej Lidl,

czasami Biedronka. Zalety? Wiem, co gdzie leży. Wiem, który

sos ma dobry skład. Robię zakupy intuicyjnie. W czasie

tematycznych tygodni zaopatruję się w produkty greckie czy

włoskie. Nie kupuję nieplanowanych ekstrasów, bo niewiele jest

nowości - to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. 
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3. Kupuj według listy 

Wchodzisz do sklepu i nie wiesz, co wybrać? Twórz koniecznie

listę zakupów! Możesz zrobić ją na kartce lub w telefonie. Są też

do tego specjalne aplikacje. 

Wybierz 1-2 nowe przepisy, które będziesz chciała wypróbować

w tym tygodniu i wpisz potrzebne produkty. Resztę zakupów

niech stanowi zbiór rzeczy, które zwykle kupujesz i z których

gotujesz znane Ci posiłki. Ogarnij wzrokiem szafki i lodówkę         

 i wpisz na listę to, czego może zabraknąć. 

Pamiętaj też, aby wpisać na listę rzadziej kupowane rzeczy: worki

na śmieci, baterie, tabletki do zmywarki. Ja te produkty wpisuję na

listę w telefonie, na bieżąco. Jeśli widzę we wtorek, że coś się

kończy, to od razu zapisuję. Potem tylko dodaję spożywkę. 

4. Sięgnij głębiej!

Kupuj produkty z dłuższym terminem przydatności do spożycia.

Wystarczy, że sięgniesz głębiej na półce! W sklepach, tuż pod

ręką wystawiane są produkty z krótszym terminem ważności - aby

sprzedać je w pierwszej kolejności. Znam ten proces z autopsji, bo

osobiście zajmowałam się tym w mojej pierwszej studenckiej

pracy.  
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5. Promocje - bądź ostrożna

Masz listę zakupów, ale pozwól sobie też na elastyczność! Jeśli   

 w sklepie będzie coś smacznego czy wartościowego w promocji, 

 z  długim terminem przydatności  -  bierz! Tylko nie daj się złapać

na promocję typu trzy paczki delicji w cenie dwóch. Bo to już nie

jest oszczędność :)

6. Nie idź do sklepu, kiedy jesteś głodna 

Ten punkt chyba nie wymaga wyjaśnienia :) Gdy jesteś głodna,

wrzucisz zdecydowanie za dużo niepotrzebnych produktów. 

7. Ogranicz słodycze i słone przekąski 

Tego typu produkty też są dla ludzi. Liczy się jednak umiar.

Zawrzyj ze sobą umowę :)

Przykład: kupię sobie nie więcej niż 1 opakowanie (ciastek,

batoników, lodów), bo zależy mi na ograniczeniu jedzenia

słodyczy. 

Wybieraj też mniejsze opakowania, nawet jeśli to mało

ekonomiczne. Dlaczego? Lepiej jest kupić małe opakowanie

ptasiego mleczka i zjeść je całe, niż kupić całe duże opakowanie   

 i walczyć by nie zjeść całego pięterka, albo i dwóch.
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8. Znajdź pomocnika 

Wypróbuj zakupy z kimś do pomocy. Może partner lub starsze

dziecko? Dzięki temu wspólnie spędzicie czas i wszystko pójdzie

sprawniej. Niech pomocnik prowadzi wózek, a Ty zbieraj z półek

to, czego potrzebujesz. We dwoje też łatwiej poradzicie sobie

przy kasie i podczas transportu. 

9. Rozważ zakupy online

Zakupy online to może być ciekawa opcja, jeśli nie masz czasu.

Plusem jest to, że przy kolejnych zakupach możesz tylko

odświeżyć listę i dodać / usunąć produkty. Potem zostaje już tylko

oczekiwanie na przyjazd kuriera :) 

10. Deleguj!

Poproś kogoś innego o zrobienie zakupów według przygotowanej

przez Ciebie listy. Bądź wtedy wyjątkowo precyzyjna, żeby

dostawa zgadzała się z zamówieniem :) 

Zakupy zrobione? To teraz ważna kwestia - jak zadbać, 

aby jedzenie się nie marnowało?
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Co zrobić, żeby jedzenie się 
nie marnowało?

Pieczywo

PRZECHOWYWANIE

Chcesz mniej marnować? Zadbaj o odpowiednie przechowywanie

zapasów. To jest klucz, bo przedłuża ich trwałość! 

1.

Nadmiar, nawet 2 kromki, przełóż do woreczków strunowych       

 i włóż do zamrażarki. Wystarczy, że wieczorem przełożysz

torebkę z pieczywem (nie otwieraj jej) z zamrażarki do szafki,      

 a rano będziesz miała świeże pieczywo. Jeśli potrzebujesz

odświeżyć je szybciej, skorzystaj z funkcji rozmrażania                

 w mikrofali. I jeszcze jedna rada. Im świeższe zamrozisz, tym

lepsze będzie po odmrożeniu. Mrożenie nie odświeża produktów.
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2. Produkty trwałe

Kasze, makarony, ryż, słoiki, puszki. Produkty o najdłuższym

terminie przydatności mogą być przechowywane w szafkach

kuchennych albo poza kuchnią. Ważne, abyś do nich zaglądała.

Staraj się trzymać produkty na ich stałych miejscach. Zawsze

będziesz widziała, gdzie co jest. 

 

3. Produkty świeże 

Kupuj maksymalnie świeże produkty i potem odpowiednio je

przechowuj, aby przedłużyć ich trwałość. Układaj produkty na

właściwych półkach w lodówce i sprawdź, co lepiej

przechowywać poza lodówką, a co w niej. Zwyczajowo wydaje

nam się, że wiemy, co w lodówce, a co poza nią, ale warto

przyjrzeć się, czy gdzieś tutaj nie popełniamy błędu. Pomidory

przechowywane w lodówce będą gorzej smakować, a owoce

jagodowe (np. maliny, borówki) poza lodówką będą szybko

pleśniały. Na kolejnej stronie znajdziesz pomocną grafikę.

Wydrukuj ją albo pobierz na telefon, aby była zawsze pod ręką. 
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4. Mięso i ryby 

Natychmiast wkładaj je do lodówki na półki, na których jest

najniższa temperatura. Dawniej nie przywiązywałam do tego

wagi, ale po wyrzuceniu drogiej ryby szybko nabrałam wprawy.

Jeśli nie zużyjesz mięsa lub ryb w ciągu 1 dnia (lub do daty

ważności podanej na opakowaniu, jeśli jest pakowane próżniowo),

możesz zamrozić. Upewnij się, że nie było ono rozmrażane.

Niestety niektóre sklepy, które sprzedają “świeżą” rybę tak

naprawdę sprzedają rybę świeżo po rozmrożeniu. Rozmrożonych

rzeczy nie zamrażamy ponownie. Wyjątek, jeśli zostaną poddane

obróbce termicznej, czyli możesz rozmrozić mięso, zrobić gulasz    

i potem zamrozić ten gulasz. 

I jeszcze jedna ważna kwestia, o której nie wszyscy wiedzą. Mięsa

nie myjemy przed włożeniem do lodówki, zamrażarki, czy przed

gotowaniem/smażeniem. Mycie nie usuwa ani nie zabija bakterii

(robi to wysoka temperatura), a jedynie powoduje ich

rozprzestrzenianie się po całej kuchni. Mnie ta zasada się podoba

- to znów mniej pracy.
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5. Zielone liście

To był mój game changer. Coś, co odmieniło moje kulinarne życie!

Kiedyś kupowałam gotowe mieszanki w folii, a i tak najczęściej 

 ich nie zużywałam do końca i część lądowała w śmietniku.                

W pewnym momencie poczułam też, że te miksy sałat jakoś mi 

 nie służą, są dla mnie zbyt twarde i mi nie smakują. Wolałam

kupić paczkę roszponki, rukoli czy szpinaku.

To był generalnie duży kłopot, bo zielone liście szybko więdły   

 lub gniły. Do czasu, aż nie odkryłam tej metody, którą chętnie

podzielę się z Tobą! 

Po przyniesieniu sałaty do domu umyj ją i osusz (przydaje się

wirówka do sałaty). Weź spore pudełko i jego dno wyłóż 

 ręcznikiem papierowym. Na to połóż lekko osuszoną sałatę            

i przykryj drugą warstwą ręcznika i zamknij szczelnie pojemnik.

Przechowuj w lodówce. Sałata zachowa jędrność, kolor                 

 i witalność przez co najmniej kilka dni. 

W taki sposób przechowuj też natkę pietruszki i koperek

(wcześniej je posiekaj, a nadmiar włóż od razu do zamrażarki).
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Co zrobić, żeby jedzenie się 
nie marnowało?

MROŻENIE
Mrożenie to rewelacyjna metoda na przedłużenie trwałości

produktów!

Pamiętaj, że wiele produktów i gotowych potraw możesz

zamrozić. W ten sposób możesz też przedłużyć życie produktom,

których nie zużywasz w całości do danej potrawy. Przykład:

potrzebujesz połowę opakowania sera feta do sałatki i nie masz

pomysłu w jaki sposób wykorzystać drugą połowę w krótkim

czasie? Włóż ser do zamrażarki i wykorzystaj za jakiś czas.

Wskazówki odnośnie mrożenia znajdziesz przy przepisach, a na

kolejnej stronie sprawdź listę nieoczywistych produktów, które

można uratować właśnie dzięki mrożeniu.
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TO MOŻESZ MROZIĆ:

pokrojone resztki warzyw
(przydadzą się do zupy/gulaszu)
placki typu tortilla, naleśniki
ser biały, ser feta 
banany (wykorzystaj jako
dodatek do smoothie lub lodów)
mleko kokosowe (tylko nie w
puszce, przelej do plastikowego
pojemnika)
pesto (możesz zamrozić w
mniejszych porcjach, takich na
raz)
pieczywo, ciasto
koncentrat pomidorowy
hummus, pesto
masło
sosy, np. passata pomidorowa
opłukane strączki z puszki
(przełóż do innego pojemnika)

jogurty, śmietana,
miękkie sery, serek
wiejski
owoce, które zawierają
dużo wody (arbuz,
mandarynki)
warzywa, które
zawierają dużo wody
(pomidory, ogórki,
rzodkiewka)
sałaty
gotowane jaja
makaron, ziemniaki

TEGO NIE ZAMRAŻAJ:
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Co zrobić, żeby jedzenie się 
nie marnowało?

Zastosuj metodę FIFO (First In First Out) i zużywaj w pierwszej

kolejności te produkty, którym kończy się data przydatności.

Przeglądaj daty ważności produktów. Ustaw z przodu lodówki

te, które mają najkrótszy termin. Znikną jako pierwsze!

Kupuj mniej dojrzałe owoce i stopniowo je zużywaj. Jeśli

dojrzeją za szybko, wykorzystaj je do placków lub zamroź (np.

banany można wykorzystać do smoothie czy lodów).

Jeśli widzisz, że coś może się zmarnować, ugotuj z tego

posiłek i zawekuj/zamroź.

Jeśli zostało Ci coś z obiadu, wykorzystaj to do kolejnego

posiłku, np. resztki kurczaka lub ziemniaków z obiadu możesz

użyć jako dodatku do sałatki.

Naucz się robić sałatkę „na winie” – co się nawinie, to do

sałatki :)

Rób pasty lub pesto, aby uratować resztki otwartych

produktów (pastę twarogowo-sardynkowa, pastę jajeczną).

KOLEJNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZAPASÓW
 Mądre korzystanie z zapasów pozwoli ograniczyć marnowanie:
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Co zrobić, żeby jedzenie się 
nie marnowało?

KREATYWNOŚĆ!

Posiłek to może być kilka różnych produktów, które zjesz

„osobno” – taki przegląd lodówki! 

W e-booku znajdziesz inspirację na mix śniadaniowy, czy healthy

bowl. Do takich wersji możesz użyć różnych składników. 
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Meal prep - to ułatwi Ci kulinarne życie

Częstym błędem jest sięganie do lodówki w momencie, kiedy już

odczuwasz silne skurcze żołądka, a brzuch daje znać, że ani chwili

dłużej - trzeba zjeść tu i teraz. Jeśli nie znajdziesz w lodówce

czegoś wartościowego, co zrobisz w naprawdę ekspresowym

tempie, zjesz cokolwiek. Niedobrze. Nie o to nam chodzi :)

Meal prep to metoda wcześniejszego przygotowywania

półproduktów w taki sposób, aby potem usprawnić

przygotowanie pełnowartościowych posiłków. 

Poniżej znajdziesz kilka inspiracji jak meal prep może ułatwić Ci

zdrowe gotowanie:
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Dbaj o zapas gotowej do wykorzystania
bazy węglowodanowej w lodówce np.
ugotowana kasza, ryż lub makaron.

sałatka na bazie kaszy
kasza z warzywami i serem (feta lub
twaróg wędzony)
sałatka ziemniaczana

Warzywa lub owoce - umyj, obierz       
 i pokrój w mniejsze części. Włóż do
szczelnie zamykanego pojemnika.
Możesz w ten sposób przygotować
marchewkę, paprykę, jabłka, mango,
ananasa.

wykorzystaj jako dodatek do sałatek
albo do obiadu. Warzywa możesz
podsmażyć i zjeść z jajkiem
sadzonym. Możesz też zjeść słupki
marchewki i papryki w hummusem. 
owoce wykorzystaj do smoothie lub
do sałatek albo zjedz jako dodatek
do dania 

Zielone liście (sałata/szpinak) - umyj     
 i przechowuj w szczelnie zamkniętym
pojemniku wyłożonym ręcznikiem
papierowym. 

sałatka na bazie sałaty 
dodatek do lunchu
dodatek na kanapkę

Ugotuj więcej zupy / gulaszu i zawekuj.
Wlej wrzący do umytego i
wyparzonego wrzątkiem słoika, zakręć   
i postaw denkiem do dołu. Po
ostygnięciu przechowuj do 2 tygodni w
lodówce.

po prostu otwórz słoik, przygotuj
dodatki do gulaszu (kaszę) i zjedz

Ugotuj dużą ilość esencjonalnego,
mocnego wywaru (rosół lub wywar
warzywny). Przelej do małych
plastikowych pojemników i po
schłodzeniu wstaw do zamrażarki.

dzięki temu, że masz taki bulion,
możesz szybko przygotować np.
zupę krem - wystarczy że
rozmrozisz bulion, dodasz np. brokuł
czy kalafior, krótko podgotujesz         
i zblendujesz

Mięsny sos do spaghetti - zrób więcej  
 i jedną porcję włóż po ostygnięciu do
zamrażarki.

ugotuj makaron i dodaj rozmrożony
gotowy mięsny sos

www.szczescieodkuchni.pl 48

https://szczescieodkuchni.pl/


To zrób najpierw Potem zrób to

Smażysz naleśniki? Zrób z dwóch porcji
i zamroź część na później (suche placki,
bez nadzienia). Przełóż je papierem      
 i rozłóż płasko w największych
torebkach strunowych. Możesz też
zgiąć na pół, ale przełóż papierem, aby
się nie skleiły. 

wyjmij naleśniki z zamrażarki            
 i poczekaj, aż trochę się odmrożą.
Włóż na suchą patelnię i podgrzej
je. Przełóż dowolnym farszem          
 i zjedz ze smakiem

W szklanym pojemniku zawsze
przechowuj kiszonki - kapusta kiszona,
ogórki kiszone.

przygotujesz szybko prostą surówkę
wykorzystasz jako dodatek do
kanapek/obiadu

Ugotuj kilka jajek.
zrób pastę
zjedz w sałatce
pokrój na kanapki

Zawsze miej pod ręką gotowane
buraczki. Po otwarciu opakowania
pokrój je w kostkę / plastry i przełóż do
szklanego, hermetycznie zamykanego
pojemnika (użyj rękawiczek, aby nie
zabarwić sobie dłoni na czerwono).

dodatek do sałatki (np. z fetą)
zmiksuj na zupę krem z mleczkiem
kokosowym
pokrój jako dodatek do kanapki
zetrzyj na dodatek do obiadu
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Jak wdrożyć meal prep w życie?

Zaplanuj przygotowanie meal prep w taki dzień, kiedy masz na

to najwięcej czasu. Może niedziela wieczorem, a potem środa? 

Rozważ przygotowywanie posiłków na 2-3 dni. Rób od razu

większe porcje i część z nich zamrażaj.

Śniadanie i pudełko na lunch możesz przygotować wieczorem

poprzedniego dnia.

Jeśli wiesz, że wrócisz głodna z pracy, przygotuj bazę lub cały

posiłek wcześniej. 

Wiesz już, na czym polega meal prep w praktyce? Widzisz, jak

jego zastosowanie może Ci pomóc efektywnie ogarnąć zdrowsze

(i szybsze!) gotowanie? 

Jak wdrożyć meal prep w życie?
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Życie nas nie rozpieszcza. Nawet najbardziej dopasowany do nas

plan może lec w gruzach. Czasami nawet zapasy i strategia meal

prep nie zadziała. Dlatego zawsze warto mieć plan B. Przecież

może się zdarzyć, że nie dasz rady zrobić zakupów, albo

naprawdę nie będziesz miała nawet 30 minut, aby przygotować

lunch. A może zaskoczą się nadgodziny i wrócisz później, niż

przypuszczałaś, do tego wściekle głodna. Co wtedy? Wtedy

zastosuj swój plan B!

Plan B to takie rozwiązanie, które będzie kompromisem pomiędzy

wysoko odżywczym i pełnowartościowym posiłkiem a zjedzeniem

kiepskiej pizzy z mrożonki i ptasiego mleczka na deser. 

Plan B zakłada pomysły na ekspresowe zrobienie posiłku             

 z produktów, które ZAWSZE masz w domu, bo mają dłuższy

termin przydatności. 

Zastanów się też nad planem B na różne okoliczności. Co zjesz na

szybko, kiedy dopadnie Cię głód, a nie będziesz miała czasu na

przygotowanie posiłku?  

www.szczescieodkuchni.pl

Plan B
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Mrożone
warzywa 

na patelnię

Sałatka
tuńczyk po

meksykańsku

Leczo/zupa,
którą kiedyś

zawekowałaś

Jaja na pesto
(przepis)

W domu

www.szczescieodkuchni.pl

Plan B - przykłady

W pracy (trzymaj w szafce lub wyskocz do sklepu)

W drodze/na mieście (trzymaj w samochodzie / wejdź do sklepu)

Mała paczka
orzechów

Baton proteinowy
(np. Dobra

kaloria) + jabłko

Sałatka 
z Biedronki

Sałatka z dobrym
składem 

z pobliskiej Żabki

Banan +
orzechy

Baton proteinowy
(np. Dobra

kaloria) + jabłko

Skyr pitny +
orzechy

Sałatka z dobrym
składem, np.

grecka z Biedronki
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Gotowce - jak wybrać wystarczająco
dobrze?

Gotowce cieszą się złą sławą, bo przez lata rzeczywiście ich skład

był fatalny. Odstraszały ogromne ilości tłuszczów nasyconych,

tłuszczów typu trans, soli, cukru i wypełniaczy. Najgorszy sort

jedzenia. 

Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Dlatego gotowych

produktów nie możemy jednoznacznie zakwalifikować do

kategorii: wartościowe bądź śmieciowe. Wszystko zależy od ich

składu.

Są gotowce godne polecenia. W dalszej części tego rozdziału

znajdziesz kilka inspiracji na dobre gotowce z Lidla i Biedronki. 

Zachęcam Cię jednak do tego, aby wprowadzić nawyk czytania

etykiet produktów po to, abyś sama mogła szybko ocenić czy dany

produkt warto wrzucić do koszyka. To na początku może

wydawać Ci się trudne, ale z czasem zobaczysz, że nie taki diabeł

straszny, jak go malują.
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skład produktu (wykaz składników użytych                            

 do wyprodukowania danego produktu) 

tabela wartości odżywczych 

To co? Czas sprawdzić co tam na tych etykietach można znaleźć! 

Omówimy te informacje na przykładzie kotletów z buraka.

Na etykiecie produktu pojawia się:
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ugotowana kasza jaglana 46% (woda, kasza jaglana)

ugotowany burak ćwikłowy 31%

marchew 9%

cebula 9%

burak suszony 1,2%

ocet jabłkowy

czosnek

olej rzepakowy

sól

błonnik grochowy

majeranek

korzeń chrzanu suszony 0,3%

pieprz

Im krótszy skład produktu, tym lepiej!

Skład zawsze podany jest w kolejności od składników             

 o największym udziale w produkcie, do tych o najmniejszym

udziale.

Konserwanty warto w miarę możliwości ograniczyć. Nie

musisz ich jednak eliminować całkowicie. Skoro zostały

dopuszczone do użytku, to w niewielkich ilościach są

bezpieczne.

Skład produktu:

 Tu zobaczymy z czego zostały wyprodukowane nasze kotlety:

Podstawowe zasady czytania składu produktu:
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częściowo utwardzone (uwodornione) tłuszcze roślinne 

syrop glukozowy, glukozowo-fruktozowy

duże ilości dodanego cukru

sztuczne aromaty, barwniki

Unikaj produktów, które w składzie mają:

W naszym przykładzie (kotlety z buraków) aż 95% stanowią

warzywa i kasza. Do tego mamy roślinne tłuszcze (olej

rzepakowy) i naturalne przyprawy. Nie ma żadnych zbędnych

dodatków, czy konserwantów. To bardzo dobry produkt!

Zajrzyj też na stronę www.czytamyetykiety.pl  

Tu na przykład znajdziesz analizę “zdrowych” batoników

zbożowych https://czytamyetykiety.pl/blog/porownanie-

produktow/batoniki-zbozowe-kolejny-mit-zdrowego-odzywiania/
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Barwniki Konserwanty Inne

Tartazyna E102 Kwas benzoesowy E210
Wzmacniacz smaku      
 i zapachu -
Glutaminian sodu E261

Zółcień chinolinowa
E104 Benzoesany E211 – E213 Sztuczne aromaty

Żółcień pomarańczowa
E110

Ester etylowy kwasu p-
hydroksybenzoesowego
E214

Azorubina E122 Azotyny potasu E249 –
E292

Czerwień koszenilowa
E124

Azotyny sodu E250 –
E251

Czerwień allura E129

www.szczescieodkuchni.pl

Dodatki do żywności, które warto ograniczyć:
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Tabela wartości odżywczych

 Zawiera informację o kaloryczności produktu, o makroskładnikach

(białka, tłuszcze, węglowodany) oraz błonniku i soli. 

Analiza tabeli wartości odżywczych kotletów z buraka:

Wartość
odżywcza 

w 100g
produktu

Kotlet z
burakiem

Jak czytać?

Energia 136 kcal

W tym miejscu najczęściej podana jest kaloryczność
produktu na 100 g. Zdarza się jednak, że zobaczysz
tu też kaloryczność na sugerowaną porcję lub np. na
100 g ugotowanego produktu. Taki zabieg czasami
stosują producenci makaronu i podają właśnie
kaloryczność na 100 g ugotowanego makaronu, co
sprawia, że dany makaron wydaje się mniej
kalorycznym produktem. 

Często zbyt duża kaloryczność to duży minus
gotowców. Dlatego zwracaj na to zawsze uwagę.   
 W przypadku naszych kotletów z buraków to
zaledwie 136 kcal na 100 g produktu. Przykładowo
batony czekoladowe mają ok 500 kcal, a schabowy w
panierce 360 kcal na 100 g. 

Tłuszcz 2,7 g

W tym miejscu mamy podaną zawartość tłuszczu
ogółem w 100 g potrawy. Tłuszcz nie jest zły. Około
30% kalorii w naszej diecie powinno pochodzić z
dobrej jakości kwasów tłuszczowych - głównie
jednonienasyconych i wielonienasyconych.
Ograniczyć należy spożycie nasyconych kwasów
tłuszczowych. Zawartość tego rodzaju tłuszczów
sprawdzisz w kolejnej linijce.
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Wartość
odżywcza 

w 100g
produktu

Kotlet z
burakiem

Jak czytać?

w tym
nasycone
kwasy
tłuszczowe

0,2g

Zgodnie z wytycznymi nasycone kwasy tłuszczowe
powinny stanowić nie więcej niż 10% kalorii z diety.
Tutaj nie ma ich prawie w ogóle, bo źródłem
nasyconych kwasów tłuszczowych jest np. mięso.

Węglowo-
dany

23g

Węglowodany to ważny makroskładnik. Kluczowa
jest jakość węglowodanów. Warto sięgać po
produkty, które będą miały węglowodany złożone.  
 W tym miejscu znajdziesz udział węglowodanów
ogółem w 100 g produktu, a w kolejnej linii dowiesz
się ile mamy węglowodanów (cukrów) prostych.      
 W naszych kotletach z buraka mamy 23 g
węglowodanów ogółem i w tym tylko 5,8 g cukrów
prostych (linijka niżej). Węglowodany złożone trawią
się wolniej i to po nie warto sięgać. Jednym słowem -
te kotlety mają bardzo dobry skład również pod
kątem węglowodanów.

w tym cukry 5,8g

Jak już wiemy im mniej cukrów prostych, tym lepiej.
W tym miejscu są cukry proste zarówno występujące
naturalnie w produkcie, jak i cukry dosypane. To, czy
do produktu został dodany cukier lub inne źródło
cukru (np. syrop glukozowo-fruktozowy) znajdziesz  
 w wykazie “skład produktu”. Jeśli wrócisz do listy
składników naszych kotletów, to zauważysz, że nie
było tam cukru. Skąd zatem tu cukry? To są te, które
pochodzą naturalnie z warzyw. Te niespełna 6 g
cukrów prostych absolutnie nie dyskwalifikuje
produktu! 
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Wartość
odżywcza 

w 100g
produktu

Kotlet z
burakiem

Jak czytać?

Błonnik 3,6g

Zgodnie z zaleceniami powinniśmy spożywać ok.  
 20-40 g błonnika na dobę. Błonnik pełni wiele
ważnych funkcji, m.in. reguluje pracę jelit. Dlatego
sięgaj po produkty bogate w błonnik. Będą to
produkty z dodatkiem nieoczyszczonej mąki, otrąb,
warzyw, owoców. Tu mamy błonnik, który pochodzi 
 z warzyw.

Białko 3,3g

Białko to ważny makroskładnik i fajnie jak jest go
sporo! Białka dostarczają produkty mięsne, ryby,
nabiał, jaja, strączki, kasze, jogurty. Białko daje sytość
i jest ważnym makroskładnikiem szczególnie w czasie
odchudzania. W posiłku powinniśmy dostarczać ok.
20 g białka. Tutaj mamy niezbyt dużo białka, bo w
kotletach nie ma składników bogatych w ten
makroskładnik, ale producent zadbał o dodanie białka
grochowego, aby podbić udział białka! I za to duży
plus! Niewystarczająca ilość białka to często
wyzwanie w produktach wegańskich. Jeśli zjesz
sałatkę, które nie ma dodatku białkowego, to często
możesz dość szybko doświadczyć głodu.

Sól 1,1g

Gotowce mają najczęściej jeden minus - dużo soli.
Limit spożycia soli dodanej to 5 g dziennie. Zdarza się,
że gotowe zupy mają tej soli dokładnie tyle w małym
opakowaniu. Czasami producenci podają w
zestawieniu nie sól, a sód. Wówczas liczbę pomnóż
razy 2,5, aby uzyskać wartość soli w gramach w 100
g produktu (1 g sodu to 2,5 g soli). 

Najwięcej soli zjadamy w pieczywie i w wędlinach.
Jeśli na co dzień starasz się ograniczać sól, nie stanie
się nic strasznego jeśli od czasu do czasu zjesz
gotowe danie z większą zawartością soli. 
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mrożone mieszanki warzywne (na patelnię)

mrożone mieszanki kasz i warzyw (gotowe danie)

kotlety warzywne

pasty warzywne

gotowe zupy

suche mieszanki typu kasza i dodatki – wystarczy ugotować

gotowe sosy/pesto do makaronu

gotowe sałatki w puszce (np. tuńczykowa, meksykańska)

Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik o czytaniu etykiet będzie

dla Ciebie pomocny. Pamiętaj, że trening czyni mistrza! Z czasem

nabierzesz wprawy!

Na rynku jest obecnie dostępnych dużo gotowców i półproduktów

z dobrym składem. Nie sposób wymienić ich wszystkich, dlatego

najlepiej nabrać wprawy w czytaniu etykiet i szybkiej ocenie - do

koszyka czy nie. 

Poniższe przykłady to grupy produktów, gdzie bez problemu

znajdziesz fajne gotowce:

Aby ułatwić Ci wybór, na kolejnych stronach znajdziesz przykłady

gotowców, które ja kupuję w Lidlu. Pamiętaj jednak, że składy

produktów też się zmieniają, więc nie gwarantuję, że za jakiś czas

to będzie nadal polecany produkt. 
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Gotowce z dobrym składem

Wiele gotowych zup i dań gotowych
ma dobry skład. W e-booku
znajdziesz przykłady dwóch zup.
Zwiększysz ich wartość dodając
źródło białka (ser, kurczak) i dobre
tłuszcze (pestki, oliwa). Analizując
skład gotowych zup zwróć uwagę na
sól. 

Gotowe pierogi to nie jest
najzdrowsze danie, ale te dają radę.
Wybierz z serem (białko). Pierogi      
 z Lidla mają lepszy skład, Biedronka
ma konserwant - sorbinian potasu.
Lepiej ograniczać, ale okazjonalnie też
będzie ok. 

Ta gotowa pizza ma dobry skład.
Oczywiście jest kaloryczna (cała ok.
1000 kcal), ale jeśli zjesz okazjonalnie
1/3 z porcją świeżych warzyw, to
będzie całkiem przyzwoity lunch. Ja
unikam pizzy z mięsem. Wolę serową.

Tortellini z ricottą i szpinakiem. Fajne,
smaczne. Dobry skład. Do zjedzenia np.
z dodatkiem pesto. Dodatkowo warto
zjeść warzywa lub owoc. 

Lidl Biedronka
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Sałatka tuńczykowa w stylu
meksykańskim - możesz zjeść prosto
z puszki, albo z dodatkiem sałaty       
 i jajka (znajdziesz taką propozycję   
 w e-booku). Od czasu do czasu
dobra opcja jako plan B

Nie zawsze masz czas gotować płatki
owsiane. Na takie okoliczności
sprawdzi się gotowe musli. Tutaj
często składy są fatalne - dużo cukru,
owoców kandyzowanych. Składy
"One Day More" są naprawdę ok.
Dostępne w Lidlu i Biedronce

Łosoś wędzony na ciepło ma wiele
zastosowań. Możesz zjeść po prostu
z pieczywem, w postaci "Healthy
Bowl-a" (patrz przepisy) i jako
dodatek do sałatek (masz dwie
inspiracje w e-booku). Warto wrzucić
do koszyka!

Wybór dobrej jakości sosów
pomidorowych jest ogromny. Linia
Italiamo z Lidla i Sottile Gusto              
 z Biedronki to bardzo dobre składy.
Znajdź swój ulubiony smak. 

www.szczescieodkuchni.pl

Gotowce z dobrym składem

Lidl Biedronka
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Gotowce z dobrym składem

Gotowe placki do tortilly i spody do
pizzy. Tutaj faworytem jest Gusto
Bello z Biedronki. Skład spodu do
pizzy rewelacyjny! Jak będziesz w
Biedronce, to wypróbuj też Lawasz -
pszenne placki z krótkim składem. 
W Lildlu wybierz markę Italiamo.

Gotowane ziemniaki, buraki to na
pewno nie jest eko wybór. Ale           
 z drugiej strony jeśli potrzebujesz
szybkich rozwiązań, to te opcje są
przydatne. Warto mieć w zapasie i
korzystać, jak zabraknie czasu na
przygotowanie posiłku od podstaw.

Mrożone warzywa z dodatkiem kaszy
i źródła białka (ciecierzyca, kurczak).
Szybko przygotujesz z nich
pełnowartościowy posiłek. Zwróć
uwagę na skład saszetki z przyprawą
i ewentualnie daj na początek mniej
(często jest dużo soli). 

Kluski gnocchi. Krótko się gotują.
Można dodać dowolny ulubiony sos
pomidorowy i jakieś białko (kurczak,
ser). W e-booku znajdziesz danie         
 z wykorzystaniem tych klusek. Po
otwarciu opakowania możesz zamrozić
niewykorzystaną część. 

Lidl Biedronka
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Gotowce z dobrym składem

Pesto! Wiadomo, że można zrobić
samemu. Ale jak nie ma czasu?
Sięgnij po gotowe. Linia produktów
Italiamo (Lidl) i Gusto Bello
(Biedronka) przychodzi z pomocą.    
 W e-booku znajdziesz szybkie dania
z wykorzystaniem pesto. 

Świeże makarony - szybko się gotują,
są z semoliny (mąką z twardej
pszenicy durum), więc mają niższy
indeks glikemiczny. Dodaj do nich
pesto lub gotowy sos oraz źródło
białka (kurczak, strączki, rybę, ser) i
masz obiad lub kolację. 

Gotowe wędliny to często słaby
wybór. Ale linia Pikok Pure (Lidl)        
 i Nature (Biedronka) to wędliny bez
konserwantów i z krótkim składem.
Dlatego po otwarciu opakowania
trzeba je zjeść w ciągu 24h. To nadal
jest przetworzony produkt, ale
umiarkowane ilości będą ok!

W Lidlu i Biedronce znajdziesz chleb
razowy na zakwasie z niskim indeksem
glikemicznym. Dla mnie to najlepszy
wybór. Krótki skład. Smaczny. Jeśli     
 w sklepie jest urządzenie do krojenia,  
 to od razu kroję w cienkie kromki, a w
domu mrożę po 2-3 kromki. 

Lidl Biedronka
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Podsumowanie

Zadbaj o zakupy i zapasy żywności. Nie da się jeść niezdrowo,

jeśli masz do dyspozycji zdrowe produkty.

Ułatwiaj sobie życie – na zakupach, w czasie gotowania.

Stosuj meal prep.

Stosuj sprawdzone metody, aby mniej marnować - FIFO,

mrożenie, wekowanie. 

Korzystaj z dobrych gotowców. Czytaj etykiety!

Zdrowe gotowanie nie musi oznaczać dużych wyrzeczeń. Znajdź

swój kompromis. Sprawdź, ile wysiłku dziś możesz (i chcesz)

włożyć w gotowanie. Nie musi być idealnie, ma być wystarczająco

dobrze. 

Zmiana nawyków początkowo wydaje się trudna. 

Sprawdza się metoda małych kroków: drobne modyfikacje

wprowadzane cierpliwie i konsekwentnie prowadzą do dużych

zmian. 

Z mojego doświadczenia jako psychodietetyka mogę Ci

powiedzieć, że wiele osób poddało się, bo chciały zrobić

REWOLUCJĘ. Zmienić swoją dietę na raz, o 180 stopni. To prosta

recepta na porażkę. Zbyt dużo nowości, zbyt wiele wysiłku. Stare

nawyki wracają, a plan zdrowego stylu życia odchodzi                 

 w nieznane.

 

Od tego zacznij wprowadzanie zmian:
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Wolność żywieniowa, czyli jak 
nie zostać niewolnikiem receptury?

Instrukcja obsługi
przep i sów !

R O Z D Z I A Ł  3
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Jeśli w przepisie używam części zwyczajowego opakowania

produktu (np. połowy opakowania sera feta), to podpowiem co

zrobić z resztą produktu.

Większość przepisów to dania na 1, maksymalnie 2 porcje. Tam,

gdzie bardziej opłaca się zrobić większą porcję i np. część

potrawy zamrozić lub użyć w lekko zmienionej formie kolejnego

dnia, dostaniesz taką podpowiedź.

Dla każdego przepisu znajdziesz sekcję WSKAZÓWKI. Ta część to

praktyczne porady, które pomogą Ci gotować sprytnie, bez

marnowania czasu i składników:

www.szczescieodkuchni.pl

Wskazówki
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jeśli w przepisie jest łyżka pestek, nie zwiększaj tej ilości, możesz

zamienić na inne (np. pestki słonecznika na pestki dyni)

jeśli w przepisie jest pół papryki, nic się nie stanie jak dasz całą,

bo akurat tyle masz i nie chcesz jej wyrzucać 

Nie trzymaj się kurczowo przepisów. Potraktuj je jako inspirację.

Możesz podmieniać produkty użyte do ich przygotowania.

Chcesz zachować kaloryczność posiłku? Pamiętaj, że niektóre

produkty są jednocześnie gęste kalorycznie (mają dużo kalorii w

małej objętości), np. oliwa, awokado, pestki. Modyfikując przepis

weź to pod uwagę:

Aby ułatwić Ci modyfikacje z zachowaniem proporcji

makroskładników i kaloryczności, przygotowałam listę zamienników!

Znajdziesz ją na kolejnej stronie.

www.szczescieodkuchni.pl

Zamienniki
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Wszystkie powyższe źródła węglowodanów mają zbliżoną

kaloryczność na 100 g (330 – 380 kcal). Niech Cię nie zwiodą

niektóre makarony, które mają niższą kaloryczność. Producent

podaje ich kaloryczność na 100 g ugotowanego makaronu (czyli

50 g suchego) - to pułapka!

Jeśli nie masz insulinooporności, możesz dowolnie zmieniać

źródła węglowodanów. Lepsze będą oczywiście makarony z mąki

pełnoziarnistej lub grube kasze (więcej błonnika), ale jeśli Twoja

dieta bogata jest w błonnik (warzywa, owoce, pieczywo

pełnoziarniste), to zjedzenie białego makaronu nie będzie

problemem. Szczególnie polecam Ci makaron z semoliny (mąka   

 z pszenicy twardej durum), która ma niższy indeks glikemiczny.

Jeśli masz insulinooporność, to warto sięgnąć po grube kasze,

makarony pełnoziarniste lub z pszenicy durum (semolina) albo

strączkowe (np. makaron z groszku, soczewicy). Z kolei ryż

basmati ma najniższy indeks glikemiczny. 

Podsumowując: jeśli w jakimś przepisie jest kasza z warzywami,

możesz zjeść makaron z warzywami. 

Makaron, ryż lub kaszę możesz też zmienić na ziemniaki lub

bataty w przeliczeniu: 100 g makaronu, ryżu lub kaszy na 400 g

ziemniaków bądź batatów. 

www.szczescieodkuchni.pl

Kasze – ryż – makaron – komosa ryżowa
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Mają bardzo zbliżoną kaloryczność, w 100 g dostarczają 560 –

600 kcal. Wybieraj te, które najbardziej Ci smakują, ale jeśli

chcesz zachować proporcje kalorii i makroskładników, pamiętaj,

żeby zachować sugerowaną ilość.

Przykład: łyżkę pestek słonecznika możesz zamienić na łyżkę

pestek dyni albo orzechów. 

www.szczescieodkuchni.pl

Nasiona - pestki - orzechy 

Możesz wymieniać dowolnie, np. mix sałat/rukola/sałata

lodowa/sałata strzępiasta/kapusta pekińska i każda inna zielona,

liściasta rzecz, która przyjdzie Ci do głowy (szpinak, jarmuż,

roszponka). Nie tylko możesz stosować te produkty zamiennie,

ale możesz też jeść je w dowolnej ilości! Mają znikomą

kaloryczność, a rewelacyjnie zwiększają objętość posiłku i są

źródłem wielu cennych składników, które działają prozdrowotnie!

Zielone liście

Kurczaka możesz zamienić na indyka (lub inne białe mięso). 

Mięso 

Możesz zamienić na inny ser / twaróg. W poszczególnych

przepisach znajdziesz wskazówki.  

Nabiał

71

https://szczescieodkuchni.pl/


www.szczescieodkuchni.pl

mniej kaloryczne owoce: borówki, maliny, truskawki,

porzeczki

bardziej kaloryczne owoce: mango, banan, awokado

Możesz zamieniać owoce na inne owoce, sugerując się ich

kalorycznością. Zamiast świeżych owoców i warzyw możesz

wybrać mrożone i odwrotnie: 

Owoce

Różnice w kaloryczności warzyw są dość subtelne. Dlatego po

prostu zadbaj o to, aby Ci smakowało. To nie ma większego

znaczenia, w jakich proporcjach dodasz cukinię, paprykę czy

bakłażana. Jedz! :-)

Warzywa

Możesz zmieniać dowolnie strączki (fasola, groch, soczewica,

ciecierzyca, soja).

Strączki

Jeśli nie jesteś pewna czy można jakiś składnik wymienić,

to najwygodniej wejść na stronę www.ilewazy.pl i tam

sprawdzić kaloryczność oraz makroskładniki. 
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Przepisy są naprawdę bardzo proste, ale i tak może się zdarzyć,

że nie będziesz miała jakiegoś składnika. Nie musisz od razu

rezygnować z całego przepisu. Zastanów się, czy nie da się go

zmodyfikować. Możesz np. dodać inne owoce do sałatki lub inne

pestki. Tam, gdzie taka podmiana jest naturalna, starałam się to

też napisać. 

Weź pod uwagę, że kompletnie nowe produkty na początku mogą

Ci nie smakować. Daj sobie szansę.  Różne produkty możemy

bardziej lub mniej lubić w zależności od sposobu ich

przyrządzenia. 

Przykład: awokado może nie smakować Ci pokrojone jako dodatek

do sałatki, a być może pokochasz pastę z awokado (tzw.

guacamole).

www.szczescieodkuchni.pl

Dosmaczanie
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Nie denerwuj się, ilekroć zobaczysz wskazówkę “dodaj ulubione

przyprawy”. 

Nasze kubki smakowe różnią się. Jedni kochają kolendrę, a inni jej

nienawidzą. Fakt, że ja uwzględniłam kolendrę w przepisie nie

oznacza, że Ty nie możesz zjeść tego dania z natką pietruszki albo

bez zieleniny. 

Nasz mózg w ogóle nie lubi nowych smaków. Nowe to alert:

potencjalnie szkodliwe. Po co ryzykować. Lepiej trzymać się

starych wzorców i smaków. 

Osobna kwestia to wzmacniacze smaku. Jeśli w Twojej diecie

pojawiały się takie dodatki (np. kostki rosołowe z glutaminianem

sodu), to na początku mniej doprawione potrawy będą dla Ciebie

bez smaku. Wówczas staraj się stopniowo zmniejszać ilość tego

typu przypraw, a w zamian dosmaczaj np. ziołami. W dalszej

części znajdziesz listę pomysłów na podkręcenie smakowitości

Twojej potrawy.

Stopniowo odzwyczaisz się od soli czy cukru. Do tego po prostu

potrzeba czasu. 

www.szczescieodkuchni.pl

Dodaj ulubione przyprawy
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Czy jako dziecko piłaś może słodzona herbatę? Herbata bez cukru

była ohydna? A dziś? Pijesz herbatę bez cukru, a po spróbowaniu

posłodzonej herbaty masz ochotę zwymiotować? Masz zatem

dowód, że mózg jest w stanie przyzwyczaić się do nowego smaku

i “zresetować” ustawienia. 

Dlatego właśnie naprawdę trudno precyzyjnie określić, czy

będziesz potrzebowała pół łyżeczki przyprawy curry, czy całą

łyżeczkę? Tym bardziej że wchodzi tu jeszcze w grę kwestia

“mocy” danej przyprawy. Przyprawa przyprawie nierówna, nawet

jeśli tak samo się nazywa. 

Moja wskazówka - staraj się zaczynać od mniejszych dawek

przypraw, a doprawiaj w czasie gotowania. W tę stronę jest

znacznie łatwiej, bo jak na początku sypniesz za dużo, to

musztarda po obiedzie. Niektóre przyprawy (np. pieprz) uwalniają

swą moc z czasem. Być może zdarzyło Ci się dodawać pieprzu do

rosołu, bo wydawał Ci się za mało pikantny, a potem zupa nabrała

takiej mocy, że trudno było ją zjeść.

Jeśli chodzi o komponowanie smaku, to są pewne ogólne zasady,

którymi się kieruję. Te zasady pozwalają mi przygotowywać

posiłki wystarczająco smakowite. 

www.szczescieodkuchni.pl

Metoda małych kroków
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słodkiego

gorzkiego

słonego

kwaśnego

umami

Na ostateczny smak potrawy wpływa równoważenie pięciu

smaków:

1.

2.

3.

4.

5.

Zanim zjesz potrawę, spróbuj i na tym etapie jeszcze dopraw, aby

uzyskać zrównoważony smak. 

Przykład: Jeśli danie jest zbyt ostre lub kwaśne (kurczak curry),

dodaj jeszcze odrobinę mleczka kokosowego. Jeśli jest zbyt mdłe i

łagodne, dodaj kilka kropel cytryny i coś ostrzejszego, np. imbir. 

www.szczescieodkuchni.pl

Buduj smak1.
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Być może zastanawiasz się, czym jest ten tajemniczy smak

umami? 

Naukowcy nie tak dawno odkryli ten piąty smak, którego często

brakuje! Smak umami określany jest jako "rosołowy" lub "mięsny".

Jeśli gotujemy wegańsko lub wegetariańsko to pamiętajmy, żeby

dosmaczyć posiłek, szukając tego właśnie smaku. 

Źródła smaku umami: 

• ser dojrzewający 

• sos sojowy

• grzyby (np. boczniaki) 

• pomidory

www.szczescieodkuchni.pl

2. Tajemniczy smak umami
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Jest też cała lista opcji na poprawę smaku. Pomogą Ci w tym:

• cebula czerwona

• czosnek

• pomidory suszone

• oliwki

• sos sojowy

• kapary

• ketchup lub sos pomidorowy

• masło orzechowe

• odrobina masła

• oliwa z oliwek (tłuszcz jest nośnikiem smaku)

• ocet balsamiczny

• pestki, orzechy

• zielenina (natka, kolendra, szczypiorek)

• zioła, przyprawy (nie mieszaj zbyt wiele, stosuj mieszanki)

www.szczescieodkuchni.pl

3. Triki na poprawę smaku
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Jeśli nie masz wprawy, najlepiej korzystać z gotowych

mieszanek przypraw (takie najczęściej stosuję w tych

przepisach). 

Wybieraj wyłącznie mieszanki przypraw, które nie mają

glutaminianu sodu/potasu, a sól mają na ostatnim miejscu w

składzie albo są jej pozbawione (sól dodasz osobno).

Nie bój się próbować. Testuj i sprawdzaj, które mieszanki

smakują Ci najlepiej.

Świeże / suszone zioła podnoszą smakowitość posiłków i

pozwalają na zmniejszenie soli. Jeśli tylko możesz, korzystaj ze

świeżych ziół.

Latem możesz wypróbować uprawę ziół na balkonie! Dobrze

rośnie mięta, bazylia, oregano, majeranek, szczypiorek.

zioła prowansalskie

curry 

zioła do warzyw z grilla

przyprawa kebab-gyros

przyprawa do kurczaka 

pieprz cytrynowy

zioła włoskie 

Wiesz już, że warto przyprawiać dania wedle swoich upodobań,

różnymi ziołami. Przygotowałam kilka wskazówek: 

Mieszanki przypraw, które ja stosuję najczęściej:

www.szczescieodkuchni.pl

4. Mieszanki przypraw i świeże zioła

79



białka

tłuszcze

węglowodany 

Przy każdym posiłku znajdziesz kaloryczność i makroskładniki,

czyli:

Niektóre osoby lepiej czują się na śniadaniach z niską zawartością

węglowodanów, a inni potrzebują zjeść coś z większym

dodatkiem dobrej jakości węglowodanów złożonych. Praktycznie

każdy posiłek można zmienić w bardziej lub mniej

węglowodanowy, modyfikując ilość dodatków typu pieczywo lub

kasza. 

Być może słyszałaś takie hasła jak śniadania białkowo-tłuszczowe

lub posiłki low carb, czyli niskowęglowodanowe. 

www.szczescieodkuchni.pl

Wskazówki do makroskładników
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25% białka 

30% tłuszcze

45% węglowodany

Masz insulinooporność i nie masz hipoglikemii reaktywnej?

zależy Ci na mniejszych pikach glukozy po posiłku i

zmniejszeniu insuliny? Możesz wypróbować śniadania

białkowo-tłuszczowe i zobaczyć jak sprawdzą się u Ciebie

posiłki z niższą zawartością węglowodanów (low carb). 

Nie masz insulinooporności? Jesteś osobą bardziej aktywną?

Powinnaś raczej oscylować wokół 45% udziału kalorii z

węglowodanów. 

Najbardziej optymalny podział makroskładników w diecie to:

Nie oznacza to, że musisz z apteczną precyzją wstrzelić się w ten

podział! Nasz organizm jest bardzo mądry i ma mechanizmy, które

poradzą sobie z każdym posiłkiem. To się nazywa elastyczność

metaboliczna. Są tu jednak dwie ważne zasady, o których warto

pamiętać:

1.

2.

Wiele przepisów w e-booku w wersji bazowej ma mniejszy udział

% węglowodanów, czyli spełnia kryteria posiłku typu low carb.

Jeśli nie zależy Ci na ograniczeniu węglowodanów nadal możesz

zjeść ten posiłek, a węglowodany dostarczyć w większej ilości w

innym posiłku. Możesz też zmodyfikować posiłek low carb na taki

o przeciętnej zawartości węglowodanów dodając kromkę

pieczywa, więcej kaszy lub np. dodatkowy owoc. Wszędzie tam,

gdzie będzie taka opcja, znajdziesz odpowiednią wskazówkę. 

www.szczescieodkuchni.pl 81



395 kcal
B - 27 g
T - 22 g
W - 22 g

1 porcja:

2 5 %
W

Kalorie w porcji

LOW
CARB

Każdy przepis zawiera oznaczenia:

www.szczescieodkuchni.pl

Infografiki przy przepisach

Posiłek z rybą

Posiłek z jajami

Posiłek z mięsem

Posiłek wegetariański (bez mięsa i ryby)

30% lub mniej kalorii pochodzi z węglowodanów

Kaloryczność i zawartość makroskładników:

Białko w porcji (w gramach)

Tłuszcze w porcji (w gramach)

Węglowodany w porcji (w gramach)

udział węglowodanów w posiłku

Dla każdego przepisu znajdziesz też wskazówki odnośnie

przygotowania, użytych składników oraz makroskładników.

Znajdziesz je na kolejnej stronie po każdym przepisie.
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Przepisy na posiłki w stylu OPSS
wraz z praktycznymi wskazówkami!

Czas na praktykę!
P r z e p i s y !

R O Z D Z I A Ł  4
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Ś n i a d a n i a  
n a  s ł o d k o !

1
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¾ szklanki wody
¾ szklanki mleka
jajko, szczypta soli
1 i ¼ szklanki mąki
pszennej typ 1850
olej kokosowy 

1 banan (ok. 120 g)
1 opak. (250 g)
półtłustego twarogu

opakowanie jogurtu
skyr (150 g), maliny

Składniki:
Na naleśniki (4 duże):

Na nadzienie:

Jako dodatek:

460 kcal
B - 34 g
T - 11 g
W - 58 g

1 porcja:

Naleśniki 
(nawet dla
insulinooporonych)

do miski wsyp mąkę, wlej mleko,
wodę, wbij jajko, dodaj szczyptę soli,
a następnie wszystkie składniki
wymieszaj dokładnie (najlepiej rózgą),
aby nie było grudek  
możesz odstawić na chwilę ciasto,
aby odpoczęło. Wystarczy 5-10
minut. Jeśli nie masz czasu, możesz
też smażyć od razu 
patelnię o średnicy ok. 28 cm
posmaruj (np. z wykorzystaniem
pędzelka) olejem kokosowym
kiedy olej będzie wyraźnie rozgrzany,
wlej porcję ciasta naleśnikowego        
 i smaż chwilę
ostrożnie odwracaj naleśniki łopatką 
w międzyczasie rozgnieć widelcem
twaróg z bananem 
posmaruj naleśnik nadzieniem, złóż
na cztery, polej skyrem i posyp
malinami i borówkami

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

Porcja:
1 naleśnik, 
1 skyr i owoce

5 0 %
W
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Naleśniki (nawet dla insulinoopornych)

Z podanych proporcji powinno Ci wyjść ok. 4 szt. dużych
naleśników.
Jeśli chcesz zjeść jedną porcję (1 naleśnika), to zrób
odpowiednio mniej nadzienia (1/4 sera + 1/4 banana)               
 i posmaruj 1 naleśnika,  a pozostałe usmażone naleśniki odłóż
na kolejny dzień lub  włóż do zamrażarki (oddziel papierem do
pieczenia i włóż do dużej torebki strunowej).
Możesz użyć innego naturalnego jogurtu. U mnie pojawia się
skyr, bo jest to jogurt z wysoką zawartością białka (znajdziesz
go np. w Lidlu i w Biedronce). Kupuj naturalny i dodawaj
owoce. 

1 naleśnik z nadzieniem i dodatkiem 1 opakowania jogurtu
typu skyr z dodatkiem malin i borówek to będzie porcja           
 o kaloryczności 460 kcal i 50% węglowodanów. 
Naleśniki są często postrzegane jako posiłek mało dietetyczny,
raczej rekreacyjny. A ja powiem, że to zależy od tego:

jak je przygotujesz,
czym je posmarujesz,
ile ich zjesz.

Naleśniki przygotowane na mące pszennej pełnoziarnistej (typ
1850) będą bardziej wartościowe i będą miały niższy indeks
glikemiczny (mniejszy wyrzut glukozy po posiłku).
Taką mąkę kupisz na przykład w Lidlu lub Biedronce
Jeśli masz IO zjedz mniejszą porcję, np. jeden naleśnik              
 z dodatkiem skyra i owoców (maliny borówki), a po posiłku
pójdź na 10 min spacer, aby obniżyć wyrzut glukozy.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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pół opakowania (125g)
twarogu półtłustego
2 łyżki musu
jabłkowego 
1 łyżka migdałów
1 łyżka orzechów
włoskich
cynamon 

Składniki:

395 kcal
B - 27 g
T - 22 g
W - 22 g

Całość:

Twaróg z musem
jabłkowym

LOW
CARB

do miseczki włóż ser, możesz
rozgnieść widelcem, ale nie musisz :)
dodaj mus jabłkowy (lub inny
dowolny dżem dobrej jakości)
posyp płatkami migdałów i siekanymi
orzechami
posyp cynamonem 
opcjonalnie możesz dodać odrobinę
miodu lub syropu klonowego
(szczególnie, jeśli mus nie jest słodki)

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

2 2%
W
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Twaróg z musem jabłkowym

Jeśli nie masz gotowego musu, możesz poddusić jabłko i je
zblendować.
Jabłko możesz dosłodzić (miód lub np. syrop klonowy).
Jeśli masz insulinooporność użyj ksylitol lub erytrytol.

Cała porcja to 395 kcal i 22% węglowodanów.
Możesz zjeść twaróg z kromką chleba razowego na zakwasie
(kromka 35 g to ok. 80 kcal). To nadal będzie odpowiedni
posiłek dla osób z insulinuopornością. 
1 kromka chleba to ok. 80 kcal. 

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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2 jajka
4 czubate łyżki (50 g)
mąki pszennej
pełnoziarnistej (typ
1850)
1/3 szklanki mleka 2%
(lub napoju roślinnego) 
pół łyżeczki oleju
kokosowego do
smażenia (lub oliwy)
1 szt. (150 g) jogurtu
wysokobiałkowego skyr
waniliowego 
1/3 banana
maliny, borówki
listki mięty

Składniki:

536 kcal
B - 37 g
T - 20 g
W - 56 g

Całość:

Sycący omlet

do miski wbij całe jaja, dodaj mleko,
mąkę, szczyptę soli i wymierzaj rózgą
(możesz też użyć blendera lub robota)
patelnię dość mocno rozgrzej              
 i posmaruj odrobiną oleju
kokosowego
wlej ciasto, zmniejsz grzanie i smaż
omlet na średnim ogniu do uzyskania
złotego koloru
odwróć ostrożnie łopatką na drugą
stronę i smaż jeszcze chwilę
przełóż na talerz, posmaruj skyrem,
dodaj owoce i listki mięty do dekoracji

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

4 1%
W
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Sycący omlet

Do omletów/pankejków wykorzystuję mąkę pełnoziarnistą typ
1850 (zwana także mąką pszenna graham). Kupisz ją w Lidlu  
 i Biedronce i innych dużych sklepach. Taka mąka będzie
bardziej odżywcza, ponieważ jest tylko częściowo
oczyszczona. Zawiera otręby i błonnik (dłuższa sytość) oraz
cenne składniki mineralne m.in. witaminy z grupy B.
W przepisach często używam jogurt wysokobiałkowy skyr
naturalny. Tu użyłam dla odmiany jogurt skyr waniliowy, który
jest słodzony słodzikami (marka Pilos, Lidl). Słodziki są uznane
za bezpieczne, ale nie warto przesadzać z ich ilością w diecie.

Cała porcja to 536 kcal i 41% węglowodanów.
Jeśli użyjesz skyr waniliowy marki Piątnica, który słodzony jest
cukrem, posiłek będzie miał 569 kcal i 44% węglowodanów.
To nadal będzie zbilansowany posiłek, ale jeśli masz
insulinooporność, warto wybrać się na spacer po takim
posiłku.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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pół opakowania (125g)
twarogu półtłustego
1 łyżka płatków
migdałów
pół dojrzałego banana
(60 g)
garść malin
garść borówek
cynamon 

Składniki:

423 kcal
B - 28 g
T - 21 g
W - 34 g

Całość:

Mus twarogowo-
bananowy

do miseczki włóż ser i banana
rozgnieć widelcem na mus (możesz
zblendować)
dodaj maliny, borówki
posyp płatkami migdałów 
opcjonalnie możesz dodać odrobinę
miodu lub syropu klonowego
(szczególnie, jeśli banan nie był zbyt
słodki, a ser kwaśny)

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 1 %
W
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Do tego musu używam zwykle twarogu półtłustego Pilos,
który jest mielony i ma przyjemną konsystencję. W Biedronce
znajdziesz też taki twaróg.
Drugą część twarogu możesz zjeść kolejnego dnia w ramach
mixu śniadaniowego lub jako twarożek z rzodkiewką (przepis).
Twaróg, który Ci został możesz też zamrozić.
Możesz zrobić to danie z całego opakowania twarogu.

Cała porcja to 423 kcal i 31% węglowodanów.
Możesz dosłodzić mus miodem, syropem klonowym lub innym
słodzidłem.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

Mus twarogowo-bananowy
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opakowanie (220g)
serka typu włoskiego
(patrz wskazówka)
pół dojrzałego banana
łyżka malin
łyżka borówek
3 szt. orzechów
włoskich
cynamon 

Składniki:

556 kcal
B - 30 g
T - 36 g
W - 29 g

Całość:

Ser typu
włoskiego 
z owocami

LOW
CARB

ser pokrój w mniejsze kawałki i wyłóż
wszystkie do miseczki
dodaj pokrojonego dojrzałego banana
i pozostałe owoce (maliny, borówki)
dodaj posiekane orzechy
możesz dla smaku i dekoracji dodać
miętę
jeśli będzie brakowało Ci słodkości
dodaj odrobinę miodu lub syropu
klonowego 

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

2 1 %
W
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Ser typu włoskiego z owocami

Do tej sałatki użyłam całego serka (220 g) "styl włoski" marki
Pilos z Lidla. Podobny ser możesz kupić w Biedronce (Sottile
Gusto). Serek z Biedronki ma 250 g, więc możesz użyć do
mniej. 
Możesz dosłodzić np. syropem klonowym (1 łyżeczka to 18
kcal).
Pamiętaj, że orzechy są dość kaloryczne. 3 szt. orzechów
włoskich to 81 kcal. Warto je dodawać (dobre kwasy
tłuszczowe), ale na sztuki, nie na garści.

Cała porcja to 556 kcal i 21% węglowodanów. 
Kaloryczność z uwzględnieniem łyżeczki syropu klonowego to
574 kcal i  23% węglowodanów.
Jeśli chcesz uzyskać posiłek o większej zawartości
węglowodanów, weź połowę albo 3/4 sera, a dodaj więcej
banana.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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opakowanie jogurtu
wysokobiałkowego typu
skyr (150g)
garść borówek (50g)
1 łyżka migdałów (15g)
3 łyżki musli “one day
more” czekoladowe
(30g) 
1 łyżeczka masła
orzechowego (10g) 
opcjonalnie: 1 łyżeczka
syropu klonowego (5g)

Składniki:

391 kcal
B - 27 g
T - 15 g
W - 39 g

1 porcja:

Skyr z musli  
i  borówkami

wyłóż wszystkie składniki do miseczki
i zjedz ze smakiem
możesz dla smaku i dekoracji dodać
miętę
możesz dodać miks borówek i malin
możesz oczywiście użyć innego
ulubionego musli z dobrym składem

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 9 %
W
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Skyr z musli  i  borówkami

Decydując się na gotowe musli, koniecznie przeczytaj skład.
Ja wybrałam musli “one day more” ponieważ ma bardzo dobry
skład i odpowiada mi w smaku. Jest dostępne w Lidlu i
Biedronce.

Możesz też zrobić granolę z patelni lub domowe musli
(inspiracje znajdziesz na pewno w internecie), ale w tym       
 e-booku gotujemy od podstaw i w zabiegane dni, dlatego dziś
wersja z dobrym gotowym musli.

Moja wersja ma 391 kcal i jest to zbilansowane śniadanie o
39% udziale węglowodanów. 

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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3/4 szklanki napoju
sojowego bez cukru
3 czubate łyżki (30 g)
płatków owsianych
górskich
5 orzechów włoskich
1 łyżeczka płatków
migdałów
jogurt typu skyr
waniliowy
kilka malin i borówek

Składniki:

470 kcal
B - 28 g
T - 16 g
W - 55 g

1 porcja:

Sycąca
owsianka

wlej napój sojowy do garnka i wsyp
płatki owsiane
gotuj na wolnym ogniu około 5 do 7
minut. 
mieszaj od czasu do czasu, aby się nie
przypaliło
przełóż do miseczki i dodaj jogurt skyr
możesz wymieszać ugotowane płatki
ze skyrem lub zostawić obok (ja tak
wolę)
posyp borówkami, malinami
dodaj posiekane orzechy i płatki
migdałów
udekoruj miętą lub szałwią

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

4 6 %
W
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Sycąca owsianka

Jeśli lubisz bardziej rzadką konsystencję owsianki, użyj całej
szklanki napoju, a jeśli preferujesz bardziej zwartą
konsystencję - możesz użyć połowy szklanki.
Wybierz napój roślinny lub mleko, które lubisz.
Najwięcej białka wśród napojów roślinnych ma napój sojowy. 
Owsiankę możesz przygotować na wodzie, jednak wtedy
koniecznie zadbaj o to, aby dodać jakieś źródło białka, np.
wysokobiałkowy jogurt typu skyr.
Korzystaj ze zwykłych płatków owsianych górskich zamiast
błyskawicznych i staraj się ich nie rozgotować. Będą miały
niższy indeks glikemiczny (niższy pik glukozy po posiłku).
Owsianki nie dosładzałam, ponieważ użyłam jogurtu typu skyr
o smaku waniliowym, który zawiera słodziki. Daje to niską
zawartość cukru a wysoką zawartość białka.
Możesz też użyć jogurt skyr naturalny, a owsiankę dosłodzić
odrobiną syropu klonowego, miodu, ksylitolu bądź erytrytolu
albo dodać dojrzałego banana.
Jeśli masz insulinooporność postaraj się wybrać mniejszego
banana albo pół większego i takiego, który nie będzie
przejrzały.
Do owsianki dodałam orzechy i migdały jako źródło zdrowych
tłuszczów. Staraj się zawsze uwzględnić tego typu dodatek,
ponieważ zwiększa to odżywczość i wartość Twojego posiłku.
Jeśli nie masz płatków migdałowych możesz dodać same
orzechy.

Wskazówki do wykonania i składników: 

www.szczescieodkuchni.pl 98

https://szczescieodkuchni.pl/


Sycąca owsianka

Zamiast orzechów i płatków migdałowych możesz dodać łyżkę
masła orzechowego. Pamiętaj jednak że masło orzechowe
zrobione jest z orzeszków ziemnych, a więc zawiera innego
rodzaju kwasy tłuszczowe niż orzechy włoskie. Orzechy
włoskie będą bardziej wartościowe. Masło orzechowe jest też
bardziej przetworzone, więc z punktu widzenia poziomu
sytości lepiej jest wybierać orzechy.
Do owsianki możesz dodać ulubione owoce. Dla osób              
 z insulinoopornością najlepsze będą owoce niskocukrowe
czyli na przykład maliny lub borówki (Mroźna Kraina). Poza
sezonem możesz dodać mrożone owoce leśne. Te na zdjęciu
znajdziesz w Lidlu. W Biedronce dostępne są jako osobne
produkty - mrożone maliny, mrożone borówki. Mrożone owoce
chwilę podgrzej     w mikrofalówce lub garnku. Możesz je
dosłodzić ulubionym słodzikiem. 

Moja wersja owsianki ma 470 kcal i jest to zbilansowane
śniadanie o 46% udziale węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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Ś n i a d a n i a  
w y t r a w n e

2
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1 łyżka oliwy z oliwek
10 szt. pomidorków
koktajlowych
2 jajka
garść szpinaku
opcjonalnie ząbek
czosnku
50 g (pasek) sera feta  
sól, pieprz

Składniki:

394 kcal
B - 27 g
T - 30 g
W - 4 g

1 porcja:

Omlet w stylu
greckim

LOW
CARB

oliwę rozgrzej na średniej wielkości
patelni (średnica ok. 28 cm)
dodaj pomidorki koktajlowe pokrojone
na połówki
smaż chwilę co jakiś czas mieszając,
aby lekko puściły sok i odparowały
opcjonalnie dodaj posiekany ząbek
czosnku
dodaj garść szpinaku i jeszcze chwilę
przesmaż
w miseczce dobrze roztrzep dwa jajka
z dodatkiem odrobiny soli i pieprzu
(ser feta jest słony)
wlej masę jajeczną na patelnię,
poruszaj patelnią, aby masa jajeczna
weszła pomiędzy warzywa
zmniejsz grzanie, przykryj pokrywką,
smaż na wolnym ogniu do czasu,    
 aż masa jajeczna straci surowość 
dodaj pokruszony ser feta i wyłącz
grzanie
zostaw omlet jeszcze przez chwilę
pod przykryciem, aż ser się rozpuści
podważ omlet łopatką i zsuń
ostrożnie na talerz
opcjonalnie posyp zieleniną

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

4 %
W
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Opcjonalnie jeśli lubisz możesz na początku smażenia razem  
 z pomidorkami dodać też łagodną cebulę np. czerwoną lub
szalotkę.
Jeśli lubisz, możesz razem z serem feta dorzucić posiekane
oliwki.
Zwróć uwagę, aby ser feta był prawdziwy, a więc z mleka
owczego i koziego. Znajdziesz w Lidlu (Eridanous)                    
 i w Biedronce (Elios).

Omlet to propozycja śniadania białkowo-tłuszczowego. Cały
omlet ma 394 kcal i tylko 4% węglowodanów.
Jeśli chcesz zwiększyć udział węglowodanów zjedz omlet       
 z kromką chleba (ok 80 kcal) lub zjedz dodatkowo owoc, np.
banana (średni banan to ok. 115 kcal). 

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Omlet w stylu greckim
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4 szt. (80 g) suszonych
pomidorów z oleju
1 łyżka oliwy z zalewy  
 z suszonych
pomidorów 
2 jaja
25 g sera pleśniowego
(sprawdź na kolejnej
stronie)
zielenina (np. natka
pietruszki, kolendra) lub
suszone zioła w stylu
włoskim

Składniki:

478 kcal
B - 22 g
T - 39 g
W - 6 g

1 porcja:

Omlet z serem
pleśniowym

LOW
CARB

rozgrzej oliwę na patelni i dodaj
pokrojone suszone pomidory
w miseczce dobrze roztrzep dwa jajka
z dodatkiem odrobiny soli (ser jest
słony) i pieprzu
wlej masę jajeczną na patelnię,
poruszaj patelnią energicznie, aby
masa jajeczna dobrze weszła
pomiędzy pomidory
zmniejsz grzanie, przykryj pokrywką,
smaż na wolnym ogniu do czasu, aż
masa jajeczna straci surowość 
na koniec dodaj pokruszony ser
pleśniowy i smaż jeszcze minutę, po
czym wyłącz grzanie
zostaw omlet jeszcze przez chwilę
pod przykryciem, aż ser się dobrze
rozpuści
podważ omlet łopatką i zsuń
ostrożnie na talerz
opcjonalnie posyp zieleniną, np. natką
pietruszki, ulubionymi ziołami

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

5 %
W
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Razem z pomidorami możesz dodać posiekany ząbek
czosnku i/lub posiekane oliwki.
W Biedronce są pomidory już krojone! To duże ułatwienie!
Zwróć uwagę, aby kupić dobry ser pleśniowy, który Ci
smakuje. Ja lubię ten ser (pojawia się co jakiś czas w Lidl). Jest
smaczny, ma długi termin ważności i jest pakowany w
wygodne małe opakowania - taki trójkąt w sam raz na jeden
posiłek. A drugi, który lubię i który jest w stałej sprzedaży to
FOURME D"AMBERT ADP. Ty znajdź swój ulubiony :) 

Cały omlet ma 478 kcal i tylko 5% węglowodanów.
Możesz zmniejszyć jego kaloryczność zmniejszając ilość
oliwy i/lub sera.
Jeśli chcesz zwiększyć udział węglowodanów zjedz omlet   
 z kromką chleba (ok 80 kcal) lub zjedz dodatkowo owoc, np.
banana (średni banan to ok. 115 kcal).

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Omlet z serem pleśniowym
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2 łyżeczki gotowego
pesto
2 jaja
ulubiona zielenina (np.
szczypiorek, kolendra,
natka pietruszki)

Składniki:

245 kcal
B - 16 g
T - 19 g
W - 2 g

1 porcja:

Jaja na pesto

LOW
CARB

na małej patelni rozgrzej dwie
łyżeczki ulubionego pesto
wbij dwa jaja 
opcjonalnie posyp solą i pieprzem
(zrezygnuj, jeśli pesto jest pikantne
i/lub słone)
przykryj pokrywką i smaż na wolnym
ogniu, aż białko straci surowość,        
 a żółtko będzie nadal płynne
posyp ulubioną zieleniną (np.
szczypiorek, kolendra, natka
pietruszki)

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 %
W
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Zwróć uwagę, aby kupić dobrej jakości pesto, który Ci smakuje.
Ja lubię na przykład ten wariant z serii Italiamo z Lidla. Dobre
będzie też Baresa w Lidlu lub Gusto Bello w Biedronce. 
Pesto po otwarciu trzeba dość szybko zjeść (najczęściej 3-5
dni). Możesz je zamrozić. Najlepiej w mniejszych porcjach,
dzięki czemu potem łatwo je wykorzystasz. Ja mrożę w takich
papierowych foremkach, a potem przerzucam do torebki
strunowej.

Jaja na pesto to propozycja śniadania białkowo-tłuszczowego.
Całość ma jedynie 245 kcal i 3% węglowodanów.
Zjedz dodatkowo dowolne warzywa (pomidor, ogórek,
papryka) lub owoc (średni banan ma ok. 115 kcal).
Jeśli chcesz zwiększyć udział węglowodanów zjedz jaja z
kromką chleba (ok 80 kcal), którą możesz również
posmarować pesto.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Jaja na pesto
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2 jaja
1 łyżka oliwy z oliwek
1 mała cebula szalotka
(opcjonalnie)
1 ząbek czosnku
(opcjonalnie)
sól
pieprz
oregano 
puszka pomidorów
1 pasek (20 g) sera feta
(możesz pominąć)

Składniki:

482 kcal
B - 27 g
T - 26 g
W - 34 g

1 porcja:

Szakszuka

LOW
CARB

wlej łyżkę oliwy na patelnię i lekko
rozgrzej 
opcjonalnie zeszklij na oliwie
posiekaną cebulkę, dodaj posiekany
ząbek czosnku, podsmaż krótko,
uważaj, aby nie przypalić
dodaj puszkę pomidorów krojonych
wraz z zalewą
dopraw solą, pieprzem, oregano
(ewentualnie czosnkiem suszonym,
jeśli nie dodawałaś świeżego)
smaż całość na dość mocnym ogniu
ok. 5 minut mieszając, aż woda trochę
odparuje 
następnie zrób dwa dołeczki w masie
pomidorowej i wbij w te miejsca jajka
przykryj pokrywką, zmniejsz trochę
grzanie i smaż chwilę, aż białko się
zetnie, a żółtko nadal będzie w środku
płynne 
posyp serem i smaż jeszcze chwilę
posyp ulubioną zieleniną (pietruszka,
kolendra, bazylia, oregano)

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

2 8 %
W
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Szakszuka występuje w wielu różnych odsłonach. Możesz
dodać do niej cukinię, paprykę, bakłażana, pieczarki.
Wykorzystaj to danie do zużycia różnych warzyw z lodówki
 Jeśli dodasz czosnek przeciśnięty przez praskę, to będzie on
miał większą moc, niż czosnek drobno posiekany. Najbardziej
delikatny będzie czosnek granulowany. 
Jeśli nie lubisz smaku/zapachu czosnku, możesz go pominąć. 
Jeśli dodajesz warzywa, to dodaj je pokrojone w plasterki /
kostkę przed pomidorami i podsmaż, a następnie zalej puszką
krojonych pomidorów. 
Szakszukę możesz też opcjonalnie posypać serem feta lub
innym, np. twarogiem (wędzonym lub zwykłym), bądź
parmezanem. Moja wersja była posypana serem feta. 
Wybierając pomidory w puszce (bądź w słoiku) kup pokrojone
- dodasz bezpośrednio na patelnię. Jeśli kupisz pomidory całe,
trzeba je pokroić.
Możesz kupić pomidory w puszce z dodatkiem ziół - bardzo
fajnie się sprawdzają!

Szakszuka to propozycja śniadania białkowo-tłuszczowego,
choć tutaj zawartość węglowodanów jest wyższa (28%) niż  
 w przypadku wcześniejszych omletów. 
Całość ma jedynie 482 kcal i to jest naprawdę solidna porcja,
duża objętościowo!
Jeśli chcesz zwiększyć udział węglowodanów zjedz szakszukę
z kromką chleba (ok 80 kcal).

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Szakszuka
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1 szt. (240 g) słodkiej
czerwonej papryki
2 łyżeczki (50 g)
hummusu paprykowego
1 łyżeczka czarnuszki
(możesz pominąć)
2 jajka ugotowane na
twardo
garść sałaty
1 kromka (35 g) chleba
razowego na zakwasie

Składniki:

467 kcal
B - 24 g
T - 24 g
W - 41 g

1 porcja:

Mix śniadaniowy

po prostu ułóż wszystko na pięknym
talerzu i znajdź chwilę na spokojny
posiłek :)
czasami wydaje nam się, że posiłek
musi być jakimś skomplikowanym
zestawem, a wystarczy zastosować
metodę mixu na talerzu - bierzesz
kromkę chleba, jakieś źródło białka (tu
jajka) i do tego warzywa
taki mix możesz robić po swojemu -
dodawaj różne opcje warzyw, możesz
zmieniać smarowidło, możesz dodać
oliwki, pomidorki
zamiast jaja możesz wziąć kawałek
wędzonej ryby, dobrej jakości parówki
lub fajny pasztet 
tam, gdzie to możliwe dodawaj
przeciwzapalne dodatki. Do dań
wytrawnych fajna będzie czarnuszka
albo świeżo mielone siemię lniane
więcej podpowiedzi znajdziesz na
następnej stronie

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 4 %
W
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Wędliny mają najczęściej kiepski skład, ale znajdziesz wędliny
bez konserwantów (Lidl - linia Pikok Pure, Biedronka - linia
Nature).  

Znajdź chleb, który będzie Ci odpowiadał. Dobrze, aby był      
 z  mąki razowej na zakwasie. Nie jestem zwolenniczką chleba
z ziarnami. Ziarna lepiej zjeść na surowo jako dodatek do
posiłku, ponieważ tracą swoje cenne właściwości w wysokiej
temperaturze. Ziarna dodane do pieczywa zwiększają też
znacząco jego kaloryczność. 
Ja kupuję chleb razowy na zakwasie o niskim IG w Lidlu. Taki
sam znajdziesz w Biedronce. Kroję go w sklepie na maszynie
na najwęższe kromki, a potem mrożę po 2-3 kromki w
woreczkach strunowych. Dzięki temu mam stale świeży,
pyszny chleb. 

Moja wersja mixu śniadaniowego ma 467 kcal i jest to
zbilansowane śniadanie o 34% udziale węglowodanów. 
Możesz zwiększyć udział węglowodanów dodając jeszcze
jedną kromkę chleba albo jeszcze lepiej - dodając jakiś owoc
lub więcej warzyw.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Mix śniadaniowy
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połowa papryki
czerwonej (ok. 75 g)
połowa papryki żółtej
(ok. 75 g)
połowa małej cukinii
(ok. 200 g)
2 jajka 
2 łyżki oliwy z oliwek
ulubione zioła (świeże
lub suszone)
sól, pieprz

Składniki:

395 kcal
B - 16 g
T - 30 g
W - 15 g

1 porcja:

Duszone
warzywa
z jajkami

LOW
CARB

na patelni rozgrzej łyżkę oliwy i wrzuć
paprykę i cukinię pokrojoną               
 w mniejsze kawałki
dopraw solą, pieprzem, opcjonalnie
ulubionymi ziołami
smaż do uzyskania ulubionej
twardości (ja preferuję bardziej         
 al dente)
na drugiej patelni na łyżce oliwy
przygotuj 2 sadzone jajka
jajka podaj z warzywami
całość posyp zieleniną

Przygotowanie:

To jest podstawowa wersja. Możesz
dodać dowolne warzywa np. bakłażana,
cebulę, pomidorki koktajlowe lub grzyby,
np. boczniaki, pieczarki. Eksperymentuj i
sprawdzaj, jaka wersja będzie dla Ciebie
najsmaczniejsza.

www.szczescieodkuchni.pl

1 4 %
W
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Warzywa możesz przygotować w większej ilości i np. jedną
porcję zjeść jako dodatek do obiadu czy kolacji lub zostawić na
kolejny dzień.
Jeśli decydujesz się na mieszankę ziół sprawdź czy zawiera
sól. 
Jeśli nie masz gotowej mieszanki możesz dodać ulubione
przyprawy - sól, pieprz, zioła prowansalskie, czosnek,
rozmaryn, oregano, tymianek. Nie dorzucaj jednak wszystkiego
na raz. Na początku kulinarnej przygody lepiej kierować się
prostotą, a ewentualnie doprawić jeszcze na koniec. 

Całość ma jedynie 395 kcal i 14% węglowodanów.
Kaloryczność obliczona została dla podanych proporcji ale
pamiętaj, że tutaj największą kaloryczność stanowi oliwa       
 (3 łyżki oliwy to 215 kcal). Zamiana warzyw na inne nie
wpłynie znacząco na kaloryczność całości. 
Jeśli chcesz zwiększyć udział węglowodanów zjedz posiłek    
 z  kromką chleba (ok 80 kcal).
Kalorie i makroskładniki przeliczone są dla jajek sadzonych.
Jeśli chcesz zmniejszyć kaloryczność, możesz przygotować
jajka po benedyktyńsku (w koszulkach). 

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Duszone warzywa z jajkami
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Jeśli masz więcej czasu, aby rozgrzać piekarnik, to warzywa
możesz upiec w większej ilości właśnie w piekarniku. 
Posyp je przyprawami, polej oliwą, wymieszaj i piecz              
 w piekarniku ok 30 minut. 
Ja zwykle używam do tego celu żarodpornego szklanego
pojemnika, który po upieczeniu i wystygnięciu przykrywam
szczelnie zamykaną przykrywką i wkładam do lodówki. 
Możesz też podzielić warzywa na dwa pojemniki i do jednego
dodać pomidory z puszki - będziesz mieć wówczas dwa różne
warianty. 
Możesz w ten sposób upiec bakłażana, kalafior, fasolkę
szparagową (również mrożoną), cebulę, batata, pomidorki
koktajlowe.
Możesz też warzywa posypać serem - fetą albo halloumi (na
przykład na zdjęciu po prawej są warzywa zapiekane pod
serem halloumi).

Ten e-book jest dla zabieganych i pokazuję w nim wersje szybkich
posiłków, stąd opcja z przygotowaniem warzyw na patelni, aby
móc szybko je zrobić i zjeść. Klika dodatkowych wskazówek:

www.szczescieodkuchni.pl

Warzywa z piekarnika - opcja
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duża garść dowolnej
sałaty
1 puszka gotowej
sałatki z tuńczyka       
 w stylu meksykańskim
opcjonalnie: 1 jajo
ugotowane na twardo
ulubiona zielenina (np.
szczypiorek, natka
pietruszki, kolendra)

Składniki:

428 kcal
B - 22 g
T - 30 g
W - 16 g

1 porcja:

Sałatka
meksykańska

LOW
CARB

w miseczce ułóż sałatę 
na sałatę wyłóż gotową sałatkę         
 z tuńczyka w stylu meksykańskim 
opcjonalnie aby zwiększyć
odżywczość posiłku możesz dodać
ugotowane na twardo jajko i/lub
kromkę dobrego chleba na zakwasie

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

1 5 %
W
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Tuńczyk jest dobrym źródłem białka i wartościowych kwasów
omega-3. Jest jednak jest dużą rybą i może akumulować
związki niekorzystne dla nas np. rtęć. Nie powinien zbyt często
gościć na naszych stołach, ale okazjonalnie (2-3 razy              
 w miesiącu) możesz z niego skorzystać bez obaw.
Nie bój się żywności z puszek. Problemem może być
przechowywanie resztek dania w puszce po jej otwarciu, ale
tutaj zużywasz całą zawartość puszki od razu.
Taka sałatka ma długi termin przydatności do spożycia i fajnie
sprawdza się jako tzw. plan B, czyli szybki posiłek, jeśli
kompletnie nie masz czasu nic ugotować. Markę Graal
znajdziesz w Lidlu, a RIO mare w Biedronce. 
W wersji bardziej na bogato dodaj do sałatki jajko ugotowane
na twardo.

Całość (z jajkiem) ma 428 kcal i 15% węglowodanów.
Możesz zwiększyć udział węglowodanów zjadając posiłek      
 z kromką chleba razowego na zakwasie (35 g, ok. 80 kcal).
Po dodaniu jednej kromki chleba razowego na zakwasie
posiłek będzie miał 508 kcal i 27% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Sałatka meksykańska
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1 puszka tuńczyka w
sosie własnym
1 jabłko
1 mała cebulka szalotka
2 ogórki kiszone
1 mała puszka (80 g)
czerwonej fasoli  
sól (ostrożnie, bo
ogórek jest słony)
pieprz
1 łyżeczka majonezu

Składniki:

442 kcal
B - 52 g
T - 10 g
W - 36 g

1 porcja:

Sałatka z
tuńczykiem

do miseczki włóż odsączonego          
 z zalewy tuńczyka i rozdrobnij
widelcem
pokrój w kostkę jabłko, cebulkę,
ogórka i dodaj do tuńczyka
dorzuć odsączoną i wypłukaną pod
bieżącą wodą fasolę
dopraw do smaku solą, pieprzem       
 i 1 łyżeczką majonezu

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 3 %
W
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Obecnie różne strączki (fasola, groszek, ciecierzyca) możesz
kupić w małych opakowaniach - w sam raz na jeden raz.

Możesz też skorzystać ze standardowych, dużych puszek. Jeśli
wiesz, że nie wykorzystasz nadwyżki fasoli od razu, to
opłukaną pod bieżącą wodą fasolę możesz przełożyć do
pudełka i zamrozić.
Zwróć uwagę na jakość tuńczyka. Po otwarciu puszki
powinnaś widzieć kawałki tuńczyka. Jeśli widzisz papkę, to
jest to prawdopodobnie słabszej jakości tuńczyk.

Posiłek ma 442 kcal i 33% węglowodanów.
Ta sałatka ma spory udział węglowodanów, ale jeśli masz
ochotę zjeść ją z kromką chleba, czy bagietki możesz śmiało to
zrobić. Kromka chleba razowego na zakwasie (35g) to ok 80
kcal), a mała kromka bagietki (20g) to ok. 50 kcal.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Sałatka z tuńczykiem
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K a n a p k i  i  p a s t y
d o  p i e c z y w a

3

118



3 jajka
połowa czerwonej
papryki (ok. 75 g)
1 ogórek kiszony
(opcjonalnie
konserwowy)
3 łyżki jogurtu
naturalnego typu skyr 
1 łyżeczka majonezu,
pół łyżeczki musztardy,
sól, pieprz do smaku
dużo posiekanego
szczypiorku lub innych
zielonych ziół (np. natka
pietruszki, kolendra) 
1 kromka chleba na
zakwasie (35g)

Składniki:

418 kcal
B - 27 g
T - 24 g
W - 26 g

1 porcja:

Pasta jajeczna 
z pieczywem

LOW
CARB

jajka ugotuj na twardo (najlepiej jak
będziesz miała ugotowane wcześniej)
ugotowane jaja posiekaj w dość
grubą kostkę
pokrój w kostkę paprykę i ogórka
zrób sos z jogurtu skyr, majonezu        
i  musztardy
dopraw solą i pieprzem
zjedz z chlebem razowym na
zakwasie (kalorie policzone są dla     
 1 kromki)

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

2 3 %
W
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Najlepsze ogórki kiszone kupuję od lat
w Lidlu! Po rozcięciu woreczka wraz     
 z sosem przelewam do szklanego,
hermetycznie zamykanego pojemnika     
i przechowuję w lodówce.
Zwróć uwagę, aby zawsze wybierać
ogórki kiszone, nie kwaszone (które są
często z dodatkiem octu).

Wskazówki do wykonania i składników: 

www.szczescieodkuchni.pl

Pasta jajeczna z pieczywem

Kiszonki warto regularnie jeść ze względu na zdrowie jelit.
Zjadaj ogórki kiszone jako dodatek do kanapek lub obiadu.
Jeśli masz ogórki kiszone i jabłka, to możesz zrobić też prostą
sałatkę do obiadu (jabłko, 2 ogórki, oliwa i pieprz).
Postaraj się kupować jajka od sprawdzonego gospodarza albo
jajka ekologiczne z numerem 0 na pieczątce.
Jaja możesz ugotować w większej ilości. Ugotowane jaja
szybko schłodź i schowaj do lodówki w ciągu 2 godzin         
 (w skorupkach, bez obierania). Zachowają świeżość aż przez
tydzień! Opłaca się gotować jaja na zapas!

Pasta z 1 kromką chleba ma 418 kcal i 23% węglowodanów.
Możesz zjeść pastę z 1-2 kromkami chleba razowego na
zakwasie. To nadal będzie odpowiedni posiłek dla osób z
insulinuopornością. 1 kromka chleba (35 g) to ok. 80 kcal. 
Jeśli chcesz zjeść śniadanie białkowo-tłuszczowe, zrezygnuj   
 z pieczywa, a dodatkowo zjedz garść pomidorków, paprykę
albo porcję owoców niskocukrowych (borówki, maliny). 
1 łyżeczka majonezu (10g) to ok. 70 kcal. Możesz wypróbować
majonez goVege z Biedronki, który ma połowę mniej kalorii.

Wskazówki do makroskładników:
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Czy masz problemy z lipidogramem (np. podwyższony “zły”
cholesterol typu LDL i obniżony “dobry" typu HDL)?
Jak wygląda na co dzień Twoja dieta?

Co jakiś czas pojawiają się sprzeczne doniesienia o tym, ile jajek
tygodniowo możemy jeść. Wokół jaj narosło wiele mitów               
 i pojawiło się sporo kontrowersji. A wszystko wskazuje na to, że
najlepsza odpowiedź to jak zawsze “to zależy”. Zależy przede
wszystkim od tego: 

W przypadku odżywczej diety, obfitującej w prozdrowotne            
 i przeciwzapalne składniki (a tylko takie przepisy znajdziesz w
tym e-booku) możesz pozwolić sobie na więcej jajek. 

W przypadku, gdy Twoja dieta obfituje w tłuszcze nasycone
(szczególnie te, pochodzące z tłustego mięsa, tłuszczów typu
trans, pieczywa cukierniczego typu pączki, drożdżówki), a Twój
lekarz powiedział Ci, że trzeba obniżyć poziom LDL ("złego"
cholesterolu), warto ograniczyć spożywanie jaj do 7 tygodniowo.

www.szczescieodkuchni.pl

Jak to jest  z tymi jajami?
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mała puszka (90 g)
sardynek w oleju
słonecznikowym
pół opakowania (ok.
130 g) twarogu
półtłustego
2 łyżeczki koncentratu
pomidorowego
sól i pieprz
świeże zioła do
posypania (np. natka
pietruszki, kolendra)
opcjonalnie czarnuszka
do posypania
2 kromki (2 x 35 g)
chleba razowego na
zakwasie

Składniki:

584 kcal
B - 47 g
T - 27 g
W - 40 g

1 porcja:

Pasta twarogowa
z sardynkami

LOW
CARB

sardynki odsącz z zalewy
do wysokiego pojemnika przełóż
sardynki, dodaj twaróg i koncentrat 
zblenduj całość na gładką masę
dopraw do smaku solą i pieprzem
przełóż do miseczki / pojemnika,
posyp posiekanymi ziołami                  
 i opcjonalnie czarnuszką

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

2 5 %
W
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Twaróg: resztę twarogu możesz zamrozić! 
Resztę koncentratu pomidorowego też możesz zamrozić.
Skorzystaj z pojemników na kostki lodu albo zrób kleksy na
papierze (po zamrożeniu przesyp do torebki strunowej).
Sardynki są źródłem kwasów omega 3, wapnia,                            
witaminy D3 czy B12.
Sardynki jako małe rybki nie akumulują rtęci. Można je
bezpiecznie spożywać.
Szukaj sardynek z dobrym składem. Ten produkt, którego ja
użyłam (Nixe) ma w swoim składzie 72% sardynek, olej
rzepakowy i sól (1 g na 100 g). Podobny znajdziesz                
 w Biedronce (Marinero). 

Możesz kupić sardynki w słoiku - będą na pewno lepsze,
jednak będą droższe i często są to większe porcje. 

Kalorie i makroskładniki przeliczone są na porcję z dwoma
kromkami chleba.
Całość ma 584 kcal i 25% węglowodanów.
Możesz zjeść połowę porcji pasty, kromkę chleba (292 kcal)      
i do tego dowolną sałatkę warzywną (np. pomidor z cebulką    
 i oliwą, ogórki kiszone). Wówczas zmniejszysz kaloryczność
całego posiłku.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

www.szczescieodkuchni.pl

Pasta twarogowa z sardynkami
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1 puszka tuńczyka      
 w oleju
pół awokado
cytryna
szczypiorek
pieprz
2 kromki (2 x 35 g)
chleba razowego na
zakwasie

Składniki:

494 kcal
B - 34 g
T - 23 g
W - 41 g

1 porcja:

Pasta tuńczyk 
z awokado

tuńczyka odsącz z zalewy, przełóż do
miseczki i rozdrobnij widelcem
awokado przetnij na pół i obracając
jedną połówkę podziel na dwie części
część bez pestki pokrój w kostkę        
 i dodaj do tuńczyka
dopraw do smaku sokiem z cytryny,
solą, pieprzem 
posyp zieleniną 
zjedz z pieczywem 

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 2 %
W
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www.szczescieodkuchni.pl

Pasta tuńczyk z awokado

Opcjonalnie możesz dodać cebulkę, jajko, ogórek kiszony.
Do pasty wykorzystasz połowę awokado. Drugą połowę       
 (tę z pestką) włóż do szczelnie zamykanego pojemnika              
i przechowuj krótko w lodówce. Możesz zrobić z niego
guacamole lub po prostu pokroić w plastry i zjeść do kanapki
albo wykorzystać do sałatki. Awokado fajnie też sprawdza się
jako dodatek do koktajli.
Jeśli lubisz dodatek majonezu, wypróbuj majonez Go Vege      
 z Biedronki. Ma połowę mniej kalorii, niż tradycyjna wersja
majonezu.

Kalorie i makroskładniki przeliczone są na porcję z dwoma
kromkami chleba.
całość ma 494 kcal i 32% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

 

Wskazówki do makroskładników:
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2 jajka
pół awokado
1 łyżeczka oliwy           
 z oliwek
szczypiorek
sól
pieprz
2 kromki (2 x 35 g)
chleba razowego na
zakwasie

Składniki:

420 kcal
B - 18 g
T - 24 g
W - 28 g

1 porcja:

Jajko i  awokado
na razowcu

posmaruj patelnię oliwą i usmaż jajka
sadzone
na każdej kromce pieczywa ułóż
pokrojone w paski awokado (lub
rozsmaruj widelcem)
na to połóż jajko sadzone
posyp solą, pieprzem i szczypiorkiem
możesz posypać ulubionymi zielonymi
ziołami (natka pietruszki, kolendra)      
i czarnuszką

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 2 %
W
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Jajko i  awokado na razowcu

Jeśli wolisz i potrafisz, możesz zrobić jajka po benedyktyńsku
(w koszulkach). Wtedy możesz z kaloryczności odliczyć        
 20 kcal (łyżeczka oliwy).
Aby zwiększyć poziom sytości po takim posiłku, dołóż
koniecznie sałatkę warzywną lub zjedz garść niskocukrowych
owoców (maliny, borówki, mandarynka).
Jeśli lubisz chrupiące pieczywo, zrób grzanki - połóż kromki
chleba na suchej patelni albo użyj opiekacza.
Możesz też po prostu zjeść ten posiłek nie w formie kanapek.
Połóż na talerzu pokrojone awokado (albo guacamole), obok
ułóż jajka sadzone lub w koszulkach i dodaj do tego warzywa
oraz pieczywo.

Kalorie i makroskładniki kanapek bez dodatkowych warzyw to
420 kcal i 32% węglowodanów. 
Ten posiłek ma niewielki udział węglowodanów, ale jeśli masz
IO zastosuj trik, który zmniejsza wyrzut glukozy - zjedz
warzywa przed kanapkami, a po posiłku pójdź na krótki
spacer. 
Jeśli zależy Ci na zmniejszeniu węglowodanów, możesz
zmniejszyć pieczywo do 1 kromki, a w zamian zjeść więcej
awokado. 1 kromka to ok. 80 kcal. 

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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pół opakowania (100 g)
chudego twarogu
2 pomidorki
kilka czarnych oliwek 
ulubiona sałata
rzodkiewka
szczypiorek
sól, pieprz
cytryna lub ocet
balsamiczny 
2 kromki (2 x 35 g)
chleba razowego na
zakwasie

Składniki:

397 kcal
B - 26 g
T - 13 g
W - 49 g

1 porcja:

Twarożek pełen
smaku

twaróg wymieszaj z rzodkiewką
startą na tarce lub pokrojoną            
 w drobną kostkę
dodaj sól, pieprz i szczypiorek
zjedz z sałatką (np. sałata, pomidor,
oliwki - skrop łyżką oliwy i cytryną,
dopraw solą i pieprzem) i pieczywem

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

4 4 %
W
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Twarożek pełen smaku 

Taki posiłek możesz też zapakować na wynos. Najlepiej do
pudełka z przegródką, gdzie do jednej części włożysz
warzywa, a do osobnej twarożek. Pieczywo weź osobno. 
Jeśli masz możliwość w miejscu pracy mieć oliwę w sprayu,
ocet oraz sól (fajna jest ziołowa) i pieprz w młynku, to
warzywa możesz doprawić sobie tuż przed zjedzeniem. Jeśli
nie masz takiej możliwości, zrób sobie prosty sos w mały
słoiczek i weź osobno.

Kalorie i makroskładniki przeliczone są na porcję z dwoma
kromkami chleba.
Całość ma 397 kcal i 44% węglowodanów.
Dzięki temu, że zjadasz osobno pieczywo a osobno dodatki,
posiłek ma więcej białka i warzyw. Taką porcję twarożku         
 i warzyw trudno byłoby zmieścić do jednej kanapki. 

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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pół awokado 
sok z cytryny
sól
pieprz
czosnek granulowany
¼ szt. (25 g) czerwonej
cebulki
opcjonalnie: pomidorki
2 kromki (2 x 35 g)
chleba razowego na
zakwasie

Składniki:

288 kcal
B - 6 g
T - 12 g
W - 43 g

1 porcja:

Guacamole

przekrój awokado wzdłuż na pół        
 i przekręć, aby uzyskać dwie połówki
część z pestką włóż do szczelnie
zamykanego pojemnika i włóż do
lodówki, a drugą połówkę wydrąż
łyżką lub widelcem i przełóż do
miseczki
skrop dość obficie sokiem z cytryny
dodaj posiekaną czerwoną cebulkę
dopraw solą, pieprzem i czosnkiem
granulowanym, a następnie
wymieszaj 
opcjonalnie dodaj pokrojone
pomidorki koktajlowe
zjedz z pieczywem

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

5 6 %
W
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Guacamole

Wersji guacamole jest wiele. Najprostsza jest wersja bazowa,
którą podałam w przepisie. 
Opcjonalnie możesz dodać pomidora pokrojonego w drobną
kostkę (bez pestek) oraz/lub pokrojoną w drobną kostkę
czerwoną cebulkę.
Ta pasta to rewelacyjne smarowidło do pieczywa, może
stanowić dip do warzyw albo po prostu dodatek do śniadania
lub lunchu (np. Healthy Bowl).
Awokado powinno być dojrzałe, ale nie przejrzałe (nie może
mieć czarnych plamek, powinno dawać się łatwo
rozsmarowywać widelcem). 
Awokado dobrze kupić twardsze i trzymać kilka dni na
parapecie. Jeśli pod palcem czujesz, że jest lekko miękkie, to
znak, że powinno być już dobre. 

Kalorie i makroskładniki przeliczone są na porcję z dwoma
kromkami chleba. 
Guacamole bez pieczywa ma 128 kcal i 22% węglowodanów.
Po dodaniu dwóch kromek chleba 288 kcal i 56%
węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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S a ł a t k i  n a  b a z i e
z i e l o n e g o

4
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413 kcal
B - 1 g
T - 41 g
W - 10 g

Całość:

4 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżeczki płaskie
musztardy 
2 łyżki cytryny 
1 łyżeczka syropu
klonowego lub
płynnego miodu
opcjonalnie: sól, pieprz,
dowolne zioła do smaku

Składniki:

Dressing 
do sałatek

wszystkie składniki przełóż do
małego słoiczka, zamknij pokrywką    
 i chwilę energicznie potrząsaj, aż do
uzyskania jednolitej konsystencji
spróbuj smak i dopraw, a następnie
zakręć słoiczek i ponownie
energicznie wstrząśnij

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

1 łyżka 
= ok. 55 kcal
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Dressing do sałatek

Możesz zrobić więcej dressingu i przechowywać go przez kilka
dni w lodówce.
Dressing wykorzystuj do sałatek, czy dań tylko "Healthy Bowl"
Możesz zrobić dressing w wersji słodszej, miodowo-
musztardowej lub w wersji bardziej wytrawnej (typu vinegret). 
Potraktuj podane proporcje na dressing jako orientacyjne.
Naprawdę wiele zależy od smaku oliwy czy ostrości
musztardy, której użyjesz. 
Jeśli spróbujesz dressing po wymieszaniu i nie do końca będzie
Ci smakował, nadal możesz go uratować. Zastanów się, czego
mu brakuje. Może odrobiny miodu/syropu klonowego? Może
więcej cytryny? A może ostrości musztardy? W ten sposób
uzyskasz idealny dla Ciebie dressing do sałatek.  

Oliwa z oliwek to źródło dobrego tłuszczu, ale jak każdy
tłuszcz jest dość kaloryczna. 1 łyżka oliwy to 90 kcal. Dlatego
dressing też będzie miał sporo kalorii, bo aż 413 kcal w tej
porcji. Z całości wyjdzie ok 7-8 łyżek dressingu, więc łatwo
obliczyć, że 1 łyżka dressingu to ok. 50-60 kcal. Zatem
ostrożnie użytkuj dressing, jeśli zależy Ci na ograniczeniu
spożywanych kalorii. 
Jeśli lubisz bardziej obficie polewać sałatki dressingiem, to
proponuję dodać trochę wody do dressingu i bardziej go
przyprawić musztardą, solą, pieprzem, cytryną. Dzięki temu
sosu będzie więcej, a kaloryczność całości nie zmieni się zbyt
mocno. 

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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265 kcal
B - 11 g
T - 15 g
W - 18 g

Całość:

garść rukoli
1 większy lub 2
mniejsze gotowane
buraki (ok. 150 g)
pasek (ok. 30 g) sera
typu feta 
1 łyżka (ok. 10 g)
pestek słonecznika lub
dyni
1 łyżka dressingu
miodowo-
musztardowego
(przepis)
opcjonalnie - świeżo
mielony pieprz

Składniki:

Sałatka z
buraków i  fety

do pojemnika włóż umytą i osuszoną
sałatę 
dodaj pokrojonego w kostkę buraka
posyp pokrojonym w kostkę lub
pokruszonym serem feta
polej dressingiem
posyp świeżo mielonym pieprzem

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

2 8%
W
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Sałatka z buraków i  fety

Sprawdź na opakowaniu, czy sałata jest gotowa do spożycia,
czy wymaga umycia. Jeśli myjesz sałatę, to do jej osuszenia
przydaje się wirówka do sałaty.
Niewykorzystaną część sałaty z opakowania przełóż do
pojemnika wyłożonego ręcznikiem papierowym, przykryj drugą
warstwą ręcznika papierowego, zamknij szczelną pokrywką      
i przechowuj w lodówce. Taka sałata będzie długo świeża!
Buraki możesz upiec lub ugotować, ale zdecydowanie łatwiej
jest kupić opakowanie gotowanych buraków (Lidl, Biedronka).
Niewykorzystane buraki możesz włożyć do szklanego
pojemnika i wykorzystać jako dodatek do kanapek albo np. do
przygotowania zupy krem (przepis).
Niewykorzystany ser feta możesz zamrozić.
Sałatkę możesz też podać w formie carpaccio - weź większy
talerz, rozłóż rukolę, a na to pokrojone w cienkie plastry buraka
i pozostałe składniki.
Pestki słonecznika możesz podprażyć chwilę na suchej patelni.
Zrób więcej dressingu i zostaw w słoiczku do innych sałatek.
Sałatkę możesz też polać gotowym sosem balsamicznym.
Jeśli chcesz zabrać sałatkę na wynos, dressing zapakuj do
osobnego pojemniczka i polej sałatkę tuż przed zjedzeniem.

Całość ma 265 kcal i 28% węglowodanów.
Aby zwiększyć udział węglowodanów w całym posiłku, zjedz
sałatkę z kromką chleba razowego na zakwasie (1 kromka 35g
to ok. 80 kcal) lub jakiś owoc (banan - ok. 115 kcal,
pomarańcza - ok. 113 kcal, jabłko - 90 kcal) albo batonik, np.
baton kawa & orzech (Dobra Kaloria) będzie miał 125 kcal.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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461 kcal
B - 36 g
T - 26 g
W - 23 g

Całość:

garść lub dwie ulubionej
sałaty (lodowa,
roszponka, masłowa)
½ szt. (ok. 70 g)
awokado
1 opakowanie (125 g)
łososia wędzonego na
ciepło
10 szt. pomidorków
koktajlowych
1 łyżka dressingu typu
vinegret (przepis)
opcjonalnie - kapary,
jeśli lubisz
opcjonalnie - zielenina
do posypania

Składniki:

Sałatka z
łososiem i
awokado

na talerzu ułóż umytą i porwaną na
strzępy sałatę
na sałacie rozłóż rozdrobnionego na
mniejsze kawałki łososia
dodaj pokrojone w kostkę awokado
dodaj pomidorki koktajlowe (możesz
pokroić je na połówki)
polej dressingiem
dodaj opcjonalnie kapary i/lub świeże
zielone zioła

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

2 0%
W
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Sałatka z łososiem i  awokado

Przy poprzednim przepisie znajdziesz wskazówki odnośnie
przechowywania sałaty, aby była długo świeża.
Łososia wędzonego na ciepło kupisz np. w Lidlu lub Biedronce.
Ja wybrałam naturalny, ale są też w wersji z koperkiem i w
wersji z pieprzem.
Łosoś jest dość kaloryczny i tłusty, ale są to wartościowe
tłuszcze. 

Całość ma 461 kcal i 20% węglowodanów.
Aby zwiększyć udział węglowodanów w całym posiłku
możesz zjeść sałatkę z kromką chleba razowego na zakwasie
(1 kromka 35 g to ok. 80 kcal) lub zjeść jakiś owoc (banan - ok.
115 kcal, pomarańcza - ok. 113 kcal, jabłko - 90 kcal) lub jakiś
batonik, np. baton owocowy kawa & orzech (Dobra Kaloria)
będzie miał 125 kcal.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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280 kcal
B - 32 g
T - 14 g
W - 6 g

Całość:

1 opakowanie (125 g)
łososia wędzonego na
ciepło 
½ zielonego ogórka 
garść rukoli 
sok z cytryny
¼ małej czerwonej
cebuli
opcjonalnie - kapary

Składniki:

Sałatka z
łososiem i
ogórkiem

na talerzu ułóż umytą i osuszoną
sałatę
na sałacie rozłóż rozdrobnionego na
mniejsze kawałki łososia
dodaj pokrojonego w półplasterki
ogórka oraz pokrojoną w piórka
czerwoną cebulkę
opcjonalnie posyp kaparami 
skrop dość obficie sokiem z cytryny
opcjonalnie - dodaj świeżo mielony
pieprz

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

8%
W
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Sałatka z łososiem i  ogórkiem

Ja wybrałam łososia wędzonego na ciepło z koperkiem, ale
możesz wybrać również inne opcje (naturalny, z pieprzem).
Łosoś jest dość kaloryczny i tłusty, ale są to wartościowe
tłuszcze. 

Całość ma 280 kcal i tylko 8% węglowodanów.
W tej wersji (bez dressingu) sałatka ma mało kalorii (280 kcal).
Możesz śmiało dodać 1-2 łyżki dressingu. 
Aby zwiększyć kaloryczność całego posiłku i udział
węglowodanów w całym posiłku możesz zjeść sałatkę            
 z kromką chleba razowego na zakwasie (1 kromka 35 g to ok.
80 kcal) lub zjeść jakiś owoc (banan - ok. 115 kcal,
pomarańcza - ok. 113 kcal, jabłko - 90 kcal) lub jakiś batonik,
np. baton owocowy kawa & orzech (Dobra Kaloria) będzie miał
125 kcal.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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498 kcal
B - 20 g
T - 33 g
W - 29 g

Całość:

dwie garści dowolnej
sałaty 
100 g sera koziego
½ (ok 140 g) świeżego
mango
3 szt. orzechów
włoskich
1 łyżka sosu
balsamicznego

Składniki:

Sałatka z mango
i serem kozim

ułóż sałatę na talerzu lub                  
 w pojemniku
dodaj pokrojone w kostkę mango
ser kozi możesz dać w całości po
podgrzaniu na patelni lub w mikrofali,
bądź na zimno 
jeśli używasz sera koziego w rolce,
pokrój go na mniejsze kawałki, takie
w sam raz na jeden kęs
dodaj posiekane orzechy włoskie 
polej sosem balsamicznym

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

2 5%
W

LOW
CARB
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Sałatka z mango i  serem kozim

Ser: możesz wybrać dowolny ser kozi lub inny, np. camembert.
Sery mają zbliżoną kaloryczność. Ten po lewej znajdziesz      
 w Lidlu, a po prawej w Biedronce!

Sałata - do sałatek z dodatkiem owoców najbardziej pasuje
sałata masłowa, lodowa lub roszponka. 
Mango powinno łatwo się kroić, być dojrzałe, ale nie
przejrzałe. Pozostałą część mango przechowuj w lodówce     w
szczelnie zamkniętym (najlepiej szklanym) pojemniku. Możesz
wykorzystać do kolejnego posiłku (np. zjedz z jogurtem, dodaj
do owsianki). Mango możesz pokroić w kostkę i zamrozić, a
potem użyć do smoothie albo lodów (wypróbuj połączenia z
mrożonym bananem i jogurtem kokosowym). 
 Użyj dowolnych orzechów (mają zbliżoną kaloryczność).
Orzechy są wartościowe, ale kaloryczne, dlatego wsypuj na
sztuki, a nie garści. Posiekaj, aby wizualnie było ich więcej.

Całość ma 498 kcal i tylko 25% węglowodanów.
Aby zwiększyć udział węglowodanów w całym posiłku
możesz zjeść sałatkę z grzankami z bagietki - 1 kromka
bagietki (ok. 20 g) to ok. 50 kcal.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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498 kcal
B - 27 g
T - 37 g
W - 19 g

Całość:

garść ulubionej sałaty
(np. lodowa, roszponka)
1 opakowanie (120 g)
sera typu camembert
garść (ok. 70 g) malin
garść (ok. 50 g)
borówek
1 łyżka (15 g) płatków
migdałów
opcjonalnie sos
balsamiczny
opcjonalnie listki mięty

Składniki:

Camembert 
w malinowym
sosie

borówki i maliny (odłóż kilka do
dekoracji) przesmaż na suchej patelni
(możesz też podlać wodą bądź dodać
trochę oleju kokosowego na patelnię
albo podgrzać w mikrofali)
ser camembert pokrój na trójkąty     
 (6 części) i lekko podgrzej w mikrofali
ser wyłóż na sałatę, polej salsą
owocową i dorzuć do dekoracji kilka
malin w całości
posyp migdałami (możesz podprażyć
na suchej patelni dla wydobycia
smaku i aromatu)
opcjonalnie polej sosem
balsamicznym i dodaj listki mięty

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

1 5%
W
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Camembert w malinowym sosie

Ser, którego użyłam w sałatce to naturalny camembert marki
Pilos kupiony w Lidl. Możesz użyć inny ser o łagodnym smaku,
np. kozi (sprawdź poprzedni przepis).

Owoce możesz dowolnie podmieniać - możesz dodać np. 
 truskawki w sezonie.
Zamiast gotowego sosu balsamicznego możesz dodać
dressing miodowo-musztardowy (przepis). Do tej sałatki zrób
dressing z przewagą słodszej nuty, dodając więcej syropu
klonowego/miodu.

Całość ma 498 kcal i tylko 15% węglowodanów.
Aby zwiększyć udział węglowodanów w całym posiłku
możesz zjeść sałatkę z grzankami z bagietki - 1 kromka
bagietki (ok. 20 g) to ok. 50 kcal.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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490 kcal
B - 20 g
T - 30 g
W - 38 g

Całość:

garść roszponki lub
innej łagodnej w smaku
sałaty (lodowa,
masłowa)
1 pomarańcza 
60 g sera pleśniowego
(1 opakowanie - patrz
wskazówka)
5 szt. (20 g) orzechów
włoskich 
1 łyżka sosu
balsamicznego

Składniki:

Sałatka 
z pomarańczą

ułóż sałatę na talerzu lub                  
 w pojemniku
obierz pomarańczę ze skórki i pokrój
w mniejsze kawałki 
ułóż kawałki pomarańczy na sałacie 
dodaj pokrojony w kostkę ser
pleśniowy
dodaj posiekane orzechy
polej sosem balsamicznym

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 0%
W

LOW
CARB
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Sałatka z pomarańczą

Ser, którego użyłam w sałatce to ten ze zdjęcia, kupiony w
Lidl. Możesz użyć też inny ulubiony ser. W tej sałatce sprawdzi
się też ser kozi albo camembert.  

Jeśli masz czas, możesz wyfiletować pomarańczę i usunąć
białe błonki, ale pamiętaj, że one kryją w sobie moc witamin,
wspierają m.in. pracę jelit. Warto przekonać się do jedzenia
pomarańczy nie usuwając białych błonek całkowicie. To też
oszczędność czasu, wiadomo!
Zamiast gotowego sosu balsamicznego możesz dodać
dressing miodowo-musztardowy (przepis).
Orzechy możesz oczywiście podmienić na inne ulubione.

Całość ma 490 kcal i 30 % węglowodanów.
Aby zwiększyć udział węglowodanów w całym posiłku
możesz zjeść sałatkę z grzankami z bagietki - 1 kromka
bagietki (ok. 20 g) to ok. 50 kcal.
Aby zaoszczędzić kalorie, możesz jednocześnie zmniejszyć
ilość sera, który jest tu najbardziej kalorycznym dodatkiem.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:

146

https://szczescieodkuchni.pl/


516 kcal
B - 30 g
T - 32 g
W - 28 g

Całość:

ulubiona sałata (np.
lodowa, masłowa,
roszponka)
½ (125 g) opakowania
sera halloumi 
2 spore śliwki (120 g)
garść borówek (50 g)
1 łyżeczka sosu
balsamicznego

Składniki:

Sałatka 
z halloumi

ułóż sałatę na talerzu lub w
pojemniku
śliwki umyj, usuń pestki i pokrój na
mniejsze kawałki
ułóż borówki i śliwki na sałacie
podgrzej ser halloumi na suchej
patelni (najlepsza będzie grillowa, ale
jak nie masz, użyj zwykłej lub
podgrzej go w mikrofali)
polej sosem balsamicznym

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

2 2%
W

147

https://szczescieodkuchni.pl/


www.szczescieodkuchni.pl

Sałatka z halloumi

Ser halloumi, którego użyłam w sałatce to ten z serii Eridanous
kupiony w Lidl. W Biedronce znajdziesz markę Elios.
Pozostałą część sera możesz wykorzystać kolejnego dnia jako
element mixu śniadaniowego, możesz też go zamrozić. 

Ocet / sos balsamiczny: ocet balsamiczny będzie miał bardziej
wodnistą konsystencję, natomiast sos balsamiczny będzie
gęstszy i słodszy, dlatego bardziej pasuje do sałatek z
owocami. 
Kupując sos balsamiczny zwróć uwagę na skład i unikaj
takiego, który zawiera w składzie syrop glukozowo-
fruktozowy. 

Całość ma 516 kcal i tylko 22% węglowodanów.
Aby zwiększyć udział węglowodanów w całym posiłku
możesz zjeść sałatkę z grzankami z bagietki - 1 kromka
bagietki (ok. 20 g) to ok. 50 kcal.
Aby zaoszczędzić kalorie, możesz zmniejszyć ilość sera, który
jest tu najbardziej kalorycznym dodatkiem.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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575 kcal
B - 86 g
T - 25 g
W - 0 g

Całość:

400 gramów piersi
kurczaka (lub indyka)
pokrojonej w paseczki 
2 łyżki oliwy z oliwek
przyprawa kebab gyros
(do smaku, ok. 2
łyżeczki)
opcjonalnie sól - jeśli
przyprawa była bez soli

Składniki:

Kurczak gyros
(baza do
kolejnych dań)

rozgrzej oliwę na patelni
przełóż paski mięsa z piersi kurczaka
bezpośrednio z opakowania na
patelnię (kurczaka nie myjemy przed
obróbką termiczną)
podsmaż chwilę mieszając, aż
kurczak straci surowość
dodaj przyprawę i smaż jeszcze ok.  
 5 minut na mniejszym ogniu, co jakiś
czas mieszając (aby nie przypalić
przyprawy) 
przykryj pokrywką (nie chcesz, aby
kurczak wysechł na wiór) i pozostaw
do ostygnięcia 
po ostygnięciu przełóż do
hermetycznie zamykanego (najlepiej
szklanego) pojemnika i przechowuj do
3 dni w lodówce 

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB
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Kurczak gyros

W dyskontach pojawiły się piersi z kurczaka (oraz indyka)
pokrojone w zgrabne paseczki. W moim koszyku to mięso
pojawia się regularnie. Można je wykorzystać na wiele różnych
sposobów, a dodatkowo jest pakowane hermetycznie i ma
dość długi termin ważności. Może więc spokojnie poleżeć      
 w lodówce i poczekać na koniec tygodnia.

Możesz również kupić pierś z kurczaka (lub indyka) w całości  
 i pokroić na drobne paski. Jest to jednak dodatkowa czynność,
brudne ręce, brudna deska do krojenia i nóż. 
Przyprawa kebab-gyros - zwróć uwagę, czy jest z solą, czy
bez soli. Są różne warianty. Oczywiście lepiej kupić taką, która
nie zawiera soli, a posolić do smaku osobo.
Jeśli masz czas i o tym pamiętasz, to warto kurczaka przez
jakiś czas zamarynować w przyprawach i dopiero potem
smażyć. Ale jeśli potrzebujesz dania na już, to nie ma co
czekać. Trzeba działać i smażyć.

Całość ma 575 kcal.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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Na czym smażyć?
Najlepszym tłuszczem do smażenia jest oliwa z oliwek!
Do smażenia nadaje się zarówno oliwa rafinowana, jak i extra
vergin. 
Oliwa zawiera kwasy jednonienasycone, które są stabilne
podczas podgrzewania (nie ulegają utlenieniu i tym samym nie
zamieniają się w szkodliwe dla nas substancje). 
Być może kojarzysz argumenty, że trzeba wybierać do
smażenia tłuszcze, które mają wysoki punkt dymienia, a oliwa
ma dość niski punkt dymienia. Ale punkt dymienia to nie jest
kryterium, które powinno decydować o wyborze tłuszczu. Bo
wystarczy po prostu zadbać o to, aby temperatura na patelni
nie była zbyt wysoka. Smażyć zawsze trzeba krótko i w
niezbyt wysokiej temperaturze. Bo usmażenie jedzenia na
skwarkę nie jest dobre niezależnie od użytego tłuszczu. 
Okazjonalnie do smażenia można też wybrać masło klarowane
i olej kokosowy. Będą to mniej zdrowe wybory (tłuszcze
nasycone), ale czasami smakowo dają lepiej radę. Wszystko   
 z umiarem. Ja lubię jajecznicę na maśle, a omlety/pankejki na
oleju kokosowym.
Ja najbardziej lubię te oliwy z Lidla - hiszpańska jest bardziej
wyrazista w smaku, a kreteńska łagodniejsza. W Biedronce też
kupisz dobrą oliwę. 
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385 kcal
B - 18 g
T - 22 g
W - 28 g

Całość:

1 mała cebula
1 łyżka oliwy z oliwek
1 średnia cukinia (ok. 240
g)
10 pomidorków
koktajlowych
½ czerwonej lub żółtej
surowej papryki
dwie garści świeżego
szpinaku 
1 łyżka pestek
słonecznika
2 łyżki (40 g) pasków
piersi z kurczaka w
przyprawie kebab-gyros
(przepis) 
opcjonalnie ząbek                  
czosnku
1 łyżeczka ulubionych ziół
do warzyw (np.
mieszanka ziół
prowansalskich)
sól, pieprz do smaku

Składniki:

Warzywa 
z kurczakiem

rozgrzej oliwę na patelni
zeszklij pokrojoną w kostkę cebulkę 
dodaj opcjonalnie ząbek czosnku
pokrojony w plasterki (uważaj, aby
nie przypalić)
dodaj pokrojone w paski papryki oraz
pokrojoną w półplasterki cuknię oraz
pomidorki przekrojone na połówki
smaż do uzyskania pożądanej
twardości warzyw - postaraj się, aby
były al dente, czyli niezbyt miękkie
dodaj do smaku sól, pieprz oraz zioła
dodaj 2 łyżki kurczaka w przyprawie
kebab-gyros
na koniec dodaj szpinak oraz pestki
słonecznika 
mieszaj chwilę, aż szpinak lekko straci
objętość i wyłącz grzanie

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

2 9%
W
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Warzywa z kurczakiem

Przepis zakłada skorzystanie z zapasów pasków piersi               
 z kurczaka/indyka w przyprawie kebab-gyros. 
Jeśli nie masz zapasu, możesz przy okazji tego dania na
oddzielnej patelni przygotować całą porcję kurczaka, część
wykorzystać do tego posiłku, a resztę przechować w lodówce  
 w szczelnie zamykanym pojemniku na kolejne dni.
Możesz też oczywiście wykorzystać do tego dania kawałek
surowej piersi z kurczaka - podsmaż w ulubionych przyprawach,
następnie odłóż na chwilę na talerz, smaż cebulkę i pozostałe
warzywa, a potem z powrotem dodaj pierś i dopraw całość. 
Zamiast szpinaku możesz dodać rukolę. Dołóż ją wtedy już po
wyłączeniu grzania i zamieszaj.
Możesz zrobić danie z podwójnej porcji i kolejnego dnia zjeść    
 z innym dodatkiem węglowodanowym (np. dziś na kolację         
 z pieczywem, a kolejnego dnia na lunch z kaszą).

Całość ma 385 kcal i tylko 29% węglowodanów.
Aby zwiększyć udział węglowodanów w całym posiłku możesz
zjeść danie z kromką chleba razowego na zakwasie (1 kromka
35 g to ok. 80 kcal) lub 3 łyżkami ugotowanej kaszy, np.
gryczanej (72 kcal).

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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615 kcal
B - 15 g
T - 40 g
W - 52 g

Całość:

50 g piersi z kurczaka 
1 średnia marchewka
(ok. 45 g)
½ szt. czerwonej
papryki
1 łyżeczka oleju
kokosowego (możesz
podmienić na oliwę)
5 łyżek (50 ml) mleczka
kokosowego
1 łyżeczka przyprawy
curry
sok z limonki do smaku
sól, pieprz do smaku
(fajny byłby pieprz
cytrynowy)
opcjonalnie kolendra
4 łyżki ryżu                  
 lub kaszy

Składniki:

Kurczak w sosie
curry

rozgrzej olej kokosowy lub oliwę na
patelni 
dodaj pokrojonego w paski kurczaka  
 i smaż na dość mocno rozgrzanym
oleju często mieszając
dodaj pokrojone w słupki warzywa -
marchewkę i paprykę
podsmaż chwilę mieszając, a
następnie dodaj mleczko kokosowe   
 i dopraw przyprawą curry, solą,
pieprzem, sokiem z limonki
smaż całość jeszcze chwilę mieszając
co jakiś czas
spróbuj i dopraw do smaku
wyłącz grzanie i posyp posiekaną
kolendrą lub inną zieleniną
podawaj z dowolną kaszą albo ryżem
(najlepszy będzie basmatti)

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 3%
W

155

https://szczescieodkuchni.pl/


www.szczescieodkuchni.pl

Kurczak w sosie curry

Jeśli masz więcej kurczaka, to resztę możesz zamrozić lub
podsmażyć w przyprawie kebab-gyros (przepis) i wykorzystać
do innych dań. 
Sprawdzaj skład mleczka kokosowego. Powinien być ekstrakt
kokosowy (im więcej, tym lepiej) i woda. Ja kupuję mleczko
Real Thai w kartoniku w Lidl lub Biedronce (skład: ekstrakt
kokosowy 85%, woda). 
Niewykorzystane mleczko możesz przelać do mniejszych
pojemników (lub pojemnika na kostki lodu) i zamrozić. Potem
wykorzystaj do tego typu dań albo do koktajli.

To jest wersja podstawowa i najprostsza kurczaka. Możesz
eksperymentować i dodać na początku cebulkę i czosnek.
Przyprawa curry to również wersja podstawowa. Możesz
dodać trawę cytrynową, imbir świeży lub w proszku, pastę
curry (uwaga, bo niektóre są ostre). 

Całość (bez kaszy) ma 443 kcal i 13% węglowodanów.
Z dodatkiem 50 g suchej (100 g ugotowanej, ok. 4-5 łyżek)
kaszy posiłek będzie miał 615 kcal i 33% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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Kasza / ryż / makaron - co warto wiedzieć?

Jeśli gotujesz kaszę, ryż lub makaron, zastanów się, czy nie warto
od razu ugotować np. podwójnej porcji. Będziesz mieć bazę
węglowodanową na kolejny dzień. 
Kaszę/ryż/makaron zawsze staraj się gotować al dente, czyli bez
rozgotowywania (będzie dłużej się trawić, co przełoży się na
lepszą sytość posiłku).
Dodatki węglowodanowe warto też jeść po schłodzeniu (na zimno,
np. w sałatkach albo po ponownym podgrzaniu). Dzięki chłodzeniu
pojawi się skrobia oporna, co obniża indeks glikemiczny (znów
dłuższe trawienie i więcej uczucia sytości), a dodatkowo taka
skrobia oporna odżywi Twoje dobre bakterie w jelitach. No i to
oszczędność czasu, aby nie gotować kaszy codziennie.
Grube kasze będą miały niższy indeks glikemiczny (np. pęczak,
gryczana). Jeśli chodzi o ryż, to wybierz basmati. Ma najniższy
indeks glikemiczny. 
Nie gotuj kaszy w woreczku foliowym, nawet jeśli tylko taką kaszę
kupiłaś. Po pierwsze nie ma sensu narażać się na mikroplastik        
 i inne związki, które uwolnią się z torebki w czasie gotowania w
wysokiej temperaturze. Po drugie witaminy rozpuszczalne w
wodzie wlejesz do zlewu, zamiast je dostarczyć do organizmu.
Większość kasz ugotujesz w proporcji 2 razy tyle wody co kaszy. 
1 woreczek to 100 g kaszy, czyli pół szklanki. 
Wlej do garnka szklankę wody, posól i na wrzątek wsyp kaszę z
rozciętego woreczka. Możesz przepłukać pod bieżącą wodą (ja nie
zawsze to robię - przecież jak gotujesz w woreczku, to też tego nie
robisz).
Doprowadź ponownie do wrzenia, zmniejsz grzanie i pozwól kaszy
wolno gotować się pod przykryciem przez czas wskazany na
opakowaniu. Nie rozgotuj kaszy/ryżu. Nastaw alarm lub
zaprogramuj automatyczne wyłączenie płyty indukcyjnej.   
Po wyłączeniu grzania zostaw kaszę pod przykryciem, aż wchłonie
resztę wody (chyba, że nie masz czasu, to jedz od razu). 
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530 kcal
B - 45 g
T - 22 g
W - 40 g

Całość:

100 g gotowych
klusków Gnocchi
200 g piersi z kurczaka
lub indyka pokrojonej  
 w kostkę
100 g sosu
pomidorowego lub
pomidorów w puszce
2 łyżki oliwy z oliwek 
ulubiona mieszanka
przypraw ziołowych

Składniki:

Gnocchi 
z kurczakiem

kurczaka podsmaż na oliwie, dopraw
solą i pieprzem 
dodaj sos pomidorowy i dopraw
ulubionymi ziołami (bazylia, oregano,
czosnek)
dodaj gotowe gnocchi i smaż jeszcze
trochę, aż będą miękkie i ciepłe, ale
nie będą się rozpadać

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

2 9%
W
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Gnocchi z kurczakiem

Kluski gnocchi kupisz gotowe. Ja w tym daniu użyłam kluski   
 z serii "Chef Select" (niżej po lewej). Dobre będą też te
pośrodku (obie wersje z Lidla), a po prawej opcja z Biedronki. 

Zwykle paczka gnocchi zawiera większą ilość, niż potrzebna
na jedną porcję. Najczęściej trzeba je zużyć w ciągu 3 dni po
otwarciu paczki (sprawdzaj na opakowaniu). Takie kluski
możesz oczywiście wykorzystać do innych dań. Świetne będą
na przykład z gulaszem. 
Jeśli nie masz pomysłu na szybkie wykorzystanie pozostałej
części gnocchi, możesz je zamrozić. 
Aby potem wykorzystać mrożone gnocchi po prostu wrzuć je
prosto z zamrażarki na posolony wrzątek i gotuj na wolnym
ogniu ok. 2-3 minuty od wypłynięcia. 

Do tego dania wykorzystałam kurczaka kebab-gyros (przepis).
Możesz też po prostu podsmażyć pierś z kurczaka pokrojoną 
 w paski.

Wskazówki do wykonania i składników: 
Gnocchi:

Kurczak:
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Gnocchi z kurczakiem

Możesz użyć prostego sosu pomidorowego już doprawionego
(zwracaj uwagę na skład - więcej info w rozdziale o czytaniu
składu). 
Możesz też użyć sosu, który jest bez dodatków albo
pomidorów w puszce. Wówczas dodaj więcej przypraw.      
 Do pomidorów pasuje oregano, bazylia, czosnek.  
Sosy pomidorowe z dobrym składem znajdziesz w Lidlu           
 i Biedronce.

Całość ma 530 kcal i tylko 29% węglowodanów.
To danie będzie miało średni indeks glikemiczny, dlatego jeśli
zależy Ci na ograniczeniu wyrzutu glukozy po posiłku zjedz   
 w pierwszej kolejności porcję warzyw, np. surówkę, ogórka
kiszonego, surową paprykę, etc. 
Po zjedzeniu warto też 10 minut poruszać się trochę - spacer,
prace domowe. To również sposób na zmniejszenie wyrzutu
glukozy po posiłku. 

Wskazówki do wykonania i składników: 
Sos pomiorowy:

Wskazówki do makroskładników:
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432 kcal
B - 18 g
T - 20 g
W - 43 g

Całość:

1 placek gotowej tortilli
1 czubata łyżka (40 g)
hummusu paprykowego 
2 łyżki (40 g) kurczaka
w przyprawie kebab-
gyros (przepis)
garść ulubionej sałaty 
mały zielony ogórek
1 mały pomidor lub 2-3
pomidorki koktajlowe
ćwiartka czerwonej lub
żółtej papryki 
sól, pieprz do smaku

Składniki:

Tortilla a’ la
kebab

tortillę wyjmij z opakowania i połóż
na płaskiej powierzchni
placek posmaruj hummusem
na środek ułóż sałatę, kurczaka,
pokrojony ogórek, pomidorki i paprykę
dopraw solą i pieprzem
zawiń w zgrabną “paczuszkę” (tak,
jak gołąbki, czyli zwiń boki placka do
środka, a następnie zroluj placek
zamykając nadzienie wewnątrz)
połóż na suchą patelnię łączeniem do
dołu, a gdy placek odrobinę sie
zarumieni przewróć na drugą stronę
jeśli masz opiekacz, to możesz go
oczywiście użyć do tego dania

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

4 0%
W
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Tortilla a’ la kebab

Skorzystaj z kurczaka kebab-gyros (przepis); jeśli nie masz
gotowego, możesz usmażyć i wykorzystać dwie łyżki do
tortilli, a resztę wykorzystać do innych potraw.
Zamiast kurczaka możesz dać inne źródło białka, np. fasolę
czerwoną z puszki, ciecierzycę, podsmażone tofu, jajko.

Bardzo trudno jest kupić tortillę z dobrym składem. Jeśli to
danie pojawia się rzadko (1-2 razy w miesiącu) to nie ma
potrzeby szukać placków ze składem idealnym. Kupuj te, które
są dostępne w stałej sprzedaży. Ja użyłam tej pełnoziarnistej
wersji tortilli (pierwsze zdjęcie po lewej). 
W czasie tygodni włoskich zarówno w Lidlu jak i Biedronce
pojawiają się lepsze jakościowo tortille (Lidl seria Italiamo).

Niewykorzystane placki tortilli możesz zamrozić. Przełóż je
papierem, włóż do opakowania foliowego i zamroź (najlepiej
na płasko, abyś potem mogła wyjąć łatwo 1 sztukę). Po
wyjęciu z zamrażarki włóż placek na suchą patelnię i powoli
podgrzewaj i rozmrażaj. 

Wskazówki do wykonania i składników: 
Kurczak:

Tortilla:
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Tortilla a’ la kebab

Hummusu nie musisz robić od podstaw. Możesz kupić dobrej
jakości hummus. Są naprawdę perełki wśród gotowców. Ja
kupuję hummus paprykowy (patrz zdjęcie). Nie bardzo lubię
zwykły hummus, ale ten z dodatkiem papryki jest bardziej
wyrazisty i pyszny!
Nadwyżkę hummusu możesz zamrozić, najlepiej w małych
porcjach. Potem taka porcję przełóż z zamrażarki do lodówki
wieczorem, a rano będziesz miała hummus do kanapek lub
tortilli.

Zamiast hummusu możesz zrobić wysokobiałkowy sos
czosnkowy (wymieszaj 2 łyżki skyru naturalnego z czosnkiem
granulowanym, solą i pieprzem) lub lekki sos majonezowo-
musztardowy (2 łyżki skyru + ½ łyżeczki majonezu + ½
łyżeczki musztardy).
Warzywa oczywiście możesz dowolnie miksować! możesz dla
ostrości dodać kawałek czerwonej cebuli pokrojonej w drobne
piórka.

Całość ma 432 kcal i 40% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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445 kcal
B - 14 g
T - 30 g
W - 31 g

Całość:

1 naleśnik (może być
rozmrożony - przepis)
guacamole (przepis)
1 łyżka (10 g) oliwy      
 z oliwek
½ (ok. 115 g) żółtej lub
czerwonej papryki 
¼ (ok. 60 g) cukinii
pasek (ok 20 g) sera
feta
opcjonalnie świeżo
mielony pieprz
opcjonalnie świeża
kolendra lub natka
pietruszki

Składniki:

Naleśnik 
z guacamole

na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż
na niej cukinię pokrojoną w drobne
półplasterki i paprykę pokrojoną       
 w paski lub kostkę
naleśnika wyjmij z zamrażarki i połóż
na ciepłej patelni
podgrzewaj powoli aż się rozmrozi i
zacznie delikatnie rumienić
na naleśniku rozsmaruj guacamole
(jeśli nie masz gotowego, to przygotuj
według tego przepisu )
na guacamole nałóż podduszone na
oliwie warzywa i opcjonalnie oprósz
świeżo mielonym pieprzem
na wierzch pokrusz ser feta, złóż
naleśnik jak na zdjęciu i podgrzewaj
jeszcze chwilę, aż ser lekko się
rozpuści (możesz przykryć na
moment przykrywką)
posyp opcjonalnie posiekaną świeżą
kolendrą lub natką pietruszki
ostrożnie zsuń z pomocą łopatki na
talerz

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

2 8%
W
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Naleśnik z guacamole

Jeśli nie masz zapasów naleśników w zamrażarce lub lodówce,
możesz przy tej okazji usmażyć jedną lub dwie porcje
naleśników i część z nich zamrozić (przepis).
Zamiast naleśnika możesz użyć tortillę (informacje o tym jak
wybrać dobrą tortillę znajdziesz przy poprzednim przepisie).
Nie dodałam soli, ponieważ ser feta jest dość słony, guacamole
również. Jeśli wolisz bardziej na słono, możesz posolić lekko
warzywa na etapie ich podsmażania. Pamiętaj jednak, że sól
warto ograniczać.

Całość ma 445 kcal i tylko 28% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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400 kcal
B - 17 g
T - 26 g
W - 21 g

Całość:

pół awokado
2-3 łyżki (ok. 50 g)
kurczaka w przyprawie
kebab - gyros (przepis)
mała puszka (60 g)
czerwonej fasoli
mała puszka (60 g)
kukurydzy
pół małej czerwonej
cebuli (opcjonalnie)
2 łyżki dressingu
(przepis)
rukola 
sól, pieprz, cytryna do
smaku

Składniki:

Healthy Bowl

warzywa z puszki przepłucz             
 w wodzie
cebulę posiekaj w kostkę
awokado pokrój w plasterki
jeśli nie masz zapasów dressingu, to
przygotuj go według przepisu z       
 e-booka: oliwa, musztarda, sok z
cytryny, opcjonalnie miód/syrop
klonowy
ułóż wszystko w głębszej misce, polej
dressingiem
bowl możesz jeść w taki sposób lub
wymieszać zawartość tuż przed
jedzeniem

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

2 1 %
W
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Healthy Bowl

Jeśli nie masz gotowej piersi z kurczaka, to podsmaż ją           
 w pierwszej kolejności na patelni z ulubionymi przyprawami.
Zamiast kurczaka możesz dodać inne źródło białka, np.
wędzonego łososia, rybę z obiadu z poprzedniego dnia,
pokrojoną w cienkie paseczki polędwiczkę, ugotowane na
półtwardo jajko lub smażone tofu. Uruchom swoją wyobraźnię!
Fasolę i kukurydzę najwygodniej kupić w małych puszkach   
 na jeden raz. Jeśli masz większą puszkę, to nadwyżkę (razem       
z płynem) przełóż do szczelnie zamykanego pojemnika, włóż
do lodówki i zjedz w ciągu 1-2 dni. Możesz też przepłukaną
fasolę włożyć do torebki strunowej i zamrozić. Potem możesz
dodać np. do leczo.   
Zamiast dressingu możesz użyć gotowy hummus,
wysokobiałkowy sos czosnkowy (wymieszaj 2 łyżki skyru
naturalnego z czosnkiem granulowanym, solą i pieprzem) lub
lekki sos majonezowo-musztardowy (2 łyżki skyru + ½
łyżeczki majonezu + ½ łyżeczki musztardy).
Healthy bowl możesz komponować według wielu różnych
sposobów. Potraktuj to, jako inspirację. 
W tej opcji masz warzywa, strączki/mięso (źródło białka) oraz
awokado i dressing (źródło dobrych tłuszczów). 
Dodaj ulubione źródło węglowodanów - ryż, kaszę, makaron. 

Całość ma 400 kcal i 21% węglowodanów.
Aby zwiększyć udział węglowodanów dodaj np. 3 łyżki
ugotowanej kaszy lub ryżu (60-70 kcal).

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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440 kcal
B - 34 g
T - 12 g
W - 53 g

1 porcja:

400 g (opakowanie)
mięsa mielonego          
 z indyka lub kurczaka
200 g (pół opakowania)
makaronu do spaghetti 
700 ml (butelka)
passaty pomidorowej
4 łyżki oliwy z oliwek
1-2 ząbki czosnku
(możesz pominąć)
1 cebula szalotka 
4 łyżki parmezanu
sól, pieprz, suszone
oregano
opcjonalnie: cukinia,
marchewka

Składniki:

Spaghetti

na dużej patelni rozgrzej oliwę
zeszklij na niej cebulę pokrojoną            
 w drobną kostkę, dodaj czosnek i krótko
podsmaż mieszając 
dodaj mięso mielone i smaż mieszając,
aż straci surowość (staraj się je
rozdrobnić, aby nie było w nim zbitych
grudek)
opcjonalnie po 10 minutach dodaj
cukinię (półplasterki) i/lub marchewkę
(startą na tarce)
dodaj passatę pomidorową, przyprawy
(sól, pieprz, oregano) i smaż ok. 15 minut
w międzyczasie ugotuj w osolonej
wodzie makaron al dente (minimalny
czas podany na opakowaniu)
odlej makaron, ale niezbyt dokładnie
(może zostać trochę wody z makaronu)  
 i nie przelewaj go zimną wodą.             
 W przypadku spaghetti zależy nam     
 na tym, aby sos oblepił makaron, więc
lepiej, aby nie był przepłukany
przełóż makaron do mięsnego sosu        
 i wymieszaj całość
wyłącz grzanie, podawaj z parmezanem
(w kaloryczności wliczona jest łyżka
parmezanu na każdą z 4 porcji)
na talerzu posyp świeżymi ziołami

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

( 4  p o r c j e )

4 5 %
W
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Spaghetti

Spaghetti to prosta potrawa, ale bywa kontrowersyjna, bo uważana
jest za “tuczącą” i nieodpowiednią dla osób z insulinoopornością.  
 A wszystko zależy od tego, w jaki sposób przygotujemy spaghetti.
Czy będzie to dużo rozgotowanego makaronu z sosem
pomidorowym, czy dobrej jakości makaron gotowany al dente z
dużą ilością mięsnego sosu i parmezanu. Dlatego zdecydowałam
się umieścić ten przepis, żeby przemycić te wszystkie wskazówki :)
Warzywa dodane do spaghetti (cukinia, marchewka) są praktycznie
niewyczuwalne, więc jest to dobry sposób na zwiększenie objętości
posiłku i zwiększenie warzyw (i błonnika) w diecie.
Do spaghetti warto wykorzystać chude mięso drobiowe (indyk,
kurczak) a dodać więcej oliwy - w ten sposób dostarczysz mniej
niezdrowych tłuszczów nasyconych, a więcej tłuszczów
jednonienasyconych (oliwa jest ich doskonałym źródłem).
Takie mięso mielone o obniżonej zawartości tłuszczu jest w Lidlu.
W sklepach jest naprawdę duży wybór fajnych passat
pomidorowych. Możesz znaleźć takie już doprawione ziołami, np.  
 z bazylią. Ja najczęściej kupuję w Lidlu te z serii Italiamo, ale
większość ma naprawdę dobry skład (np. Sotille Gusto Biedronka).

Zamiast butelki passaty pomidorowej możesz użyć dwóch puszek
krojonych pomidorów. Możesz też użyć gotowe sosy pomidorowe
w słoikach, które znajdziesz przy przepisie na gnocchi.

Wskazówki do wykonania i składników: 
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Spaghetti

Parmezan kupisz gotowy, już starty. Do spaghetti idealny jest ten
po lewej (drobno tarty). Ten w środku (w płatkach) jest rewelacyjny
do sałatek (Lidl). W Biedronce szukaj marki Gusto Bello.

Otwarty parmezan możesz przechowywać w lodówce tylko 5 dni.
Dlatego najlepiej po otwarciu przesypać go do pojemnika i wstawić
do zamrażarki. Taki parmezan możesz potem łatwo wykorzystać do
posypania potrawy, bo nie zamarza "na skałę". 
Nie bój sie parmezanu. 1 łyżka to 36 kcal ale za to ile to jest
punktów do smakowitości! Dodatkowo jest świetnym źródłem
wapnia!

Wybierz makaron z pszenicy twardej durum (mąka z tej pszenicy
nazywa się semolina). Taki makaron jest smaczniejszy, bardziej
sprężysty i ma niższy indeks glikemiczny (będzie sycił na dłużej). 

Wskazówki do wykonania i składników: 
Parmezan:

Makaron:
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Spaghetti

Jeśli chcesz uzyskać 1-2 porcje, to ugotuj połowę makaronu (100 g)
a połowę gotowego mięsnego sosu odłóż do pojemnika i po
ostygnięciu zamroź. Dzięki temu w przyszłości ekspresowo zrobisz
kolejne spaghetti. 
Taki mięsny sos możesz potem zjeść po prostu jako dodatek        
 do kaszy lub po dodaniu czerwonej fasoli i kukurydzy zawinąć      
 w tortillę, podgrzać i zjeść jako burrito.

Z podanych składników uzyskasz 4 porcje spaghetti. 
Jedna porcja ma 440 kcal i 45% węglowodanów.
Jeśli masz insulinooporność zjedz w pierwszej kolejności porcję
surówki ze świeżych warzyw, a po posiłku pójdź na 10 minutowy
spacer. 
Możesz też przygotować spaghetti z mniejszą ilością makaronu,
wówczas więcej mięsa (białko) i tłuszczu sprawi, że ładunek
glikemiczny będzie korzystniejszy. 
W przypadku insulinooporności unikaj zwykłego makaronu
pszennego. Wybierz koniecznie makaron z semoliny, lub pszenny
pełnoziarnisty albo ze strączków. To nie wpłynie znacząco na
zmianę kaloryczności, a większa ilość błonnika spowoduje
łagodniejszy wyrzut glukozy po posiłku. 

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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362 kcal
B - 38 g
T - 8 g
W - 37 g

Całość:

1 opakowanie (125 g)
pstrąga wędzonego 
5 małych sztuk (ok. 150
g) ziemniaczków
gotowanych w
mundurkach (patrz
wskazówka)
1 ogórek konserwowy
ćwiartka czerwonej cebuli
sól, pieprz
opcjonalnie świeże zioła,
np. natka pietruszki,
szczypiorek
sos: 2 łyżki jogurtu skyr, 
 1 łyżeczka musztardy,
opcjonalnie - odrobina
majonezu / słodzidła (np.
syrop klonowy) / czosnek
granulowany) 

Składniki:

Sałatka 
z wędzonym
pstrągiem

ziemniaczki pokrój w mniejsze części   
i ułóż w miseczce
na wierzch połóż rozdrobnionego   
 na spore kawałki wędzonego pstrąga
dodaj pokrojonego w paseczki ogórka
konserwowego
dodaj cienko poszatkowaną w piórka
czerwoną cebulkę
przygotuj sos: wymieszaj skyr            
 z musztardą i opcjonalnie dodaj
czosnek granulowany, pół łyżeczki
majonezu i/lub coś słodkiego (np.
trochę syropu klonowego)
w kaloryczności nie został wliczony
majonez ani syrop klonowy (pół
łyżeczki majonezu to 33 kalorie)
polej sałatkę sosem
opcjonalnie posyp zieleniną, np. natką
pietruszki, szczypiorkiem 

Przygotowanie:
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W
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Sałatka z wędzonym pstrągiem

Możesz wykorzystać ziemniaki, które zostały z obiadu
poprzedniego dnia lub kupić już ugotowane (Lidl, Biedronka).
Nie bój się jeść ziemniaków. Gotowane ziemniaki nie są kaloryczne,
a mają wysoki indeks sytości. Ziemniaki owiane są złą sławą, ale to
głównie za sprawą tłustych sosów, jakimi zwykliśmy je kiedyś
polewać. Ziemniaki po schłodzeniu za sprawą skrobi opornej są
świetną pożywką dla naszej mikrobioty jelitowej. Schłodzone
ziemniaki mają też niższy indeks glikemiczny.
Jeśli szukasz idealnych ogórków konserwowych, to spróbuj tych ze
zdjęcia poniżej. Ja wybieram pokrojone w plastry, bo wygodnie jest
je użyć do kanapek! Mają co prawda niewielki dodatek cukru, ale to
właśnie dzięki temu (i kurkumie) są nieziemsko dobre. A przecież
jemy je z wytrawnymi daniami, więc ta minimalna ilość cukru nie
dyskwalifikuje tego produktu. 
Ja użyłam pstrąga z Lidla (patrz zdjęcie). Są dostępne różne smaki -
spróbuj, który będzie Ci smakował najbardziej. 

Pstrąga możesz podmienić na łososia albo inną rybę. Zwróć tylko
uwagę na kaloryczność, bo łosoś przykładowo będzie bardziej
kaloryczny niż pstrąg (150 kcal na 100 g wędzonego pstrąga i ok.
230 kcal na 100 g wędzonego łososia).

Całość ma 362 kcal i 40% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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488 kcal
B - 21 g
T - 24 g
W - 47 g

Porcja:

1 łyżka oliwy z oliwek
10 pomidorków
koktajlowych
1 ząbek czosnku
1 mała cebula szalotka
1 opakowanie (125 g)
łososia wędzonego na
ciepło 
200 ml mleczka
kokosowego
sól, pieprz, sok z
cytryny do smaku 
250 g (opakowanie)
świeżego makaronu
Tagiatelle 

Składniki:

Makaron 
z łososiem

na większej patelni rozgrzej oliwę     
 z oliwek
wrzuć pokrojone na połówki
pomidorki, posiekany czosnek             
 i pokrojoną w kostkę cebulę i smaż
chwilę mieszając, aż cebulka się
zeszkli, a pomidorki lekko zmiękną
dodaj rozdrobnionego na dość spore
kawałki łososia 
zalej mleczkiem kokosowym
dodaj sól, pieprz, sok z cytryny
gotuj na dość dużej mocy, aby sos
odparował i trochę zgęstniał
sprawdź smak i ewentualnie jeszcze
dopraw (nie żałuj soku z cytryny)
dodaj szpinak, zamieszaj (szpinak
szybko zmniejszy swoją objętość) 
po chwili wyłącz grzanie
do sosu dodaj ugotowany makaron
(makaronu nie przelewaj wodą)
wymieszaj i gotowe!

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

( 3  p o r c j e )

3 9%
W
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Makaron z łososiem

Możesz skorzystać z dowolnego makaronu, ale ten świeży
makaron (patrz zdjęcie) gotuje się tylko kilka minuty i jest z
semoliny (mąka z pszenicy durum), dzięki czemu ma niższy
indeks glikemiczny. Kupisz w Lidlu i Biedronce (Gusto Bello).
Ja używam mleczka kokosowego Real Thai, które ma bardzo
dobry skład (dostępne w Lidlu i Biedronce). Resztę mleczka
możesz zamrozić lub wykorzystać do innych przepisów
(przelej do zamykanego pojemnika i wstaw do lodówki).
Łososia wędzony na ciepło kupiłam w Lidl (patrz zdjęcie).

Całe danie to trzy porcje, a jedna porcja ma 488 kcal i 39%
węglowodanów.
Możesz zrobić danie jednoporcjowo. Ugotuj wówczas tylko 1/3
opakowania makaronu. Resztę możesz wykorzystać w ciągu 3
dni lub możesz zamrozić. 
Otwartego łososia wykorzystaj do dania typu Healthy Bowl
albo Mix Śniadaniowy :)

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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584 kcal
B - 23 g
T - 18 g
W - 82 g

Porcja:

1 łyżka oleju kokosowego
pół małej cebuli szalotki
1 ząbek czosnku
1 łyżeczka przyprawy
curry
500 ml passaty (kartonik)
pół szklanki wody 
250 gramów soczewicy
czerwonej (1 i ⅓ szklanki)
200 ml mleczka
kokosowego 
sól, pieprz (np. cytrynowy)
sok z cytryny 
opcjonalnie - kolendra,
czarnuszka
200 g (1 torebka)   
 suchego ryżu          
 basmati

Składniki (4 porcje):

Curry z
soczewicy

rozgrzej w garnku 1 łyżkę oleju
kokosowego
dodaj posiekaną cebulę i zeszklij
mieszając
dodaj posiekany drobno czosnek        
 i przyprawę curry. Krótko podsmaż
mieszając (uważaj, żeby się nie
przypaliło)
wlej passatę i wodę  
dodaj opłukaną soczewicę, zamieszaj
i gotuj pod przykryciem ok. 15 min od
czasu do czasu mieszając 
kiedy soczewica jest już miękka, dodaj
mleczko kokosowe
sprawdź smak i dopraw solą (ilość
zależy od tego czy przyprawa curry
zawierała sól i jak bardzo słona była
passata) 
dopraw do smaku pieprzem (dobry
będzie pieprz cytrynowy) i sokiem z
cytryny
posyp świeżą kolendrą i/lub
czarnuszką
w międzyczasie ugotuj ryż lub inny
dodatek (np. kasza)

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

( 4  p o r c j e )

5 6%
W
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Curry z soczewicy

Najlepiej smakuje z ryżem. Wybierz basmati. Ma najniższy
indeks glikemiczny. Możesz oczywiście ugotować większą
porcję ryżu i potem wykorzystać do innych posiłków.
Ugotowany i schłodzony ryż będzie miał niższy indeks
glikemiczny (skrobia oporna).  
Ten posiłek to fajny sposób na wprowadzenie większej ilości
strączków do diety. Czerwona soczewica gotuje się najkrócej.
Zamiast oleju kokosowego możesz użyć oliwy z oliwek.
 Z podanych proporcji wychodzi 4 porcje. Co możesz zrobić:

jedną część możesz zjeść z ryżem
drugą część możesz przerobić na zupę (przepis)
pozostałe dwie części możesz zostawić w lodówce na
kolejny dzień lub zamrozić. Curry jest dość gęste, więc
świetnie mrozi się w torebkach strunowych i z takiego
mrożonego curry też szybko zrobisz zupę.

Porcja, czyli ¼ całości (z ryżem) ma 584 kcal i 56%
węglowodanów. 
Jeśli masz insulinooporność zjedz w pierwszej kolejności
porcję surówki ze świeżych warzyw, a po posiłku pójdź na 10
minutowy spacer. 

Wskazówki do wykonania i składników: 

 

Wskazówki do makroskładników:
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492 kcal
B - 10 g
T - 19 g
W - 73 g

Porcja:

120 g (1/3 opakowania)
gotowych pierogów
ruskich (patrz
wskazówka)
200 g marchewki
surowej, startej na
drobnych oczkach
150 g jabłka startego na
grubych oczkach 
1 łyżeczka oliwy z oliwek
sól, pieprz, sok z cytryny
opcjonalnie: 1 łyżeczka
majonezu 

Składniki:

Odpicowane
pierogi

pierogi podsmaż na suchej patelni
(one są lekko tłuste)

zetrzyj na tarce o grubszych oczkach
jabłko, a na drobnych oczkach
marchewkę
dodaj oliwę, sól, pieprz i sok z cytryny
i wymieszaj
jeśli lubisz smak majonezu dodaj
również odrobinę

Przygotowanie:

Przygotuj surówkę: 

www.szczescieodkuchni.pl
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Odpicowane pierogi

Gotowe pierogi mogą kojarzyć się z kiepskim wyborem i słabą
dietą, ale ich skład bardzo zależy od producenta.
Ja czasami decyduję się na te pierogi z Lidla. Są co prawda na
mące pszennej, ale nie mają konserwantów i mają naprawdę
przyzwoity skład. 

Omijam pierogi z mięsem, ponieważ nie znam jakości mięsa
(tłuszcze nasycone z mięsa warto ograniczać). 
Można sięgnąć po naleśniki z twarogiem z tej samej serii, ale
mają one dwa minusy - cukier i są konserwowane sorbinianem
potasu (podczas gdy skład pierogów jest "czysty"). Dlatego
zawsze warto czytać etykiety, a nie kierować się marką.  
Aby pierogi były bardziej wartościowym posiłkiem zjadaj je
zawsze z dodatkiem dowolnej surówki ze świeżych warzyw.

Porcja, czyli ⅓ opakowania pierogów i surówka ma łącznie  
 492 kcal i 58% węglowodanów.
Pozostałe pierogi z otwartego opakowania trzeba zjeść         
 w ciągu 24h, ponieważ nie zawierają one konserwantów          
i po kontakcie z powietrzem będą się psuły.
Jeśli nie masz nikogo, kto pomoże Ci je zjeść, możesz
pozostałą część zamrozić lub zjeść kolejnego dnia.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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450 kcal
B - 11 g
T - 23 g
W - 46 g

Całość:

3 łyżki (ok. 100 g)
ugotowanej kaszy
gryczanej 
pół awokado (ok. 90 g)
3 szt. pomidorów
suszonych (ok. 40 g)
1 łyżka pestek
słonecznika (ok. 10 g)
sól
pieprz
sok z cytryny 
opcjonalnie: zielone zioła,
np. kolendra, natka
pietruszki 

Składniki:

Sałatka z kaszą
i awokado

do miseczki włóż ugotowaną kaszę
gryczaną
na to wyłóż pokrojone awokado oraz
pokrojone pomidory suszone
posyp pestkami słonecznika (jak masz
czas to dla smaku i aromatu warto je
podprażyć na suchej patelni)
dopraw solą, świeżo mielonym
pieprzem, sokiem z cytryny

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

4 2%
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Sałatka z kaszą i  awokado

Sałatkę najlepiej zrobić z kaszy, która została z poprzedniego
dnia (skrobia oporna). 
Jeśli gotujesz kaszę na świeżo, zastanów się, czy nie warto od
razu ugotować np. podwójnej porcji. Będziesz mieć bazę
węglowodanową na kolejny dzień. 
Ja nie dodaję do sałatki żadnego dressingu (tylko przyprawy    
 i sok z cytryny), ponieważ użyłam pomidory suszone z oleju,
więc są tłuste, a do tego mamy tu awokado, które też jest
źródłem dobrych tłuszczów.
Jeśli użyjesz pomidorów suszonych, które nie były w oleju,
możesz dodać do sałatki dressing (przepis).
Taka sałatka doskonale sprawdza się na wynos!

Cała porcja ma łącznie 450 kcal i 42% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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492 kcal
B - 19 g
T - 26 g
W - 49 g

Całość:

100 g ugotowanej kaszy
bulgur
70 g sera feta (⅓
opakowania 200g)
1 średni ogórek zielony
(świeży)
6 pomidorków
koktajlowych
mięta 
sos: cytryna, oliwa,
pieprz, musztarda
łagodna (nie dodawaj
soli, feta jest słona)

Składniki:

Sałatka z kaszą
bulgur i  fetą

do miseczki lub pojemnika typu
lunchbox wyłóż ugotowaną                
 i przestudzoną kaszę bulgur
pokrój w kostkę ogórka i fetę, ułóż na
wierzchu
dodaj pomidorki pokrojone na połówki
polej dressingiem (przepis)
posyp świeżymi ziołami (ja użyłam
mięty)

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

3 6%
W
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Sałatka z kaszą bulgur i  fetą

Możesz użyć dowolnej kaszy. Tutaj będą pasowały łagodne
kasze, np. bulgur lub gryczana niepalona. Idealna będzie kasza
z poprzedniego dnia (schłodzona kasza to niższy indeks
glikemiczny i lesza pożywka dla bakterii jelitowych dzięki
skrobi opornej).
Najlepsza jest prawdziwa feta z mleka owczego i koziego.
Kupisz w Lidlu lub w Biedronce. Feta Eridanous ma 283 kcal 
 w 100 g. 
Możesz spróbować też wersji z serem sałatkowym Pilos (na
bazie mleka krowiego). Ten ser jest również smaczny, a tańszy
i ma trochę mniej kalorii (233 kcal w 100 g).  

Ser feta po otwarciu najlepiej zjeść w ciągu 48h. Dlatego
pozostałą porcję możesz wykorzystać do zapieczenia              
 z pomidorkami koktajlowymi (możesz zjeść jako osobne danie
lub rozmieszać na sos i zjeść z makaronem).
Serem feta możesz posypać pieczone warzywa, inne sałatki.
Jeśli wiesz, że nie zużyjesz pozostałej porcji w ciągu 2 dni, ser
możesz zamrozić.

Wskazówki do wykonania i składników: 
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Sałatka z kaszą bulgur i  fetą

Do tej sałatki doskonale pasuje świeża mięta. Możesz też
wypróbować ją z innymi ulubionymi dodatkami, np. natka
pietruszki, czy świeża kolendra. 
Sos: możesz po prostu polać sałatkę sokiem z cytryny, skropić
oliwą i posypać świeżo mielonym pieprzem. Do sosu możesz
nie dodawać soli, bo kasza jest solona, a ser feta też jest dość
słony. 
Sałatkę możesz zrobić do pudełka i zabrać do pracy / na
uczelnię. Sos weź wtedy w małym pudełeczku / słoiczku
osobno. 
Nie martw się, że mamy tu pomidora i ogórka razem.            
 Co prawda po 30 minutach askorbinaza z ogórka spowoduje
utlenienie witaminy C z pomidora. To nie będzie miało
negatywnego wpływu. Jedyny minus jest taki, że nie
dostarczymy sobie w tej sałatce witaminy C. Czy to jest
problem? Najczęściej żaden. Nie mamy raczej niedoborów
witaminy C, bo naprawdę łatwo ją dostarczyć z pożywieniem.
Zalecana dzienna norma dla witaminy C to 80 mg. Wystarczy,
że zjesz ćwiartkę czerwonej papryki, aby dostarczyć tyle
witaminy C. 

Cała porcja ma łącznie 492 kcal i 36% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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531 kcal
B - 27 g
T - 26 g
W - 47 g

Całość:

250 gramów curry          
 z przepisu (może być
porcja z zamrażarki)
woda (ok. 3/4 szkl.) 
sól, pieprz, cytryna 
1 łyżeczka (ok. 5 g)
nasion (np. gotowy mix
do sałatek)
opcjonalnie 2 łyżki (40
gramów) kurczaka
kebab-gyros (przepis) 
opcjonalnie: świeże zioła
(np. kolendra, natka
pietruszki) 

Składniki:

Zupa z soczewicy
curry

curry z soczewicy przygotowane
według przepisu z e-booka zagotuj 
 w garnku z dodatkiem wody
ilość wody dopasuj do konsystencji,
jaką lubisz
spróbuj i dopraw do smaku solą,
pieprzem i sokiem z cytryny
przelej do miseczki
dodaj kurczaka gyros (zwiększy
udział białka)
posyp nasionami i świeżymi ziołami

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl
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Zupa z soczewicy curry

Zupa będzie idealna do wykorzystania zamrożonej porcji curry
oraz zapasów kurczaka kebab-gyros.
Możesz użyć też innego źródła białka, np. sera feta.
Możesz dodać po prostu pestki dyni lub słonecznika, ale warto
też kupić gotową mieszankę (np. tę z Alesto Lidl).

Cała porcja ma łącznie 531 kcal i 35% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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364 kcal
B - 6 g
T - 25 g
W - 27 g

Całość:

250 g (pół opakowania)
gotowanych buraków
(Lidl, Biedronka)
100 ml mleka
kokosowego (np. Real
Thai)
sok z cytryny
sól, pieprz
2 łyżki śmietany lub
jogurtu naturalnego
opcjonalnie czarnuszka,
zielenina

Składniki:

Kokosowa zupa
krem z buraków

buraki zblenduj z mleczkiem
kokosowym na gładki krem
podgrzej do pożądanej temperatury
dopraw solą, pieprzem, sokiem          
 z cytryny
przelej do miseczki
dodaj śmietanę lub jogurt skyr
posyp czarnuszką i świeżymi ziołami

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl
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W

187

https://szczescieodkuchni.pl/


www.szczescieodkuchni.pl

Kokosowa zupa krem z buraków

Taka zupa krem może nie być wystarczająco sycąca, ponieważ
ma niezbyt dużo białka.
Jeśli ma to być samodzielny posiłek, możesz zjeść dodatkowo
jogurt wysokobiałkowy typu skyr.
Możesz dodać też pestki dyni lub słonecznika.
Buraki możesz upiec samodzielnie (będą lepsze w smaku
oczywiście), ale jeśli nie masz czasu sięgnij po gotowe, które
znajdziesz np. w Lidlu lub Biedronce.
Niewykorzystane buraki możesz użyć do kanapek, jako
dodatek do obiadu lub przygotuj sałatkę z fetą (przepis).
Mleczko z dobrym składem to np. Real Thai (dostępne w Lidlu i
Biedronce). Jeśli nie użyjesz całości, możesz zamrozić.  

Porcja ma łącznie 364 kcal i 31% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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424 kcal
B - 19 g
T - 20 g
W - 45 g

Całość:

Zupa indyjska (gotowiec,
np. Lidl)
opcjonalnie 2 łyżki
kurczaka kebab-gyros
(ok. 40 gramów) z
przepisu z tego e-booka 
opcjonalnie czarnuszka,
zielenina

Składniki:

Zupa indyjska

zupę podgrzej w garnku lub
mikrofalówce (przełóż ją do naczynia
przeznaczonego do mikrofalówek)
dodaj kurczaka
posyp czarnuszką i świeżymi ziołami

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl
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Zupa indyjska

Gotowe zupy mogą kojarzyć się z kiepskim wyborem i słabą
dietą, ale ich skład bardzo zależy od producenta.
Czytaj zawsze etykiety. Często takie gotowe zupy są po prostu
przesolone. Jeśli nie jesz ich zbyt często, możesz bez obaw
włączyć je do diety (np. 1-2 razy w tygodniu). 
Gotową zupę krem zawsze dobrze jest podkręcić i dodać
źródło białka. Tutaj użyłam piersi kurczaka przygotowanej
według przepisu na kurczaka kebab-gyros. 
Zamiast kurczaka możesz dodać np. soczewicę z puszki jako
źródło białka lub ser (np. mozarella). 
Zupa indyjska, której użyłam do tego posiłku została kupiona
w Lidlu (patrz zdjęcie).

Porcja ma łącznie 424 kcal i 40% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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419 kcal
B - 30 g
T - 21 g
W - 34 g

Całość:

450 ml gotowej zupy
krem pomidorowej z
dobrym składem 
125 g sera mozarella
light 
1 łyżeczka dowolnych
nasion (słonecznik, dynia,
czarnuszka)
opcjonalnie: zioła świeże
lub suszone (bazylia,
oregano)

Składniki:

Krem 
z pomidorów 
z mozarellą

podgrzej zupę krem w garnku.
Możesz też użyć mikrofalówki ale
koniecznie przelej zawartość
opakowania do innego naczynia,
najlepiej szklanego. Nigdy nie
podgrzewaj w plastiku
przelej zupę do miseczki, w której
będziesz ją jeść
porwij na kawałki mozarellę i połóż 
 na wierzch
dodaj opcjonalnie czarnuszkę lub inne
wartościowe pestki (pestki dyni,
słonecznika). Łyżeczka nasion to ok.
30 kcal. W tej porcji wliczyłam do
kaloryczności 1 łyżeczkę nasion
jeśli masz zielone zioła, to dodaj do
zupy (bazylia, oregano). Możesz też
użyć ziół suszonych

Przygotowanie:

www.szczescieodkuchni.pl

LOW
CARB

2 7%
W
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Krem z pomidorów z mozarellą

Nie zawsze warto sięgać po wersje light produktów, ale tutaj
jest to opłacalne - smak jest praktycznie bez zmian, a można
zaoszczędzić sporo kalorii. Znajdziesz w Lidlu i Biedronce. 
Dodaj opcjonalnie czarnuszkę lub inne wartościowe pestki
(pestki dyni, słonecznika). Łyżeczka nasion to ok. 30 kcal.      
 W tej porcji wliczyłam do kaloryczności 1 łyżeczkę nasion.
Sama zupa krem z pomidorów nie byłaby sycąca. Dzięki
dodaniu mozarelli (białko) i pestek (zdrowe tłuszcze) zupa
zyskuje miano pełnoprawnego, sycącego posiłku :)
Gotowy krem z pomidorów, który użyłam do tego posiłku,
kupiłam w Lidlu (patrz zdjęcie). Bardzo dobry krem                  
 z pomidorów kupisz też w Biedronce. 

Całość ma łącznie 419 kcal i 27% węglowodanów.

Wskazówki do wykonania i składników: 

Wskazówki do makroskładników:
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D z i ę k u j ę !

Cieszę się ogromnie, że kupiłaś ten e-book! Kocham dzielić się

wiedzą! Jestem szczęśliwa, że mogłam podzielić się z Tobą moją

drogą do zdrowszego stylu życia i moimi sposobami na szybkie i

odżywcze posiłki! 

Wierzę, że ten e-book będzie dla Ciebie przewodnikiem w 

 mądrej, stopniowej zmianie odżywiania. 

Życzę Ci wielu odkryć kulinarnych oraz cierpliwości i konsekwencji

w podążaniu obraną ścieżką ku zdrowszemu stylowi życia :) 

Bądźmy w kontakcie

+ 4 8  6 9 7   3 5 5   5 0 7

a g a t a @ s z c z e s c i e o d k u c h n i . p l

@ a g a t a _ s z c z e s c i e _ o d _ k u c h n i

G r u p a  S z c z ę ś c i e  o d  k u c h n i

Agata Jasińska
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e-book nie jest sponsorowany, nie powstał w ramach

współpracy z jakąkolwiek organizacją. 

zarówno produkty, jak i sklepy wskazuję, aby ułatwić Wam

odnalezienie wartościowych produktów na półkach. 

celem e-booka jest zachęcenie do zmiany stylu odżywiania na

zdrowszy, a wskazanie konkretnych produktów ma ułatwić

rozpoczęcie zmian. 

składy produktów zmieniają się stale, tak samo jak asortyment.

Dlatego korzystaj z rozdziału o czytaniu etykiet, aby

samodzielnie wybierać wystarczająco dobre produkty, bo za

jakiś czas te produkty mogą mieć już inny skład.
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Dystrybucja
www.szczescieodkuchni.pl/sklep

Agata Jasińska
Szczęście od kuchni
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postaci nagrań bądź fotokopii bez pisemnej zgody autorki.
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