
ŚNIADANIA
Rozgrzewające i zdrowe 

NA CHŁODNE DNI
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śniadanie - dlaczego to najważniejszy
posiłek w ciągu dnia?

Śniadanie, czyli pierwszy poranny posiłek
zapewnia nam dawkę energii, dzięki której
możemy dalej funkcjonować. Jeżeli nie zjemy nic
przed wyjściem do pracy lub szkoły, możemy czuć
się senni, osłabieni, bez chęci do życia. Nie
mówiąc już o ciągłym burczeniu w brzuchu.
Jedzenie śniadania ma jednak również inne
zalety: pomaga poprawić gęstość żywieniową
diety, wiąże się z lepszym doborem zdrowych
produktów oraz sprawniejszym rozłożeniem
posiłków w ciągu dnia. Śniadanie zapewnia długie
uczucie sytości, dzięki czemu nie podjadamy i nie
sięgamy po słodkie przekąski. Spożywając
codziennie śniadanie, wpływamy korzystnie na
ogólną kondycję naszego organizmu. Zawarte w
pierwszym posiłku witaminy i minerały
poprawiają koncentrację, dzięki czemu lepiej
zapamiętujemy i potrafimy skupić się na pracy, co
wiąże się z wydajnością zawodową.

Dlaczego rezygnujemy ze śniadania? 
Zazwyczaj powodem jest zbyt szybkie tempo
życia. Jeżeli za późno wstaniemy i spieszymy się
do szkoły lub pracy, możemy zapomnieć o
porannym posiłku. Powodem może być też
nieodczuwanie głodu w godzinach
przedpołudniowych lub nieumiejętne
odchudzanie.
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Śniadanie nie powinno być bardzo kaloryczne, wystarczy, że
zapełni 25% dziennego zapotrzebowania na energię. Jednak
rezygnacja z tego posiłku sprawia, że w godzinach
późniejszych chętniej sięgamy po słodkie przekąski lub fast
foody, co sprzyja przybieraniu na wadze. Niektórym wydaje
się, że straty wynikające z niezjedzonego śniadania nadrobią
w ciągu dnia. I choć teoretycznie można tak zrobić, badania
pokazują, że takie przypadki są rzadkie. Jedno niezjedzone
śniadanie z powodu zbyt późnego wstania z łóżka to nic, ale
systematyczne unikanie tego posiłku może skutkować
niedoborem wapnia, brakiem energii, a tym samym
pogorszeniem jakości uczenia się czy pracy. Niezależnie od
tego, z jakiego powodu zdarza nam się rezygnować ze
śniadania, powinniśmy wprowadzić ten posiłek do
codziennego jadłospisu, jeżeli zależy nam na zdrowiu
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Wstajesz rano, za oknem szaro, buro i zimno...takie poranki
nie zachęcają do opuszczenia ciepłego łóżka. Nie ma co
narzekać, okres jesienno - zimowy rządzi się swoimi
prawami. Jak sobie pomóc, by nabrać energii na cały dzień?
Rozpieść siebie i bliskich pysznym, rozgrzewającym
śniadaniem, które nie wymaga ani specjalnych umiejętności
kulinarnych ani masy czasu! 
Z pewnością nieraz słyszałaś, że śniadanie to najważniejszy
posiłek w ciągu dnia. Nie da się temu zaprzeczyć.
Odpowiednio skomponowane śniadanie pozwoli Ci dobrze
zacząć dzień, a także pobudzić ciało i umysł do pracy. Brakuje
Ci czasu? Nastaw budzik 10 minut wcześniej – obiecuję – nie
będziesz żałować!:) 
Zainspiruj się przepisami z ebooka i podziel się wrażeniami:)
będziesz żałować!:)
Zainspiruj się przepisami z ebooka i podziel się wrażeniam

Dlaczego śniadanie na ciepło?
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Grzanki z awokado, sałatą i jajkiem
sadzonym

1 jajko
1/2 awokado
2-3 listki sałaty dowolnej
1 kromka chleba pełnoziarnistego
1/4 łyżeczki sok z limonki (lub cytryny)
sól, pieprz

To śniadanie proste, ale pełne wyjątkowego smaku. Aksamitne
awokado i jajko na chrupiącej grzance to kompozycja doskonała.

Ilość porcji - 1                     Czas przygotowania - 5 minut

SKŁADNIKI NA 1 PORCJĘ:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pieczywo podpiecz w tosterze lub zrumień z obu stron na
rozgrzanej patelni teflonowej. Awokado obierz, usuń pestkę,
pokrój, dopraw solą i sokiem z limonki (lub cytryny). Jajko
usmaż.
Na tost wyłóż przygotowane awokado (można rozgnieść),
następnie sałatę, jajko sadzone. Całość posyp solą i pieprzem.
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Wartość odżywcza 1 porcji:
266 kcal, B 11.53 g, T 16.62 g, W 18,69 g





Owsianka z bananem i bakaliami

1 szklanka mleka (może być dowolne roślinne)
4-5 łyżek płatków owsianych
1 łyżka posiekanych orzechów włoskich lub nerkowca
1 łyżka rodzynek
1/2 małego banana

Pyszny, łatwy i szybki posiłek na dobry początek dnia.
Doskonale rozgrzewa i syci.

Ilość porcji - 1                     Czas przygotowania - 5 minut

SKŁADNIKI NA 1 PORCJĘ:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Płatki gotuj z mlekiem przez ok. 3 minuty. Następnie przelej do
miseczki. Banana pokrój w półplasterki lub kostkę, dodaj do
owsianki. Na koniec posyp rodzynkami i posiekanymi
orzechami.
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Wartość odżywcza 1 porcji:
373 kcal, B 7.21 g, T 6.21 g, W 71.02 g





Bananowe placuszki z miodem i owocami

1 jajko
1/2 banana
1 łyżka jogurtu naturalnego
1 -2 łyżki mąki pszennej pełnoziarnistej lub orkiszowej 
1/4 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka oliwy

Lekko pulchne, miękkie placuszki, o delikatnym słodkim smaku
Ilość porcji - 1                     Czas przygotowania - 15 minut

SKŁADNIKI NA 1 PORCJĘ:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
W misce umieść obranego banana, jajko, jogurt. Zmiksuj
blenderem. Dodaj mąkę i proszek do pieczenia. Wymieszaj
wszystko łyżką na w miarę jednolite ciasto. Dobrze rozgrzej
nieprzywierającą patelnię. Posmaruj jej powierzchnię odrobiną
delikatnej w smaku oliwy. Łyżką nakładaj porcje ciasta. Smaż
placuszki do momentu, aż na ich powierzchni pojawią się
pęcherzyki powietrza Odwróć placuszki na drugą stronę i smaż
jeszcze chwilę. Placuszki zjedz z dodatkiem miodu i ulubionych
owoców.
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Wartość odżywcza 1 porcji:
289 kcal, B 10.86 g, T 10.97 g, W 38.73 g





Omlet z pomidorkami, oliwkami i fetą
Warzywny omlet to idealna propozycja na posiłek śniadaniowy,
który z pewnością będzie sycący, a dodatek bazylii doda
niesamowitego aromatu!
            Ilość porcji - 1                              Czas przygotowania -15 minut

2 jajka
3-4 pokrojone pomidorki koktajlowe
40 g sera feta
bazylia świeża lub suszona
sól, pieprz do smaku
odrobina oliwy do smażenia

SKŁADNIKI NA 1 PORCJĘ:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pomidorki pokrój, bazylię (jeśli świeża) posiekaj, a ser pokrusz
na mniejsze kawałki (odcedzając wcześniej ewentualną
zalewę).Jajka ubij na puszystą masę, w trakcie dopraw solą i
pieprzem. Jajeczną masę wylej na natłuszczoną i rozgrzaną
patelnię.Następnie dodaj pomidorki i fetę. Zmniejsz ogień i
smaż pod przykryciem, aż jajka się zetną.Przełóż na talerz i
posyp bazylią.
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Wartość odżywcza 1 porcji:
285 kcal, B 19.3 g, T 21.08 g, W 4.13 g





4 łyżki płatków jaglanych
1 szklanka mleka roślinnego np. kokosowego, migdałowego
(lub krowiego)
1 banan

SKŁADNIKI NA 1 PORCJĘ:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Płatki jaglane ugotuj na mleku (2/3 szklanki, ok. 2-3 minuty).
Ugotowane płatki przełóż do pojemnika blendera, dodaj resztę
podgrzanego mleka, banana. Zmiksuj na idealnie gładki mus.

Budyń jaglany
Pyszna, bardziej pożywna i zdrowsza alternatywa dla
tradycyjnego budyniu.
                 Ilość porcji - 1                        Czas przygotowania - 10 minut
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Wartość odżywcza 1 porcji:
372 kcal, B 4.64 g, T 3.84 g, W 81.72 g
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Śniadania na ciepło to idealna opcja zwłaszcza w
sezonie jesiennym i zimowym. 

Spróbujcie! – cieplej i przyjemniej zaczniecie dzień.

www.dietolinia.pl.




