DIETOLINIA PORADNIA DIETETYCZNA

PACJENT:

Wielkanoc 3 dni

03.04.2021 - 05.04.2021

Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
03.04.2021 (Sobota)
08:00 Śniadanie (E: 503kcal, B o.: 16.53g, T: 24.27g, W o.: 59.85g)
Muffiny wielkanocne (E: 503kcal, B o.: 16.53g, T: 24.27g, W o.: 59.85g)

1 porcja

PRZEPIS: Muffiny wielkanocne - 1 porcja
Składniki:
Jaja kurze całe - 1 sztuka (50g)
Mąka pszenna, typ 1850 - 2 łyżki (30g)
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 5 łyżek (100g)
Ksylitol Sante - 1 łyżeczka (7g)
Mąka ryżowa - 1/4 szklanki (30g)
Proszek do pieczenia - 1/4 łyżeczki (1g)
Skórka cytrynowa - 1/3 łyżki (6g)
Sok z cytryny - 1/3 łyżki (2ml)
Masło ekstra - 2 plastry (20g)

Sposób przygotowania:
Składniki suche połączyć za pomocą łyżki w wysokim naczyniu, a składniki mokre zmiksować w osobnej misce. Gdy z
mokrych składników powstanie gładka masa, przelać ją do naczynia z mąką i wymieszać. Gotową masę przełożyć do
silikonowych foremek na muffinki i piec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni ok 25-30 minut.

Zamiast mąki ryżowej można użyć tylko mąki pszennej. Ksylitol można zamienić na inne słodziwo.

12:00 II śniadanie (E: 278kcal, B o.: 17.88g, T: 19.05g, W o.: 9.2g)
Jajka faszerowane smażonym szpinakiem (E: 278kcal, B o.: 17.88g, T: 19.05g, W o.: 9.2g)

1.5 porcje
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Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
PRZEPIS: Jajka faszerowane smażonym szpinakiem - 1.5 porcje
Składniki:
Jaja kurze całe - 2 sztuki (99g)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 4 i 1/2 łyżki (90g)
Pieprz czarny - (0g)
Szpinak - 2 garście (50g)
Masło ekstra - 3/4 plastra (9g)

Sposób przygotowania:
Jajka ugotować na twardo. Szpinak opłukać. Delikatnie osuszyć. Szpinak poddusić na patelni z masłem i wyciśniętym
czosnkiem. Doprawić pieprzem. Ugotowane jajka obrać, przekroić na pół, wydrążyć delikatnie żółtka. Podsmażony
szpinak przełożyć do blendera, dodać żółtka oraz jogurt naturalny. Całość zmiksować i nafaszerować białka.

16:00 Obiad (E: 482kcal, B o.: 39.86g, T: 8.8g, W o.: 68.89g)
Dorsz duszony w warzywach (E: 482kcal, B o.: 39.86g, T: 8.8g, W o.: 68.89g)

1 porcja

PRZEPIS: Dorsz duszony w warzywach - 1 porcja
Składniki:
Nasiona słonecznika, suszone - 1 łyżka (10g)
Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Kasza jaglana - 1/2 woreczka (50g)
Papryka czerwona - 1/2 sztuki (115g)
Pieczarka uprawna, świeża - 3 sztuki (60g)
Pomidory w puszce - 1 szklanka (240g)
Oregano, suszone - 1 łyżeczka (3g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Dorsz świeży, filety bez skóry - 1 i 1/2 sztuki (150g)

Sposób przygotowania:
Filet z dorsza przyprawić ziołami, obłożyć pokrojoną cebulą, pieczarkami oraz papryką. Zalać pomidorami i posypać
słonecznikiem. Włożyć do naczynia żaroodpornego i dusić do miękkości w piekarniku. Podawać z kaszą jaglaną, którą
należy ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

20:00 Kolacja (E: 403kcal, B o.: 17.82g, T: 8.18g, W o.: 68.86g)
Zupa chrzanowa (E: 222kcal, B o.: 11.87g, T: 5.87g, W o.: 35.05g)

1 porcja
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Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
PRZEPIS: Zupa chrzanowa - 1 porcja
Składniki:
Jaja kurze całe - 1 sztuka (50g)
Cebula - 1/4 sztuki (25g)
Szczypiorek - 1 łyżka (5g)
Chrzan - 2 łyżeczki (20g)
Czosnek - 1/3 ząbka (2g)
Pietruszka, korzeń - 1/3 sztuki (27g)
Por - 1/4 sztuki (40g)
Liść laurowy, suszony - 1 sztuka (2g)
Majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Seler korzeniowy - 1/8 sztuki (20g)
Ziemniaki, późne - 1 sztuka (90g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)
Woda - 2 szklanki (500ml)
Ziele angielskie, mielone - 1/3 łyżeczki (1g)

Sposób przygotowania:
Cebulę obrać, posiekać i podsmażyć na patelni. Włoszczyznę oraz obrane ziemniaki pokroić w kostkę i dodać do cebuli.
Gdy warzywa zaczną mięknąć dodać posiekany czosnek. Następnie całość zalać wodą i dodać przyprawy. Doprowadzić
do wrzenia i gotować do momentu, aż warzywa będą miękkie. Dodać chrzan i całą zupę zmiksować blenderem. Gotową
zupę podawać z jajkami ugotowany na twardo oraz szczypiorkiem.

Chleb żytni (E: 181kcal, B o.: 5.95g, T: 2.31g, W o.: 33.81g)

2 kromki (70g)

Wartości odżywcze
Wartość energetyczna:
Tłuszcz:
Błonnik pokarmowy:

1666 kcal
60.3 g
30.44 g

Białko ogółem:
Węglowodany ogółem:

92.09 g
206.8 g

04.04.2021 (Niedziela)
08:00 Śniadanie (E: 449kcal, B o.: 25.37g, T: 10.49g, W o.: 45.98g)
Chleb żytni (E: 181kcal, B o.: 5.95g, T: 2.31g, W o.: 33.81g)
Żurek wielkanocny (E: 268kcal, B o.: 19.42g, T: 8.18g, W o.: 12.17g)

2 kromki (70g)
1 porcja
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Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
PRZEPIS: Żurek wielkanocny - 1 porcja
Składniki:
Jaja kurze całe - 1 sztuka (50g)
Bulion warzywny - 2 szklanki (500ml)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)
Kiełbasa z kurczaka - 1/2 sztuki (50g)
Tesco Żurek staropolski - (150ml)

Sposób przygotowania:
Do ugotowanego bulionu warzywnego dodać pokrojoną w plasterki kiełbasę i czosnek. Gotować jeszcze przez pół
godziny. Wyciągnąć kiełbaskę z żurku i odłożyć. Dodać zakwas – na początku połowę, a potem dolewać sprawdzając,
czy nie jest za kwaśny. Doprawić przyprawami do smaku, dodać kiełbasę i jajko.

Zupę podawać z pieczywem. Zamiast kiełbaski można dodać szynkę.

12:00 II śniadanie (E: 487kcal, B o.: 9.83g, T: 23.55g, W o.: 59.51g)
Sok pomarańczowy (E: 108kcal, B o.: 1.5g, T: 0.25g, W o.: 24.75g)
Fit mazurek (E: 379kcal, B o.: 8.33g, T: 23.3g, W o.: 34.76g)

1 szklanka (250ml)
1 porcja
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Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
PRZEPIS: Fit mazurek - 1 porcja
Składniki:
Ekstrakt wanilii - 1/4 łyżeczki (1g)
Proszek do pieczenia - 1/4 łyżeczki (1g)
Syrop klonowy - 1 łyżeczka (5ml)
Sok z cytryny - 1/3 łyżki (2ml)
Masło ekstra - 2 plastry (20g)
Mąka orkiszowa - 1/4 szklanki (31g)
Masło orzechowe kremowe, light - 1 łyżka (19g)

Sposób przygotowania:
SPÓD
Mąkę wsypać do miski, dodać pokrojone masło i miksować mikserem przez około 1 minutę aż powstanie kruszonka.
Dodać syrop klonowy, proszek do pieczenia i ekstrakt waniliowy i miksować dalej aż składniki się połączą w jednolitą
kulę, w razie potrzeby skrapiać ciasto niewielką ilością zimnej. Ciasto zawinąć w folię i schłodzić przez 45 minut w
lodówce.
Rozwałkować pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Przenieść na spód prostokątnej formy, brzegi
uformować w wałeczki.
Piec przez ok. 25 minut w 180 stopniach C. Całkowicie ostudzić.
KREM ORZECHOWY
Masło orzechowe dokładnie wymieszać z syropem klonowym i sokiem z cytryny. Rozsmarować na spodzie. Udekorować
według uznania.

16:00 Obiad (E: 543kcal, B o.: 38.68g, T: 20.26g, W o.: 54.84g)
Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem i mozzarellą (E: 299kcal, B o.: 29.84g, T: 18.32g,
W o.: 4.33g)

1 porcja
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Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
PRZEPIS: Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem i mozzarellą - 1 porcja
Składniki:
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa - 1/2 sztuki
(100g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Ser mozzarella OSM - 1/4 sztuki (30g)
Szpinak - 2 garście (50g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)

Sposób przygotowania:
W połówce filetu zrobić wgłębienie i nadziać farszem bądź ubić, nadziać i zawinąć w rulon (można pospinać
wykałaczkami). Farsz: na oliwie podsmażyć szpinak z czosnkiem. Do środka filetu włożyć również kawałek mozzarelli.
Zapiekać w piekarniku przez około 30 minut. Pierś wcześniej natrzeć przyprawami. foto: Freepik.com

Kasza gryczana (E: 206kcal, B o.: 7.56g, T: 1.86g, W o.: 41.58g)
Ćwikła (E: 38kcal, B o.: 1.28g, T: 0.08g, W o.: 8.93g)

2/3 woreczka (60g)
3 łyżki (75g)

20:00 Kolacja (E: 294kcal, B o.: 11.55g, T: 11.28g, W o.: 36.62g)
Chleb żytni (E: 181kcal, B o.: 5.95g, T: 2.31g, W o.: 33.81g)

2 kromki (70g)

Masło ekstra (E: 75kcal, B o.: 0.07g, T: 8.25g, W o.: 0.07g)

1 plaster (10g)

Szynka z indyka (E: 25kcal, B o.: 5.13g, T: 0.48g, W o.: 0.03g)

2 plastry (30g)

Ogórki kiszone (E: 13kcal, B o.: 0.4g, T: 0.24g, W o.: 2.71g)

2 sztuki (120g)

Chleb posmarować masłem, położyć szynkę i pokrojony ogórek kiszony.

Wartości odżywcze
Wartość energetyczna:
Tłuszcz:
Błonnik pokarmowy:

1773 kcal
65.58 g
19.33 g

Białko ogółem:
Węglowodany ogółem:

85.43 g
196.95 g
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Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
05.04.2021 (Poniedziałek)
08:00 Śniadanie (E: 481kcal, B o.: 17.65g, T: 19.24g, W o.: 60.33g)
Kanapka z pastą z awokado i jajkiem (E: 478kcal, B o.: 17.39g, T: 19.17g, W o.: 59.78g)

1 porcja

PRZEPIS: Kanapka z pastą z awokado i jajkiem - 1 porcja
Składniki:
Jaja kurze całe - 1 sztuka (50g)
Awokado - 1/2 sztuki (70g)
Chleb żytni - 3 kromki (105g)
Cytryna - 1/7 sztuki (10g)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Szpinak - 1/2 garści (12g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)

Sposób przygotowania:
Wydrążyć awokado i rozgnieść miąższ. Dodać sok z cytryny, pieprz i wyciśnięty czosnek. Odstawić do lodówki.
Ugotować jajko na twardo. Chleb posmarować pastą z awokado, dodać kilka listków szpinaku i pokrojone jajko. Posypać
pieprzem.

Rzeżucha surowa (E: 3kcal, B o.: 0.26g, T: 0.07g, W o.: 0.55g)

1 garść (10g)

Rzeżuchę ułożyć na gotowych kanapkach, można ją zastąpić szczypiorkiem.

12:00 II śniadanie (E: 440kcal, B o.: 12.58g, T: 9.97g, W o.: 76.2g)
Trufle czekoladowe (E: 332kcal, B o.: 11.08g, T: 9.72g, W o.: 51.45g)

1 porcja
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Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
PRZEPIS: Trufle czekoladowe - 1 porcja
Składniki:
Ekstrakt wanilii - 1/4 łyżeczki (1g)
Kakao 16%, proszek - 1 łyżka (10g)
Kasza jaglana - 1/3 woreczka (40g)
Miód pszczeli - 1/2 łyżki (13g)
Mleko 2% UHT OSM - 1/3 szklanki (100ml)
Orzechy nerkowca - 1/4 garści (10g)

Sposób przygotowania:
Kaszę jaglaną uprażyć w suchym rondelku. Dodać szklankę mleka, a następnie kakao, wanilię i miód. Wymieszać
wszystko do połączenia i wchłonięcia mleka przez kaszę. Gotową masę zblendować na gładką masę. Dodać orzechy,
wcześniej zmielone na mąkę w młynku. Z masy formować niewielkie kulki i obtoczyć je w pozostałym kakao. Włożyć do
lodówki, najlepiej na całą noc.

Sok pomarańczowy (E: 108kcal, B o.: 1.5g, T: 0.25g, W o.: 24.75g)

1 szklanka (250ml)

16:00 Obiad (E: 558kcal, B o.: 40.74g, T: 16.68g, W o.: 64.23g)
Ziemniaki, późne (E: 244kcal, B o.: 5.32g, T: 0.28g, W o.: 57.4g)
Ćwikła (E: 26kcal, B o.: 0.85g, T: 0.05g, W o.: 5.95g)
Pieczony schab (E: 288kcal, B o.: 34.57g, T: 16.35g, W o.: 0.88g)

3 sztuki (280g)
2 łyżki (50g)
1 porcja

9

Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
PRZEPIS: Pieczony schab - 1 porcja
Składniki:
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Papryka chili, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Liście kolendry, suszone - 1/3 łyżeczki (1g)
Majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)
Sok z cytryny - 1/3 łyżki (2ml)
Wieprzowina, schab surowy bez kości - 1 i 1/2 porcji
(150g)

Sposób przygotowania:
Nagrzać piekarnik do 180 stopni. Schab opłukać i osuszyć. Natrzeć mięso 1 łyżką soku z cytryny. Do miseczki wsypać
czarny pieprz, sól, chilli, kolendrę i majeranek, dodać oliwę i dokładnie wymieszać. Nasmarować schab ziołami. Mięso
zawinąć szczelnie w aluminiową folę. Do blaszki włożyć owinięty w folię schab i wlać wodę do połowy wysokości mięsa.
Piec 45 minut w temperaturze 180 stopni. Wyjąć mięso z piekarnika i jeszcze przez 30 minut nie odwijać go z folii. Dzięki
temu schab jest wilgotny, aromatyczny i długo pozostaje świeży.

Ziemniaki ugotować w mundurkach i podawać ze schabem.

20:00 Kolacja (E: 323kcal, B o.: 18.99g, T: 17.02g, W o.: 22.92g)
Sałatka z pomidorkami koktajlowymi i mozzarellą (E: 232kcal, B o.: 16.01g, T: 15.86g, W
o.: 6.01g)

1 porcja
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Wielkanoc 3 dni

Jadłospis
PRZEPIS: Sałatka z pomidorkami koktajlowymi i mozzarellą - 1 porcja
Składniki:
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Pomidor koktajlowy - 5 sztuk (100g)
Ser mozzarella OSM - 1/4 sztuki (30g)
Sól morska Sante - 1 szczypta (1g)
Szynka z indyka - 3 plastry (45g)
Sałata zielona, liście - 6 liści (30g)
pieprz czarny - 1 szczypta (1g)

Sposób przygotowania:
Mozzarellę kroimy w kostkę, pomidorki przekrawamy na pół. Szynkę kroimy w kostkę. Sałatę rozkładamy w salaterce,
układamy na niej pomidory, mozzarellę, szynkę. Całość skrapiamy sosem z oliwy i przypraw.

Chleb żytni (E: 91kcal, B o.: 2.98g, T: 1.16g, W o.: 16.91g)

1 kromka (35g)

Wartości odżywcze
Wartość energetyczna:
Tłuszcz:
Błonnik pokarmowy:

1802 kcal
62.91 g
19.31 g

Białko ogółem:
Węglowodany ogółem:

89.96 g
223.68 g
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Wielkanoc 3 dni

Lista zakupów: 2021-04-03 - 2021-04-05
Produkty zbożowe
Chleb żytni

350g (10 kromek)

Kasza gryczana

60g (2/3 woreczka)

Kasza jaglana

90g (3/4 woreczka)

Mąka orkiszowa
Mąka pszenna, typ 1850

31g (1/4 szklanki)
30g (2 łyżki)

Mąka ryżowa

30g (1/4 szklanki)

pieprz czarny

1g (1 szczypta)

Warzywa
Cebula

50g (1/2 sztuki)

Chrzan

20g (2 łyżeczki)

Czosnek
Ogórki kiszone
Papryka czerwona
Pieczarka uprawna, świeża
Pietruszka, korzeń

22g (4 i 1/3 ząbka)
120g (2 sztuki)
115g (1/2 sztuki)
60g (3 sztuki)
27g (1/3 sztuki)

Pomidor koktajlowy

100g (5 sztuk)

Pomidory w puszce

240g (1 szklanka)

Por
Rzeżucha surowa
Sałata zielona, liście
Seler korzeniowy
Szczypiorek
Szpinak
Ziemniaki, późne

40g (1/4 sztuki)
10g (1 garść)
30g (6 liści)
20g (1/8 sztuki)
5g (1 łyżka)
112g (4 i 1/2 garści)
370g (4 sztuki)

Mleko i produkty mleczne
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu

190g (9 i 1/2 łyżki)

Mleko 2% UHT OSM

100ml (1/3 szklanki)

Ser mozzarella OSM

60g (1/2 sztuki)
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Wielkanoc 3 dni

Lista zakupów: 2021-04-03 - 2021-04-05
Mięso i jaja
Jaja kurze całe
Kiełbasa z kurczaka
Kurczak brojler, pierś bez skóry surowa
Szynka z indyka
Wieprzowina, schab surowy bez kości

299g (5 i 3/4 sztuki)
50g (1/2 sztuki)
100g (1/2 sztuki)
75g (5 plastrów)
150g (1 i 1/2 porcji)

Oleje i tłuszcze
Masło ekstra

59g (5 i 3/4 plastra)

Masło orzechowe kremowe, light

19g (1 łyżka)

Oliwa z oliwek

30ml (3 łyżki)

Cukier i słodycze
Kakao 16%, proszek

10g (1 łyżka)

Ksylitol Sante

7g (1 łyżeczka)

Miód pszczeli

13g (1/2 łyżki)

Syrop klonowy

5ml (1 łyżeczka)

Ryby i owoce morza
Dorsz świeży, filety bez skóry

150g (1 i 1/2 sztuki)

Owoce, orzechy i nasiona
Awokado

70g (1/2 sztuki)

Cytryna

10g (1/7 sztuki)

Nasiona słonecznika, suszone

10g (1 łyżka)

Orzechy nerkowca

10g (1/4 garści)

Skórka cytrynowa

6g (1/3 łyżki)

Napoje
Sok pomarańczowy
Sok z cytryny

500ml (2 szklanki)
6ml (1 łyżka)
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Wielkanoc 3 dni

Lista zakupów: 2021-04-03 - 2021-04-05
Woda

500ml (2 szklanki)

Przyprawy
Bulion warzywny
Ćwikła

500ml (2 szklanki)
125g (5 łyżek)

Ekstrakt wanilii

2g (1/2 łyżeczki)

Liście kolendry, suszone

1g (1/3 łyżeczki)

Liść laurowy, suszony

2g (1 sztuka)

Majeranek, suszony

3g (1 łyżeczka)

Oregano, suszone

3g (1 łyżeczka)

Papryka chili, w proszku
Pieprz czarny
Proszek do pieczenia
Sól morska Sante
Ziele angielskie, mielone

1g (1/3 łyżeczki)
5g (5 szczypt)
2g (1/2 łyżeczki)
6g (6 szczypt)
1g (1/3 łyżeczki)

Produkty vege/vegan
Tesco Żurek staropolski

150ml
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Sobota (2021-04-03)

Niedziela (2021-04-04)

Poniedziałek (2021-04-05)

08:00 Śniadanie

08:00 Śniadanie

08:00 Śniadanie

Muffiny wielkanocne

Chleb żytni
Żurek wielkanocny
12:00 II śniadanie

Jajka faszerowane smażonym szpinakiem

12:00 II śniadanie

Sok pomarańczowy
Fit mazurek

16:00 Obiad

Dorsz duszony w warzywach

12:00 II śniadanie

Trufle czekoladowe
Sok pomarańczowy
16:00 Obiad

Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem i mozzarellą
Kasza gryczana
Ćwikła

20:00 Kolacja

Zupa chrzanowa
Chleb żytni

Kanapka z pastą z awokado i jajkiem
Rzeżucha surowa

20:00 Kolacja

Chleb żytni
Masło ekstra
Szynka z indyka
Ogórki kiszone

16:00 Obiad

Ziemniaki, późne
Ćwikła
Pieczony schab
20:00 Kolacja

Sałatka z pomidorkami koktajlowymi i mozzarellą
Chleb żytni

15

