
Śniadania
 

   Twarożek z warzywami i pieczywem – ser biały, jogurt naturalny, pieczywo,

sól, pieprz (ogórek, rzodkiewka, pomidorki, pestki słonecznika, szczypiorek, pestki

dyni, kiełki)

 Serek wiejski z warzywami i pieczywem – serek wiejski, pieczywo (ogórek,

rzodkiewka, pomidorki, szczypiorek, pestki dyni, pestki słonecznika, kiełki)

  Kanapka z wędliną, mozzarellą oraz dodatki – pieczywo, plasterki wędliny,

kuleczki lub plastry mozzarelli (ogórek kiszony, pomidorki, sałata, rzodkiewka,

ogórek zielony, kiełki, papryka)

 Sałatka caprese z pieczywem – mozarella, pomidor, sól, pieprz, pieczywo

(bazylia, pestki słonecznika)

   Pasta z awokado z pieczywem – awokado, pomidorki suszone, jogurt

naturalny, sól, pieprz, pieczywo (ogórek, pomidor, pestki słonecznika, kiełki) Jak

zrobić bazę: ½ awokado + 2 suszone pomidory + 2 łyżki jogurtu naturalnego.

Zmiksować.

  Kanapki z awokado i łososiem – pieczywo, awokado, łosoś wędzony na zimno

(sałata, pomidor, ogórek, papryka, kiełki)

 Płatki owsiane z jogurtem – płatki owsiane, jogurt naturalny (otręby pszenne,

pestki słonecznika, dowolne owoce, dowolne orzechy, wiórki kokosowe, dżem,

konfitura, cynamon, kakao, siemię lniane)

   Kanapki z pesto i mozarellą – pieczywo, pesto, mozarella (ogórek, pomidor,

rzodkiewka, papryka)

 Płatki owsiane z serkiem wiejskim – płatki owsiane, serek wiejski (dowolne

owoce, pestki słonecznika, wiórki kokosowe, dżem, konfitura, dowolne orzechy,

kakao, siemię lniane)

 Sałatka z awokado - sałata, awokado, (cieciorka, koperek, ogórek, pomidor,

pestki dyni, pestki słonecznika, papryka)

Pasta z ciecierzycy z pieczywem – pieczywo, awokado, koperek, ciecierzyca

(sałata, ogórek, papryka, pomidor, kiełki). Jak zrobić bazę: ½ awokado, 10 łyżek

ciecierzycy (ugotowanej lub odsączonej z zalewy). Miksujemy. Dodajemy koperek

oraz inne warzywa

  Sałatka mix – (brokuły, kalafior, ciecierzyca, sałata, pomidorki, rzodkiewka,

koperek, natka pietruszki, rzodkiewka, pestki słonecznika, pestki dyni, kiełki,

groszek, fasola z puszki, kukurydza, marchewka)

 Kasza jaglana z jogurtem – ugotowana kasza jaglana (pięć łyżek na jedną

porcję), jogurt naturalny (dowolne, owoce, cynamon, dżem, konfitura, siemię

lniane, pestki słonecznika, kakao, wiórki kokosowe)

 Wrapy – wrapy (sałata, kiełki, wędlina, pasta warzywna, serek kanapkowy,

papryka, rzodkiewka, ogórek, suszone pomidory)
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