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Dieta na 7 dni
Do Twojego Pakietu DuoLife Trawienie

Rekomendowane stosowanie suplementów diety z Pakietu Trawienie:

Dzienna kaloryczność: 1600 kcal (Dietę należy zmodyfikować o indywidualne zapotrzebowanie kaloryczne z uwzględnieniem 
wartości białek, tłuszczy i węglowodanów).
W proponowanej diecie najważniejszym elementem są produkty spożywcze, wspomagające funkcjonowanie organizmu.
W jadłospisie znajduje się tabela kaloryczności produktów, występujących w diecie. Pomoże Ci ona zwiększyć lub 
zmniejszyć kaloryczność poszczególnych posiłków w zależności od zapotrzebowania kalorycznego, które jest 
indywidualne dla każdego człowieka.
*Opracowana dieta jest przykładowym systemem żywieniowym dla Pakietu Duolife Trawienie i nie może być 
traktowana jako medyczne zalecenie dla każdej osoby z niej korzystającej.
Zaleca się stosować dietę przez okres min. 1 miesiąc.

Uwagi dodatkowe:

Rano: • DuoLife My Gastrin po 25 ml rano i w porze obiadowej przed lub po posiłkach lub jednorazowo 50 ml 
przed lub po głównym posiłku,

• DuoLife Medical Formula ProDeacid®  1-2 kaps co najmniej godzinę po śniadaniu.

Pora  
obiadowa:

• DuoLife Fiber Powder 1 saszetka godzinę przed obiadem lub dodana do obiadu np. zupy, dobrze popić 
wodą lub innym płynem,

• DuoLife Clinical Formula ProBactilardii® 1 kapsułka z każdego pojemnika godzinę po obiedzie.

Wieczór: • DuoLife Fiber 25-50 ml podczas kolacji,
• DuoLife Aloes 25-50 ml,
• DuoLife Medical Formula ProCholterol® 1-2 kapsułki.

Rekomedujemy zachowanie około 4 h przerwy pomiędzy zastosowaniem DuoLife Medical Formula ProDeacid® a przyjmowaniem pozostałych 
suplementów diety lub leków.
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Lista zakupów

Warzywa i owoce

Batat (250 g)

Cukinia (259 g)

Fasola szparagowa (110 g)

Jarmuż (81 g)

Marchew (1210 g)

Ogórek kwaszony (50 g)

Pietruszka, korzeń (217 g)

Pomidor (539 g)

Seler korzeniowy (297 g)

Szczaw (132 g)

Ziemniaki, średnio (704 g)

Burak (200 g)

Dynia (333 g)

Groszek zielony, mrożony (100 g)

Kalafior (242 g)

Ogórek (69 g)

Papryka żółta (100 g)

Pietruszka, liście (15 g)

Pomidor koktajlowy (50 g)

Soczewica czerwona, nasiona suche (45 g)

Szpinak świeży (80 g)

Awokado (224 g)

Borówka amerykańska (357 g)

Jabłko (274 g)

Banan (525 g)

Brzoskwinia (227 g)

Maliny (100 g)

Inne

Masło sklarowane ghee (57 g)

Olej makowy (15 g)

Oliwa z oliwek (40 g)

Olej lniany (48 g)

Olej rzepakowy uniwersalny (32 g)

Cynamon (1 g)

Mięta zielona, świeża (2 g)

Tymianek, świeży (2 g)

Kurkuma (1 g)

Pieprz czarny (1 g)

Dynia, pestki (41 g)

Orzechy arachidowe (14 g)

Orzechy nerkowca (30 g)

Słonecznik, nasiona (112 g)

Migdały (65 g)

Orzechy brazylijskie (8 g)

Orzechy włoskie (111 g)

Wiórki kokosowe (20 g)

sok marchwiowy (300 g)

sok ze świeżej cytryny (1 g)

mleko kokosowe (100 g)

sok wielowarzywny (300 g)

Mięso i ryby

Mięso z piersi indyka, bez skóry (320 g)

Szynka z indyka (21 g)

Dorsz, świeży (840 g)

Produkty mączne

Chleb żytni razowy (380 g)

Komosa ryżowa quinoa (40 g)

Makaron ryżowy (60 g)

Ryż biały (90 g)

Kasza jaglana (60 g)

Makaron kukurydziany (40 g)

Płatki owsiane (140 g)

Ryż biały, parboiled, długoziarnisty (30 g)

Nabiał

Jaja kurze całe (339 g)

Jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu (195 g)

Ser twarogowy chudy (50 g)

Jogurt kokosowy (150 g)

Mozzarella (60 g)

Ser, parmezan (20 g)
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Dzień 1
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
373.5 kcal

Jaglanka 
cynamonowa 
z borówkami.

• Kasza jaglana 40 g, 
• Cynamon 1 g, (szczypta)
• Orzechy nerkowca 30 g, (około 2 łyżki)
• Borówka amerykańska 120 g

373.5 kcal, białko 10.5 g, 
węglowodany 55.8 g, 
tłuszcz 14.7 g, 
błonnik 5.2 g

Kaszę jaglaną namocz przez 
noc, kolejnego dnia ugotuj na 
wodzie. Do ugotowanej kaszy 
dodaj szczyptę cynamonu, 
zmiksowane lub namoczone 
przez noc w wodzie orzechy 
oraz owoce.

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
340.7 kcal

Aromatyczna 
ryba 
z warzywami.

• Dorsz, świeży 200 g, 
• Marchew 100 g, (1/2*1 średnia sztuka)
• Pieprz czarny 1 g, 
• Sok ze świeżej cytryny 1 g,
• Ogórek 50 g, (1-2 szt)
• Olej rzepakowy uniwersalny 16 g (2 łyżki)

340.7 kcal, białko 36.9  g, 
węglowodany 10.9 g, 
tłuszcz 17.7 g, 
błonnik 4.2 g

Rybę posyp ulubionymi, 
łagodnymi ziołami. Warzywa 
pokrój na mniejsze kawałki, 
posyp ziołami, skrop olejem 
i upiecz razem z mięsem w 
piekarniku (temp. 180 stopni 
przez około 20-25 minut). 
Całość podawaj ze świeżym 
ogórkiem obranym ze skórki.

13:00 
Obiad 
303.5 kcal

Szybka frittata 
z warzywami.

• Jaja kurze całe 120 g, (2 sztuki)
• Marchew 100 g,
• Pietruszka, korzeń 27 g, (mała sztuka)
• Seler korzeniowy 60 g, 
• Oliwa z oliwek 8 g, (łyżka)

303.5 kcal, białko 17.7 g, 
węglowodany 16.8 g, 
tłuszcz 20.1 g, 
błonnik 7.8 g

Warzywa obierz i zetrzyj 
na dużych oczkach tarki. 
Następnie podduś je 
na rozgrzanym oleju do 
miękkości i odparowania 
nadmiaru wody. Przypraw 
solą, pieprzem, łagodnymi 
ziołami typu bazylia, estragon, 
tymianek. Warzywa przełóż do 
żaroodpornego naczynia, zalej 
roztrzepanymi jajkami i wstaw 
do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni, piecz 15-20 minut 
do ścięcia sie jajek. Przed 
podaniem skrop oliwą.

16:00  
Podwieczorek 
181.2 kcal

• Migdały 30 g,

181.2 kcal, białko 6.0 g, 
węglowodany 6.2 g, 
tłuszcz 15.6 g, 
błonnik 3.9 g

Migdały namocz minimum 
12 godzin w wodzie, aby były 
lżej strawne.

19:00 
Kolacja 
405.6 kcal

Makaron 
ryżowy 
z marchewką 
i duszonymi 
pomidorami

• Makaron ryżowy 60 g, 
• Marchew 105 g, (średnia sztuka)
• Pomidor 108 g, (mała sztuka)
• Masło sklarowane ghee 15 g, (łyżka)

405.6 kcal, białko 4.1 g, 
węglowodany 62.9 g, 
tłuszcz 15.8 g, 
błonnik 6.1 g

Makaron ugotuj. Marchew 
zetrzyj na dużych oczkach 
tarki. Pomidor sparz wrzącą 
wodą, obierz ze skórki i pokrój 
w kostkę. Na patelni rozgrzej 
sklarowane masło ghee, dodaj 
marchew, pomidory, podduś 
warzywa, dodaj ugotowany 
makaron, dopraw bazylią, 
całość wymieszaj. Podawaj na 
ciepło lub na zimno.
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Dzień 2
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
407 kcal

Ryż z jabłkami
• Ryż biały 50 g,
• Jabłko 200 g, (1 sztuka)
• Olej makowy 15 g, (1 porcja)

407 kcal, białko 4.2 g, 
węglowodany 63.7 g, 
tłuszcz 136.2 g, 
błonnik 5.2 g

Jabłko obierz ze skórki i 
zetrzyj na dużych oczkach 
tarki lub pokrój w kostkę. 
Rozpraż na patelni i dodaj 
szczyptę cynamonu. Podawaj 
z ugotowanym wcześniej 
ryżem oraz olejem makowym. 
Praktyczna uwaga; w 
chorobach przewodu 
pokarmowego surowe jabłko 
jest często źle tolerowane, 
pieczone, z obraną skórką nie 
nasila dolegliwości.

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
340.4 kcal

Koktajl 
migdałowo-
bananowo-
kokosowy

• Banan 100 g,
• Migdały 20 g, 2*porcja
• Mleko kokosowe 50 g,
• Duo Life Fiber Powder 10 g, (1 saszetka)

340.4 kcal, białko 6 g, 
węglowodany 31.8 g, 
tłuszcz 21.1 g, 
błonnik 12.3 g

Przygotuj około 300 ml wody, 
dodaj owoce, namoczone 
przez 12 godzin migdały, 
banan, mleczko kokosowe, 
Duo Life Fiber Powder i całość 
zmiksuj na koktajl. Praktyczna 
uwaga: niewykorzystane 
mleczko możesz zamrozić.

13:00 
Obiad 
340.7 kcal

Indyk z masłem 
pietruszkowym, 
burak

• Mięso z piersi indyka, bez skóry 200 g, 
• Burak 150 g, (średnia sztuka)
• Masło sklarowane ghee 12 g, (1 płaska łyżka)
• Pietruszka, liście 9 g, (3*łyżeczka)

340.7 kcal, białko 41.5 g, 
węglowodany 15.1 g, 
tłuszcz 13.6 g, 
błonnik 3.7 g

Masło wymieszaj z drobno 
posiekaną natką pietruszki 
i szczyptą soli, pieprzu. 
Mięso i buraka pokrojonego 
w plastry wyłóż w naczyniu 
żaroodpornym, następnie 
posyp ziołami i upiecz w 
piekarniku do miękkości. 
Jeszcze ciepłe mięso obłóż 
masełkiem pietruszkowym.

16:00  
Podwieczorek 
140.5 kcal

• Sok marchwiowy 300 g,
• Duo Life Aloes 25 g, (porcja)

140.5 kcal, białko 1.3 g, 
węglowodany 35.2 g, 
tłuszcz 0.3 g, 
błonnik 3.9 g

Sok marchwiowy świeżo 
wyciskany lub „jednodniowy”, 
dodaj do niego Duo Life Aloes.

19:00 
Kolacja 
360.8 kcal

Zupa 
jarzynowa 
z ryżem

• Ryż biały, parboiled, długoziarnisty 30 g,
• Groszek zielony, mrożony 50 g,
• Marchew 105 g, (średnia sztuka)
• Pietruszka, korzeń 27 g, (mała sztuka)
• Seler korzeniowy 62 g, (mały kawałek na zupę)
• Olej lniany 16 g, (2 x łyżka)

360.8 kcal, białko 8.3 g, 
węglowodany 49.2 g, 
tłuszcz 16.9 g, 
błonnik 11.5 g

Warzywa obierz ze skórki, 
pokrój w kostkę, zalej ok.  
300-350 ml wody, dodaj 
opłukaną wodą kaszę, liść 
laurowy, ziele angielskie i 
ugotuj. Pod koniec dodaj 
świeży lub suszony lubczyk, 
świeżo zmielony pieprz, 
szczyptę soli. Zupę podaną na 
talerzu polej olejem lnianym.
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Dzień 3
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
296 kcal

Ryżanka 
kokosowa 
z borówką 
amerykańską

• Ryż biały 40 g,
• mleko kokosowe 50 g,
• borówka amerykańska 100 g,
• mięta zielona, świeża 1 g

296 kcal, białko 4.2 g, 
węglowodany 49 g, 
tłuszcz 11 g, 
błonnik 3.5 g

Ryż ugotuj razem z mleczkiem 
kokosowym i wodą. Całość 
podawaj z borówkami, 
udekoruj świeżymi listkami 
mięty. Praktyczna uwaga: u 
osób, które mają refluks mięta 
może nasilać dolegliwości, 
wtedy miętę zamień na 
dodatek szczypty cynamonu.

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
395.4 kcal

Jogurt 
kokosowy z 
bananem

• Migdały 15 g,
• Wiórki kokosowe 12 g, (lekko czubata łyżka)
• Jogurt kokosowy 150 g, (kubek)
• Banan 100 g, (średnia sztuka)

5.9 kcal, białko 5.9 g, 
węglowodany 44.8 g, 
tłuszcz 22.9 g, 
błonnik 6.1 g

Na suchej rozgrzanej patelni 
podpraż wiórki kokosowe 
i płatki migdałów. Dodaj 
je jogurtu naturalnego 
kokosowego wraz z owocem.

13:00 
Obiad 
316.7 kcal

Zupa 
pomidorowa 
z soczewicą

• Pomidor 300 g,
• Soczewica czerwona, nasiona suche 20 g, 

(łyżka)
• Olej rzepakowy uniwersalny 8 g, (łyżka)
• Słonecznik, nasiona 18 g, (czubata łyżka)
• Duo Life Fiber Powder 10 g, (saszetka)

316.7 kcal, białko 12.4 g, 
węglowodany 28.1 g, 
tłuszcz 17.1 g, 
błonnik 14.5 g

Czerwoną soczewicę opłucz 
na sitku, następnie zalej wodą 
i mocz minimum 12 godzin. 
Wodę z moczenia odlej. 
Pomidory sparz wrzątkiem 
i koniecznie zdejmij skórkę, przy 
biegunce możesz też usunąć 
nasiona, które będą pobudzały 
motorykę jelit. Pomidory pokrój 
w kostkę. W garnku rozgrzej 
olej dodaj: kurkumę, słodką 
paprykę, pieprz, suszoną 
bazylię, podsmaż przyprawy 
(ale uważaj aby ich nie 
przypalić). Następnie dodaj 
pomidory, opłukaną soczewicę 
i zalej wodą (ok. 150-200 ml) 
i gotuj około 20-25 minut. 
Gotową zupę zblenderuj na 
krem. Poza sezonem letnim 
możesz wykorzystać passatę 
pomidorową ze szklanej 
butelki. Do zupy dodaj Duo 
Life Fiber Powder i udekoruj 
namoczonymi pestkami 
słonecznika.

16:00  
Podwieczorek 
197.5 kcal

• SHAPE CODE® Slim Shake 50 g, (2*porcja)
197.5 kcal, białko 17.2 g, 
węglowodany 14 g, 
tłuszcz 8 g, błonnik 7.1 g

Dodaj jedną pełną miarkę 
proszku (25g) do 250ml 
wody, mocno wstrząśnij, aby 
zawartość nie osiadła na dnie.

19:00 
Kolacja 
399.5 kcal

Pasta z 
zielonego 
groszku

• Chleb żytni razowy 80 g, (2*kromka)
• Olej lniany 20 g, (2*1łyżka)
• Groszek zielony, mrożony 50 g

399.5 kcal, białko 7.9 g, 
węglowodany 49.2 g, 
tłuszcz 21.5 g, 
błonnik 9.6 g

Groszek świeży lub mrożony 
ugotuj, następnie odsącz na 
sicie. Włóż do miski, dodaj 
przyprawy: pieprz, oregano, 
zmielona kozieradka, 
ewentualnie szczyptę soli, 
posiekaną natkę pietruszki, 
olej lniany. Całość zblenderuj 
dokładnie na pastę. Smaruj 
pieczywo.
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Dzień 4
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
431.5 kcal

Kanapka 
z awokado, 
serem 
mozzarella, 
pomidorem

• Chleb żytni razowy 80 g,
• Awokado 50 g, (1/3 małej sztuki)
• Mozzarella 60 g, (1/2 kulki)
• Pomidor 108 g, (mała sztuka)

431.5 kcal, białko 21.1 g, 
węglowodany 50.4 g, 
tłuszcz 18.8 g, 
błonnik 9.7 g

Praktyczna uwaga: Pomidor 
sparz wrzątkiem i zdejmij 
skórkę, przy biegunkach usuń 
również nasiona, które będą 
pobudzały perystaltykę jelit.

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
316.5 kcal

Cukinia 
pieczona 
z sosem 
orzechowym

• Cukinia 225 g, (mniejsza sztuka)
• Pietruszka, liście 3 g, (1 łyżeczka)
• Orzechy włoskie 20 g,
• Oliwa z oliwek 16 g

316.5 kcal, białko 6 g, 
węglowodany 11.1 g, 
tłuszcz 28.2 g, 
błonnik 3.7 g

Cukinię obierz ze skórki i pokrój 
na plastry grubości ok. 1 cm., 
posyp sproszkowaną słodką 
papryką, zmieloną kozieradką, 
kolendrą, następnie wyłóż na 
blaszkę do pieczenia i piecz 
około 15-20 minut w temp. 
180 stopni. Gotową cukinię 
posmaruj dressingiem. 
Dressing: orzechy zmiksuj 
z oliwą i pietruszką, dopraw 
szczyptą soli i pieprzem.

13:00 
Obiad 
285.5 kcal

Komosa 
ryżowa 
z pieczonym 
dorszem 
i fasolką 
szparagową

• komosa ryżowa Quinoa 40 g,
• Dorsz, świeży 150 g, (lub halibut)
• Fasola szparagowa 100 g

285.5 kcal, białko 34.6 g, 
węglowodany 29.6 g, 
tłuszcz 3.7 g, 
błonnik 5.9 g

Praktyczna uwaga: poza 
sezonem letnim wykorzystaj 
fasolkę mrożoną lub jeśli 
tolerujesz kapustę kiszoną.

16:00  
Podwieczorek 
275.4 kcal

Jarmuż 
z jajkiem

• Jarmuż 50 g,
• Jaja kurze całe 120 g, [2xsztuka (kl. wagowa L)]
• Masło sklarowane ghee 10 g, (1 łyżka)

275.4 kcal, białko 16.7 g, 
węglowodany 3.8 g, 
tłuszcz 22 g, 
błonnik 1.9 g

Miękkie listki jarmużu (lub 
szpinaku) podduś na maśle 
ghee, wbij jajka i podsmaż 
do ścięcia się jajek. Przypraw 
ziołami prowansalskimi.

19:00 
Kolacja 
292.3 kcal

Zupa 
orientalna 
marchewkowa

• Marchew 170 g, (duża sztuka)
• Soczewica czerwona, nasiona suche 25 g, 

(3*łyżka)
• Masło sklarowane ghee 10 g, (1 łyżka)
• Duo Life Fiber 25 g, (porcja)

292.3 kcal, białko 8.2 g, 
węglowodany 31.8 g, 
tłuszcz 11.1 g, 
błonnik 10.5 g

Soczewicę opłucz na sicie, 
następnie zalej wodą i mocz 
minimum 12 godzin, wodę 
z moczenia odlej. Na maśle 
ghee posmaż przyprawy: 
asafetyda, kurkuma, garam 
masala (po 1/4 łyżeczki), 
dodaj startą marchewkę 
i namoczoną soczewicę. 
Podsmaż, a następnie zalej 
wodą około 300 ml. Gotuj ok. 
20 minut. Do porcji zupy dodaj 
Duo Life Fiber. Zupę możesz 
zblenderować na krem.
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Dzień 5
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
380.8 kcal

Kanapki 
z pastą 
słonecznikowo-
tymiankową

• Chleb żytni razowy 60 g,
• Słonecznik, nasiona 25 g, (2 łyżki)
• Tymianek, świeży 2 g, (2*do smaku)
• Pietruszka, liście 3 g, (1 łyżeczka)
• Oliwa z oliwek 8 g, (1 łyżka)
• Papryka żółta 100 g

380.8 kcal, białko 10.6 g, 
węglowodany 42.5 g, 
tłuszcz 20.1 g, 
błonnik 6.6 g

Podprażony słonecznik namocz 
przez noc w wodzie, kolejnego 
dnia odsącz, a następnie 
zmiksuj z tymiankiem lub 
świeżą bazylią, oliwą na 
jednolitą pastę. Podawaj 
z pieczywem i żółtą papryką. 
Praktyczna uwaga: gotową 
pastę jeśli przygotujesz jej 
więcej możesz przechowywać 
w lodówce do 3 dni. Żółta 
papryka będzie lżej strawna jeśli 
ją wcześniej upieczesz.

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
348.8 kcal

Owocowe 
smoothie

• Awokado 100 g, (pół sztuki)
• Duo Life Fiber Powder 10 g, (saszetka)
• Kurkuma 1 g, (1/2 łyżeczki)
• Brzoskwinia 200 g,
• Orzechy brazylijskie 8 g, (2 szt)

348.8 kcal, białko 5.5 g, 
węglowodany 33.7 g, 
tłuszcz 21.1 g, 
błonnik 15.8 g

Orzechy namocz przez noc 
lub zmiskuj na proszek. 
Przygotuj 300 ml wody, 
dodaj owoc (możesz obrać 
ze skórki), obrane awokado, 
orzechy, Duo Life Fiber 
Powder, kurkumę, całość 
dokładnie zmiksuj.

13:00 
Obiad 
328.1 kcal

Ziemniaki 
z rybą 
i surówką 
z tartej 
marchewki 
polaną olejem 
lnianym

• Ziemniaki, średnio 200 g,
• Dorsz, świeży 130 g,
•  Marchew 105 g, (średnia sztuka)
• Olej lniany 4 g, (1 łyżeczka)

328.1 kcal, białko 27.9 g, 
węglowodany 45.7 g, 
tłuszcz 5.3 g, 
błonnik 6.8 g

Rybę oraz ziemniaki możesz 
przygotować na parze lub 
upiec w piekarniku.

16:00  
Podwieczorek 
305.8 kcal

Batat pieczony 
z parmezanem

• Batat 250 g, (sztuka)
• Ser, Parmezan 20 g

305.8 kcal, białko 12.3 g, 
węglowodany 50.3 g, 
tłuszcz 6.7 g, 
błonnik 7.5 g

Batata pokrój tak jak na frytki, 
posyp curry lub przyprawą 
garam masala. Wyłóż na 
blaszkę do pieczenia i wstaw 
do piekarnika nagrzanego 
do 180 stopni. Piecz około 
20 min, pod koniec posyp 
startym parmezanem.

19:00 
Kolacja 
261.6 kcal

Twarożek 
z warzywami

• Chleb żytni razowy 80 g,
• Jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 45 g,
• Ser twarogowy chudy 50 g,
• Ogórek kwaszony 50 g, (sztuka)

261.6 kcal, białko 17 g, 
węglowodany 46.6 g, 
tłuszcz 2.5 g, błonnik 7 g

Ser wymieszaj z jogurtem i 
warzywami pokrojonymi w 
drobną kostkę. Dopraw świeżą 
bazylią, zmieloną kozieradką.



 Dieta opracowana jako wsparcie Pakietu DuoLife Trawienie. Dowiedz się więcej na DuoLife.eu

Dzień 6
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
409.9 kcal

Musli z 
lodówki

• Płatki owsiane 60 g,
• Jogurt naturalny, 1,5% tłuszczu 150 g, 

(kubek)
• Maliny 100 g,
• Orzechy arachidowe 10 g

409.9 kcal, białko 17.5 g, 
węglowodany 64.8 g, 
tłuszcz 11.5 g, 
błonnik 11.5 g

Wieczorem ułóż w miseczce 
naprzemiennie: płatki - jogurt 
- ulubione owoce - posiekane 
orzechy. Zostaw na noc 
w lodówce, rano zjedz lub 
zabierz do pracy.

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
333.7 kcal

Ciastka 
bananowe 
z pestkami dyni

• Płatki owsiane 40 g,
• Banan 130 g,
• Dynia, pestki 10 g, (łyżka)

333.7 kcal, białko 8.6 g, 
węglowodany 60.1 g, 
tłuszcz 7.9 g, 
błonnik 5.5 g

Płatki zmiskuj z bananem, 
pestkami dyni. Formuj okrągłe 
ciasteczka i wykładaj na blaszkę 
do pieczenia. Blaszkę wstaw 
do piekarnika nastawionego 
na 180 stopni i piecz około 
10 minut. Praktyczna uwaga: 
przygotuj od razu więcej ciastek 
i wystudzone przechowuj 
w lodówce do 3 dni.

13:00 
Obiad 
387.5 kcal

• Ziemniaki, średnie 200 g,
• Mięso z piersi indyka, bez skóry 120 g,
• Kalafior 150 g,
• Masło sklarowane ghee 10 g, (1 łyżka)

387.5 kcal, białko 30.4 g, 
węglowodany 44.1 g, 
tłuszcz 11.3 g, 
błonnik 6.6 g

Ziemniaki i mięso oraz kalafior 
możesz przygotować na parze 
lub upiec w piekarniku. Jeszcze 
ciepły kalafior obłóż masłem. 
Praktyczna uwaga: mięso warto 
natrzeć ulubionymi, łagodnymi 
przyprawami lub przyprawą 
do drobiu i odstawić na noc do 
lodówki, aby miało ciekawszy 
smak. Jedzenie w chorobach 
przewodu pokarmowego nie 
może być nudne i niesmaczne, 
to zdecydowanie wpływa na 
zmniejszone wydzielanie śliny, 
soków żołądkowych ważnych 
dla efektywnego trawienia.

16:00  
Podwieczorek 
116.3 kcal

Sok 
wielowarzywny 
z olejem 
lnianym

• Sok wielowarzywny 300 g,
• Olej lniany 4 g, (1 łyżeczka)

116.3 kcal, białko 3 g, 
węglowodany 17.1 g, 
tłuszcz 4.9 g, 
błonnik 3.6 g

Sok świeżo wyciskany z 
dowolnych warzyw, dodaj do 
niego łyżeczkę oleju lnianego, 
zwiększy to wchłanialność 
witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach (A, D, E, K).

19:00 
Kolacja 
350.8 kcal

Zupa z kaszą 
jaglaną na 
orientalno

• Kasza jaglana 20 g,
• Marchew 105 g, (średnia sztuka)
• Pietruszka, korzeń 100 g, (średnia sztuka)
• Dynia 200 g, (lub marchew)
• Olej rzepakowy uniwersalny 8 g, (łyżka)
• Duo Life Fiber 25 g, (porcja)

350.8 kcal, białko 8.5 g, 
węglowodany 51.9 g, 
tłuszcz 9.9 g, 
błonnik 17.1 g

Warzywa pokrój w kostkę. 
Kaszę opłucz na sicie. 
W garnku rozgrzej olej, 
dodaj przyprawy: papryka 
słodka, kurkuma, zmielona 
kozieradka, asafetyda, garam 
masala lub curry, pieprz, 
podsmaż je (ale uważaj, 
aby nie przypalić). Dodaj 
warzywa pokrojone w kostkę, 
kaszę, około 300 ml wody 
i gotuj około 25 minut .Zupę 
zblenderuj na krem, dodaj 
Duo Life Fiber, wymieszaj.
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Dzień 7
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
383.9 kcal

Ciasteczka 
kokosowe ze 
słonecznikiem

• Płatki owsiane 40 g,
• Jaja kurze całe 55 g, [sztuka (kl. wagowa L)]
• Słonecznik, nasiona 18 g, (czubata łyżka)
• Wiórki kokosowe 8 g, (łyżka)

383.9 kcal, białko 16.5 g, 
węglowodany 34.6 g, 
tłuszcz 21.2 g, 
błonnik 5.6 g

Wymieszaj płatki owsiane 
błyskawiczne lub bezglutenowe 
płatki teff z słonecznikiem, 
wiórkami kokosowymi, dodaj 
jajko, wymieszaj. Formuj 
ciasteczka, wyłóż je na blaszkę, 
piecz około 15-20 minut w 
temp. 180 stopni.

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
268.2 kcal

• Orzechy włoskie 30 g

199.8 kcal, białko 4.8 g, 
węglowodany 5.4 g, 
tłuszcz 18.1 g, 
błonnik 2 g

Pamiętaj, aby orzechy 
namoczć przez około 12 
godzin, aby były lżej strawne.

• Borówka amerykańska 120 g

68.4 kcal, białko 0.8 g, 
węglowodany 17.4 g, 
tłuszcz 0.4 g, 
błonnik 2.9 g

13:00 
Obiad 
457.3 kcal

Makaron 
z pesto 
ze szpinaku

• Makaron kukurydziany 40 g,
• Szpinak świeży 80 g, (4*garść)
• Dorsz, świeży 150 g,
• Dynia, pestki 20 g, (2 x łyżka)
• Oliwa z oliwek 8 g, (1 łyżka)

457.3 kcal, białko 36.6 g, 
węglowodany 37.7 g, 
tłuszcz 19.4 g, 
błonnik 7.6 g

Umyte i wysuszone listki 
szpinaku zmiksuj z oliwą 
i podprażonymi na suchej 
patelni pestkami z dyni, 
dodaj szczyptę soli, pieprz, 
bazylię. Pesto wymieszaj 
z ugotowanym wcześniej 
makaronem. Podawaj z rybą 
przygotowaną w piekarniku 
lub na parze.

16:00  
Podwieczorek 
205.7 kcal

Kanapka 
z wędliną 
i pomidorkami

• Chleb żytni razowy 80 g, (2 kromki)
• Szynka z indyka 20 g, (1-2 plastry)
• Pomidor koktajlowy 50 g

205.7 kcal, białko 8.6 g, 
węglowodany 42.8 g, 
tłuszcz 1.8 g, 
błonnik 7.3 g

Praktyczna uwaga: pomidorki 
możesz upiec, będą lżej 
strawne i ewntualnie ściągnąć 
z nich skórkę.

19:00 
Kolacja 
205.7 kcal

Zupa 
szczawiowa

• Szczaw 100 g, (1-2 garście)
• Ziemniaki, średnio 150 g, (średnia sztuka)
• Marchew 105 g, (średnia sztuka)
• Seler korzeniowy 62 g, (mały kawałek na zupę)
• Duo Life Fiber 25 g, (porcja)
• Olej lniany 4 g, (1 łyżeczka)

294.6 kcal, białko 6.2 g, 
węglowodany 48.9 g, 
tłuszcz 5.4 g, 
błonnik 13.9 g

Marchew, seler, ziemniaki 
pokrój w małą kostkę. 
Następnie zalej około 300 ml 
wody lub bulionu drobiowego, 
dodaj liść laurowy, ziele 
angielskie i gotuj około 
20 minut, pod koniec dodaj 
opłukany i drobno posiekany 
szczaw. Podając zupę dodaj 
do niego Duo Life Fiber 
i łyżeczkę oleju lnianego.


