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

Rano: • DuoLife Dzień - 25 ml podczas posiłku, 
• DuoLife Vita C - 25-50 ml, 
• DuoLife RegenOil Liquid Gold® - 5 ml (można w porze obiadowej).

Południe: • DuoLife Clinical Formula ProOptical® - 1 kapsułka.

Wieczór: • DuoLife Noc - 25 ml podczas posiłku, 
• DuoLife Collagen - 25-50 ml. 

Dieta na 7 dni
Do Twojego Pakietu DuoLife Wzrok

Dzienna kaloryczność: 1800 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 Wzrok i nie może być traktowana 
jako medyczne zalecenie dla każdej osoby z niej korzystającej.
Zaleca się stosować dietę przez okres min. 2 miesiące.

Opracowanie: 
Nikodem Finke i Małgorzata Dobrzyńska (trener personalny oraz dietetyk kliniczny)

Rekomendowane stosowanie suplementów diety z Pakietu Wzrok:

Uwagi dodatkowe:
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Lista zakupów
Warzywa i owoce

Ananas 120 g (0.73 kawałki)

Awokado 200 g (1.43 sztuk)

Banan 200 g (1.67 sztuk)

Batat 100 g

Burak ćwikłowy gotowany 180 g (1.5 cały)

Cukinia 700 g (1.17 sztuk)

Czosnek, surowy 7.5 g (1.5 ząbek)

Daktyle 20 g (4 sztuki)

Jabłko 50 g

Jarmuż 80 g (4 garście)

Kiwi 207 g (3 sztuki)

Koper 4 g (1 łyżeczka)

Malina 550 g (1 porcja)

Malina mrożona 100 g

Marchew 220 g (2.75 sztuki)

Migdały 110 g (3.67 łyżki, 1 porcja)

Mix sałat 200 g (3 porcje)

Nasiona słonecznika 30 g (3 łyżki)

Natka pietruszki 8 g (2 łyżeczki)

Ogórek kiszony 360 g (6 sztuk)

Orzech włoski 65 g (4.34 łyżek)

Papryka czerwona słodka 610 g (2.63 sztuki)

Pestki dyni 45 g (0.14 szklanek, 2.5 łyżki)

Pietruszka 80 g (1 korzeń)

Pomidor czerwony 760 g (4.47 cały)

Pomidor w puszce 150 g (0.63 puszka)

Pomidory suszone w zalewie 80 g (2 sztuki)

Rukola 100 g (5 garści)

Seler korzeniowy 80 g (1.33 plastrów)

Seler naciowy 113 g (2.5 łodyga)

Siemię lniane 5 g (1 łyżeczka)

Sok marchwiowy jednodniowy 600 g (2 porcje)

Sok z cytryny 19 g (4.34 łyżeczek, 1 łyżka)

Suszona spirulina 30 g (1.43 łyżek)

Truskawka mrożona 100 g (0.67 szklanek)

Wiórki kokosowe 6 g (1 łyżeczka)

Mięso i ryby

Boczek 20 g (2 plastry)

Pierś z indyka 430 g (1.08 sztuk)

Pierś z kurczaka 500 g (2.5 sztuki)

Pstrąg 150 g

Schab wołowy 170 g (0.25 kawałek)

Szynka drobiowa 60 g (3 porcje)

Łosoś atlantycki 400 g (2 filet)

Łosoś wędzony 50 g (1.79 filet)

Inne

Jajo na twardo/miękko 180 g (3 sztuki)

Ksylitol 10 g (2 łyżeczki)

Mielony imbir 5 g (2.5 łyżeczki)

Miód 5 g

Mleko kokosowe 100 g (10 łyzka)

Mleko kokosowe w puszce 150 g (1 porcja)

Mleko ryżowe 395 g

Nasiona słonecznika 10 g

Ocet winny 6 g (1 lyzka)

Olej kokosowy 42 g (3 łyżeczki, 2.3 łyżki)

Olej rzepakowy 5 g (0.38 łyżek)

Oliwa z oliwek 143 g (10.6 łyżek, 1.25 łyżeczek)

Pieczarki 230 g (6.5 sztuk)

Płatki jaglane 30 g (3 łyżki)

Suszona bazylia 8 g (4 łyżeczki)

Ugotowana kasza gryczana 215 g (1 porcja)

Ugotowana kasza jaglana 300 g (2 porcje)

Ugotowana komosa ryżowa 180 g (2 porcje)

Woda 100 g (1 porcja)

Produkty mączne

Chleb żytni 205 g (1 kromka, 4 porcje)

Kasza jaglana 25 g

Mąka jaglana 5 g (0.5 łyżek)

Mąka kokosowa 5 g

Płatki owsiane 35 g (3.5 łyżki)

Wafel ryżowy 20 g (1 porcja)

Nabiał

Jajko 750 g (12.5 sztuk)

Jogurt naturalny 220 g (1 porcja, 3.5 łyżki)

Twaróg półtłusty 100 g (0.5 kostka)



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

Zawartość kaloryczna 
produktów w diecie

Produkty Ilość Kalorie

Migdały 110 g (3.67 łyżki, 1 porcja) 1 łyżka (30g) 181

Mix sałat 200 g (3 porcje) 80g 13,6

Nasiona słonecznika 30 g (3 łyżki) 1 łyżka (10g) 60

Natka pietruszki 8 g (2 łyżeczki) 1 łyżeczka (4g) 2

Ogórek kiszony 360 g (6 sztuk) 1 szt (60g) 7

Orzech włoski 65 g (4.34 łyżek) 1 łyżka (10g) 65

Papryka czerwona słodka 610 g (2.63 sztuki) 1 szt (231g) 74

Pestki dyni 45 g (0.14 szklanek, 2.5 łyżki) 1 łyżka (10g) 56

Pietruszka 80 g (1 korzeń) 1 szt korzeń 28

Pomidor czerwony 760 g (4.47 cały) 1 szt (170g) 23

Pomidor w puszce 150 g (0.63 puszka) 1 puszka (200g) 56

Pomidory suszone w zalewie 80 g (2 sztuki) 1 szt (40g) 162

Rukola 100 g (5 garści) 1 garść (20g) 5

Seler korzeniowy 80 g (1.33 plastrów) 1 plaster (60g) 24

Seler naciowy 113 g (2.5 łodyga) 1 łodyga (45g) 3

Siemię lniane 5 g (1 łyżeczka) 1 łyżeczka (4g) 18

Sok marchwiowy jednodniowy 600 g (2 porcje) 1 szklanka (300g) 111

Sok z cytryny 19 g (4.34 łyżeczek, 1 łyżka) 1 łyżeczka (4g) 1

Suszona spirulina 30 g (1.43 łyżek) 1 łyżka (10g) 31

Truskawka mrożona 100 g (0.67 szklanek) 1 szklanka (150g) 60

Wiórki kokosowe 6 g (1 łyżeczka) 1 łyżeczka (4g) 27

Boczek 20 g (2 plastry) 1 plaster (10g) 30

Pierś z indyka 430 g (1.08 sztuk) 1 szt (400g) 352

Pierś z kurczaka 500 g (2.5 sztuki) 1 szt (250g) 302

Pstrąg 150 g 1 filet (150g) 174

Schab wołowy 170 g (0.25 kawałek) 1 porcja (170g) 223

Szynka drobiowa 60 g (3 porcje) 1 porcja (20g) 26

Zawartość kaloryczna produktów w diecie została uwzględniona po to, by ułatwić Ci dopasowanie diety do Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
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Zawartość kaloryczna 
produktów w diecie

Produkty Ilość Kalorie

Łosoś atlantycki 400 g (2 filet) 1 filet (200g) 284

Łosoś wędzony 50 g (1.79 filet) 1 filet (28g) 45

Chleb żytni 205 g (1 kromka, 4 porcje) 1 kromka (40g) 104

Kasza jaglana 25 g 1 łyżka (10g) 33,4

Mąka jaglana 5 g (0.5 łyżek) 1 łyżka (10g) 35,6

Mąka kokosowa 5 g 1 łyżka (10g) 35,9

Płatki owsiane 35 g (3.5 łyżki) 1 łyżka (10g) 36,6

Wafel ryżowy 20 g (1 porcja) 1 porcja (10g) 39,2

Jajko gotowane 1 sztuka 84

Jogurt naturalny 220 g (1 porcja, 3.5 łyżki) 1 łyżka (20g) 12,2

Twaróg półtłusty 100 g (0.5 kostka) 1 kostka (200g) 162

Ananas 120 g (0.73 kawałki) 1 porcja (100g) 64

Awokado 200 g (1.43 sztuk) 1 sztuka (130g) 208

Banan 200 g (1.67 sztuk) 1 szt (120g) 107

Batat 100 g 1 szt (100g) 76

Burak ćwikłowy gotowany 180 g (1.5 cały) 1 szt (120g) 94

Cukinia 700 g (1.17 sztuk) 1 szt (600g) 90

Czosnek, surowy 7.5 g (1.5 ząbek) 1 ząbek (5g) 7,5

Daktyle 20 g (4 sztuki) 1 szt (5g) 15

Jabłko 50 g 1 szt (140g) 73

Jarmuż 80 g (4 garście) 1 garść (20g) 6

Kiwi 207 g (3 sztuki) 1 szt (69g) 41

Koper 4 g (1 łyżeczka) 1 łyżeczka (4g) 1

Malina 550 g (1 porcja) 100g 28

Malina mrożona 100 g 100g 42

Marchew 220 g (2.75 sztuki) 1 szt (80g) 22

Zawartość kaloryczna produktów w diecie została uwzględniona po to, by ułatwić Ci dopasowanie diety do Twojego zapotrzebowania kalorycznego.
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Dzień 1
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
425 kcal

Jajecznica
• Jajko 180 g, (3 sztuki)
• Pieczarki 130 g, (6.5 sztuk)
• Olej kokosowy 4 g, (1 łyżeczka)

8 min | 321 kcal, 
białko  24.2 g, 
węglowodany 5.2 g, 
tłuszcz 20.2 g

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
213 kcal

Deser rafaello

• Ugotowana kasza jaglana 40 g
• Mleko kokosowe w puszce 20 g
• Olej kokosowy 4 g, (1 łyżeczka)
• Wiórki kokosowe 6 g, (1 łyżeczka)
• Daktyle 20 g, (4 sztuki)
• Sok z cytryny 5 g, (1.67 łyżeczek)

10 min | 213 kcal, 
białko  2.3 g, 
węglowodany 25.3 g, 
tłuszcz 12.7 g

Wszystkie składniki 
zblendować do gładkiego 
kremu, przełożyć do naczynia, 
posypać górę wiórkami i 
wstawić do lodówki na 12h.

13:00 
Obiad 
610 kcal

Orientalny 
kurczak

• Pierś z kurczaka 200 g, (1 sztuka) 
• Czosnek, surowy 5 g, (1 ząbek) 
• Sok z cytryny 5 g, (1.67 łyżeczek) 
• Mielony imbir 5 g, (2.5 łyżeczki) 
• Ananas 120 g, (0.73 kawałki) 
• Miód 5 g
• Ocet winny 6 g, (1 lyzka)
• Sok z cytryny 6 g, (1 łyżka)

20 min | 343 kcal, 
białko  44.7 g, 
węglowodany 25.6 g, 
tłuszcz 4.2 g

Paseczki kurczaka włożyć 
do miski, dodać składniki 
marynaty (sól, słodka 
papryka, starty czosnek, 
5g soku z cytryny, imbir) . 
Wymieszać i odstawić na pół 
godziny lub dłużej. Do drugiej 
miski włożyć kawałki ananasa 
i dodać resztę składników 
marynaty (miód, ocet winny, 
6g soku z cytryny). Odstawić. 
Dusić kurczaka przez około 
20min. Następnie wyłożyć na 
patelnię ananasa z marynatą 
i dusić 5min. Dodać kurczaka, 
dusić dodatkowe 5min.

• Mix sałat 80 g, (1 porcja)
13.6 kcal, białko  1.12 g, 
węglowodany 3.36 g, 
tłuszcz 0.16 g

• Oliwa z oliwek 20 g, (1.54 łyżek)
177 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz 20 g

• Ugotowana kasza gryczana 75 g, (1 porcja)
76.5 kcal, białko  2.85 g, 
węglowodany 15.8 g, 
tłuszcz 0.68 g

16:00  
Podwieczorek 
203 kcal

• Migdały namoczone 35 g

2 min | 203 kcal, 
białko  7.35 g, 
węglowodany 7.35 g, 
tłuszcz 17.1 g

19:00 
Kolacja 
365 kcal

• Rukola 40 g, (2 garście)
10 kcal, białko  1.03 g, 
węglowodany 1.46 g, 
tłuszcz 0.26 g

• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)
88.4 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g,  
tłuszcz 10 g

• Suszona bazylia 2 g, (1 łyżeczka)
4.66 kcal, białko  0.46 g, 
węglowodany 0.96 g, 
tłuszcz 0.08 g

• Chleb żytni 70 g, (1 porcja)
181 kcal, białko  5.95 g, 
węglowodany 33.8 g, 
tłuszcz 2.31 g

• Twaróg półtłusty 100 g, (0.5 kostka)
81 kcal, białko  10.4 g, 
węglowodany 4.76 g, 
tłuszcz 2.27 g
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Dzień 2
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
452 kcal

• Chleb żytni 35 g, (1 porcja)
90.6 kcal, białko  2.97 g, 
węglowodany 16.9 g, 
tłuszcz 1.15 g

• Jajo na twardo/miękko 180 g, (3 sztuki)
250 kcal, białko  22.5 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz 17.5 g

• Awokado 50 g, (0.36 sztuk)
80 kcal, białko  1 g, 
węglowodany 4.26 g, 
tłuszcz 7.33 g

• Papryka czerwona słodka 100 g, (0.43 sztuk)
31 kcal, białko  0.99 g, 
węglowodany 6.03 g, 
tłuszcz 0.3 g

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
227 kcal

Koktajl 
na mleku 
ryżowym

• Mleko ryżowe 125 g
• Migdały 15 g, (1 łyżka)
• Malina mrożona 100 g
• Suszona spirulina 10 g

10 min | 227 kcal, 
białko  9.85 g, 
węglowodany 27.8 g, 
tłuszcz 8.05 g

13:00 
Obiad 
626 kcal

Łosoś 
pieczony 
w folii

• Łosoś atlantycki 200 g, (1 filet)
• Koper 4 g, (1 łyżeczka)
• Burak ćwikłowy gotowany 180 g, (1.5 cały)
• Ugotowana kasza gryczana 70 g
• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)

15 min | 626 kcal, 
białko  46.4 g, 
węglowodany 24 g, 
tłuszcz 36.7 g

Łososia zapiekać z 
koperkiem. Dodać sól i pieprz. 
Podawać z burakami i kaszą 
polaną oliwą.

16:00  
Podwieczorek 
185 kcal

• Ogórek kiszony 180 g, (3 sztuki)
21.6 kcal, białko  0.9 g, 
węglowodany 4.34 g, 
tłuszcz 0.54 g

• Orzech włoski 25 g, (1.67 łyżek)
164 kcal, białko  3.81 g, 
węglowodany 3.43 g, 
tłuszcz 16.3 g

19:00 
Kolacja 
340 kcal

Sałatka z 
batatem 
pieczonym

• Batat 100 g
• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)
• Czosnek, surowy 2.5 g, (0.5 ząbek)
• Sok z cytryny 3 g, (1 łyżeczka)
• Łosoś wędzony 50 g, (1.79 filet)
• Rukola 40 g, (2 garście)
• Papryka czerwona słodka 100 g, (0.43sztuk)

10 min | 340 kcal, 
białko  9.95 g, 
węglowodany 35.2 g, 
tłuszcz 15.5 g

Batata obrać, pociąć w 
kostkę, polać oliwą z oliwek 
z dodatkiem soli i pieprzu. 
Natrzeć przeciśniętym 
czosnkiem i piec w 180 
stopniach 20min
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Dzień 3
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
414 kcal

Jajecznica

• Jajko 180 g, (3 sztuki)
• Boczek 10 g, (1 plaster)
• Papryka czerwona słodka 100 g, (0.43sztuk)
• Olej kokosowy 4 g, (1 łyżeczka)

8 min | 414 kcal, 
białko  21.6 g, 
węglowodany 6g, 
tłuszcz 30.1 g

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
207 kcal

Ciasteczka 
owsiane

• Jabłko 50 g
• Płatki owsiane 35 g, (3.5 łyżki)
• Jajko 30 g, (0.5 sztuk)

10 min | 207 kcal, 
białko  7.1 g, 
węglowodany 32.1 g, 
tłuszcz 4.8 g

Zetrzeć małe jabłko, 
aby uzyskać 50g musu - 
poddusić w garnku. Dodać 
cynamon wedle uznania. 
Do chłodnego musu należy 
wbić jajko i dodać płatki 
owsiane i wymieszać. 
Następnie formować kulki 
wielkości orzecha włoskiego, 
spłaszczyć. Ciasteczka 
należy piec do lekkiego 
zarumienienia w 180 
stopniach około 10-12 minut.

13:00 
Obiad 
797 kcal

Pstrąg 
gotowany na 
parze

• Pstrąg 150 g
• Ugotowana kasza gryczana 70 g
• Ogórek kiszony 180 g, (3 sztuki)
• Pomidory suszone w zalewie 40 g, (2 sztuki)
• Pestki dyni 10 g, (0.07 szklanek)
• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)

15 min | 608 kcal, 
białko  46.7 g, 
węglowodany 28.5 g, 
tłuszcz 33.1 g

16:00  
Podwieczorek 
116 kcal

• Sok marchwiowy jednodniowy 300 g,  
(1 porcja)

111 kcal, białko  1.2 g, 
węglowodany 26.1 g, 
tłuszcz 0.3 g

• Migdały namoczone 15 g, (1 łyżka)  
wcześniej namoczyć minimum 6h.

2 min | 86.8 kcal, 
białko  3.15 g, 
węglowodany 3.15 g, 
tłuszcz 7.35 g

19:00 
Kolacja 
407 kcal

• Wafel ryżowy 20 g, (1 porcja)
78.4 kcal, białko  1.42 g, 
węglowodany 16.2 g, 
tłuszcz 0.86 g

• Szynka drobiowa 20 g, (1 porcja)
27.8 kcal, białko  3.26 g, 
węglowodany 0.67 g, 
tłuszcz 1.24 g

• Papryka czerwona słodka 110 g, (0.48 sztuk)
34.1 kcal, białko  1.09 g, 
węglowodany 6.63 g, 
tłuszcz 0.33 g

• Rukola 20 g, (1 garść)
5 kcal, białko  0.52 g, 
węglowodany 0.73 g, 
tłuszcz 0.13 g

• Pestki dyni 15 g, (1.5 łyżek)
83.8 kcal, białko  4.53 g, 
węglowodany 1.61 g, 
tłuszcz 7.36 g

• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)
88.4 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz10 g

• Jogurt naturalny 150 g, (1 porcja)
91.5 kcal, białko  5.21 g, 
węglowodany 6.99 g, 
tłuszcz 4.88 g
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Dzień 4
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
420 kcal

• Chleb żytni 60 g, (2 porcje)
155 kcal, białko  5.1 g, 
węglowodany 29 g, 
tłuszcz 1.98 g

• Szynka drobiowa 40 g, (2 porcje)
55.6 kcal, białko  6.52 g, 
węglowodany 1.34 g, 
tłuszcz 2.48 g

• Papryka czerwona słodka 100 g, (0.43 sztuk)
31 kcal, białko  0.99 g, 
węglowodany 6.03 g, 
tłuszcz 0.3 g

• Olej kokosowy 20 g, (1.54 łyżek)
178 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g,  
tłuszcz 19.8 g

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
215 kcal

Koktajl 
na mleku 
ryżowym

• Mleko ryżowe 100 g
• Jarmuż 40 g, (2 garście)
• Truskawka mrożona 100 g, (0.67 szklanek)
• Suszona spirulina 10 g, (1.43 łyżek)
• Siemię lniane 5 g, (1 łyżeczka)
• Migdały 10 g, (0.67 łyżek)

10 min | 215 kcal, 
białko  10.3 g, 
węglowodany 27 g, 
tłuszcz 7.7 g

13:00 
Obiad 
591 kcal

Leczo z cukinii

• Cukinia 150 g, (0.25 sztuk)
• Papryka czerwona słodka 100 g, (0.43 sztuk)
• Pomidor czerwony 100 g, (0.59 cały)
• Pieczarki 100 g
• Natka pietruszki 4 g, (1 łyżeczka)
• Schab wołowy 170 g, (0.25 kawałek)
• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)
• Ugotowana kasza jaglana 40 g
• Nasiona słonecznika 30 g, (3 łyżki)

20 min | 616 kcal, 
białko  50.3 g, 
węglowodany 32.7 g, 
tłuszcz 30.8 g

Doprawić solą i pieprzem. 
Podawać z ugotowaną kaszą 
posypaną podprażonymi 
pestkami słonecznika

16:00  
Podwieczorek 
182 kcal

• Marchew 160 g, (2 sztuki)
65.6 kcal, białko  1.49 g, 
węglowodany 15.3 g, 
tłuszcz 0.38 g

• Seler naciowy 113 g, (2.5 łodyga)
18 kcal, białko  0.78 g, 
węglowodany 3.34 g, 
tłuszcz 0.19 g

• Orzech włoski 15 g, (1 łyżka)
98.1 kcal, białko  2.28 g, 
węglowodany 2.06 g, 
tłuszcz 9.78 g

19:00 
Kolacja 
393 kcal

Duszona 
potrawka

• Pomidor w puszce 150 g, (0.63 puszka)
• Kasza jaglana 25 g
• Pestki dyni 10 g, (1 łyżka)
• Suszona bazylia 2 g, (1 łyżeczka)
• Pierś z indyka 80 g, (0.2 sztuk)
• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)

10 min | 393 kcal, 
białko  23 g, 
węglowodany 24.4 g, 
tłuszcz 21.6 g

Ugotować kaszę. Pestki dyni 
podprażyć.
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Dzień 5
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
433 kcal

Omlet

• Jajko 180 g, (3 sztuki)
• Mąka kokosowa 5 g
• Mąka jaglana 5 g, (0.5 łyżek)
• Awokado 50 g, (0.36 sztuk)
• Olej kokosowy 5 g, (0.38 łyżek)

8 min | 433 kcal, 
białko  23.5 g, 
węglowodany 8.8 g, 
tłuszcz 31.5 g

Usmażyć omlet i ułożyć na 
nim awokado.

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
192 kcal

• Kiwi 207 g, (3 sztuki)
126 kcal, białko  2.36 g, 
węglowodany 30.3 g, 
tłuszcz 1.08 g

• Orzech włoski 10 g, (0.67 łyżek)
65.4 kcal, białko  1.52 g, 
węglowodany 1.37 g, 
tłuszcz 6.52 g

13:00 
Obiad 
604 kcal

Kurczak  
w curry

• Pierś z kurczaka 200 g, (1 sztuka)
• Mleko kokosowe w puszce 80 g
• Olej rzepakowy 5 g, (0.38 łyżek)

20 min | 442 kcal, 
białko  45.6 g, 
węglowodany 2.24 g, 
tłuszcz 26 g

Marynata: mleko kokosowe 
+ do smaku curry, papryka, 
pieprz- zamieszać i 
dodać pokrojonego 
kurczaka (kurczaka można 
zamarynować dzień 
wcześniej). Zamarynowane 
mięso przygotować na oleju 
rzepakowym.

• Mix sałat 80 g, (1 porcja)
13.6 kcal, białko  1.12 g, 
węglowodany 3.36 g, 
tłuszcz 0.16 g

• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)
88.4 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz10 g

• Ugotowana komosa ryżowa 50 g, (1 porcja)
60 kcal, białko  2.2 g, 
węglowodany 10.7 g, 
tłuszcz 0.95 g

16:00  
Podwieczorek 
111 kcal

Koktajl 
na mleku 
ryżowym

• Mleko ryżowe 170 g 
• Jarmuż 40 g, (2 garście) 
• Suszona spirulina 10 g 
• Banan 80 g, (0.67 sztuk)

10 min | 200 kcal, 
białko  8.1 g, 
węglowodany 38.4 g, 
tłuszcz 0.7 g

19:00 
Kolacja 
389 kcal

Zupa krem 
cukiniowa

• Seler korzeniowy 150 g, (0.29 korzeń)
• Czosnek, surowy 5 g, (1 ząbek)
• Oliwa z oliwek 4 g, (1 łyżeczka)
• Czarnuszka 5 g, (1 łyżeczka)
• Nerkowiec 30 g, (0.86 garści

10 min | 287 kcal, 
białko  7.85 g, 
węglowodany 26.9 g, 
tłuszcz 18.6 g

Ciecierzycę ugotować. Cebulę 
pokroić i zeszklić na oleju 
rzepakowym. Pod koniec 
dodać pokrojony ząbek 
czosnku. Dodać szpinak 
i rozmrozić. Przyprawić 
solą, pieprzem, gałką 
muszkatołową. Zmieszać 
z cieciorką.

• Ugotowana komosa ryżowa 60 g, (1 porcja)
72 kcal, białko  2.64 g, 
węglowodany 12.8 g, 
tłuszcz 1.14 g

• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)
88.4 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz10 g
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Dzień 6
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
418 kcal

Jajecznica

• Jajko 180 g, (3 sztuki)
• Pomidor czerwony 150 g, (0.88 cały)
• Boczek 10 g, (1 plaster)
• Olej kokosowy 5 g, (0.38 łyżek)

8 min | 418 kcal, 
białko  21.6 g, 
węglowodany 4.5 g, 
tłuszcz 31.1 g

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
192 kcal

• Banan 120 g, (1 sztuka)

1107 kcal, 
białko  1.31 g, 
węglowodany 27.4 g, 
tłuszcz 0.4 g

• Orzech włoski 15 g, (1 łyżka)
98.1 kcal, białko  2.28 g, 
węglowodany 2.06 g, 
tłuszcz 9.78 g

13:00 
Obiad 
586 kcal

Ryba w 
pomidorach

• Łosoś atlantycki 200 g, (1 filet)
• Pomidor czerwony 170 g, (1 cały)
• Natka pietruszki 4 g, (1 łyżeczka)

10 min | 452 kcal, 
białko  40.5 g, 
węglowodany 6.1 g, 
tłuszcz 26.1 g

Wszystko ułożyć w naczyniu 
żaroodpornym.Dodać sól  
i pieprz. Piec w 180 stopniach 
przez 30min.

• Ugotowana kasza jaglana 90 g, (1 porcja)
89.1 kcal, białko  2.7 g, 
węglowodany 18.4 g, 
tłuszcz 0.72 g

• Oliwa z oliwek 5 g, (1.25 łyżeczek)
44.2 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz 5 g

16:00  
Podwieczorek 
208 kcal

• Malina 400 g, (1 porcja)
208 kcal, białko  4.8 g, 
węglowodany 47.8 g, 
tłuszcz 2.6 g

19:00 
Kolacja 
401 kcal

Kurczak w 
pomidorowym 
pesto

• Pierś z kurczaka 100 g, (0.5 sztuk)
• Pomidory suszone w zalewie 40 g
• Nasiona słonecznika 10 g
• Suszona bazylia 2 g, (1 łyżeczka)
• Ugotowana komosa ryżowa 70 g

10 min | 452 kcal, 
białko  40.5 g, 
węglowodany 6.1 g, 
tłuszcz 26.1 g

Blenderem zmiksować 
suszone pomidory ze 
słonecznikiem, dodać bazylię. 
Natrzeć fileta pesto i upiec 
w piekarniku (180 stopni 20 
minut). Podawać z komosą.

• Mix sałat 40 g, (1 porcja)
6.8 kcal, białko  0.56 g, 
węglowodany 1.68 g, 
tłuszcz 0.08 g

• Oliwa z oliwek 5g, (0.38 łyżek)
44.2 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz 5g
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Dzień 7
Posiłek Potrawa Składniki (1 Porcja) Informacje Przepis

08:00 
Śniadanie 
399 kcal

• Płatki jaglane 30 g, (3 łyżki)
108 kcal, białko  3 g, 
węglowodany 20.7 g, 
tłuszcz 1.2 g

• Migdały 20 g, (1 porcja)
116 kcal, białko  4.23 g, 
węglowodany 4.31 g, 
tłuszcz 9.99 g

• Woda 100 g, (1 porcja)
0 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz 0 g

• Awokado  100 g, (0.71 sztuk)
160 kcal, białko  2 g, 
węglowodany 8.53 g, 
tłuszcz 14.7 g

• Mleko kokosowe w puszce 50 g, (1 porcja)
98.5 kcal, białko  1 g, 
węglowodany 1.4 g, 
tłuszcz 10.7 g

10:30 
Drugie 
Śniadanie 
176 kcal

Budyń z kaszy 
jaglanej

• Ugotowana kasza jaglana 90 g 
• Malina 150 g
• Ksylitol 10 g, (2 łyżeczki)

15 min | 191 kcal, 
białko  4.2 g, 
węglowodany 44.9 g, 
tłuszcz 0.72 g

Kaszę jaglaną ugotować na 
wodzie do miękkości. Maliny 
rozdrobnić na mus blenderem 
z ksylitolem. Gorącą kaszę 
przełożyć do miski. Gotowy 
budyń przełożyć do miseczek 
i zostawić w temperaturze 
pokojowej aż wystygnie, po 
czym wstawić do lodówki.

13:00 
Obiad 
511 kcal

Indyk w curry

• Pierś z indyka 250 g, (0.63 sztuk)
• Cukinia 300 g, (0.5 sztuk)
• Mleko kokosowe 100 g, (10 łyzka)
• Oliwa z oliwek 13 g, (1 łyżka)

20 min | 590 kcal, 
białko  55.5 g, 
węglowodany 11 g, 
tłuszcz 32.5 g

Do garnka wrzucić pokrojone 
w paseczki mięso, które 
wcześniej natrzemy gałką, solą, 
pieprzem i curry. Podlać trochę 
wodą i mlekiem kokosowym, 
dusić razem z cukinią i oliwą na 
małym ogniu 20 min.

16:00  
Podwieczorek 
111 kcal

• Sok marchwiowy jednodniowy 300 g, (1 porcja)
111 kcal, białko  1.2 g, 
węglowodany 26.1 g, 
tłuszcz 0.3 g

• Migdały namoczone 15 g, (1 łyżka)  
wcześniej namoczyć minimum 6h.

2 min | 86.8 kcal, 
białko  3.15 g, 
węglowodany 3.15 g, 
tłuszcz 7.35 g

19:00 
Kolacja 
359 kcal

• Ugotowana kasza jaglana 40 g, (1 porcja)
39.6 kcal, białko  1.2 g, 
węglowodany 8.2 g, 
tłuszcz 0.32 g

• Pomidor czerwony 340 g, (2 cały)
61.2 kcal, białko  2.99 g, 
węglowodany 13.2 g, 
tłuszcz 0.68 g

• Pierś z indyka 100 g, (0.25 sztuk)
157 kcal, białko  21.9 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz 7.02 g

• Suszona bazylia 2 g, (1 łyżeczka)
4.66 kcal, białko  0.46 g, 
węglowodany 0.96 g, 
tłuszcz 0.08 g

• Oliwa z oliwek 10 g, (0.77 łyżek)
88.4 kcal, białko  0 g, 
węglowodany 0 g, 
tłuszcz 10 g


