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Postanowiłaś się odchudzić? Szukasz diety dla siebie? Boisz się jednak, że 
zaproponowany przez dietetyka jadłospis będzie dla Ciebie nieodpowiedni? 
 
Oczywiście każdy dietetyk powinien dążyć do tego, by w taki sposób ułożyć 
dietę, by odpowiadała Twoim indywidualnym potrzebom żywieniowym i była 
spójna z prowadzonym przez Ciebie stylem życia. 
 
A jednak, jeśli z jakichś względów boisz się zaryzykować inwestowanie w 
indywidualną konsultację i spersonalizowany jadłospis, teraz możesz 
przetestować kilka przykładowych przepisów z moich diet. Wówczas 
zdecydujesz, czy taki sposób odżywiania jest dla Ciebie odpowiedni. 
 
Pamiętaj jednak, że jest to tylko propozycja, która nie uwzględnia: 
 
- jednostek chorobowych, 
 
- indywidualnych preferencji, 
 
- rzeczywistego zapotrzebowanie kalorycznego, zredukowanego 
o ilość kalorii bezpieczną dla prawidłowego procesu odchudzania. 
 
Przedstawiony przeze mnie jadłospis uwzględnia 16 propozycji w ramach 
4 głównych posiłków, a także kilka pomysłów na drobne przekąski. W 
efekcie zaproponowana przeze mnie dieta może Ci wystarczyć na tydzień, 
lub nawet dłużej, jeśli należysz do osób, którym powtarzane potrawy się nie 
nudzą   . 
 
Wartość energetyczna dziennej diety wynosi ok. 1500 kalorii i jest 
odpowiednia dla większości odchudzających się osób. A jednak może się 
okazać, że ta kaloryczność jest dla ciebie zbyt duża, albo zbyt mała- 
zwłaszcza kiedy cierpisz na otyłość. 
 
Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu indywidualnego zapotrzebowania 
kalorycznego niezbędnego do redukcji wagi, skontaktuj się ze mną. 
 
Tymczasem zapraszam Cię do testowania.
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Owsianka czekoladowa z owocami 
1 mała pomarańcza (150g) lub mały banan (120g) 
150 g mleka 
2 małe kostki gorzkiej czekolady (ok. 70%) 
5 łyżek płatków owsianych 
Płatki owsiane i mleko zagotować. Dodać czekoladę i odstawić na 15 minut pod 
przykryciem. Pomarańczę lub banana pokroić w kostkę. Wymieszać składniki. 
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Owsianka bananowo- kokosowa 
1 mały banan (120g) 
150 g mleka 
1 łyżka wiórków kokosowych 
5 łyżek płatków owsianych 
Płatki owsiane i mleko zagotować. Dodać pokrojonego banana, wiórki i odstawić na 
ok. 15 minut pod przykryciem. 
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Jajecznica z warzywami

2 jajka najlepiej z wolnego chowu 
½ małej cebuli (ok. 30g) 
¼  papryki (ok. 40g) 
2-3 plastry cukinii (ok. 50g ) 
1 łyżka płaska masła klarowanego lub oliwy z oliwek 
1 kromka chleba żytniego na zakwasie 
Na łyżeczce masła klarowanego lub oliwy z oliwek podsmażyć warzywa pokrojone w 
kosteczkę. Dodać resztę tłuszczu i jajka, mieszając od czasu do czasu białko, aby 
przyspieszyć proces jego ścięcia. Przykryć na chwilę i pozostawić na małym gazie. 
Kontrolować stopień wysmażenia jajek, tak aby żółtko pozostało półpłynne. Przyprawić 
wedle uznania. Zjeść z 
chlebem. 
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2 jajka średniej wielkości 
najlepiej z wolnego chowu 
2 kromki chleba żytniego na 
zakwasie 
2 łyżeczki masła (ok. 10 g) 
dowolne warzywo: 1/2 
papryki, pomidor, ogórki 
kiszone lub rzodkiewki 
 
 
 

Jajka gotowane 
na miękko 

Zagotować w małym garnuszku wodę. Na wrzącą wodę wrzucić ostrożnie jajka (jeśli są 
zimne można je wcześniej wypłukać w ciepłej wodzie). Nastawić minutnik i odmierzyć 
4,5-5 minut od momentu wrzucenia na wrzątek. Pozostawić na średnim ogniu/ 
temperaturze grzałki. Chleb posmarować cienko masłem (ok 5 g na kromkę). Jajka 
zjeść z chlebem i dowolnymi warzywami. 
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Wrap (omlet) z szynką 

1 duże jajko 
1 łyżka zimnej wody 
2 łyżki (20 g) mąki 
Łyżeczka oliwy z oliwek 
Ulubione zioła, sól 
Nadzienie: 
2 łyżki serka śmietankowego typu Philadelphia/Turek/Twój Smak (50g) 
40 g chudej szynki 
Sałata/ roszponka/rukola 
Kawałek papryki (ok. 30-40g) 
Jajko roztrzepać z woda i mąką, dodać przyprawy. Usmażyć cienki omlet na patelni 
wysmarowanej oliwą. Posmarować serkiem, na to ułożyć porwaną sałatę, pokrojoną w 
kostkę paprykę i plastry szynki. Zwinąć bardzo ciasno i przekroić na pół. Jeśli wrap 
zabieramy na wynos, każdą część zwinąć w 
folię spożywczą. 
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Deser waniliowy z kaszą i owocami 

50 g dowolnych owoców: kiwi, truskawki, 
jagody, pomarańcza 
1/2 dojrzałego dużego banana (ok. 100g) 
3 łyżki ugotowanej kaszy jaglanej (ok. 90g) 
ok. 70g (1/2 opakowania) dobrej jakości 
serka waniliowego homogenizowanego (np. z 
Piątnicy lub Mlekovity) 
2 łyżki jogurtu naturalnego 
Kaszę wymieszać razem z serkiem. Pokroić 
banana i wybrane owoce. Układać w słoiku 
lub małym pojemniku warstwami, zaczynając 
od kaszy jaglanej. Polać jogurtem i 
udekorować owocami. 
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Sałatka z wędzonym łososiem, rukolą i fetą
50 g wędzonego łososia 
50 g sera feta półtłustego 
50 g rukoli (może być miks sałat z rukolą) 
½ papryki 
100g pomidorków koktajlowych 
20g oliwek czarnych 
opcjonalnie kilka piórek czerwonej cebuli 
Wingret: 1 łyżeczka soku z cytryny lub octu  jabłkowego, ½ łyżeczki musztardy, 1 
łyżeczka oliwy z oliwek , 1/2 łyżeczki ksylitolu/miodu, sól, ulubione zioła do sałatek 
W naczyniu ułożyć sałatę, pokrojone warzywa oraz rozdrobnionego łososia i fetę. W 
małym słoiczku połączyć składniki sosu (wstrząsać kilka chwil). Sałatkę polać sosem 
winegret przed samym podaniem. 
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1 bułka żytnia 
50 g sera żółtego 
pomidor (lub pomidorki koktajlowe) ok. 100 g 

Bułka z żółtym serem 
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Na przekąskę wybieramy jedną z poniższych pozycji: 

duże jabłko,
grejpfrut,
pomarańcza,
mały banan,
10 migdałów,
12 orzechów laskowych,
4 cale lub 8 połówek orzechów włoskich,
10 orzechów nerkowców,
2 łyżki prażonych ziaren słonecznika lub dyni,
ok. 100 g suszonych moreli,
mały jogurt naturalny (150g),
wafel ryżowy z łyżeczką niskosłodzonej konfitury lub miodu. 
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Kurczak w sosie słodko- kwaśnym – 2 porcje 
200 g piersi z kurczaka (najlepiej z wolnego wybiegu) 

1 cebula 

1 marchew (ok. 50g) 

¼  papryki 

1  łyżeczka oliwy z oliwek 

1 łyżka koncentratu pomidorowego 

1 łyżeczka nieoczyszczonego cukru trzcinowego lub ksylitolu 

1 łyżeczka sosu sojowego, sól, pieprz, papryka ostra do smaku 

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej 

Kurczaka pokroić w mniejszą kostkę. Osypać solą, pieprzem, papryką ostrą, polać oliwą i 

odstawić na kilka chwil. Umyć i obrać warzywa. Paprykę pokroić w paseczki, marchew w słupki, 

cebulę w piórka. 

Rozgrzać patelnię, wyłożyć na nią mięso wraz z marynatą. Po chwili dorzucić warzywa. Podlać 

ok. 0,5 szklanki wody, przykryć i dusić ok. 10 minut. Pod koniec dodać koncentrat i pozostałe 

przyprawy. W małym naczyniu rozrobić mąkę ziemniaczaną z małą ilością wody. Wlać na 

patelnię, wymieszać i doprowadzić do wrzenia. Gdyby sos był za gęsty podlać wodą. 

Doprawić jeśli będzie jeszcze taka potrzeba 

Ześć z 1/2 woreczka ryżu jaśminowego, parabolicznego lub brązowego na porcję. 
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Roladki z cukinii z indykiem – 2 porcje 
nieduża cukinia- 200 g 

260g mięsa mielonego indyczego z udźca bez skóry 

przyprawy: sól, pieprz, papryka słodka i ostra, ulubione zioła do drobiu (np. oregano lub bazylia) 

mała cebula 

ząbek czosnku 

ok. 250 g krojonych pomidorów (mogą być z puszki) 

1 łyżeczka oliwy 

Cukinię pokroić wzdłuż na cienkie paseczki (najłatwiej wychodzi to za pomocą obieraczki do 

jarzyn). Przygotować 8 pasków- jeśli niektóre są za cienkie lub za wąskie użyć dwóch na jedną 

roladkę. Pozostałe pokroić w kosteczkę. Mięso przyprawić i dokładnie wyrobić z posiekaną 

połową cebuli. Podzielić na 8 części (ok. 35 g). Każdą rozłożyć cienko na plastrach cukinii na ¾ 

długości i zwinąć w roladkę. Spiąć wykałaczką. Niezbyt duży rondel rozgrzać, wlać na niego 

oliwę, podsmażyć pozostała cebulę z czosnkiem a po chwili dodać pomidory i pokrojona w 

kosteczkę cukinię, przyprawić solą, pieprzem i oregano. Po ok. 5 minutach smażenia ułożyć na 

pomidorach roladki i dusić pod przykryciem ok. 10-15 minut. Podzielić na 2 porcje (po 4 roladki). 

Podawać z wytworzonym sosem, a także dodatkami (ok. 100 g ugotowanej kaszy jaglanej lub 

innej ulubionej na porcję). 
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Pełnoziarniste świderki z brokułem i pieczarkami- 2 porcje 
140 g makaronu pełnoziarnistego świderki  
200 g pomidorów np. krojone z puszki 
1 ząbek czosnku 
½ cebuli 
100 g brokuła (może być mrożony) 
80 g pieczarek 
1 łyżka oliwy z oliwek 
Sól, pieprz, papryka ostra, oregano, bazylia, szczypta cukru 
Makaron gotujemy zgodnie z instrukcją. 
W między czasie cebulę i czosnek drobno siekamy. Podsmażamy chwilkę na oliwie 
razem z pokrojonymi pieczarkami. Dodajemy pokrojone pomidory (jeśli używamy 
świeżych warto wcześniej je sparzyć i pozbawić skórki) oraz rozdrobnione różyczki 
brokułów (powinny być nieduże). Dusimy pod przykryciem ok. 10 minut. 
Odkrywamy przykrywkę i odparowujemy nadmiar płynu. Dorzucamy osączony makaron i 
przyprawiamy wedle uznania. 
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Gęsta zupa pomidorowa z mięsnymi kuleczkami- 2 porcje
120 g mięsa mielonego z szynki wieprzowej- zmielone samodzielnie (gotowe mięsa 
mielone są zazwyczaj bardzo tłuste) 
200 g pomidorów z puszki 
60 g ryżu brązowego 
1 marchewka 
15 g selera 
Łyżeczka koncentratu pomidorowego 
50 g fasolki szparagowej (może być mrożona) 
Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, tymianek, papryka mielona słodka i chili, 
pieprz, sól, 
W małym garnku zagotować ok. 600 ml wody. Wrzucić liść laurowy, ziele angielskie, 1 
łyżeczkę soli, ryż. Po ok. 10 minutach dorzucić starte na tarce marchew i seler. W 
między czasie przyprawić mięso pozostałymi przyprawami i wrzucić do zupy malutkie 
kuleczki. Do zupy dołożyć pomidory, fasolkę i przecier. Gotować ok. 10 minut. 
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Ryżowy pudding z jabłkiem, kokosem i migdałami 
Ok. 90 g ugotowanego ryżu (np. jaśminowy, lub zwykły biały, czyli ok. 30 g przed 
gotowaniem, najlepiej gotować nie w woreczku, dodając 2 miarki wody na miarkę 
ryżu) 
100 ml mleka (jeśli krowie to 2%) 
1 niezbyt duże jabłko (120g) 
1 łyżka wiórków kokosowych 
Ok. 7 g migdałów lub płatków migdałowych (łyżeczka) 
Ryż zalać mlekiem podgotować chwilę pod przykryciem po czym odstawić na min. 
10 minut. W tym czasie jabłko zetrzeć na tarce i uprażyć w osobnym garnuszku lub 
pokroić w ósemki i sparować w parowarze lub specjalnym sitku do gotowania na 
parze, po czym rozgnieść je widelcem. Do ryżu dodać jabłko. Posypać wiórkami i 
posiekanymi migdałami. Spożywać na ciepło. 
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Grzanki z grahamki z serem i pieczarkami

1 grahamka 
4 pieczarki 
Pół łyżeczki oliwy z oliwek 
2 małe plasterki sera (30 g łącznie) 
Pomidor 
Na połowie łyżeczki oliwy obsmażyć pieczarki pokrojone w plastry. Bułkę opiec 
chwilę w nagrzanym piekarniku. Lekko chrupiąca bułkę obłożyć pieczarkami i serem, 
zapiec aż do rozpuszczenia sera. 
Zjeść z pomidorem. 
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150 g jogurtu naturalnego 
1 dojrzały banan (waga ze skórą 
ok.200g) 
1 łyżeczka kakao 
3 suszone śliwki 
Wszystkie składniki zmiksować w 
blenderze kielichowym (śliwkę 
wcześniej posiekać nożem). 

Koktajl śliwka w czekoladzie 

Koktajl z awokado, banana i kiwi 
½ dojrzałego awokado (całe z pestką 
waży ok. 210 g) 
½ dojrzałego banana (waga ze skórą 
ok. 100 g) 
1 dojrzałe kiwi 
200 g kefiru 
Wszystkie składniki umyć, obrać i 
wymieszać w blenderze kielichowym. 



Dietetyk 

Magdalena Mickiewicz- Kulesza 

Białystok, ul. Zwycięstwa 16/11 

tel: 66 44 92 123 

www.facebook.com/HolisticMiD/

Jeśli potrzebujesz  
spersonalizowanej 

diety, wsparcia i 
motywacji w 
odchudzaniu 

lub masz jakiekolwiek 
wątpliwości odnośnie 
zdrowego stylu życia, 
skontaktuj się ze mną 

:) 


