
ODŻYWIANIE
"W DROGĘ"

E-BOOK



Śniadanie

II śniadanie

Dzień 1 - Żabka

Lunch

Obiad

Kolacja

Wszystkie produkty z dnia pierwszego znajdziesz
w Żabce!



Śniadanie

450 Kcal

Owsianka z orzechami

Dodatek tłuszczu
(orzechów) i białka

(jogurtu) obniży indeks
glikemiczny



II Śniadanie

250 Kcal

Smoothie z orzechami

Łatwym i szybkim
posiłkiem do zabrania
jest koktajl. Pamiętaj

aby miał 100% owoców i
był bez dodatku cukru!



Lunch

270 Kcal

Sałatka z kurczakiem i pomidorkami

Kupując gotową sałatkę, pamiętaj aby
zwrócić uwagę na skład sosu - unikaj

tych na bazie majonezu i śmietany!
Niewskazany jest również dodatek
syropu glukozowo-fruktozowego



Obiad
Kurczak z ryżem w sosie słodko-kwaśnym i

świeżymi warzywami

490 Kcal

Zwróć uwagę na ilość
warzyw w gotoym obiedzie.
Jeśli jest ich mało pamiętaj o
dodatkowej porcji sałatki lub

surówki. 



Serek z warzywami
Kolacja

300 Kcal

Mitem jest by nie jeść  pieczywa
na kolację. Pamiętaj by wybierać
pieczywo pełnoziarniste - taka

kompozycja posiłku pozwoli Ci na
lepszy sen.



Dzień 2 - Lidl
Wszystkie produkty z dnia drugiego znajdziesz w

Lidlu!

Śniadanie

III śniadanie

Lunch

Obiad

Kolacja



Śniadanie
Kanapka z pastą warzywną i pomidorkami

2-3 łyżki pasty (1/3
słoiczka)

300 Kcal

Grahamka

Pół kubeczka

Na rynku jest obecnie dużo
past warzywnych. Jeśli w

Twojej diecie brakuje
warzyw jest to idealne
rozwiązanie dla Ciebie!



Świeże warzywa z pastą warzywną i waflami
jaglanymi

II śniadanie

2 łyżki pasty

250 Kcal

Jeśli nie masz czasu na
przygotowanie posiłku, kup
produkty, które możesz
wykorzystać w różnych

daniach.



Lunchbox z kurczakiem i parmezanem, pomidorki
Lunch

Pół kubeczka pomidorków

350 Kcal

Nie zapominaj o
dodatkowej porcji

warzyw!



Zupa krem + kasza z warzywami w sosie

470 Kcal

Obiad

Zupa krem stanowi źródło
warzyw w tym posiłku.
Pamiętaj, że nie zawsze
muszą to być świeże

warzywa



Sałatka z tuńczykiem

300 Kcal

Kolacja



Dzień 3 - Biedronka
Wszystkie produkty z dnia trzeciego znajdziesz w

Biedronce!

Śniadanie

Obiad

II śniadanie

Podwieczorek

Kolacja



Śniadanie
Kanapka z hummusem, warzywa

1 łyżka hummusu -
 1/4 opakowania

1/4 opakowania
pomidorków

300kcal



II śniadanie
Kefir z bananem, orzechy

Banan cieszy się złą sławą w dietach
odchudzających. Jednak w

prawidłowo zbilansowanym posiłku-
czyli w towarzystwie białka (kefiru) i
tłusczu (orzechów) możesz sobie na

niego pozwolić.
370kcal



Obiad
Zupa krem, Kaszotto

Wybieraj zupy z dobrym
składem - bez dodatku

substancji konserwujących

550kcal



Podwieczorek
Jabłko, orzechy

łyżka orzechów

porcja owoców

Owoce jedzone samodzielnie
nie są polecane - warto
dodać do takiego posiłku

orzechy

220 kcal



Kanapka z guacamole i szynką
Kolacja

Plaster wędliny

1 łyżka guacamole

Wędliny pakowane mają często
lepszy skład niż te kupowane

na wagę. Możesz go sprawdzić
na etykiecie - im krótszy tym

lepszy.

300kcal



Dzień 4 - Wegański

Śniadanie

II śniadanie

Lunch

Obiad

Kolacja



Warzywa z pastą warzywną, grahamka

Ogórek, marchew, papryka
3 łyżki pasty

Śniadanie

300 Kcal



Jogurt kokosowy z bananem, orzechami i
płatkami

II śniadanie

350 Kcal



Sałatka z kaszą bulgur i hummusem, pomidorki
Lunch

350 Kcal



Burger warzywny
Obiad

Jeszcze więcej warzyw

480 Kcal



Kolacja
Ciecierzyca z curry

300 Kcal

Ze względu na mniejszą ilość
białka w produktach
wegańskich wybieraj
produkty różnorodne!


