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DLA KOGO JEST TEN

COOK E-BOOK 

Dla Ciebie jeśli...
chciałabyś smacznie zmienić nawyki

żywieniowe  

chciałabyś schudnąć

brak Ci pomysłów na zdrowe i lekkie

potrawy



Kilka słow o nas

                         

       Jesteśmy dietetykami z zawodu i z zamilowania. Trafiłyśmy na siebie

trochę przypadkiem, ale dzięki temu przypadkowi stworzyłyśmy zespół,

który ma Wam wiele do zaoferowania. Pracując w gabinecie z pacjentem

widzimy jak wielka jest porzeba uświadamiania, że jeść zdrowo to nie

znaczy jeść mało, niesmacznie i monotonnie. Uwierzcie lub nie, ale w

świadomości społeczeństwa słowa "zdrowa dieta" wciąż kojarzone są

przede wszystkim z ograniczeniami. Chcemy Wam pokazać, że zdrowe

przepisy w naszym wykonaniu są po prostu pyszne. Nie potrzebujecie

wyszukanych składników ani zaawansowanych umiejetnosci kulinarnych.

Potrzebna jest tylko Wasza chęć do przekonania się, że zdrowe jest

smaczne! 



Jak zacząć?  

Jak

wprowadzić

zdrowe nawyki

żywieniowe. 

Zacznij powoli. Pamiętaj, najlepsza zmiana sposobu odżywiania to

ewolucja, a nie zupełna rewolucja. Działaj stopniowo. 

1. Oceń siebie. Zastanów się co konkretnie chciałabyś zmienić np. chcę

schudnąć i zdrowo się odżywiać  

2. Wyznacz cel. Powinien on być mierzalny, sprecyzowany i określony w

czasie np. „schudnę 5kg w 2 miesiące”. 

3. Zastanów się, które aspekty Twojego odżywiania wymagają poprawy. 

4. Zacznij od zmiany jednego nawyku żywieniowego i powoli dokładaj

kolejne. 

Pamiętaj w procesie zmiany nawyków żywieniowych pomocny jest

dietetyk. Taka pomoc może zdecydowanie usprawnić i ułatwić cały

proces. Dietetyk pomoże Ci przejść przez wszystkie powyższe kroki.

Będzie pomocą nie tylko merytoryczną ale także motywacyjną. 



KANAPKI 

zdrowsze i smaczne

Jeśli Twoje ulubione śniadanie to kanapki, nie ma powodu abyś z nich rezygnowała (no

chyba że Twoja sytuacja zdrowotna wymaga ograniczenia węglowodanów w pierwszym

posiłku, jak np. u niektórych osób z insulinoopornością czy hiperinsulinizmem). Jeśli

natomiast te jednostki chorobowe są Ci obce, możesz spokojnie utrzymać kanapki w

swoim menu. Natomiast dobrze by było je delikatnie zmodyfikować tak, aby były

zdrowsze. Świetnym rozwiązaniem są pasty, w których możemy „przemycić” ogromną

porcję warzyw, a także dzięki dodatkowi oleju rzepakowego czy też lnianego, zwiększyć

zawartość w diecie kw. Tł. Omega 3. Przygotowałyśmy dla Ciebie nasze dwie ulubione

pasty. Spróbujesz? 



SMALEC ROŚLINNY

1.Cebulę z jabłkiem podsmaz na oleju do miękkości.  

2. Dodaj do odcedzonej i przepłukanej fasoli i 

przeciśniety ząbek czosnku.  

3. Wszystko razem zmiksuj na gładka masę, dodaj

przyprawy.  

Składniki na 1 porcję: 

1. Fasola - 12 łyżek 

2. Jabłko - 1 szt 

3. Cebula - pół szt. 

4. Olej rzepakowy- 1,5

łyżki 

5. Sos sojowy - 1 łyżka  

6. Czosnek - ząbek 

7. Sok cytrynowy - do

smaku 

8. Majeranek - do

smaku 

9. Papryka słodka

(mielona, wędzona) 

Fasola jest

dobrym źródłem

białka 

21,4g/100g 

1 porcja: 127,7kcal

1 porcja: 127,7kcal, B: 5 g, T: 4,2 g, W: 14,5 g, 

WW: ,1,5 F: 4 g



PASTA Z SUSZONYCH POMIDORÓW

1.Odsącz pomidory. 

2. Ugotuj jaja na twardo. 

3. Połącz wszystkie składniki w mikserze i zmiksuj na

gładką pastę. 

Składniki na 4 porcje: 

1. Suszone pomidory

(w oleju, odsączone) 

2. Jaja ugotowane na

twardo - 2 szt 

3. Czosnek - 2 ząbki 

1 porcja: 149,5kcal

1 porcja: 149,5 kcal, B: 6,2g, T: 9,8 g, W: 7,6 g, 

WW: 0,8 F: 3 g

Super szybkie!

Tylko 3

składniki



JAJA W CIEKAWYM WYDANIU

Omlety 

są świetnym rozwiązaniem zarówno

w wersji śniadania

pełnowartościowego jak  

i białkowo-tłuszczowego.  

W pierwszej wersji zjadamy je z

pieczywem lub dosypujemy do nich

płatki owsiane/otręby. 

W drugiej  wersji natomiast te

dodatki pomijamy.  

Mamy dla Ciebie propozycje na nasz

ulubiony omlet ze szpinakiem,

burakiem i serem feta. 

Myślisz, że na przygotowanie

tych muffinek potrzebujesz

dużo czasu? Nic bardziej

mylnego. Mamy dla Ciebie

ekspresowe babeczki

jajeczne. Spróbuj koniecznie.



OMLET Z BURAKIEM I SEREM FETA

1. Świeży, umyty szpinak podsmaż na patelni na odrobinie

oleju rzepakowego wraz z ząbkiem czosnku 

2. Do miski wbij jaja. Dołóż do niej podsmażony szpinak 

3.  Masę jajeczno-szpinakową przelej znów na patelnię 

4. Włóż plastry ugotowanego buraka na omlet i posyp serem

feta

Składniki na 1

porcję: 

1. 2 jaja 

2. Burak

ugotowany 1/2 szt 

3. Olej rzepakowy

1/2 yki 

4. 1 ząbek czosnku 

5. Szpinak świeży 2

garści 

6. Ser feta - 30g

1 porcja: 307,4kcal, B: 21g, T: 20g, W: 6,7g, 

WW: 0,7 F: 2,5g

1 porcja: 307,4kcal



JOGURTOWY SERNIK Z OWOCAMI

1. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Szpinak umyć, odciąć

liście od twardych łodyżek pośrodku.  

2.Liście wrzucić na wrzątek i zblanszować (trzymać we wrzątku

przez ok 3 minuty), odcedzić.  

3. Szpinak włożyć na patelnię i podgrzewać mieszając przez ok.

1 minutę aż "zwiędnie", grubo posiekać. 

4. Cebulkę posiekać. 

5.W misce roztrzepać jajka, dodać szpinak,  cebulę 

 i/lub szczypiorek. Doprawić solą i pieprzem, wymieszać

widelcem. 

5. Cztery kokilki (lub cztery wgłębienia w formie do muffinów)

wysmarować oliwą, napełnić masą, na wierzchu położyć

plasterek pomidora,  skropić i oliwą i piec przez 15 minut.

Udekorować bazylią. 

                          

                         

MUFFINY JAJECZNE

Składniki na 2 porcje: 

1. Jaja kurze całe - 3

szt.  

2. Pomidor

koktajlowy- 4 szt. 

3  Szpinak - 1 garść 

4. Oliwa - 1 łyżka 

5. Cebula - pól sztuki 

                          

                         1 PORCJA:

17 

1 porcja: 307,4kcal

1 porcja 178kcal, B:11,3 g, T: 12,5g, W: 4,2 g.



Dla tych, którzy lubią

SŁODKIE ŚNIADANIA



OWOCE POD OWSIANĄ KRUSZONKĄ

Na 3 porcje: 

Składniki na owocowy

wsad: 

gruszki 2szt 

śliwki 2szt 

morele 3szt 

2 łyżki syropu

klonowego lub z agawy 

sok z 1/2 limonki 

Składniki na owsianą

kruszonkę: 

platki owsiane 120g 

sok z 1/2 limonki 

2 łyżki syropu

klonowego lub z agawy 

2 łyżki oleju

rzepakowego 

1. Owoce kroimy w cząstki i połówki usuwając pestki.  

2. Na rozgrzaną patelnię wylewamy syrop klonowy lub z

agawy. 

3. Dodajemy sok z limonki i dokładamy owoce. 

4. Karmelizujemy owoce ok 5 min. 

5.Składniki na kruszonkę(płatki, sok z limonki, olej)

miksujemy. 

6. Do małych foremek lub jednej dużej formy układamy

skarmelizowane owoce oraz kruszonkę na wierzch. 

7. Wkładamy do piekarnika na ok. 10min na 180 stopni C. 

1 porcja: 425,7kcal B:5,3g, T:9,7g, W:76,4g 

F:5,9g

1 porcja: 425,7kcal



Klasyka od dietetyka  

OWSIANKI I JAGLANKI 

 

1. Ugotuj kaszę jaglaną, która 

wcześniej powinna być 

przepłukana ciepłą wodą (aby 

straciła goryczkę).  

2. Dodaj pozostałe składniki

1 porcja: 494kcal B:15g, T:19g, W:61g F:10g

Składniki na 1 porcję: 

1. Mleko spożywcze, 1,5 %

tłuszczu - pół szklanki 

2. Maliny - garść 

3. Kasza jaglana - 4 Łyżki  

5. Migdały w płatkach - 1

łyżka  

6.Wiórki kokosowe - 1 łyżka 

7.Śliwki suszone - 3 sztuki 

8. Kiwi - 1 sztuka

Idealna propozycja dla

osób aktywnych

fizycznie

1 porcja: 494kcal



Klasyka od dietetyka  

OWSIANKI I JAGLANKI 

 
Jeśli nie spożywasz mleka 

 i owsiankę przygotowujesz

na wodzie, dodaj do niej

koniecznie mak lub sezam,

składniki które są bogate w

wapń

1. Ugotuj płatki na mleku krowim/ roślinnym

lub * wodzie  

2. Wyłóż do miseczki. 

3. Dołóż owoce i orzechy. 

4. Posyp makiem

Składniki na 1 porcję: 

1. Mleko np. ryżowe 200ml 

2. Maliny 0,5 garści 

3. Płatki owsiane 4 łyżki 

4. Orzechy nerkowca 1 łyżka 

5. Mak 1 łyżka 

6. Morela 1 szt
1 porcja:415 kcal, B: 10g, T: 16g, W: 56g, 

WW: 5,5 F:9g

1 porcja:415 kcal



PO ŚNIADANIU, NA  

PRZEKĄSKĘ POLECAJĄ SIĘ 

KOKTAJLE



CZERWONY KOKTAJL ANTYOKSYDACYJNY

1porcja: 236,4kcal

Skladniki na 1

porcję: 

Jagody - garść 

Jogurt naturalny

-120g 

Maliny -garść 

Porzeczki czarne -

garść 

Otręby -1 łyżka 

Nasiona

chia/siemię lniane

- 2 łyżeczki 1porcja: 236,4kcal, B: 8,9g, T: 7,3g, W: 24,5g 

F:14,4g, WW:2,4

Wszyskie składniki zmiksuj w blenderze. W razie

konieczności rozcieńcz wodą mineralną



ŻÓŁTY KOKTAJL Z NISKIM IG

Skladniki na 1

porcję: 

Pomarańcza -1/2

szt 

Jabłko -1/2 szt 

Cytryna -1szt 

Otręby -1 łyżka 

Ksylitol - 1 łyżeczka

Wszystkie składniki zmiksuj w blenderze. W razie

konieczności rozcieńcz wodą mineralną

1porcja: 139,8kcal

1porcja: 139,8kcal, B: 2,7g, T: 1g, W: 26,3g F:7,3g,

WW:2,6



ZIELONY KOKTAJL WZMACNIAJACY

Skladniki: 

Pomarańcza - 1szt 

"Mleko" ryżowe

-0,5szklanki 

Banan - 1szt 

Cytryna - 1szt 

Szpinak świeży - 2 garści 

Pietruszka liście - 3

łyżeczki

Wszystkie składniki zmiksuj w blenderze. W razie

konieczności rozcieńcz wodą mineralną.

1porcja: 321kcal, B: 6,1g, T: 2,5g, W: 64,6g 

1porcja: 321kcal 



Nasze ulubione ciacha 

Na weekend czy na spotkanie ze znajomymi

możesz przygotować pyszne ciasto w

zdrowszym i lżejszym wydaniu. Mamy dla

Ciebie nasze sprawdzone przepisy.



1. Twaróg miksujemy z ksylitolem. 

2. Jajka ubijamy na pianę i miksujemy z przesiana maką. 

3. Do masy dodajemy powoli miksując:  serek i  jogurt. 

4. Konsystencja powinna być półpłynna, jeśli będzie zbyt 

rzadka dodajemy więcej mąki. 

5. Przekadamy masę do formy wyscielonej papierem 

lub nasmarowanej masłem. Wrzucamy dowolne swieze 

owoce. 

6. Pieczemy w 180 stopniach 15 minut potem 

 zmniejszamy temp. do 120 i pieczemy jeszcze 1,5 h. 

                         

                         1 PORCJA: 167kcal, B:9,9 g, T: 6,7,0g, W: 16,7 g. 

Składniki(na 10 porcji): 

1.Jogurt grecki -500 g 

2. Serek naturalny do 

smarowania (lekki) 

-250 g. 

3.Jaja kurze całe -4 szt 

4. Ser twarogowy 

chudy -150 g 

5. Maka ziemniaczana 

4 lyzki 

6. Ksylitol- 7 łyżek 

7. Brzoskwinia - 1 szt. 

8. Maliny- garść

JOGURTOWY SERNIK Z OWOCAMI

1 porcja : 167kcal



KAKAOWA ROLADA Z KREMEM STRACIATELLA

1. Białka ubijamy ze szczypta soli. 

2. Dodajemy ksylitol cały czas miksując 

3.Stopniowo dodajemy żółtka. 

4.  Stopniowo dodajemy także mąkę, kakao  

i proszek do pieczenia delikatnie miksując 

5. Wylewamy masę na blachę wyłożoną  

papierem do pieczenia. 

6. Pieczemy 15min w 160stopniach. 

7. Wyciągamy upieczoną ciepłą masę  

i zwijamy w roladę. Odkładamy na bok.  

* Można oba zrolowane końce umieścić w szklankach  

tak aby nie rozwijały się 

8. Przygotowujemy krem. (Mleczko musi być  

gęste i chłodzone w lodówce minimum 24h. ). Miksujemy 

mleczko kokosowe wraz z ksylitolem  Dodajemy stratą 

czekoladę i delikatnie całość mieszamy. 

9. Rozwijamy roladę, smarujemy kremem, rozrzucamy 

odrobine owoców np. pokrojone w kostkę mango i 

zwijamy ponownie. 

10.  Chłodzimy w lodówce.  

                         1 PORCJA: 134kcal, B:3,3 g, T: 8,0g, W: 12 g. 

Składniki(na 10 porcji): 

1. Mleczko kokosowe 

 12% 400g 

2. Jaja kurze całe 3szt 

3. Ksylitol 3 łyżki 

4.Gorzka czekolada 

 6 kostek 

5. Mąka orkiszowa  

(w wersji bezglutenowej  

mąka ryżowa) 2 łyżki 

6. Mąka ziemniaczana  

1 łyżka 

7. Kakao proszek 1 łyżka 

8. Proszek do pieczenia 

 1 łyżeczka 

9. Sól szczypta 

10. Dowolny owoc 

 np 1/2 mango

1 porcja : 134kcal



MAKOWE MUFFINKI 

1.W misie miksera ubijamy białka (można dodać szczyptę 

soli). 

2.Następnie dodajemy ksylitol dalej miksując. 

3.Osobno mieszamy mąkę z makiem i proszkiem do 

pieczenia. 

4. Łączymy składniki suche z białkami oraz olejem. 

5. Przelewamy ciasto do foremek sylikonowych lub 

papierowych. 

6. Pieczemy ok. 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 

stopni Celsjusza bez termoobiegu. 

7. Podaj z dodatkiem świeżego owocu np. z pomarańczą 

1 PORCJA: 266kcal, B:8,2 g, T: 16,2,g, W: 19 g, F:5g, ww: 2 

Składniki na 8 

muffinek: 

1 szklanka mąki 

pszennej 

pełnoziarnistej lub 

orkiszowej 

1 szklanka maku 

3/4 szklanki ksylitolu 

1/3 szklanki oleju 

rzepakowego 

6 białek z dużych jajek 

2 łyżeczki proszku do 

pieczenia

1 porcja : 266kcal

Mak to bardzo dobre 

zrodlo wapnia. 

Zawiera 1266mg/100g 



Życzymy Ci smacznego! 

 Mamy nadzieję, że

skorzystasz także z

kolejnych części naszych

cook e-bookow, nad którymi

aktualnie pracujemy :)


