
Poniedziałek

Śniadanie 7.30-8.00 
2 łyżki stołowe płatków owsianych 20-24 g
2 łyżki stołowe płatków jęczmiennych 20 g
2 łyżki otrąb 8-12 g
Mleko 2%/maślanka/kefir 200-250ml
10 sztuk skrojonych do zupki truskawek
Kawa i/lub herbata czarna bez cukru (1 kubek) lub sok 1-dniowy  250-300 ml

II śniadanie 10.30 – 11.00
Jogurt naturalny 200-250 g
10-15 sztuk czereśni 50-100 g 
Herbata owocowa/zielona bez cukru 250 ml (1 kubek)

Trening 13.00-14.30 – podczas można spożywać wodę 300-500 ml

Posiłek potreningowy 14.30-15.00
Napój węglowodanowy (do ustalenia jaki) – ilość uzależniona od rodzaju treningu
Woda 300-500 ml w zależności od temperatury i strat potu

Lunch 15.00 – 15.30
Makaron wstążki z kurczakiem 300 g
Herbata bez cukru i/lub woda i/lub sok pomidorowy  300-500ml

Składniki na 1 dzień – można zrobić również na wtorek:
 30-40g makaronu wstążki tagliatelle (1/10 opakowania) 
 1/3-1/4 małej cukinii 80-100 g 
 3-4 różyczki brokuł 80-100 g 
 1/3 piersi z kurczaka 100-150 g 
 2-3 łyżki jogurtu naturalnego 40-60 g 
 pieprz, sól, przyprawa do gyrosa, zioła prowansalskie 
 ½ małego ząbka czosnku 
 1 łyżka oliwy 10-12 g
 Posiekana świeża mięta (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Makaron ugotować al. dente i odcedzić. Brokuły i cukinię (pokrojoną w plasterki) ugotować tak,  
aby delikatnie zmiękły.  Pierś z  kurczaka pokroić w kostkę, posypać przyprawą do gyrosa,  solą i 
pieprzem, a następnie usmażyć na odrobinie oliwy. Jogurt wymieszać ze zmiażdżonym czosnkiem i 
przyprawami prowansalskimi, a następnie z odcedzonym makaronem. Dodać warzywa i mięso oraz 
posiekaną miętę. Doprawić do smaku pieprzem i solą.

Podwieczorek 17.30-18.00 
6 małych lub 4 większe morelki 200-250 g 
Kawa i/lub herbata zielona lub czerwona Pu-erh bez cukru 250-300 ml (1 kubek)



Kolacja 20.00-20.30
2 kromki ciemnego pieczywa 60-70 g 
Rukola/sałata na pieczywo
2 plastry żółtego sera 40 g
Sałatka (wszystko pokroić i wymieszać): 

 Szpinak lub sałata 4-5 liści
 1 mały pomidor 100-130g
 Feta 1/3 opakowania 50 g
 1 łyżka oliwy w oliwek 10-12 g
 1/3 natki pietruszki 10-15 g
 Bazylia, oregano, estragon (ewentualnie sól)

Herbata zielona lub czarna bez cukru 250-300 ml lub sok pomidorowy 250-300 ml

Podjadanie wieczorne 21.30-22.00 – około 60-90 minut po kolacji 
300-400 g truskawek 
Herbata zielona 250 ml bez cukru (1 kubek)

W ciągu dnia woda według zapotrzebowania 


