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BURGER
Składniki na jedną porcję: 
- bułka pełnoziarnista 80g (średnia sztuka),
- chuda wołowina/kurczak/indyk 60g,
- ulubione warzywa - np. sałata, pomidor,
ogórek, szpinak 150g,
- oliwa z oliwek 10ml (2 łyżeczki) lub awokado
70g (1/2 sztuki),
- jogurt naturalny 60g (3 łyżki),
- czosnek, pieprz, szczypiorek.
Przygotowanie: 
Warzywa umyj i pokrój według uznania. Jeśli
używasz mięsa mielonego uformuj z niego
kotlet, w przypadku całego kawałka odkrój
według gramatury. Mięso podpiecz na patelni
teflonowej. Bułkę przekrój w poprzek i
podpiecz w piekarniku. Połącz jogurt z
przyprawami i oliwą (jeśli z niej korzystasz). Na
spód bułki wyłóż połowę sosu, mięso, warzywa
(w tym awokado jeśli z niego korzystasz). Górną
połowę bułki posmaruj sosem od spodu i
przykryj burgera.  

TORTILLA
Składniki na jedną porcję: 
- tortilla pełnoziarnista 60g (1 sztuka),
- mięso z piersi kurczaka/indyka 60g (1/4 piersi), 
- mąka pełnoziarnista 30g (2 łyżki),
- ulubione warzywa - np. pomidor, mix sałat,
rukola, papryka 150g,
- oliwa z oliwek 10ml (2 łyżeczki)
- jogurt naturalny 60g (3 łyżki), 
- musztarda 1 łyżeczka,
- pieprz, ulubione zioła.
Mięso pokrój w paski, obtocz w mące i podmaż
na oliwie. Jogurt połącz z musztardą i
przyprawami. Przygotuj warzywa- umyj i
pokrój. Tortille posmaruj sosem, wyłóż
warzywa, mięso, polej resztą sosu. Całość
zawiń.
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PIZZA Z TORTILLI
Składniki na jedną porcję: 
- tortilla pełnoziarnista 120g (2 sztuki),
- passata pomidorowa 120ml (ok. 4 łyżki),
- mozzarella tarta 30g, 
- chuda szynka drobiowa 30g (2 plastry),
- pieczarki 120g (6 średnich sztuk).
Przygotowanie: 
Pieczarki umyj i pokrój dowolnie, podduś na
patelni. Tortille delikatnie podpiecz na patelni z
jednej strony i odwróć. Zmniejsz temperaturę
do minimum lub na chwilę zdejmij z palnika.
Posmaruj podpieczoną stronę passatą, wyłóż
pieczarki, szynkę i posyp mozzarellą. Piecz pod
przykryciem około 3 minuty na małym ogniu
do rozpuszczenia się sera.

TACO
Składniki na jedną porcję: 
- taco/tortilla pełnoziarnista 60g (1 sztuka),
- mięso mielone z indyka/kurczaka/wołowina
60g,
- fasola czerwona konserwowa 80g,
- papryka 60g (1/4 sztuki), 
- awokado 35g (1/4 sztuki) lub oliwa z oliwek
5ml (1 łyżeczka),
- passata pomidorowa 80ml (ok. 3 łyżki),
- chilli/papryka ostra.
Fasolę przemyj wodą do pełnego zniknięcia
piany. Pokrój paprykę. Mięso z fasolą, papryką
oraz passatą podduś pod przykryciem. Dopraw
i dodaj oliwę z oliwek (jeśli z niej korzystasz).
Przyrządzony farsz wyłóż na taco i posyp
awokado (jeśli z niego korzystasz). W
przypadku kiedy wykorzystujesz tortillę
możesz ją złożyć w kształt taco i zapiec w
piekarniku lub zawinąć w nią farsz według
uznania.
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QUESADILLA
Składniki na jedną porcję: 
- tortilla pełnoziarnista 120g (2 sztuki),
- passata pomidorowa 120ml (ok. 4 łyżki),
- pierś z kurczaka/indyka 40g,
- mozzarella tarta 30g,
- ulubione warzywa - np. papryka, szpinak,
pomidorki koktajlowe 120g.
Przygotowanie: 
Tortillę wyłóż na blachę na papierze do
pieczenia. Piekarnik nagrzej do 180 stopni.
Mięso pokrój i podpiecz na patelni. Na tortillę
wyłóż passatę, pokrojone warzywa, mięso.
Posyp całość tartą mozzarellą i przykryj drugą
tortillą. dokładnie dociśnij i włóż do piekarnika
na około 15 minut.

GYROS Z PIECZONYMI ZIEMNIAKAMI
Składniki na jedną porcję: 
- mięso z piersi kurczaka/indyka 100g,
- ziemniaki 270g (3 sztuki),
- ulubione warzywa - np. mix sałat, pomidor,
ogórek 180g,
- oliwa z oliwek 15ml (3 łyżeczki),
- przyprawa do gyrosa.
Ziemniaki dokładnie umyj, wyszoruj i
podgotuj. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni.
Pokrój ziemniaki w łódeczki lub połówki i włóż
do piekarnika na około 15-20 minut. Mięso
pokrój, wymieszaj z przyprawą i oliwą,
podsmaż na patelni. Warzywa przygotuj w
dowolnej formie, np. sałatki. Podaj mięso z
warzywami i ziemniakami.
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CHILLI CON CARNE
Składniki na jedną porcję: 
- chuda wołowina/kurczak/indyk (mielone) 80g,
- passata pomidorowa 150ml (3/4 szklanki),
- brązowy ryż 50g (pół woreczka),
- fasola konserwowa 60g,
- kukurydza konserwowa 30g,
- papryka 60g (1/4 sztuki),
- oliwa z oliwek 10ml (2 łyżeczki),
- papryka chilli, pieprz, ulubione zioła.
Przygotowanie: 
Ryż ugotuj według przepisu na opakowaniu.
Na patelni podsmaż mięso na oliwie. Przepłucz
fasolę i kukurydzę, paprykę umyj i pokrój. Dodaj
warzywa do mięsa, całość zalej passatą i
dopraw. Duś wszystko razem ok 10-15 minut.
Podaj z ryżem.

PAD THAI
Składniki na jedną porcję: 
- makaron ryżowy 70g,
- krewetki 90g (1 szklanka) lub tofu 90g (1/2
opakowania),
- kiełki fasoli mung lub inne 20g,
- papryka 60g (1/4 sztuki), 
- marchewka 50g (1 sztuka),
- oliwa z oliwek 5ml (1 łyżeczka),
- orzeszki ziemne 15g lub sezam 10g (1 łyżka),
- czosnek, sos sojowy, sos teriyaki lub rybny.
Marchew i paprykę dokładnie umyj i zetrzyj na
tarce od dużych oczkach. Krewetki
(oczyszczone) lub tofu pokrojone w kostkę
podsmaż na oliwie. Dodaj warzywa, zalej
sosem, dopraw. Ugotuj makaron ryżowy i
dodaj na patelnię z resztą składników,
dokładnie wymieszaj i duś około 2 minuty.
Przełóż całość do miseczki, posyp kiełkami i
orzeszkami lub sezamem. Dietetyk Sandra Nandzik



NUGETTSY Z PIECZONYMI BATATAMI
Składniki na jedną porcję: 
- mięso z piersi kurczaka/indyka 80g, 
- mąka pełnoziarnista 15g (1 łyżka),
- bataty 240g (1 sztuka),
- mix sałat, pomidorki koktajlowe 150g,
- jogurt naturalny 60g (3 łyżki),
- oliwa z oliwek 10ml (2 łyżeczki),
- ketchup 15g (1 łyżeczka), musztarda 1 łyżeczka.
Przygotowanie: 
Bataty obierz i podgotuj. Piekarnik nagrzej do
180 stopni. Bataty pokrój w formę frytek i piecz
około 20 minut. Mięso pokrój, obtocz w mące ,
podsmaż na oliwie. Jogurt naturalny połącz z
musztardą. Przygotuj sałatkę z mixu sałat oraz
pomidorków, oliwy i dopraw dowolnie. Podaj
nuggetsy z frytkami, sałatką, sosem
jogurtowym i ketchupem.

FISH&CHIPS
Składniki na jedną porcję: 
- chuda ryba (np. dorsz) 100g,
- mąka pełnoziarnista 15g (1 łyżka),
- ziemniaki 270g (3 sztuki),
- oliwa z oliwek 15ml (3 łyżeczki),
- kapusta biała 100g, marchew 50g (1 sztuka),
- sól, pieprz, ulubione zioła.
Ziemniaki obierz, podgotuj. Piekarnik rozgrzej
do 180 stopni. Ziemniaki pokrój w formie frytek
i piecz około 15 minut. Rybę obtocz w mące,
podsmaż na oliwie. Poszatkuj kapustę i zetrzyj
na tarce marchew, połącz razem z łyżeczką
oliwy i dopraw. Rybę podaj z frytkami i
surówką.
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STEK Z TALARKAMI
Składniki na jedną porcję: 
- wołowina (polędwica, rostbef, antrykot) 90g,
- ziemniaki 360g (4 sztuki),
- ulubione warzywa 150g,
- oliwa z oliwek 10ml (2 łyżeczki),
- sól, pieprz, ulubione zioła.
Przygotowanie: 
Ziemniaki dokładnie wymyj, wyszoruj.
Podgotuj. Piekarnik nagrzej do 180 stopni.
Ziemniaki pokrój w talarki i piecz w piekarniku
około 7-10 minut. Przygotuj ulubione warzywa z
łyżeczką oliwy i ziołami, przyprawami - mogą
być w formie gotowanej, sałatki, surówki. Steka
usmaż z dodatkiem oliwy do ulubionego
stopnia wysmażenia. Podaj steka z talarkami i
warzywami.

CURRY
Składniki na jedną porcję: 
- mięso z piersi kurczaka/indyka 90g,
- ryż brązowy 50g (1/2 woreczka),
- mleczko kokosowe light 100ml (1/4 puszki),
- papryka 120g (1/2 sztuki),
- marchew 100g (2 sztuki),
- dowolne curry.
Mięso pokrój i podduś. Marchew obierz.
Paprykę i marchew pokrój w paski, dodaj do
mięsa, całość duś. Ryż ugotuj według instrukcji
na opakowaniu. Do mięsa i warzyw dodaj
mleczko kokosowe, dopraw przyprawą curry,
całość wymieszaj, podduś ok 5-10 minut. Curry
podaj z ryżem.
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ZAPIEKANKI
Składniki na jedną porcję: 
- bułka lub bagietka pełnoziarnista 80g (1
średnia sztuka),
- pieczarki 100g (5 sztuk),
- szynka drobiowa 30g (2 plastry),
- passata pomidorowa 120ml (ok. 4 łyżki),
- mozzarella tarta 60g.
Przygotowanie: 
Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Pieczarki umyj,
pokrój dowolnie i podduś na patelni. Pieczywo
przekrój w poprzek, posmaruj passatą. Wyłóż
szynkę i pieczarki, całość posyp mozzarellą.
Zapiecz w piekarniku.

BAJGEL Z ŁOSOSIEM
Składniki na jedną porcję: 
- bajgel 150g (1,5 sztuki),
- łosoś wędzony lub pieczony 50g,
- szpinak 75g (3 garści), 
- serek kanapkowy 45g (4,5 łyżeczki).
Umyj szpinak. Bajgla przekrój, posmaruj
serkiem i nałóż szpinak i łososia. Jeśli
korzystasz z łososia pieczonego, upiecz go w
folii w nagrzanym piekarniku w 180 stopniach
około 10-12 minut lub na patelni. 
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TOSTY
Składniki na jedną porcję: 
- chleb tostowy pełnoziarnisty 100g (4 kromki),
- mozzarella 60g,
- szynka chuda drobiowa 30g (2 plastry),
- ketchup 30g (2 łyżeczki).
Przygotowanie: 
Mozzarellę pokrój w plastry. Na chleb nałóż
mozzarellę, szynkę, górę przykryj kromką
pieczywa. Piecz na patelni dociskając delikatnie
do zarumienienia. Podaj z ketchupem.

FALAFEL Z PITĄ
Składniki na jedną porcję: 
- chlebek pita 70g (1 sztuka) lub tortilla 60g (1
sztuka),
- ciecierzyca 140g (7 łyżek),
- oliwa z oliwek 10ml (1 łyżka),
- mix sałat 25g, ulubione warzywa 120g,
- przyprawa curry, czosnek, ulubione zioła.
Ciecierzycę zblenduj z dodatkiem oliwy,
czosnkiem i przyprawą curry do uzyskania
jednolitej, gęstej masy. Uformuj kuleczki lub
kotleciki i podpiecz na patelni do
zarumienienia. Chlebek lub tortillę podpiecz
na patelni. Warzywa przygotuj według uznania
z ulubionymi ziołami. Falafelki podaj z
pitą/tortillą i warzywami.
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