
 

 

Przykładowe dania z pomysłami na 19 dni 

ŚNIADANIE białkowo – 
tłuszczowe bez glutenu (BT) 

OBIAD (mięso + warzywa  - 
wersja najbardziej doskonała) 
u mnie z małym dodatkiem 
węgli 

KOLACJA – węglowodany – 
warzywa, pełnoziarniste 
produkty bez mięsa 

Szakszuka Kasza/ ryż, gulasz plus ogórki 
kiszone/ kapusta kiszona/ 
surówki 

Kasza z warzywami 

Fritatta z piekarnika Chińszczyzna z woka z 
makaronem ryżowym 

Ryż z warzywami 

Jajecznica – moja ulubiona 
wersja to ta z porem oraz 
suszonymi pomidorami 

Sos słodko-kwaśny i ryż Makaron z woka z warzywami 

Omlet na słodko lub wytrawnie Mielone, komosa ryżowa i 
sałatka 

Ryż na słodko na mleku 
kokosowym z bananem 

Jajka pod każdą postacią + 
warzywa 

Mięso z piekarnika plus 
pieczone warzywa 

Pieczone warzywa 

Jajko zapiekane w awokado z 
dodatkiem łososia  

Gołąbki z sosem pomidorowym 
lub pieczarkowym 

Zupy z dodatkiem kasz, 
ziemniaków itd 

Ciepła kiełbaska z sałatką 
grecką 

Ryba plus makaron z warzyw 
plus sałatka 

Chlebek bananowy 

Jajeczne muffinki Burgery warzywne z dodatkami  Racuchy  

Dla osób jedzących nabiał – 
serki z warzywami 

Makaron tagiatelle z pesto  Chleb z warzywami  

Sałatka z fetą i łososiem 
wędzonym 

Kokosowy Dhal na bazie 
czerwonej soczewicy (wersja 
wege) 

Kasza jaglana z jabłkiem i 
cynamonem 

Tatar z wędzonego łososia Zupy kremy  Placuszki pieczone z kalafiora 

Jajka w koszulce z gotowanymi 
szparagami 

Gołąbki w wersji wege z kaszą 
gryczaną i pieczarkami 

Placki z kaszy jaglanej i 
ziemniaków ale ruskie  

Parówki z warzywami – ps. 
Mam na myśli naprawdę dobry 
skład parówek 

Indyk nadziewany szpinakiem, 
podany z kaszą i zieloną sałatką 

Leczo warzywne  

Bezglutenowe naleśniki 
białkowo – tłuszczowe (mąka 
kasztanowa, jajko, mleko 
kokosowe) 

Szaszłyki rybne lub z mięsem Warzywne burgery  

Bezglutenowe gofry z rybą i 
awokado 

Zapiekanki z mięsem Risotto  

Ryba plus warzywa  Leczo  Pieczony kalafior  

Omlet na słodko Bigos Sałatki z dodatkiem 
pełnoziarnistych produktów  

Chleb gryczany z masłem, 
mięsem i warzywami  

Flaczki Zapiekanki warzywne 

Naleśniki gryczane bez maki 
pszennej 

Różnego rodzaju rolady z 
warzywami 

Pierogi w wersji wege  

 

 


