
 

DIETA 1000 KALORII 
 

DZIEŃ I 
ŚNIADANIE       
Pełnoziarniste pieczywo z chudym serem pomidorem i sałatą 
 
II ŚNIADANIE        
Sałatka z truskawkami, fetą i prosciutto posypana świeżymi ziołami 
 
OBIAD                
Kurczak otoczony gotowanymi warzywami z razowym makaronem 
 
PODWIECZOREK   
Koktajl z banana, pietruszki i cytryny 
 
KOLACJA           
Sałatka ze szpinakiem suszonym pomidorem serem feta i ziarnami słonecznika 
 
 

DZIEŃ II 
ŚNIADANIE       
Pasta serowo- pomidorowa z cząstkami papryki podana na pieczywie ryżowym 
 
II ŚNIADANIE        
Sałatka z awokado pomidorów i rukoli 
 
OBIAD                 
Łosoś z brokułem i marchewką 
 
PODWIECZOREK     
Jabłko zapiekane z miodem z nutą cynamonu 
 
KOLACJA                 
Sałatka z pora, ogórka kiszonego, groszku konserwowego pieczywo chrupkie 
 
 

DZIEŃ III 
ŚNIADANIE      
Bułeczka pełnoziarnista z masłem, szynką gotowaną i świeżym ogórkiem 
 
II ŚNIADANIE        
Jogurt naturalny z kawałkami pomarańcza 
 
OBIAD              
Pierś z indyka przyprawiona ziołami , gotowana na parze z dodatkiem kalafiora i brokuły 
 



PODWIECZOREK    
Ciasteczko owsiane 
 
KOLACJA      
Sałatka z tuńczykiem , ugotowanym ryżem brązowym na liściu kapusty pekińskiej 

 
 

DZIEŃ IV 
ŚNIADANIE     
Płatki czekoladowe zalane jogurtem naturalnym z mandarynką 
 
II ŚNIADANIE        
Filiżanka zupy pomidorowej z ryżem 
 
OBIAD              
Tajska sałatka z kurczakiem 
 
PODWIECZOREK    
Napój z miodem, świeżą miętą i nasionami CHIA 
 
KOLACJA              
Plaster rolady z łososia i szpinaku skropiony sokiem z cytryny  
 
 

DZIEŃ V 
ŚNIADANIE    
Jajko na twardo z sosem jogurtowo szczypiorkowym z roszponką, wafel ryżowy 
 
II ŚNIADANIE        
Serek wiejski z kawałkami nektarynki posypany sezamem 
 
OBIAD              
Parowany filet z morszczuka w bukiecie warzyw   
 
PODWIECZOREK   
Kolorowa sałatka owocowa z prażonymi migdałami 
 
KOLACJA         
Sałatka z cykorią, pomidorem ze świeżą bazylią 
 
 

DZIEŃ VI 
ŚNIADANIE     
Razowe tosty z szynką, serem żółtym i ananasem zapiekane 
 
II ŚNIADANIE        
Twarożek z plasterkami rzodkiewki i cząstkami papryki 
 
OBIAD               
Risotto z ryżu brązowego z fasolką szparagową 
 
PODWIECZOREK    
Ciasto marchewkowe 
 



KOLACJA          
Tarta ze szpinakiem i kozim serem z sosem pomidorowo ziołowym 
 
 

DZIEŃ VII 
ŚNIADANIE      
Omlet ze szparagami na liściu sałaty 
 
II ŚNIADANIE        
Jogurt naturalny z zatopionymi świeżymi owocami posypany płatkami gorzkiej czekolady 
 
OBIAD                
Pierś kurczaka nadziewana szpinakiem i fetą, surówka z czerwonej kapusty 
 
PODWIECZOREK   
Szarlotka z kruszonką 
 
KOLACJA           
Plasterki wędliny ze świeżymi warzywami i pieczywem chrupkim 
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