
 

DIETA 1500 KALORII 
 

DZIEŃ I 
ŚNIADANIE   
Kanapki z wędliną i kiełkami lub twarożek z warzywami i orzechami 
 
II ŚNIADANIE   
Lekka sałatka, lub mandarynki 3 szt. 
 
OBIAD             
Kurczak duszony z pieczarkami na ryżu brązowym 
 
PODWIECZOREK 
Koktajl pomarańczowy z nutą imbirową 
 
KOLACJA         
Sałatka z tuńczykiem  
 
 

 DZIEŃ II 
ŚNIADANIE    
Kanapki z wędzonym łososiem lub owsianka z owocami i orzechami 
 
II ŚNIADANIE   
Kanapki z papryką lub jabłko 
 
OBIAD             
Pieczony pstrąg z puree ziemniaczanym i sałatką z groszku i kukurydzy 
 
PODWIECZOREK   
Ser camembert z winogronami 
 
KOLACJA         
Kanapki z wędliną i świeżymi warzywami 
 
 

  DZIEŃ III 
ŚNIADANIE     
Serek twarogowy z rzodkiewką i szczypiorkiem z bułeczką graham 
 
II ŚNIADANIE   
Roladki z szynki gotowanej serwowane ze szparagami na liściu sałaty 
 
OBIAD               
Cieciorka w sosie szpinakowym z ryżem basmati 
 



PODWIECZOREK     
Koktajl malinowy 
 
KOLACJA         
Sałatka grecka z oliwkami i serem feta 
 
 

 DZIEŃ IV 
ŚNIADANIE     
Płatki owsiane z owocami na mleku lub kanapki z wędliną i ogórkiem kiszonym 
 
II ŚNIADANIE   
Sałatka z rukolą, pomidorkiem koktajlowym, cząstkami papryki podawana z chrupkim pieczywem                              
 
OBIAD               
Wołowina duszona z pomidorami i bakłażanem z kaszą gryczaną 
 
PODWIECZOREK        
Serek ziarnisty z brzoskwinią   
 
KOLACJA          
Sałatka z papryką konserwową lub gruszka 
 

 

DZIEŃ V 
ŚNIADANIE    
Pasta łososiowa ze świeżym ogórkiem podana z pumperniklem 
 
II ŚNIADANIE   
Sałatka jarzynowa light   
 
OBIAD              
Cukinia zapiekana z kurczakiem i kaszą kuskus 
 
PODWIECZOREK     
Koktajl mango 
 
KOLACJA         
Sałatka z brokułami czerwoną papryką połączona z brązowym ryżem 

 
 

DZIEŃ VI 
ŚNIADANIE      
Twarożek z warzywami sezonowymi z pieczywem chrupkim 
 
II ŚNIADANIE   
Sałatka z zielonym groszkiem lub pomarańcza 
 
OBIAD               
Indyk duszony z warzywami 
 
PODWIECZOREK  
Jabłko pieczone polane jogurtem naturalnym 
 



KOLACJA         
Sałatka z otrębami z warzywami i kiełkami skropiona sokiem z cytryny 

 
 

DZIEŃ VII 
ŚNIADANIE      
Płatki kukurydziane na mleku z orzechami lub kanapki z tuńczykiem i pomidorem 
  
II ŚNIADANIE   
Sałatka z kapustą pekińską lub winogrona 
 
OBIAD               
Placuszki z kukurydzy podane z łososiem wędzonym i aromatycznym jogurtem z lekką sałatką 
 
PODWIECZOREK    
Koktajl owocowy 
 
KOLACJA            
Tortilla z grillowanym kurczakiem, z dodatkiem mozzarelli i karbowanej sałaty 
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