
 

DIETA WEGETARIAŃSKA 
 

DZIEŃ I 
ŚNIADANIE     
Pasta z serka twarogowego z suszonymi pomidorkami, z pieczywem chrupkim na zielonej sałacie 
 
II ŚNIADANIE     
Sałatka z płatków owsianych na bazie jogurtu naturalnego z sezamem i suszoną wiśnią 
 
OBIAD              
Pulpety z kaszy jęczmiennej z sałatką ziemniaczaną z roszponką 
 
PODWIECZOREK 
Sałatka owocowa z nutą mięty 
 
KOLACJA         
Grillowana papryka , pomidor , cukinia, zapiekane z żółtym serem 
 
 

DZIEŃ II 
ŚNIADANIE      
Puszysty omlet z pieczarkami, cząstkami papryki i pestkami dyni 
 
II ŚNIADANIE     
Sałatka śródziemnomorska 
 
OBIAD                
Krem z groszku z dodatkiem świeżej mięty 
 
PODWIECZOREK       
Jabłko zapiekane z miodem z nutą cynamonu 
 
KOLACJA           
Sałatka z rukolą i siemieniem lnianym  

 

 
DZIEŃ III 

ŚNIADANIE       
Serek naturalny ze szczypiorkiem i rzodkiewką z pieczywem razowym 
 
II ŚNIADANIE     
Mix sałat z awokado z pokruszonymi orzechami i sezamem 
 
OBIAD                
Leczo wegetariańskie z brązowym ryżem 
 



PODWIECZOREK         
Brzoskwinie z jeżynową pianką 
 
KOLACJA          
Sałatka warzywna z grillowanym łososiem 

 
 

DZIEŃ IV 
ŚNIADANIE      
Pasztet sojowy podany ze świeżym ogórkiem pomidorem koktajlowym z dodatkiem chleba 
razowego 
 
II ŚNIADANIE     
Serek wiejski z kawałkami jabłka polany miodem 
 
OBIAD                 
Kotlet sojowy podany na kaszy kuskus z duszonymi frytkami z marchewki   
 
PODWIECZOREK           
Budyń waniliowy z sosem owocowym 
 
KOLACJA            
Sałatka z tofu, winogron, orzechów włoskich i rodzynek z sosem cytrynowym 

 
 

DZIEŃ V 
ŚNIADANIE        
Sałatka z serem białym z suszonymi pomidorami 
 
II ŚNIADANIE        
Kanapka z pastą z ciecierzycy 
 
OBIAD                  
Parowany filet z morszczuka w bukiecie warzywna 
 
PODWIECZOREK    
Sałatka z owoców cytrusowych z dodatkiem orzechów nerkowca 
 
KOLACJA             
Kosteczki wędzonego żółtego sera z mieszanką warzyw z sosem czosnkowym 

 
 

DZIEŃ VI 
ŚNIADANIE        
Plasterki wędliny sojowej z sałatką z selera i kukurydzy 
 
II ŚNIADANIE         
Twarożek z ogórkiem i koperkiem 
 
OBIAD                  
Risotto z ryżu brązowego z fasolką szparagową 
 
PODWIECZOREK       
Cząstki świeżego ananasa z listkami mięty 



KOLACJA             
Zielone knedle polane sosem orzechowym 

 
 

DZIEŃ VII          
ŚNIADANIE        
Sałatka cypryjska z pieczywem graham 
 
II ŚNIADANIE           
Serek wiejski z rzodkiewką i szczypiorkiem 
 
OBIAD                  
Łosoś pieczony z musztardą z brokułami, fasolką szparagową 
 
PODWIECZOREK       
Szarlotka z kruszonką  
 
KOLACJA             
Mieszanka warzyw ułożona na kaszy kuskus polana sosem ziołowym                    
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIETA KOMFORT 
www.dietakomfort.pl 

Tel. 505 735 367 
Mail: biuro@dietakomfort.pl  
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