
 
Dzień 1  
Przed posiłkiem 1 łyżka octu jabłkowego z dodatkiem 100ml ciepłej wody.  
Śniadanie: B:40g T:45g W:8g  
Sałatka z grillowanym indykiem i awokado  
Awokado 70 Sałata 30 Jaja kurze 2sztuki Mięso z piersi indyka bez skóry 150 Pomidor 100 Ogórek 60 Cebula 30 Masło extra 15 Oliwa z oliwek 15  
Przygotowanie: Awokado oraz warzywa pokroić w drobną kostkę, indyka grillować na maśle klarowanym, całość wymieszać , dodać ugotowane jajo starte na tarce. Polać oliwą z 

oliwek z dodatkiem czosnku oraz ostrej papryki.  
Obiad: B:48g T:20g W:43g  
Grillowana pierś z kurczaka z gotowanymi batatami i kiszonym ogórkiem  
Mięso z piersi kurczaka bez skóry 150 olej kokosowy 20 Batat 200 Ogórek kiszony 100  
Przygotowanie: Bataty ugotować we wrzącej wodzie. Kurczaka grillować na patelni z dodatkiem ulubionych przypraw, podawać z kiszonymi ogórkami.  
Kolacja: B:29g T:20g W:67g  
Betaina HCL – 1 tabletka  
ALA – 3 kapsułki, 1800mg  
Sałatka z wędzonym łososiem  
Ryż biały 70 Łosoś wędzony – dziki, atlantycki. 150 Masło extra 10 Papryka czerwona 50 Sałata 30 Pomidor 100 Cebula 30  
Przygotowanie: Ryż ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, dodać łososia pokrojonego w kostkę, dodać warzywa, całość wymieszać z oliwą z dodatkiem ziół prowansal-

skich , soku z cytryny oraz czosnku  
Dzień 2  
Przed posiłkiem 1 łyżka octu jabłkowego z dodatkiem 100ml ciepłej wody. Przed śniadaniem Forskolina – ekstrakt 4 – 6 mg  
Śniadanie: B:26g T:38g W:8g  
W trakcie posiłku: 1 tabletka Betaina HCL plus pepsyna  
Po posiłku – 5tyś JM Vit D3, 5tyś JM vit A w formie retinolu, 350 – 400mcg K2  
Omlet z warzywami na mleku kokosowym  
Jaja kurze całe 210 Masło extra 15 Szpinak 30 mleko kokosowe 50 Cukinia 70 Cebula 30  
Przygotowanie: Warzywa pokroić w talarki, dusić na maśle klarowanym przez 5 - 7 minut, dodać jaja wymieszane z mlekiem kokosowym i odrobiną curry. Całość trzymać pod 

przykryciem do otrzymania konsystencji omletu.  
1,5h po śniadaniu 2 tabletki Orange Triad  

Obiad: B:50g T:30g W:33g 

Grillowana pierś z kurczaka z gotowanymi batatami i kiszonym ogórkiem 

Mięso z piersi indyka bez skóry 200 Kasza gryczana 70 Pieczarka uprawna, świeża 200 Masło klarowane 15 mleko kokosowe 100 

Przygotowanie: Kaszę ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pieczarki dusić na patelni z dodatkiem soli, pieprzu, ostrej papryki i kurkumy przez 5 minut, 
dodać indyka pokrojonego w kostkę, dusić przez 7 minut, następnie dodać mleko kokosowe. Całość dusić przez 15 - 20 minut. 

Kolacja: B:31g T:15g W:81g 

Kasza jaglana na słodko duszona w mleku kokosowym z malinami oraz porcją odżywki białkowej 

Kasza jaglana 70 mleko kokosowe 50 Daktyle suszone 30 Maliny 150 Białko 30 

Przygotowanie: Kaszę jaglaną ugotować w 40ml mleka kokosowego oraz 150ml wody z dodatkiem malin oraz 2g erytrytolu, dodać odrobinę białka wymieszanego 
z 10ml mleka kokosowego, posypać daktylami, całość podawać razem. 

Dzień 3 

Przed posiłkiem 1 łyżka octu jabłkowego z dodatkiem 100ml ciepłej wody. Przed śniadaniem Forskolina – ekstrakt 4 – 6 mg 

Śniadanie: B:31g T:47g W:36g 

Shake 



Awokado 50 mleko kokosowe 100 Wiórki kokosowe 15 Banan 70 Maliny 100 Żółtko jaja kurzego 30 Białko 30 

Przygotowanie: Wymieszać wszystkie składniki w blenderze 

Obiad: B:37g T:26g W:11g 

Betaina HCL – 1 tabletka 

ALA – 3 kapsułki, 1800mg 

Wołowina w sosie sojowym bezglutenowym z warzywami 

Wołowina 150 Por 60 Papryka czerwona 100 Marchew 100 Sałata 100 Sałata 50 Masło extra 15 Sos sojowy bezglutenowy 5 

Przygotowanie: Warzywa pokroić w cienkie paski, dusić na maśle klarowanym z dodatkiem curry, soli, pieprzy, słodkie i ostrej papryki, po 10 minutach dodać 
wołowinę marynowaną w sosie sojowym z dodatkiem curry i odrobiny mleka kokosowego. Dusić przez 10 minut, dodać pędy bambusa oraz kiełki, dusić przez 25 – 
30 minut w zależności od miękkości wołowiny. 

Kolacja: B:47g T:11g W:71g 

Sałatka z grillowanym kurczakiem i prażonym słonecznikiem 

Mięso z piersi indyka bez skóry 200 Pomidor suszony 70 Sałata 30 Ogórek 50 Rzodkiewka 30 Oliwa z oliwek 10 Makaron ryżowy 70 

Przygotowanie: Kurczaka pokroić w cienkie paski, grillować na patelni z dodatkiem ulubionych przypraw. Warzywa pokroić w drobną kostkę, całość polać oliwą z 
oliwek z dodatkiem ziół prowansalskich. Wymieszać z makaronem ryżowym. 


