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Odpowiednia kondycja naszego organi-

zmu uwarunkowana jest wieloma czyn-

nikami. W ostatnich czasach coraz 

większą uwagę zwraca się na jednak na 

kwestie związane z odżywianiem oraz 

aktywnością fizyczną. Prawidłowe 

odżywianie ma na celu zapewnienie 

równowagi dla naszego organizmu, 

może także być traktowane jako 

prewencja w różnego rodzaju schorze-

niach naszego organizmu. 

Jak podaje Instytut Żywności i Żywienia 

w Piramidzie zdrowego żywienia 

i aktywności fizycznej, podstawą dla 

naszych codziennych zwyczajów 

powinny stanowić ćwiczenia, ruch 

oraz ogólna sprawność intelektualna 

i fizyczna. 

Dalsze elementy piramidy dotyczą już 

odżywiania. Każdego roku IŻŻ przypo-

mina, że podstawą naszej diety 

są warzywa i owoce jedzone regular-

nie każdego dnia. Pożywienie pocho-

dzenia roślinnego dostarcza do nasze-

go organizmu wielu drogocennych 

substancji biologicznie aktywnych 

m.in. flawonoidów w których skład 

wchodzą między innymi antocyjany, a 

także witaminy. 

W odpowiednio zbilansowanej diecie 

nie możemy także zapomnieć pełno-

ziarnistym pieczywie, produktach 

mlecznych, szczególnie mlecznych 

napojach fermentowanych, a także 

białku, którego źródłem mogą być 

nasiona strączkowe lub mięso. Szczyt 

piramidy stanowią tłuszcze, które także 

nalezą do odżywczych składników 

naszego organizmu, zaleca się stoso-

wanie tłuszczy roślinnych bogatych 

w niezbędne nienasycone kwasy tłusz-

czowe (NNKT). 

Na podstawie powyższych danych 

przedstawiamy proponowaną tygo-

dniową dietę, która została stworzo-

na aby odpowiednio zbilansować 

potrzeby nasz organizmu, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem warzyw i 

owoców zawierających antocyjany. 

Mamy szczerą nadzieje, że poniżej 

przedstawiona dieta odsłoni Państwu 

nowe możliwości na wykorzystanie i 

zastosowanie w codziennym jadłospi-

sie tych cennych dla naszego organi-

zmu surowców. 
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JADŁOSPIS - dzień 1

II ŚNIADANIE

Chrupkie warzywa

(marchew, seler naciowy, kalarepa)

z sosem jogurtowym.

PODWIECZOREK

Galaretka porzeczkowa.

ŚNIADANIE

Owsianka z borówką amerykańską

i orzechami na mleku kokosowym.

OBIAD

Barszcz po ukraińsku z warzywami. 

Kotlety z ciecierzycy

z surówką z czerwonej kapusty. 

KOLACJA

Sałatka grecka z serem feta. 



JADŁOSPIS - dzień 2

II ŚNIADANIE

Sałatka owocowa

(gruszka, jabłko, ciemne

winogrono, żurawina suszona).

PODWIECZOREK

Budyń jaglany z malinami. 

ŚNIADANIE

Omlet na słodko z dżemem

z czarnej porzeczki i aronii .

OBIAD

Włoska zupa z papryką, cukinią i bakłażanem.

Falafel z ciecierzycy, ryż paraboliczny

i czerwona kapusta zasmażana z żurawiną. 

KOLACJA

Kasza jaglana z pastą paprykową. 



JADŁOSPIS - dzień 3

II ŚNIADANIE

Pudding chia

z musem borówkowym.

PODWIECZOREK

Torcik mascarpone z malinami

i biszkoptami typu „lady fingers”.

ŚNIADANIE

Pasta z tofu i ciecierzycy

na pełnoziarnistym pieczywie.

OBIAD

Krem z dyni z prażonymi pestkami słonecznika. 

Bakłażan pieczony, faszerowany

kaszą kuskus.

KOLACJA

Carpaccio z buraka z oliwą,

rozmarynową i kozim serem. 



JADŁOSPIS - dzień 4

II ŚNIADANIE

Mleczny shake

porzeczkowo - bananowy.

PODWIECZOREK

Tarta z rabarbarem.

ŚNIADANIE

Bajgle z twarożkiem

i rzodkiewką.

OBIAD

Krem z porów z czosnkowymi grzankami.

• Polędwiczka wieprzowa, purré z kapusty 

czerwonej i pieczone ziemniaczki. 

KOLACJA

Roladki z grillowanego

bakłażana z serem feta.



JADŁOSPIS - dzień 6

II ŚNIADANIE

Sok z aronii .

PODWIECZOREK

Sojowy pudding z tapioką

i żurawiną (na słodko).

ŚNIADANIE

Pełnoziarniste pieczywo, twarożek,

cebula czerwona i pomidor.

OBIAD

Zupa paprykowa z indykiem.

Naleśniki z dżemem porzeczkowym.

KOLACJA

Sałatka z rukolą pieczonym

burakiem i mozzarellą.



JADŁOSPIS - dzień 5

II ŚNIADANIE

Sałatka z pomidorków

koktajlowych, cebulki szalotki

i oliwy extra virgin.

PODWIECZOREK

Domowy kisiel truskawkowy.

ŚNIADANIE

Pełnoziarniste placuszki

z jabłkami i konfiturą z rokitnika.

OBIAD

Krem z czerwonej kapusty z prażonymi pestkami dyni .

Makaron penne z brokułem, szpinakiem i szparagami

w sosie śmietanowym,

KOLACJA

Pieczony camembert z żurawiną.



JADŁOSPIS - dzień 7

II ŚNIADANIE

Jogurt naturalny z malinami.

PODWIECZOREK

Panna cotta z sosem malinowym.

ŚNIADANIE

Parówki sojowe, pasta z ciecierzycy,

pomidor i pieczywo pełnoziarniste.

OBIAD

Zupa cebulowa.

Racuchy z jabłkami

i dżemem borówkowym.

KOLACJA

Guacamole z papryką 

i czerwoną cebulą podana na nachosach,



PROJEKT FINANSOWANY Z FUNDUSZU PROMOCJI
OWOCÓW I WARZYW

Mgr inż. Paweł Hanus:

Jego pasja do gotowania rozpoczęła się 

kilkanaście lat temu najpierw w domowym 

zaciszu następnie w renomowanych restau-

racjach w kraju i zagranicą.

Jako młody kucharz uczestniczył w konkur-

sach gastronomicznych. Poszukując odpo-

wiedzi na nurtujące pytania ukończył studia 

na kierunku Technologii Żywności i Żywienia 

Człowieka, gdzie obecnie pracuje.

W swojej pracy badawczej zajmuje się 

przetwarzaniem żywności pochodze-

nia roślinnego mającą na celu 

wytworzenie produktu o jak najlep-

szych właściwościach prozdro-

wotnych.


