
Nutella z awokado i bananów. Banalnie prosta

Do zrobienia kremu potrzebne nam jest:
• jedno dojrzałe awokado (ważne żeby było naprawdę miękkie)
• dwa dojrzałe banany (w żadnym wypadku nie te zielone i twarde)
• łyżka miodu lub zamiennie ksylitol
• dwie łyżki kakao

Obrane awokado mieszamy z resztą składników i miksujemy na gładką masę. Smarujemy 
pieczywo i traktujemy jako nutella na kanapkę  albo układamy z owocami, płatkami 
migdałowymi 
 Smacznego.

 

Wartość odżywcza 100g 
Kcal- 149
B-1,5
T-7g
W-15,9
Bł- 1,8

Przepis na: FIT PIZZA (z kalafiora)

Składniki:
Ciasto:

• 1 większy kalafior
• 1 jajko
• 5-10 dag żółtego sera



• Szczypta oregano, ziół prowansalskich, papryki słodkiej
• Sól, pieprz

Dodatki:

• 3 łyżeczki koncentratu pomidorowego
• 10 dag startego żółtego sera np. mozzarelli
• Kilka plasterków szynki
• 10 dag papryki
• Rukola
• Zioła prowansalskie

Krok 1 
• Kalafior kroimy (bez tych twardych części) na deseczce. U mnie wyszło ok 600 g 

drobno pokrojonego kalafiora

Krok 2 

• Rozdrabniamy w malakserze, termom iksie lub na upartego w blenderze na kształt 
sypkiego białego ryżu. W garnku zagotowujemy około ¾ szklanki wody. Wrzucamy 
rozdrobniony kalafior i gotujemy na małym ogniu przez około 15 minut. Odstawiamy 
na chwilkę do ostygnięcia.

Krok 3
• Odcedzamy kalafior z nadmiaru wody najpierw za pomocą sitka.

Krok 4
• Później wykładamy na szmatkę i dociskamy ręką wyciskając nadmiar wody 

(zaskakująco będzie dużo tej wody).

Krok 5
•  Odciśnięty kalafior przekładamy do garnka, dodajemy jajko, starty ser i przyprawy. 

Mieszamy za pomocą łyżki.

Krok 6
• Piekarnik  nagrzewamy  do 190  stopni.  Blaszkę  smarujemy  oliwą.  Nasze  ciasto 

nakładamy na blaszkę. 

Krok 7
• Formujemy z ciasta  okrąg (masa będzie  dość sypka,  a nie zwarta  jak w tradycyjnej 

pizzy drożdżowej więc się proszę nie przejmować). 
Krok 8



• Podpiekamy nasz spód przez około 20 minut. Wyjmujemy, nakładamy pozostałe 
składniki i ponownie pieczemy przez około 10 minut. Posypujemy świeżą  rukolą. 
Smacznego!

Wartość odżywcza ½ porcji – ( ¼  blaszki) 
Kcal-486
B-39,2
T-29
W-21,7
Bł-8,4
WW- 1,3

Zdrowe, jaglane kulki rafaello
  Łącznie: 45 min                       Liczba porcji: 25

Składniki:

• 3/4 szklanki kaszy jaglanej
• 3/4 szklanki wiórków kokosowych
• 5 łyżek cukru pudru lub ksylitolu
• 2 łyżki mleka kokosowego
• ok. 30g całych migdałów



• opcjonalnie : 3 kostki białej czekolady
• dodatkowo: 1/2 szklanki wiórków kokosowych do obtoczenia kulek

Wykonanie:

Kaszę jaglaną gotujemy w garnku wraz z 2,5 szklankami wody oraz mleczkiem kokosowym. 

Ważne aby kasza całkowicie wchłonęła wodę. Migdały zalewamy gorącą wodą, wtedy łupka 

zdecydowanie łatwiej zacznie od nich odchodzić. Gdy ugotowana kasza lekko przestygnie 

to dodajemy do niej wiórki kokosowe, posiekane migdały, cukier puder oraz opcjonalnie 

starte 3 kostki białej czekolady. Wszystko mieszamy za pomocą łyżki, blendujemy na jasną 

masę, wstawiamy do zamrażalnika na 20 minut, by kulki się ładniej formowały. Z zimnej masy 

jaglanej formujemy rękami kulki, które następnie należy obtoczyć w wiórkach kokosowych. 

Polecam gotowe kuleczki włożyć do lodówki na minimum godzinkę Smacznego!

Wartość odżywcza  1 porcji
Kcal- 66
B-1,2
T-4,4
W-5,3
Bł-0,8
WW-0.45

: Fit kakaowe placki owsiane
  Łącznie: 10 min

Składniki:

• 1 jajko
• 80 g jabłka (ok. 1/2 sztuki)
• 30 g płatków owsianych błyskawicznych (3 łyżki)
• 2 g kakao (niecała łyżeczka)
• 15 g mąki pszennej (1,5 łyżki)
• szczypta cynamonu



• Krok 1 
• Jabłka należy obrać i zetrzeć na tarce na grubych oczkach. W misce wymieszać jajko, 

płatki, mąkę, cynamon, szczyptę soli i jabłka.

• Krok 2 
• Nakładać na rozgrzaną patelnię w kształt okrągłych placuszków i podsmażyć z obu 

stron. 

Wartość energetyczna ( wszystkich ciastek -5 sztuk)
Kcal- 296
B-12,7
T-7,9
w-46,9
Bł-5,2
WW-4 

Puding jaglany ok.  10 porcji 
Składniki na ok. 1 litr budyniu
2 szklanki mleka roślinnego( może być krowie lub kozie)
 1 szklanka kaszy jaglanej (suchej)
3 łyżki syropu z agawy ( może być inny słód np.: ksylitol )
2 łyżki delikatnego tłuszczu ( olej kokosowy, masło roślinne))
1 łyżka przyprawy do piernika 1 szklanka malin lub truskawek
3 sztuki kiwi
Garść płatków migdałowych

Sposób przygotowania:
Do rondelka z grubym dnem wlać mleko oraz pozostałe składniki na budyń ( mleko, kasza 
jaglana, przyprawy, syrop). Kaszę gotujemy na małym ogniu około 25 minut , nie mieszamy
W tym samym czasie obieramy truskawki, kiwi.
Blendujemy osobno owoce, dodajemy słód do smaku. Prażymy płatki migdałowe na suchej 
patelni, do czasu zarumienienia migdałów. Kiedy odpowiednio zgęstnieje spróbować , czy na 
pewno kasza jest miękka i wyłączyć.
Ugotowana kaszę odstawiamy do ostygnięcia, potem blendujemy, dodając olej. Budyń 
powinien mieć gładka, jedwabistą konsystencję.



Gotowy budyń rozlewamy do salaterek w kolejności : najpierw warstwa budyniu, potem kiwi, 
następnie warstwa budyniu i na to warstwa musu malinowego lub truskawkowego, na górze 
posypujemy płatkami, możemy udekorować mięto.

Wartość odżywcza:

1 porcji:
Kcal- 184 
B-4,5
T-8,1
W-24,2
Bł-2,0 WW-2,2
Energetyczne kanapki z chleba pełnoziarnistego z humusem i paprykarzem 
warzywnym.
Pasta paprykarz:
1 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej
3 niedużych  marchewek
2 cebule
2 czubate łyżki koncentratu pomidorowego
2 liście laurowe, 3 ziarenek ziela angielskiego
Czerwona świeża papryka podsmażona
1 czubate łyżeczki słodkiej papryki
1/8 łyżeczki chili lub ostrej papryki 
1,5-2 łyżki sosu sojowego, sól , pieprz, olej
Przygotowanie pasty paprykarz:
Na patelni rozgrzać olej. Cebulę pokroić w drobno, marchewkę zetrzeć na grubych oczkach 

tarki i smażyć z liściem laurowym oraz zielem angielskim. Co kilka minut mieszać , zdjąć z 

patelni kiedy cebula będzie szklista a marchewka miękka. Wyłowić liście i  ziele angielskie z 

patelni , odstawić całość do przestudzenia. Przesmażyć paprykę. Przestudzona kaszę jaglaną 

połączyć z warzywami. Dodać słodka paprykę, chili, sos sojowy oraz sól  i pieprz.



Wszystko krótko zmiksować ręcznym blenderem, , żeby pasta dalej miała wyczuwalne 

kawałki kaszy oraz warzyw.  Doprawić do smaku solą i pieprzem a następnie odstawić do 

przestudzenia do lodówki.

Wartość odżywcza całej wykonanej porcji:
E-447,5 kcal W-82g
B-15,3g Bł-13,9
T-8,4g WW- 6,8

Humus:
1 puszki ciecierzycy 
1/2 szklanka jasnej pasty Tahiti
1,5 łyżki soku z cytryny
2małe ząbki czosnku
1/4 szklanki bardzo zimnej wody, sól do posypania: dobra oliwa, posiekana pietruszka, słodka 
papryka
Przygotowanie humusu:
Cieciorkę wyjąć z puszek, opłukać, odcedzić. Przełożyć do naczynia blendera, dodać taninę, 
sól, sok z cytryny i czosnek i wszystko zmiksować na bardzo gładką pastę. Blendować około 
2-3 minuty – pasta powinna być aksamitna bez grudek.
Do gęstej sezamowo- ciecierzycowej pasty dodawać powoli lodowata wodę cały czas 
miksując. Humus zmieni kolor i nabierze aksamitnej konsystencji. Ucierać humus przez 
kolejne 2-3 minuty lub do momentu aż woda idealnie połączy się z pastą i całość zmieni się w 
jasny, gładki krem.
Przełożyć gotowy humus do miski i posypać ulubionymi dodatkami: posiekana pietruszka, 
słodka papryka. Przechowywać szczelnie zamknięty w lodówce do 5 dni .
Można pokroić w słupki marchewkę, kalarepkę. Chleb pełnoziarnisty pokroić  w trójkąty , 
obłożyć pastami i udekorować warzywami.



Wartość odżywcza całej porcji:
Wartość energetyczna- 1109 kcal W-49,4
B- 47,9g Bł- 30,8
T-77,6g WW-1,8
Lody truskawkowe:
Jogurt , truskawki, miód ( lub ksylitol do smaku)

Mrożone truskawki 300g( świeże tylko wcześniej zmrozić),miksujemy z jogurtem greckim 

400ml, dodajemy łyżkę miodu lub ksylitolu do smaku. Następnie wkładamy do zamrażarki na 

co najmniej 1,5 h

Wartość odżywcza ( z porcji wychodzi ok. 6 sztuk) 

Wartość odżywcza 1 porcji:

Kcal- 99,6

B-2,9

T-6,1 

W- 9,5

Bł- 1 

WW-8,4



Tortilla pełnoziarnista z serkiem almette i papryką

Składniki:

– 2 pszenne tortille (placki)

– 1opakowanie serka kanapkowego  np. Almette, Piątnica (150g)

– 1 łyżka jogurtu greckiego 

– 1 ząbek czosnku

– kilka plastrów wędliny ( 3 średnie )

– kilka plastrów sera żółtego (2-3 średnie)

– kilka liści sałaty lodowej

– 1 czerwona papryka

– pół ogórka zielonego

– sól, pieprz

Dodatkowo:

– wykałaczki (opcjonalnie)

– pomidorki koktajlowe do dekoracji

 Serek wymieszać w miseczce z majonezem, dodać ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę, szczyptę 

soli i pieprzu. Warzywa umyć. Paprykę pokroić w paski, usunąć gniazda nasienne. Ogórka obrać ze 

skórki także pokroić w paski. Placek tortilli posmarować połową serka, na to położyć plastry wędliny i 

sera żółtego

Następnie na jednej połowie ułożyć sałatę oraz paprykę i ogórka. Zawijać ciasno tortillę, zaczynając od 

strony sałaty. Z drugim plackiem postąpić tak samo.

Tortille owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na 2 godziny.



Po  tym  czasie  odwinąć  tortille  z  folii  i  ostrym  nożem  kroić  na  proste  bądź  ukośne  ok.2,5 

centymetrowe kawałki. Można wpiąć w każdy wykałaczkę. Ułożyć tortille na półmisku. Udekorować 

pomidorkami koktajlowymi i natką pietruszki. Podawać wcześniej schłodzone na przyjęciach.

Smacznego!

Wartość energetyczna 1 tortilli:

Kcal- 723 

B-36,1g

T-45,6g

W-43,1g

Bł-6,9g

WW-3,6 

Nawodnienie:
Naturalne izotoniki, które mogą stanowić świetne uzupełnienie energii podczas ćwiczeń. 
Doskonałe na gorące  dni, kiedy wraz z potem tracimy mikroelementy. Dodatek warzyw, 
owoców oraz  zielonych listków idealnie uzupełni zbilansowana dietę w ciągu dnia.
Składniki:
- 1,5 l wody 
½ pomarańczy pokrojona w plastry, ½ soku z pomarańczy, sok z ½ cytryny



- kilka truskawek
-1 świeży ogórek 
- listki mięty 
-łyżka miodu na dzbanek
Sposób przygotowania:
Przygotowujemy dwa rodzaje wód.
1.Woda o smaku cytrynowym:
Wlewamy wodę do dzbanków. Cytryna i pomarańcze – wyciskamy sok w ręcznej wyciskarce 
do wody w równych ilościach. Dodajemy łyżkę miodu. Umyte owoce kroimy na plastry lub 
cząstki wkładamy do dzbanków. Na koniec aromatyzujemy wodę listkami mięty.

2. Woda ogórkowa.
Woda – rozlewamy do dzbanków. Warzywa i owoce – ogórki kroimy na plastry, wyciskamy 
sok z cytryny i dodajemy do wody. Miód- dodajemy łyżkę miodu do każdego dzbanka. Miętę 
dodajemy do wszystkich dzbanków po kilka listków.
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