
 Przykład Panacea

Omlet z brokułami 1 porcja

Kurczak po staropolsku 1 porcja

Kurczak po staropolsku 1 porcja

Twarogowa pasta groszkowa 1 porcja

 Składniki:

Jaja kurze całe - 2 sztuki (120 g)
Brokuł - 1/3 sztuki (150 g)
Szczypiorek - 1/4 sztuki (5 g)
Masło klarowane SM Mlekovita - 2/3 łyżeczki (5 g)
Mleko 2% OSM - 1/8 szklanki (10 ml)
Płatki owsiane - 1/6 szklanki (20 g)
Pomidor koktajlowy - 5 sztuk (100 g)

 Przygotowanie:

Jajka roztrzepać z mlekiem i zmielonymi płatkami, przyprawić solą. Na patelni
rozgrzać masło i wyłożyć różyczki ugotowanych brokułów. Następnie wylać na
patelnię masę jajeczną. Zmniejszyć ogień i przykryć pokrywką. Odczekać jak masa
jajeczna zetnie się (nie wymaga przewracania). Pod koniec wyłożyć przekrojone
pomidory koktajlowe, posypać szczypiorkiem i świeżo zmielonym pieprzem.
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 JADŁOSPIS

 12.11.2018 (Poniedziałek)

 08:00 Śniadanie

 12:00 Obiad

 16:00 Obiad

 20:00 Kolacja

 Omlet z brokułami (1 PORCJA)



 Przykład Panacea

 Składniki:

Mąka żytnia, typ 720 - 3/4 łyżki (10 g)
Cebula - 2/3 sztuki (60 g)
Szczypiorek - 1/2 sztuki (10 g)
Filet z piersi z kurczaka Sokołów - 3/4 sztuki (150 g)
Kasza gryczana niepalona Tesco - 1/4 szklanki (50 g)
Masło klarowane SM Mlekovita - 1 i 1/4 łyżeczki (10 g)
Musztarda bez dodatku cukru - 3 łyżeczki (30 g)
Papryka zielona - 1/2 sztuki (70 g)
Papryka żółta - 1/2 sztuki (70 g)
Pieczarka uprawna - 6 sztuk (120 g)

 Przygotowanie:

Umyć i oczyścić filet z kurczaka, poporcjować. Mąkę wymieszać z solą, pieprzem,
papryką słodką, kminkiem, kurkumą, kozieradką, cynamonem, gałką muszkatołową
oraz papryką ostrą (według preferencji). Mięso obtoczyć w przyprawach i podsmażyć
na maśle klarowanym z obu stron. Przełożyć do naczynia żaroodpornego i
posmarować musztardą. Cebulę pokroić w talarki, pieczarki i paprykę pokroić w paski
i odparować na patelni bez dodatku tłuszczu. Następnie przyprawić solą, pieprzem i
wyłożyć na mięso w naczyniu żaroodpornym. Całość zapiec w piekarniku nagrzanym
do 180ᵒC, ok. 15 min. Na koniec posypać szczypiorkiem.
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 JADŁOSPIS

 Kurczak po staropolsku (1 PORCJA)



 Przykład Panacea

 Składniki:

Mąka żytnia, typ 720 - 3/4 łyżki (10 g)
Cebula - 2/3 sztuki (60 g)
Szczypiorek - 1/2 sztuki (10 g)
Filet z piersi z kurczaka Sokołów - 3/4 sztuki (150 g)
Kasza gryczana niepalona Tesco - 1/4 szklanki (50 g)
Masło klarowane SM Mlekovita - 1 i 1/4 łyżeczki (10 g)
Musztarda bez dodatku cukru - 3 łyżeczki (30 g)
Papryka zielona - 1/2 sztuki (70 g)
Papryka żółta - 1/2 sztuki (70 g)
Pieczarka uprawna - 6 sztuk (120 g)

 Przygotowanie:

Umyć i oczyścić filet z kurczaka, poporcjować. Mąkę wymieszać z solą, pieprzem,
papryką słodką, kminkiem, kurkumą, kozieradką, cynamonem, gałką muszkatołową
oraz papryką ostrą (według preferencji). Mięso obtoczyć w przyprawach i podsmażyć
na maśle klarowanym z obu stron. Przełożyć do naczynia żaroodpornego i
posmarować musztardą. Cebulę pokroić w talarki, pieczarki i paprykę pokroić w paski
i odparować na patelni bez dodatku tłuszczu. Następnie przyprawić solą, pieprzem i
wyłożyć na mięso w naczyniu żaroodpornym. Całość zapiec w piekarniku nagrzanym
do 180ᵒC, ok. 15 min. Na koniec posypać szczypiorkiem.

 Składniki:

Bazylia, świeża - 3 i 1/3 garści (10 g)
Bułka pełnoziarnista fitness żytnia Benus - 1 sztuka (65 g)
Groszek zielony, mrożony - 100 g
Ser twarogowy półtłusty - 5 łyżek (100 g)

 Przygotowanie:

Mrożony groszek wrzucić do wrzątku i gotować kilka minut. Odcedzić groszek,
przelać zimną wodą i przełożyć do miski. Następnie dodać pokruszony ser twarogowy
oraz drobno posiekaną świeżą bazylię. Całość zmiksować przy użyciu blendera lub
miksera.
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 JADŁOSPIS

 Kurczak po staropolsku (1 PORCJA)

 Twarogowa pasta groszkowa (1 PORCJA)



 Przykład Panacea

 LISTA ZAKUPÓW

 Płatki owsiane 20 g
 Mąka żytnia, typ 720 20 g
 Kasza gryczana niepalona Tesco 100 g
 Bułka pełnoziarnista fitness żytnia Benus 65 g (1 sztuka)

 Brokuł 150 g (1/3 sztuki)
 Szczypiorek 25 g (1 i 1/4 sztuki)
 Pomidor koktajlowy 100 g (5 sztuk)
 Cebula 120 g (1 i 1/4 sztuki)
 Papryka zielona 140 g (1 sztuka)
 Papryka żółta 140 g (1 sztuka)
 Groszek zielony, mrożony 100 g

 Mleko 2% OSM 10 ml
 Ser twarogowy półtłusty 100 g

 Jaja kurze całe 120 g (2 sztuki)
 Filet z piersi z kurczaka Sokołów 300 g (1 i 1/2 sztuki)

 Masło klarowane SM Mlekovita 25 g

 Pieczarka uprawna 240 g (12 sztuk)

 Musztarda bez dodatku cukru 60 g
 Bazylia, świeża 10 g

 Produkty zbożowe

 Warzywa

 Mleko i produkty mleczne

 Mięso i jaja

 Oleje i tłuszcze

 Owoce, orzechy i nasiona

 Przyprawy


