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AZJATYCKA JAJECZNICA



Azjatycka jajecznica

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10 min

Wartość
odżywcza porcji:

435 kcal
15g T
40g W
35g B

SKŁADNIKI

•3 jajka
•2 kromki chleba żytniego
•kilka kropel sosu sojowego
•1 garść posiekanej kolendry
•½ cukinii
•½ łyżeczki czarnego sezamu

sposób przygotowania

Oddziel żółtka i białka. Wymieszaj żółtka z sosem
sojowym i posiekaną kolendrą. Cukinię pokrój w
plastry 

Na suchej, nieprzywierającej patelni, pod
przykryciem smaż cukinię przez około 5 minut.
Zdejmij z patelni cukinię, wlej białka i smaż, aż do
ścięcia. Wyłącz ogień i wlej żółtka, dobrze
mieszając przez około pół minuty.

Podaj potrawę z pieczywem, posypując ją ziarnami
sezamu, liśćmi kolendry (opcjonalnie) i ułożonymi 
z boku plastrami cukinii.



fritatta z bekonem i groszkiem

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10 min

Wartość
odżywcza porcji:

440 kcal
20g T
20g W
45g B

SKŁADNIKI

•3 jajka
•125 g piersi z kurczaka
•1 plaster boczku
•½ pora, pociętego, umytego
i rozdrobnionego
•½ łyżeczki masła
•45 g mrożonego groszku
•1 kulka mozzarelli rozdarta
na kawałki
•1 liść sałaty

sposób przygotowania

Rozpuść masło na patelni. Podczas bulgotania
masła, dodaj pora, boczek i kurczaka. Smaż przez
około 3 minuty. Dodaj mrożony groszek i duś przez
2 minuty. 

Następnie wymieszaj jajka z solą i pieprzem.
Ustaw ogień na maksymalny, wlej na patelnię
jajka, wymieszaj je z kurczakiem, boczkiem i
warzywami. Smaż ściągając wszystkie krawędzie
do środka, aby składniki nie przywierały. 

W momencie, gdy większość jajek zetnie się,
rozprowadź po nich mozzarellę. Przykryj pokrywką,
smaż aż mozzarella się rozpuści. Podawaj z  sałatą.



NALEŚNIK GRYCZANY 

Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM



naleśnik gryczany z wędzonym łososiem

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

15 min

Wartość
odżywcza porcji:

420 kcal
19g T
20g W
43g B

SKŁADNIKI

•2 łyżki mąki gryczanej
•1 łyżka siemienia lnianego
•½ szklanki (100 ml) wody
gazowanej
•duża garść pietruszki 
•odrobina oliwy z oliwek
•150 g wędzonego łososia,
pokrojonego
•4 łyżki serka wiejskiego
•2 łyżeczki posiekanego
koperku
•2 kawałki cytryny

sposób przygotowania

W blenderze lub robocie kuchennym zmiksuj mąkę,
siemię lniane, wodę, natkę pietruszki, oliwę 
z oliwek i sól, aż do uzyskania gładkiej masy.
Podgrzej suchą, nieprzywierającą patelnię i usmaż
na niej dwa cienkie naleśniki.

W misce wymieszaj serek wiejski z koprem i świeżo
zmielonym, czarnym pieprzem.
Rozłóż mieszankę na gotowe naleśniki, a następnie
nałóż wędzone plastry łososia. 
Podawaj z plastrami cytryny.
 
UWAGA: 
Faktura ciasta musi być zbliżona do pitnego
jogurtu, więc dodaj więcej wody, jeśli jest to
wymagane.



SAŁATKA CEZAR



sałatka cezar

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10 min

Wartość
odżywcza porcji:

419 kcal
19g T
20g W
42g B

SKŁADNIKI

•2 jajka
•150 g piersi z kurczaka
pokrojonej w paski
•½ łyżki oliwy z oliwek
•½ ząbka czosnku,
pokrojonego
•10 g startego parmezanu
•¼ ogórka, pokrojonego
•5 rzodkiewek
•15 g orzeszków pini
•1 liść sałaty rzymskiej

sposób przygotowania

Wlej wodę do rondla i doprowadź do wrzenia,
następnie zanurz jaja i gotuj je przez 8 minut. Po
ugotowaniu wyjmij jajka z rondla i włóż pod zimną
wodę, zanim zaczniesz je obierać. 

Podczas gotowania jaj podgrzej oliwę na patelni.
Połóż na niej paski kurczaka i smaż przez około
8 minut. 

Umieść czosnek, parmezan i 3 łyżki ciepłej wody 
w małym blenderze i zmiksuj, aż uzyskasz gładki
dressing.

Ułóż wszystkie świeże warzywa na talerz, a na górę
dodaj usmażonego kurczaka. Przekrój jajka na pół 
i ułóż na warzywach. Skrop dressingiem i posyp
orzeszkami piniowymi. 



SAŁATKA Z TUŃCZYKA

Z GRILLOWANYMI WARZYWAMI



sałatka z tuńczyka z grillowanymi warzywami

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10 min

Wartość
odżywcza porcji:

413 kcal
17g T
20g W
45g B

SKŁADNIKI

•1 cytryna
•180 g kawałków tuńczyka w
sosie własnym (1 i ½ puszki)
•1 łyżka oliwy z oliwek
•15 g świeżej mięty
•1 ząbek czosnku,
zmiażdżony
•½ cukinii
•200 g szparagów
•15 g (1 garść) pistacji,
obranych 

sposób przygotowania

Oczyść cytrynę, zetrzyj skórkę i wyciśnij z niej sok.
Odcedź tuńczyka z sosu.

Usuń liście z gałązek mięty i umieść je w wysokiej
filiżance ze skórką cytrynową, sokiem z cytryny 
i odrobiną oliwy z oliwek. Dodaj czosnek i mieszaj
do uzyskania gładkości. Dopraw pieprzem i solą.
 
Pokrój cukinię na plasterki i posyp solą i pieprzem.
Podgrzej patelnię grillową i grilluj cukinię przez 6
minut, obracając w połowie czasu. Następnie
grilluj szparagi przez 4 minuty, obracając co jakiś
czas.
 
Włóż warzywa do miski, dodaj marynatę 
i delikatnie mieszaj. Do warzyw dodaj tuńczyka,
posyp pistacjami i skrop oliwą.



kurkumowy kurczak ze szpinakiem

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10 min

Wartość
odżywcza porcji:

418 kcal
18g T
20g W
44g B

SKŁADNIKI

•210 g filetu z piersi kurczaka,
pociętego na 1 cm paski
•1 łyżeczka kurkumy
•1 łyżka oliwy z oliwek
•1 łyżeczka masła
orzechowego z nerkowców
•sok z 1 cytryny
•½ łyżki sosu sojowego 
•1 łyżka posiekanego
szczypiorku
•1 ząbek czosnku, pokrojony
•2 garście szpinaku
•1 łyżeczka oleju
sezamowego

sposób przygotowania

Wrzuć kurczaka do miski, posyp kurkumą i wyciśnij
sok z cytryny. Wymieszaj całość i pozostaw na kilka
minut. 

Podgrzej połowę oliwy z oliwek na patelni. Dodaj
szczypiorek, czosnek i smaż przez 2 minuty. 

Zmniejsz ogień i wlej 50 ml wody, a następnie
dodaj masło orzechowe. Delikatnie mieszaj, zanim
masło w całości połączy się z wodą.
Dodaj szpinak i mieszaj do czasu, aż liście
zwiotczeją. Zdejmij patelnie z ognia i wymieszaj
zarówno sos sojowy jak i olej sezamowy.

Podgrzej pozostałą oliwę na drugiej patelni i połóż
na niej kurczaka z kurkumą. Smaż przez 4 minuty
lub dopóki nie stwierdzisz, że mięso jest gotowe.
Podawaj kurczaka razem z przygotowanym sosem.



PUDDING CHIA 

Z ZIELONĄ HERBATĄ



pudding chia z zieloną herbatą

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

5 min

Wartość
odżywcza porcji:

421 kcal
17g T
22g W
45g B

SKŁADNIKI

•4 łyżki nasion chia 
•1 szklanka mleka
migdałowego
•2 łyżeczki syropu klonowego
•1 i ½ miarki (45 g) waniliowej
odżywki białkowej
•1 łyżeczka zielonej herbaty 
w proszku
•1 garść mrożonych lub
świeżych jagód

sposób przygotowania

Wymieszaj nasiona chia i mleko migdałowe. Włóż
całość do lodówki. Po godzinie wymieszaj 
i ponownie wstaw do lodówki, tym razem na całą
noc.

Następnego dnia rano zmiksuj syrop klonowy,
białko w proszku i zieloną herbatę. 

Wlej do szklanki i udekoruj jagodami.



burgery z tuńczyka

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

15min

Wartość
odżywcza porcji:

368 kcal
16g T
14g W
42g B

SKŁADNIKI

•180 g tuńczyka z puszki w
sosie własnym (1 i ½ puszki)
•1,5 łyżki mąki lnianej
•2 cebulki dymki
•2 łyżki musztardy z gorczycy
czarnej
•1 jajko
•1 łyżka drobno posiekanej
kolendry
•2 ząbki czosnku, posiekane
•1 łyżeczka sosu sojowego
•1 łyżeczka oliwy z oliwek
•sól i pieprz do smaku

sposób przygotowania

Połącz wszystkie składniki (za wyjątkiem oliwy 
z oliwek) w dużej misce.

Uformuj dwa placki. Smaż burgery z tuńczyka na
patelni na rozgrzanej oliwie na średnim ogniu,
przez około 6 minut z każdej strony do momentu,
aż będą zarumienione.

Przełóż je na talerz i polej delikatnie oliwa z oliwek
do smaku.

Możesz także do nich dołączyć dowolne warzywo,
np. pomidorki cherry.



POLĘDWICZKI

SŁODKO-KWAŚNE



polędwiczki słodko-kwaśne

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10min

Wartość
odżywcza porcji:

458 kcal
10g T
50g W
42g B

SKŁADNIKI

•50 g (1/2 woreczka) ryżu
basmati
•200 g polędwiczki
wieprzowej
•2 ząbki czosnku
•4 gałązki szczypiorku
•1 łyżka oliwy z oliwek
•3 łyżki syropu imbirowego
•1 sok z limonki
•200 g groszku cukrowego
•250 g pomidorków cherry
•100 g ananasa,
puszkowanego lub świeżego

sposób przygotowania

Ugotuj ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
W międzyczasie pokrój polędwiczki w plasterki.
Drobno posiekaj czosnek i pokrój szczypiorek na
skos. Rozgrzej oliwę na patelni na dużym ogniu,
dodaj polędwiczki wieprzowe, czosnek, syrop
imbirowy, sok z limonki i dopraw solą. Smaż przez
2 minuty, następnie obniż temperaturę i dodaj
groszek cukrowy. Smaż przez kolejne 4 minuty na
małym ogniu.
 
Następnie dodaj pomidory, ananasa i smaż przez
kolejne 4 minuty, a następnie zdejmij z ognia.
Wrzuć szczypiorek i wymieszaj. Kiedy ryż będzie
gotowy, wymieszaj wszystko razem na talerzu.

UWAGA:
To danie jest również bardzo smaczne z piersią
kurczaka. Gramatura mięsa pozostaje taka sama.



Kurczak w ananasie

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10min

Wartość
odżywcza porcji:

458 kcal
10g T
50g W
42g B

SKŁADNIKI

•1 łyżka oliwy z oliwek
•200 g piersi z kurczaka,
pokrojonej w paski
•3 cebulki dymki, drobno
pokrojone
•2 cm posiekanego imbiru
•50 g nowalijek
•50 g (1/2 woreczka)
ugotowanego ryżu
jaśminowego
•75 g świeżych lub
konserwowych kawałków
ananasa
•1 łyżka jasnego sosu
sojowego
•2 łyżeczki oleju sezamowego
•1 garść posiekanej kolendry

sposób przygotowania

Podgrzej oliwę z oliwek na dużym ogniu i na dużej
patelni. Wrzuć cebulkę dymkę, imbir, kurczaka 
i smaż przez około 2 minuty. Kurczak powinien być
prawie usmażony.

Dodaj nowalijki i wymieszaj resztę składników.
Smaż przez kolejną minutę, następnie dodaj ryż,
rozdrabniając go między palcami, potem dolej
szybko 2 łyżki wody, która pomoże Ci oddzielić ryż,
kiedy zacznie parować, .

Kontynuuj smażenie do czasu, aż kurczak będzie
gotowy. Możesz przekroić mięso, aby upewnić się,
że jest w środku dopieczone. 

Wyłącz ogień, dodaj kawałki ananasa, sos sojowy,
olej sezamowy i kolendrę.

Przełóż wszystko na talerz.



MISKA BURRITO 

Z GRILLOWANYM KURCZAKIEM



miska burrito z grillowanym kurczakiem

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

15min

Wartość
odżywcza porcji:

426 kcal
10g T
40g W
44g B

SKŁADNIKI

•50 g (1/2 woreczka) ryżu
basmatii
•1 łyżeczka oleju
rzepakowego
•mix ostrych przypraw
•200 g piersi z kurczaka
•2 pomidory, drobno
pokrojone
•100 g pokrojonej sałaty
lodowej
•ostry sos (tao-tao)
•4 łyżki jogurtu naturalnego
•4 łyżki sosu typu salsa

sposób przygotowania

Przygotuj ryż trochę wcześniej (według instrukcji
na opakowaniu). W misce wymieszaj olej 
i przyprawy, następnie nałóż mieszankę na
kurczaka. 

Podgrzej nieprzywierającą patelnię na średnim
ogniu i smaż kurczaka aż do zarumienienia, 
a następnie odstaw na kilka minut (na wyłączonej
patelni), aby ostygł. Po ostygnięciu pokrój piersi
kurczaka na kawałki i przygotuj miskę. 

Nałóż ryż, następnie dodaj sałatę, posiekane
pomidory, ostry sos chili i kurczaka. Na koniec
dodaj odrobinę jogurtu i salsy.



kurczak koreański

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10min

Wartość
odżywcza porcji:

458 kcal
10g T
50g W
42g B

SKŁADNIKI

•1 łyżka oliwy z oliwek
•200 g piersi z kurczaka,
pokrojonego w paski
•2 ząbki czosnku, 1 drobno
posiekany
•2 cebulki dymki, drobno
pokrojone
•50 g (1/2 woreczka) ryżu
basmati
•duża garść liści szpinaku
•50 g kiełków fasoli
•¼ łyżeczki oleju
sezamowego, jasnego
•2 łyżeczki octu ryżowego
•½ czerwonej papryczki chili,
pokrojonej (bez pestek)

sposób przygotowania

Zagotuj wodę w czajniku. Podgrzej oliwę z oliwek
na patelni na dużym ogniu. Wrzuć na nią kurczaka 
i smaż przez 2 minuty. Dodaj do niego pokrojony
czosnek i dymkę. Kontynuuj smażenie przez 2-3
minuty, aż mięso będzie gotowe.

Kiedy kurczak się będzie smażył, przygotuj ryż
zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Wrzuć szpinak
oraz kiełki fasoli do durszlaka i zalej przegotowaną
wodą z czajnika. Polej zimna wodą, aż warzywa
będą dostatecznie zimne. Ściśnij warzywa dłonią,
aby odcedzić je z nich nadmiar wody, następnie
wrzuć je do plastikowej miski.

Polej warzywa olejem sezamowym, zetrzyj
pozostały ząbek czosnku, a następnie dodaj
połowę sosu sojowego do kurczaka, a drugą
połowę do warzyw. Ryż przełóż do miseczki i skrop
go octem ryżowym, dodaj kurczaka, papryczkę
oraz pozostałe warzywa.



kurczak fajita

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10min

Wartość
odżywcza porcji:

458 kcal
10g T
50g W
42g B

SKŁADNIKI

•1 łyżka oliwy z oliwek
•200 g piersi z kurczaka, pokrojonej
w paski
•1 czerwona cebula, przepołowiona
•4 posiekane pomidorki cherry
•sok z 1 limonki
•¼ czerwonej papryki, drobno
pokrojonej
•3 małe kukurydze pokrojone na pół
•1 czerwone chili, pozbawione
nasion i drobno krojone
•1 łyżeczka zmielonego kminu
•1 łyżeczka suszonego oregano
•1 łyżeczka wędzonej papryki
•50 g (1/2 woreczka) ryżu basmati
•1 garść kolendry z grubsza
posiekanej

sposób przygotowania

Pokrój połowę cebuli w kostkę i włóż do miski.
Pokrój drugą połowę na 5 cienkich plastrów. Dodaj
pomidory do miski z pokrojoną w kostkę cebulą 
i wyciśnij ponad połowę soku z limonki. Zostaw do
odstania.

Podgrzej oliwę z oliwek na dużej patelni na
średnim ogniu. Wrzuć na nią paski cebuli, paprykę,
małe kukurydze i smaż przez 2 minuty.

Teraz dodaj chili oraz kurczaka i smaż przez około
4 minuty. Po tym czasie kurczak powinien być
gotowy. Wymieszaj (razem) na patelni kmin,
oregano i wędzona paprykę.

Dodaj teraz ryż, rozprowadzając go palcami, 
a następnie wlej szybko 2 łyżki wody. Woda będzie
parować i pomoże zakończyć gotowanie
składników. Przemieszaj całość kilka razy, aby
upewnić się, że ryż jest podgrzany. Całość podaj na
talerzu, udekoruj kolendrą.



PUDDING RYŻOWY



pudding ryżowy

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10min

Wartość
odżywcza porcji:

365 kcal
5g T

40g W
40g B

SKŁADNIKI

•50 g (1/2 woreczka) ryżu
basmati
•1 szklanka mleka
migdałowego
•1 i ½ miarki odżywki białkowej
(waniliowej)
•stewia (w razie potrzeby)
•2 łyżki waniliowego budyniu
bez cukru
•1 szczypta soli
•kilka mrożonych lub świeżych
malin jako ozdoba

sposób przygotowania

Doprowadź ryż basmati do wrzenia na mleku,
następnie przykryj go i gotuj na małym ogniu przez
15 minut. 

Ściągnij garnek z ognia i rozgnieć masę widelcem.
Dodaj odżywkę białkową i odrobinę stewii oraz
szczyptę soli. Wymieszaj całość, przykryj i wstaw do
lodówki, aż ostygnie.

Dodaj dwie łyżki waniliowego budyniu bez cukru
do schłodzonej mieszaniny, wymieszaj i podawaj
z malinami ułożonymi na samej górze.



PROTEINOWE NALEŚNIKI



proteinowe naleśniki

Ilość porcji: 1
Przygotowanie:

10min

Wartość
odżywcza porcji:

532 kcal
12g T
60g W
46g B

SKŁADNIKI

•50 g (1/2 szklanki) mąki
gryczanej
•1 banan
•½ łyżeczki cynamonu
•1 i ½ miarki odzywki białkowej
•1 jajko
•½ szklanki mleka
migdałowego
•1 łyżka oleju rzepakowego
•1 łyżka jogurtu greckiego light
do dekoracji
•1 garść malin i borówek do
dekoracji
•odrobina miodu do dekoracji

sposób przygotowania

Wrzuć mąkę gryczaną, banana, cynamon, białko 
w proszku, jajko, mleko migdałowe do blendera 
i zmiksuj na gładką masę. Podgrzej olej na dużej
patelni na średnim ogniu. Wlej masę na patelnię,
tworząc małe naleśniki (około 1 i ½ łyżki na
jednego).

Mieszanina po wylaniu na patelnię sama powinna
tworzyć "małe kółka". Z reguły mieści się na patelni
od trzech do czterech naleśników. Ostrożnie je
odwróć i smaż przez kolejne 2 minuty po drugiej
stronie. Zdejmij usmażone naleśniki z patelni 
i połóż je na ręczniku kuchennym, aby usunąć
nadmiar oleju. 

Powtórz cały proces z pozostałymi naleśnikami, 
a następnie ułóż je jeden na drugim. Udekoruj je
łyżką jogurtu i rozłóż owoce. Na sam koniec polej
odrobiną miodu.


