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Planowanie posiłków

Planowanie posiłków to nic innego jak zapisywanie z wyprzedzeniem tego, 
co przygotujesz do jedzenia w kolejnych dniach. Możesz planować dania na 
dwa dni, tydzień, a nawet na miesiąc. Planowanie posiłków nie jest nowym 
ani odkrywczym podejściem – robiły to już nasze babcie. Gotowały na kilka 
dni, mroziły i starały się tak zaplanować posiłki, żeby nic się nie zmarnowało. 
W restauracjach jest podobnie. Cel planowania był – i jest – jeden: ułatwić 
codzienne życie. 

Wszystko, o czym piszę, na pewno jest dla Ciebie oczywiste, mimo to 
ustalanie menu i planowanie posiłków wciąż wzbudzają niechęć. Niektórzy 
postrzegają je jako czasochłonne czynności, które na dodatek odbierają 
spontaniczność. Uważam, że najwięcej energii tracimy na zastanawianie się, 
co zrobić na obiad, szukanie inspiracji i komponowanie idealnego posiłku 
na dany dzień. Bo gdy sprawdzamy, czy mamy wszystkie składniki, gdy 
w głowie układamy kolejne czynności, nagle się okazuje, że jakieś naczynie 
lub narzędzie trzeba umyć… Ten problem znika, kiedy wiesz, co i z czego 

PLANOWANIE POSIŁKÓW
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masz ugotować – wszystkie składniki kupione, a  to oznacza, że właśnie 
otrzymałaś bonusową godzinę na relaks i 15 punktów mniej do frustracji. 

Jakie przekonania powstrzymują Cię 
przed planowaniem posiłków? 

„Będę jeść tylko tanie jedzenie słabej jakości”

Gdy znasz składy produktów i sposoby na planowanie menu, możesz wybierać 
jakościowe produkty i w dobrej cenie. 

„Będę musiała jeść tylko w domu”

Planowanie posiłków nie oznacza rezygnacji z restauracji czy zamawiania 
z dostawą do domu. Wręcz przeciwnie! Jeśli sensownie zaplanujesz i goto-
wanie, i zakupy, zyskasz czas – i budżet! – na stołowanie się na mieście. Poza 
tym zachęcam Cię do próbowania nowych potraw i przygotowywania ich 
później w domu. 

„Planowanie to życie z tabelką”

Nie musisz sporządzać szczegółowego planu posiłków. Wystarczą dobra lista 
zakupów i bazowanie na produktach, które masz. Owszem, na początku 
będziesz więcej zapisywać i rozpisywać, ale szybko wejdzie Ci to w nawyk, 
a tabelka stanie się jedynie bezpiecznym fundamentem w Twojej głowie. 
Najczęściej obawy są wynikiem braku prób lub braku sukcesów w tej kwestii, 
narzekania i lenistwa lub perfekcjonistycznego podejścia do tematu. Chcesz 
od razu zobaczyć idealny efekt. Czyli zero błędów, nienaruszony budżet, 
wszystko w założonym sztywno czasie. Nie bierzesz pod uwagę tego, że z po-
wodu korków dojedziesz do domu godzinę później i nie zdążysz przygotować 
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zaplanowanych klopsików z sosem z oregano. To nic, że mogłabyś wrzucić 
na patelnię zdrową mrożonkę przewidzianą na następny dzień, bo Twój plan 
już się nie udał. Jedno potknięcie – i wszystko legło w gruzach. Aby efekty 
mogły się pojawić, potrzeba wewnętrznej mobilizacji, prób i błędów. Znacznej 
liczby prób! Nawet jeśli na początku jest trudno. 

Doskonale rozumiem Twoje obiekcje, bo… też je miałam! Nie wiedzia-
łam, od czego zacząć, po drodze popełniłam mnóstwo błędów. Mimo to nie 
zniechęcałam się, bo wiedziałam, że dzięki planowaniu zyskam wewnętrzy 
spokój. Dzisiaj dzięki listom zakupowym mniej czasu spędzam w sklepie 
i mniej pieniędzy wydaję na jedzenie. Znalazłam sposób na planowanie 
i robienie list, który pasuje do mnie, do moich nawyków konsumenckich 
i do mojej rodziny. 

Wystarczy odrobina wysiłku, aby zyskać więcej czasu i nie siedzieć w ga-
rach zbyt długo. Plan jest tylko drogowskazem, który ma na celu skupić 
Twoją uwagę. To Ty dostosowujesz plan do siebie, zamiast dostosowywać się 
do planu. Gdyby życie wyglądało idealnie, jadałabym 5 posiłków dziennie, 
a każde danie składałoby się z innych składników – na pewno świeżych 
i organicznych. Ale naszym dniom daleko do ideału. Na co dzień cieszę się, 
że rano mogę zjeść pożywne śniadanie i zrobić obiad w 20 minut. 

Plan posiłków dostosowuję do swojego trybu życia, który bywa intensywny 
– spotkania, zajęcia z dziećmi, szkoła, praca. Wtedy ratują mnie przygoto-
wane wcześniej drugie śniadanie i obiad, który mogę szybko podgrzać (np. 
rozmrożona zupa, którą podam dzieciom po ich powrocie ze szkoły i którą 
sama zjem, gdy głodna i podenerwowana wejdę do domu). 

Wysiłek włożony w przygotowanie planu posiłków ułatwia życie. A efekty 
zobaczysz już po tygodniu. Kluczem są realne oczekiwania, konsekwencja 
i małe kroki. 

Na przykład w tym tygodniu naucz się czytać składy i rozpoznawać zdrow-
sze produkty. W kolejnym: oszczędzać. Monitoruj postępy i nie zniechęcaj 
się na początku drogi. 

Zanim doszłam do tego, jak planowanie posiłków ma u mnie wyglądać, 
postanowiłam po prostu to robić. Zaczęłam naprawdę ambitnie – chciałam 
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wszystko zamrażać, żeby mieć obiady na cały tydzień. Popełniłam mnóstwo 
błędów, które mnie zniechęciły (nie przewidziałam na przykład, że niektóre 
produkty nie przetrwają kilku dni w lodówce). Podsumowałam swoje działa-
nia i zastosowałam plan naprawczy – zaczęłam planować obiady na 1 dzień, 
później na 2 dni lub 3. W końcu poczułam się pewniej. 

Mam jedną złotą radę: zacznij! Planowanie posiłków ma być proste. Nikt 
Cię nie będzie rozliczać z tego, czy ugotowałaś więcej ryżu lub dodałaś więcej 
mąki. Nie musisz też wstawać o 5.00, żeby przygotować jedzenie na cały dzień. 

W planowaniu posiłków chodzi o to, aby przy minimalnym 
wysiłku zrobić jak najwięcej. Masz po prostu ułatwić sobie życie. 

Co planowanie posiłków zmieniło w moim życiu? 
Przede wszystkim skłoniło mnie do lepszej organizacji i robienia rzeczy, do 

których wcześniej nie pałałam entuzjazmem. Pomogło też wygospodarować 
więcej wolnego czasu, abym mogła realizować się w innych sferach i robić 
to, co chcę. I chyba to mnie najbardziej motywuje. Planowanie nazwałabym 
takim kreowaniem swojego życia, które ułatwia codzienne funkcjonowanie. 
Wiem, że to, co robię codziennie, ma większe znaczenie niż to, co robię od 
czasu do czasu. Plan działania jest ważny, ale ważniejsze jest podzielenie go 
na małe kroki. Naprawdę nic się nie stanie, jeśli nie będziesz się kurczowo 
trzymała robienia wszystkiego po kolei. 

Planowanie posiłków to szansa na zdrowsze jedzenie, więcej czasu, a także 
mniej marnowania żywności i… pieniędzy. Być może powiesz, że wiele osób 
nie planuje posiłków, ale jakoś funkcjonuje. To prawda. Paradoks jednak 
polega na tym, że najczęściej narzekają na brak czasu, brak pieniędzy i mar-
nowanie żywności. 

Zdaję sobie sprawę, że sensowne planowanie posiłków może być na po-
czątku trudne z powodu braku czasu i wielu obowiązków (dzieci, praca). 
Ale wyobraź sobie taki scenariusz: wpadacie wszyscy do domu, zmęczeni 
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i głodni, myjecie ręce, nakrywacie do stołu i wyjmujecie z lodówki pojemniki 
z wcześniej przygotowanym obiadem. Ty spokojnie pijesz kawę, a dzieci 
zajmują się zabawą. Czy nie brzmi to zdecydowanie lepiej niż działanie po 
omacku? 

Właśnie dlatego chcę Ci pokazać metody, które możesz dostosować do swo-
ich potrzeb. Dzięki nieskomplikowanym przepisom oraz sprytnym poradom 
usprawnisz proces gotowania, uprościsz swoje życie, a Twój tydzień będzie 
znacznie spokojniejszy i mniej zabiegany wokół zakupów. Jestem pewna, że 
odczujesz to natychmiast!

Życie trzeba sobie upraszczać. Planowanie posiłków wcale nie 
zakłada, że każdy posiłek masz ugotować sama. W Twoim pla-
nie mogą się znaleźć: obiad u mamy, pizza z dostawą, rodzinny 
wypad do restauracji.

5.1. OD CZEGO ZACZĄĆ  
PLANOWANIE POSIŁKÓW? 

Podczas tygodniowego wyzwania „Metamorfoza lodówki”, które prowadzi-
łam na Instagramie, czytelniczki pisały, że często nie mają pomysłu na obiad, 
a gdy już coś wymyślą, to dzieci nie chcą tego jeść. Czuły się sfrustrowane 
i nie miały motywacji do dalszego planowania. Doskonale rozumiem te 
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emocje, bo też byłam nadgorliwa i chciałam zaskakiwać rodzinę przepisami 
na dania, których nie jadł nikt oprócz mnie. Dotarło to do mnie podczas 
niedzielnego obiadu, kiedy dzieci nie chciały jeść batatów i wolały schabowe 
z ziemniakami i mizerią. 

Punktem zwrotnym, w  którym stwierdziłam, że szukanie idealnego 
przepisu prowadzi do frustracji i  marnowania czasu, był pewien ekspe-
ryment. Sprawdziłam, ile czasu spędzam (tracę) na szukaniu przepisów. 
Szybko okazało się, że 10–15 minut dziennie. To dużo, jeśli weźmiesz pod 
uwagę, że dokładnie tyle trwa przygotowanie szybkiego dania na patelnię. 
Uświadomiłam sobie, że nie ma sensu się tak męczyć i komplikować sobie 
życia. 

Postanowiłam uprościć sobie życie. Jak? Od poniedziałku do piątku pla-
nowałam menu na podstawie dań, które ja i moja rodzina znamy i lubimy. 
Odstępstwem od tej rutyny był weekend – wtedy testowałam nowe przepisy. 
Dzięki temu zaspokajałam chęć poznawania nowych smaków i poszerzałam 
listę ulubionych potraw. Pomysły na sprawdzone dania zapisywałam w Excelu 
i programie Trello. 

Lubię archiwizować przepisy w Trello, ponieważ można wstawić link 
do przepisu i  zdjęcie, a  także przypisać dania do kategorii. Przydatnych 
opcji jest w nim zdecydowanie więcej: tworzenie list zakupów, przepisów 
i  sprytnych rad. Wszystkie listy można współdzielić z  innymi członkami 
rodziny. Dla mnie jest to duże ułatwienie szczególnie wtedy, kiedy nie ma 
mnie w domu i mąż zajmuje się dziećmi. Przygotowanie listy nie zabiera 
dużo czasu, a przepisy na ulubione dania są uporządkowane i łatwo dostępne. 

Latami mój plan dnia był bardzo napięty, dlatego przy minimalnym wysił-
ku starałam się zrobić jak najwięcej. Szybko się okazało, że mi nie wychodzi. 
Nie dość, że robiłam za dużo naraz, to jeszcze chciałam rozwiązać od razu 
wszystkie problemy mojej rodziny: nauczyć dzieci jedzenia wszystkich potraw, 
które ugotuję, oszczędzać czas dzięki gotowaniu na kilka dni. Ja nie dam 
rady?! Żaden problem! 

Oczywiście plan był dobry, tylko kompletnie niedostosowany do mnie 
i  do potrzeb mojej rodziny. Czułam się sfrustrowana i  zdemotywowana. 
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Odpuściłam dość szybko, bo mogłam zrobić naprawdę dużo, ale nie w tym 
samym czasie. To doświadczenie pozwoliło mi się zatrzymać i zastanowić 
nad strategią planowania posiłków. Wypisałam na kartce wszystkie blokady, 
które mnie stopowały: że to ja muszę gotować obiady, że dania mają być 
ciepłe, że liczą się tylko posiłki przygotowywane na świeżo… Rozpisałam 
ścieżkę zakupową oraz zanotowałam, jakie zakupy robimy i  co często 
jadamy. Zaskoczyło mnie odkrycie, że spożywamy przypadkowe produkty 
– bułki, wafle, przekąski. I chociaż nie były to fast foody, miały na szybko 
zaspokoić głód. 

Posiłki, które przygotowywałam, okazały się niedostosowane do tempa 
i stylu naszego życia – przemieszczania się samochodem z zajęć na zajęcia 
rehabilitacyjne lub z pracy na zajęcia. Na kilka godzin moim domem stawał 
się samochód, który nie posiada mikrofali czy kuchenki do gotowania. Nasze 
posiłki nie były zaplanowane, a my spożywaliśmy nieprzemyślane dania lub 
pojedyncze produkty. 
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Od czego zacząć planowanie?  

1. Odkryj swoje „Dlaczego?”. Określ powód, dla którego chcesz zacząć 
planować posiłki. Chcesz mieć spokojne popołudnia? Nie masz 
czasu na spontaniczne zakupy? Nie chcesz marnować jedzenia? 
Zależy Ci, żeby nie kupować gotowych dań? A może wolisz gotować 
coś z niczego? 

2. Wypisz produkty, które lubisz, oraz 10 dań obiadowych, które lubi 
cała Twoja rodzina. Listę połóż w widocznym miejscu. 

3. Daj sobie czas. Nie rzucaj się od razu na głęboką wodę, tylko 
zaplanuj posiłki na 2–3 dni i  sprawdź, jak sprawdzi się u  Ciebie 
takie podejście. 

4. Ustal dni, w które będziesz planować menu, robić zakupy i gotować. 
Piątek – zajrzyj do szafek i przygotuj plan posiłków na podstawie 
tego, co w nich znajdziesz. Wpisz na listę zakupów produkty, któ-
rych Ci brakuje. Sobota – idź na zakupy z pełnym brzuchem, aby 
nie kusiło Cię podjadanie. Niedziela – przygotuj dania na 2–3 dni. 
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5.2. ZŁOTE ZASADY  
PLANOWANIA POSIŁKÓW 

1. Nie każdy musi planować posiłki, ale każdy powinien być 
świadomym konsumentem i wiedzieć, jak planować zakupy. 

2. Gotuj dania, które lubisz i które szybko można przygotować. 

3. Nie ma jedynego właściwego planowania ani sposobu przy-
gotowywania posiłków.

4. Dostosuj plan posiłków do swojego trybu życia i rytmu dnia. 

5. Najważniejsza metodą w planowaniu posiłków jest po prostu… 
planowanie posiłków!

6. Planowanie posiłków nie oznacza, że wszystkie dania musisz 
samodzielnie przygotować. W kalendarzu możesz zaplanować: 
jedzenie na mieście, obiad u rodziców, pizzę w domu, kupie-
nie gotowego dania (pierogów). Najważniejsze są dobry plan 
i dobra organizacja. 

7. Bądź dla siebie cierpliwa i wyrozumiała. Świat się nie zawali, 
jeżeli zamiast obiadu zjesz jogurt z  dużą ilością cukru lub 
zamówisz pierogi. Najważniejsze to zachować balans. 
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8. Wypracuj nawyk planowania. Wybierz jeden dzień w  tygo-
dniu, który przeznaczysz na robienie zakupów i planowanie 
posiłków. 

9. Nie wszystko naraz – podziel działanie na etapy. Jeżeli plano-
wanie długoterminowe jest dla Ciebie trudne lub niewygodne, 
zacznij od planowania posiłków na 2–3 dni.

5.3. METODY PLANOWANIA  
POSIŁKÓW 

Chciałabym Cię zapoznać z kilkoma metodami planowania posiłków, które 
przetestowałam na swojej rodzinie i znajomych. Każda z tych metod ma jeden 
cel: ułatwić życie i skrócić czas gotowania posiłków. Mam nadzieję, że staną 
się dla Ciebie podpowiedzią oraz inspiracją do tworzenia własnych rozwiązań 
w kuchni – w końcu chodzi o to, żeby się bawić i na luzie podchodzić do 
gotowania. Planowanie posiłków dostosuj do swojego trybu życia, liczby 
osób w rodzinie, zajęć, zdrowia i zasobności portfela. Jeżeli nie możesz jeść 
nabiału – nie kupuj go. Jeżeli nie jesz mięsa – nie ujmuj go na liście zakupów. 
Jeżeli Twój budżet nie pozwala na szaleństwa – zaplanuj jedzenie tak, żeby 
nie przesadzać z liczbą produktów. 

Dlaczego o tym piszę? Bo często dostaję wiadomości, że czytelnicy plano-
wali posiłki, ale po miesiącu dopadła ich niechęć i odpuścili, w efekcie mają 
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wyrzuty sumienia. Planowanie posiłków nie może wpędzać Cię w poczucie 
winy, tylko ułatwiać Ci życie! Jeżeli nie wyszło, to nie wyszło – tyle w temacie! 
Od jutra możesz znowu zacząć. 

Metody planowania posiłków mają być wskazówką do opracowania Twojej 
własnej strategii planowania. Sama wiesz najlepiej, co jest dla Ciebie dobre. 
Zacznij planować po swojemu. Działaj, próbuj, modyfikuj i nie zniechęcaj 
się zbyt szybko!

5.4. JAK PLANOWAĆ POSIŁKI,  
ABY BYŁY OPTYMALNIE ZDROWE? 

Na co zwracać uwagę podczas komponowania posiłku? Na bazę, która 
pozwoli Ci bilansować dietę. Oczywiście jeżeli cierpisz na jakąś chorobę 
lub potrzebujesz zredukować kalorie, skonsultuj się dietetykiem. Poniżej 
znajdziesz opracowaną przez dietetyka zbilansowaną zawartość talerza. 

 
Węglowodany: kasza gryczana, kasza pęczak, kasza jaglana, ryż, płatki 
owsiane, chleb żytni, bułki grahamki, komosa ryżowa, bataty, ziemniaki, 
mąka owsiana, mąka razowa, owoce, warzywa, pełnoziarnisty makaron, 
pełnoziarnisty chleb.

 
Białko: mięso, tofu, tempeh, ciecierzyca, soczewica, fasola, jaja, twaróg, ser 
żółty, jogurt naturalny, mleko, napój sojowy, hummus, orzechy, niektóre 
warzywa.
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Tłuszcz: oliwa z oliwek, olej lniany, olej rzepakowy, olej kokosowy, orzechy, 
pestki, nasiona chia, masło, awokado, migdały, nasiona dyni, ryby (łosoś, 
pstrąg, makrela), sezam (zawiera też znaczne ilości żelaza, magnezu, wapnia, 
cynku i selenu).

Białko

Warzywa
i owoce

Węglowodany

Tłuszcz

Krążył mit, że tłuszcz to nasz wróg, więc powinniśmy go unikać. Nie wszyst-
kie tłuszcze są jednak złe. Istnieją też dobre tłuszcze, które odgrywają ważną 
rolę w organizmie – chronią organy, stymulują rozwój i wzrost, pomagają 
we wchłanianiu witamin A, D, E i K, a dodatkowo są źródłem ważnych 
składników mineralnych oraz witamin. 
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 WARTO PAMIĘTAĆ!

1. Jeśli połowę talerza zapełnisz warzywami, będziesz mieć większą 
satysfakcję z posiłku. 

2. Białko wpływa na uczucie sytości po posiłku, bo w procesie trawienia 
wymaga większych nakładów energii oraz czasu. Tłuszcz opóźnia 
proces trawienia. Dlatego do sałatki dodaj łyżkę oliwy oraz łyżkę 
orzechów.

3. Jeśli przygotowujesz roślinny obiad, zastanów się, czy znajduje się 
w nim źródło białka. Dużym błędem popełnianym przez wegetarian 
oraz wegan jest zamiana tradycyjnego kotleta na kotlet z kaszy jaglanej 
lub kalafiora. Tradycyjny kotlet jest źródłem białka. Kotlet z kaszy 
jaglanej lub kalafiora jest źródłem węglowodanów. Taki obiad jest 
niestety niepełnowartościowy. Niska zawartość białka w obiedzie może 
szybciej wywoływać uczucie głodu. Jeśli chcesz zastąpić czymś mięso, 
przygotuj kotlety z fasoli, ciecierzycy, tofu albo tempehu. 

4. Jeżeli Twoje posiłki będą składały się z węglowodanów złożonych, 
białka, odrobiny tłuszczu oraz dużej ilości warzyw, wszystko będzie 
w porządku – takie posiłki sycą na dłużej.

Planowanie posiłków metodą  
10 składników
Pamiętasz zadanie, w którym prosiłam Cię o wypisanie ulubionych dań 
obiadowych? Lista ulubionych dań będzie Ci potrzebna do stworzenia ściągi 
z ulubionymi produktami. Dzięki tej ściądze możesz planować dania obia-
dowe według metody 10 składników. 

Na czym polega ta metoda? 
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Wypisz 10 głównych składników – takich, które lubisz, które często spoży-
wasz i które możesz wykorzystać na wiele sposobów. Pamiętaj, żeby znalazły 
się wśród nich źródła białka, warzywa i owoce oraz węglowodany. 

Mała podpowiedź: 
– białko: tofu, pierś z indyka, soczewica, ciecierzyca, indyk;
– warzywa: pomidory, kalafior, papryka, batat;
– węglowodany: makaron, ryż, ziemniaki, kasza kuskus.
Moja rodzina lubi buraki i pomidory. Są to główne składniki, z których

przygotowuję dania obiadowe. Z buraków robię risotto, ciasto i zupę, a z po-
midorów – passatę pomidorową, sos do makaronów i pizzy, zupę i gulasz. Są to 
produkty na tyle uniwersalne i wartościowe, że na ich podstawie przygotowuję 
śniadania, obiady i kolacje. 

Ta metoda ma wiele zalet i nie jest specjalnie skomplikowana. Po prostu 
bazujesz na produktach, które lubicie, nie marnujesz jedzenia, oszczędzasz 
miejsce w szafkach oraz wydajesz mniej pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. 
Zasadą tej metody jest kupowanie głównego składnika w ilości dwa razy 
większej niż zazwyczaj, tak aby wystarczyło go na kilka dań. 

Przykłady dań z głównym składnikiem 
Makaron – makaron z kurczakiem w sosie pomidorowym, makron 
z warzywami. 
Pierś z kurczaka – zapiekane kotlety, potrawka z kurczaka w sosie 
z warzywami.
2 kg buraków – zupa, pasta z buraka, risotto. 
Pomidory – zupa pomidorowa, zapiekanki, sosy. 
Pasta pomidorowa – sos do makaronów, zupa.
Jajka – pasta jajeczna, omlet z pomidorami, frittata z burakami. 
Twaróg półtłusty – twaróg ze szczypiorkiem, naleśniki z twarogiem. 
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Polecam w szczególności osobom, które nie lubią przesiadywać w kuchni oraz 
preferują szybkie i proste dania. W poniższej tabelce znajdziesz propozycję 
dań, w którym głównym bohaterem jest jeden składnik. 

ŚNIADANIE OBIAD KOLACJA

sałatka z cukinią 
pasta z cukinii 
placuszki z cukinii 
szakszuka z cukinii 

placki z cukinii 
leczo z tofu i cukinią 
zupa cukiniowa 
spaghetti z cukinii 
lasagne z cukinii 
i z parmezanem 
kotlety z cukinii
tarta z cukinii 

zapiekane frytki z cukinii
zapiekanka z cukinii 
frittata z cukinią 
sałatka z cukinią i kurkami

pasta warzywna 
z burakami
hummus z buraka 
koktajl z buraka

zupa krem z buraków 
risotto buraczane 
barszcz z buraków 
buraczki zasmażane 
z jabłkiem 
kotlety buraczano-jaglane

carpaccio z buraków 
bułeczki z buraków 
sałatka z buraków i fety

pancakes z twarogiem 
twarogowy omlet 
pasta kanapkowa 
ze szczypiorkiem 

naleśniki z serem 
pierogi 
makaron z serem 
kotlety ruskie 
makaron z cukinią 
i twarogiem

sałatka z figami 
placki twarogowe 
z jabłkiem
pasta kanapkowa z pesto 
placki serowe 

szakszuka 
omlet 
jajka po szkocku 
jajecznica 
pasztet warzywno-jajeczny 

jaskółcze gniazda 
kotlety jajeczne 
żurek 
kasza gryczana  
z jajkiem sadzonym
faszerowane jajka 

frittata 
omlet 
sałatka wiosenna 
kanapki z awokado 
i jajkiem w koszulce 
sałatka z jajkami 
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Zalety metody  
„Dania z 10 składników”: 

✓ łatwe planowanie jedzenia;

✓ nie trzeba się zastanawiać nad przepisami;

✓ zawsze można zrobić „coś z niczego”;

✓ nie marnuje się jedzenia;

✓ większą ilość jednego lub kilku składników można
wykorzystać do różnych dań.

Przecier pomidorowy/passata pomidorowa – zupa pomidorowa, sos do 
spaghetti, zapiekanka, sos do zapiekanek.

Kalafior – zupa kalafiorowa, curry, zapiekany kalafior z mięsem, kotlety 
z kalafiora.

Gdy dodasz warzywa, kaszę lub makaron oraz surówkę z młodej kapusty, 
otrzymasz kilka wersji szybkich obiadów, które możesz zaplanować na 
kilka dni. 
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