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PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS 3-DNIOWY 
 

 1800 kcal 
 

 
Poniżej znajduje się PRZYKŁADOWY 3-dniowy jadłospis, nie uwzględnia on ewentualnych schorzeń i nie 
powinien być stosowany przez wszystkich. W celu ustalenia indywidualnego jadłospisu uwzględniającego 
żywienie w danych jednostkach chorobowych, z uzwględnieniem preferencji smakowych I trybu życia 
zapraszam do współpracy. 
 
Dzienna podaż energii i składników odżywczych  w zaproponowanym jadłospisie to: energia – ok. 1800 kcal, 
białko – ok. 85g, tłuszcze – ok. 60g i węglowodany ogółem – ok. 260 g. 

 
 

Dietetyk Ewa Muczyńska 
ul. Kościelna 4A lok. 8, Augustów 

Tel. 798 246 049 
www.DietetykAugustow.pl 

poradniadobrazmiana@gmail.com 
 

  

http://www.dietetykaugustow.pl/
mailto:poradniadobrazmiana@gmail.com
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JADŁOSPIS 
Poniedziałek 

08:00 Śniadanie (475 kcal) 

Czekoladowa owsianka z pomarańczą i jogurtem (475 kcal) 1 porcja 

 

11:00 Drugie śniadanie (184 kcal) 

Pomidory faszerowane serkiem wiejskim i słonecznikiem (184 kcal) 1 porcja 

 

14:00 Obiad (612 kcal) 

Pieczony schab z kolorową kaszą gryczaną (612 kcal) 1 porcja 

 

 

17:00 Podwieczorek (161 kcal) 

Orzechy włoskie (78 kcal) 3 sztuki (12 g) 

Jabłko (83 kcal) 1 sztuka (180 g) 
 

 

20:00 Kolacja (357 kcal) 

Zupa z soczewicy (357 kcal) 1 porcja 

 

Czekoladowa owsianka z pomarańczą i jogurtem (Poniedziałek: Śniadanie) 

(1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Orzechy włoskie - 2 sztuki (8 g) 

Czekolada gorzka - 2 kostki (12 g) 

Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 10 łyżek (200 g) 

Płatki owsiane - 4 łyżki (40 g) 

Pomarańcza - 1 sztuka (200 g) 

PRZYGOTOWANIE 

Podgrzej płatki owsiane z małą ilością wody i czekoladą. Pokrój pomarańczę w drobne 

cząstki. Wymieszaj składniki z jogurtem. Posyp orzechami włoskimi. 

 
Pomidory faszerowane serkiem wiejskim i słonecznikiem (Poniedziałek: Drugie śniadanie) (1 

porcja) 

SKŁADNIKI 

Słonecznik, nasiona - 1/2 łyżki (5 g) 

Chleb żytni razowy - 1 kromka (35 g) 

Pomidor - 1 sztuka (170 g) 

Serek twarogowy ziarnisty/wiejski/cottage chesse - 1 i 2/3 łyżki (50 g) 

Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g) 

Pieprz czarny mielony - 1 szczypta (1 g) 

PRZYGOTOWANIE 

Pomidory umyć, przekroić po połowie wszerz, wydrążyć ostrym nożykiem uważając, aby nie naciąć dna. 

Wydrążony miąższ pomidorów oczyścić z pestek i posiekać na drobno, przełożyć do miseczki. Do miąższu 

dodać odsączony serek wiejski i posiekane listki bazylii, nasiona słonecznika, przyprawić pieprzem i solą oraz 

wymieszać. Do połówek pomidorów nałożyć farsz. Udekorować kilkoma listkami bazylii. Podawać z pieczywem. 

 

 

  Notatka do posiłku 

 
Ugotuj więcej kaszy na jutrzejszą kolację. 
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Pieczony schab z kolorową kaszą gryczaną (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Brokuły - 1/3 sztuki (200 g) 

Kasza gryczana - 6 łyżek (90 g) 

Marchew - 2 sztuki (90 g) 

Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml) 

Pomidor - 1/4 sztuki (50 g) 

Przyprawy - pieprz czarny, suszony - 1 łyżeczka (1 g) 

Sól biała - 1/6 łyżeczki (1 g) 

Wieprzowina, schab - 1 sztuka (100 g) 

 
PRZYGOTOWANIE 

Marchew pokrój w plastry, brokuł podziel na różyczki. Marchew wrzuć do garnka razem z kaszą i zalej wodą. 

Gotuj około 15 minut, pod koniec dodaj brokuł i gotuj jeszcze 5-10 minut. Dopraw. Schab połóż na foli 

aluminiowej, skrop olejem, dopraw i obłóż plastrami pomidora. Zawiń folię i piecz mięso około 40 minut w 

żaroodpornym naczyniu z wodą na dnie. Gdy mięso będzie gotowe, wyłóż warzywną kaszę na talerz i zjedz z 

mięsem. 

 
Zupa z soczewicy (Poniedziałek: Kolacja) (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Soczewica czerwona, nasiona suche - 3 łyżki (36 g) 

Cebula - 1/2 sztuki (50 g) 

Czosnek - 1 sztuka (5 g) 

Marchew - 1 sztuka (45 g) 

Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10 ml) 

Pietruszka, korzeń - 1/4 sztuki (20 g) 

Pomidory puszka - 1/3 szklanki (100 g) lub 1 średni pomidor 

Por - 1/5 sztuki (30 g) 

Ziemniaki późne - 1 sztuka (90 g) 

 
PRZYGOTOWANIE 

W garnku zeszklić na oleju drobno posiekaną cebulę i czosnek, po chwili dodać umyte, obrane i posiekane 

warzywa - marchew, pietruszkę, pora i ziemniaki. Zalać wrzątkiem (tylko tyle aby przykryć warzywa), dodać 

ziele angielskie i soczewicę. Pod koniec gotowania, gdy soczewica będzie miękka, dodać przecier 

pomidorowy lub świeży pokrojony w kostkę pomidor (wcześniej sparzony i obrany ze skórki), zagotować. 

Doprawić do smaku solą, pieprzem, majerankiem, curry (kurkumą) i słodką papryką. 
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Wtorek 

08:00 Śniadanie (463 kcal) 

Kasza jaglana z serkiem wiejskim i jabłkiem (463 kcal) 1 porcja 

 

 
 

11:00 Drugie śniadanie (189 kcal) 

Surówka z selera naciowego, jabłka i orzechów włoskich (189 kcal) 1 porcja 

 

14:00 Obiad (595 kcal) 

Grillowane piersi z kurczaka z ryżem  (429 kcal) 1 porcja 

Surówka z sałatą lodową (166 kcal) 1 porcja 
 

 

 

17:00 Podwieczorek (207 kcal) 

Zielony koktajl ze szpinakiem (207 kcal) 1 porcja 

 

20:00 Kolacja (364 kcal) 

Zielona sałatka z kaszą gryczaną (W) (364 kcal) 1 porcja 
 

Kasza jaglana z serkiem wiejskim i jabłkiem (Wtorek: Śniadanie) (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Orzechy włoskie - 2 sztuki (8 g) 

Cynamon - 1/2 łyżeczki (2 g) 

Jabłko - 1 sztuka (180 g) 

Kasza jaglana - 2 i 1/2 łyżki (38 g) 

Miód pszczeli - 1/2 łyżki (12 g) 

Serek twarogowy ziarnisty/wiejski/cottage chesse - 5 łyżek (150 g) 

PRZYGOTOWANIE 

Kaszę jaglaną ugotować wg przepisu na opakowaniu (aby wyzbyć się gorzkiego posmaku przed ugotowaniem 

przelać wrzątkiem). Po ostudzeniu dodać pokrojone w kostkę jabłko. Skropić sokiem z cytryny, do smaku 

posypać cynamonem. Dodać rozdrobniony orzech oraz serek wiejski, polać miodem. 

 
Surówka z selera naciowego, jabłka i orzechów włoskich (Wtorek: Drugie 

śniadanie) (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Orzechy włoskie - 2 sztuki (8 g) 

Jabłko - 1 sztuka (180 g) 

Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 2 i 1/2 łyżki (50 g) 

Seler naciowy - 1/2 sztuki (180 g) 

PRZYGOTOWANIE 

Seler umyć, pokroić. Jabłko umyć i pokroić w kostkę. Dodać jogurt naturalny, sól i pieprz do smaku, 

wymieszać. Posypać rozkruszonymi orzechami. 

  Notatka do posiłku 

 
Ugotuj od razu więcej kaszy jaglanej na następny dzień. 

  Notatka do posiłku 

 
Ugotuj więcej ryżu na kolację następnego dnia. 
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Grillowane piersi z kurczaka z ryżem  (Wtorek: Obiad) (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Mięso z piersi kurczaka bez skóry - 1/2 sztuki (100 g) 

Przyprawy - curry, proszek - 1/3 łyżeczki (1 g) 

Przyprawy - tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g) 

Ryż brązowy - 6 i 2/3 łyżki (100 g) 

 
PRZYGOTOWANIE 

Ryż ugotuj wg instrukcji na opakowaniu, pamiętając aby go nie rozgotować. Pierś z kurczaka lub indyka oczyść z 

błonek, umyj i osusz, następnie posyp curry i ulubionymi ziołami (np. tymianek suszony) i grilluj/smaż na patelni 

bez dodatku tłuszczu. Natkę pietruszki drobno posiekać, posypać po ryżu. Podawać z surówką. 

 
Surówka z sałatą lodową (Wtorek: Obiad) (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Olej rzepakowy tłoczony na zimno - 1 i 1/2 łyżki (15 ml) 

Ogórek - 1/5 sztuki (40 g) 

Papryka czerwona - 1/3 sztuki (50 g) 

Sałata lodowa - 1/5 sztuki (80 g) 

 
PRZYGOTOWANIE 

Liście sałaty porwij. Ogórka i paprykę umyj, osusz i pokrój w kostkę. Warzywa skrop olejem i sokiem z cytryny, 

można doprawić ulubionymi ziołami. 

 
Zielony koktajl ze szpinakiem (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Siemię lniane - 1/2 łyżki (5 g) 

Banan - 1/2 sztuki (50 g) 

Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 8 łyżek (160 g) 

Mandarynki - 1 sztuka (65 g) 

Szpinak, świeży - 2 garście (50 g) 

PRZYGOTOWANIE 

Szpinak umyj i osusz, banana i mandarynki obrać ze skórki, podzielić w mniejsze kawałki. Wszystkie składniki 

przełóż do misy blendera i zmiksuj na gładki koktajl. 

 
Zielona sałatka z kaszą gryczaną (W) (Wtorek: Kolacja) (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Słonecznik, nasiona - 1 i 1/2 łyżki (15 g) 

Cebula - 1/4 sztuki (30 g) 

Kasza gryczana - 4 łyżki (60 g) 

Oliwa z oliwek - 1/2 łyżki (5 ml) 

Papryka zielona - 1/2 sztuki (75 g) 

Szpinak, świeży - 2 garście (50 g) 

 
PRZYGOTOWANIE 

Kaszę gotować przez 15-20 min w osolonej wodzie (do miękkości). W między czasie pokroić paprykę i cebulę, 

umyć szpinak (lub inną sałatę - roszponka/rukola).Do ostudzonej kaszy dodać warzywa i słonecznik, skropić 

olejem. 
 



Pacjent: Anna Przykładowa 

wydrukowano z programu dietetykpro.pl 

 

 

Środa 

08:00 Śniadanie (453 kcal) 

Chleb żytni (237 kcal) 3 kromki (105 g) 

Jajecznica ze szpinakiem (216 kcal) 1 porcja 
 

 

11:00 Drugie śniadanie (211 kcal) 

Budyń jaglany z musem malinowym (211 kcal) 1 porcja 

 

14:00 Obiad (648 kcal) 

Łosoś pieczony z cytrynową kaszą bulgur i fasolką szaparagową (648 kcal) 1 porcja 

 

17:00 Podwieczorek (150 kcal) 

Dynia, pestki (56 kcal) 1 łyżka (10 g) 

Grejpfrut czerwony (94 kcal) 1 sztuka (260 g) 
 

 

20:00 Kolacja (352 kcal) 

Sałatka z ryżem i selerem naciowym (352 kcal) 1 porcja 
 

 

Jajecznica ze szpinakiem (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g) 

Olej rzepakowy, uniwersalny - 1/2 łyżki (5 ml) 

Papryka zielona - 1/2 sztuki (70 g) 

Pieczarka uprawna - 3 sztuki (60 g) 

Szpinak, świeży - 2 garście (50 g) 

PRZYGOTOWANIE 

Rozgrzej olej na patelni i dodaj świeży szpinak i oczyszczone i pokrojone w plastry pieczarki. Wbij jajka i 

wymieszaj. Smaż aż jajka lekko się zetną. Podawać ze świeżymi warzywami i pieczywem. 

 

 
Budyń jaglany z musem malinowym (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Banan - 1/2 sztuki (50 g) 

Kasza jaglana - 1 i 1/2 łyżki (22 g) 

Maliny - 1/2 szklanki (60 g) 

Migdały - 1/2 łyżki (7 g) 

Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1/5 szklanki (50 ml) 

Sok z cytryny - 2 łyżki (12 ml) 

 
PRZYGOTOWANIE 

Kaszę jaglaną dokładnie opłukać. Ugotować w stosunku 1: 2 (1 porcja kaszy na 2 porcje wody) do 

miękkości.Przestudzoną kaszę przełożyć do misy blendera, dodać banan, mleko, odrobinę soku z cytryny. 

Dokładnie zmiksować na mus, przełożyć do pucharka. Maliny zmiksować na mus, można odłożyć kilka do 

dekoracji. Mus malinowy wylać na budyń jaglany, posypać migdałami. 



Pacjent: Anna Przykładowa 

wydrukowano z programu dietetykpro.pl 

 

 

 

Łosoś pieczony z cytrynową kaszą bulgur i fasolką szaparagową (Środa: Obiad) (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Dynia, pestki - 1 łyżka (10 g) 

Cytryna - 1/2 sztuki (40 g) 

Fasola szparagowa - 2 garście (180 g) 

Koperek świeży - 1 łyżeczka (4 g) 

Łosoś, świeży -  (100 g) 

Kasza bulgur - 7 łyżek (90 g) 

 
PRZYGOTOWANIE 

Rybę zamarynuj w soku z cytryny, ziołach i koperku. Upiecz. Kaszę ugotuj we wrzącej osolonej wodzie ( 1 porcja 

kaszy to około 2,5 porcji wody). W trakcie gotowania kaszy co jakiś czas pomieszaj, pod koniec gotowania dodaj 

sok z cytryny. Fasolkę ugotuj na półtwardo na parze lub w niewielkiej ilości wody, podaj posypaną pestkami dyni. 

 
Sałatka z ryżem i selerem naciowym (Środa: Kolacja) (1 porcja) 

SKŁADNIKI 

Orzechy włoskie - 5 sztuk (20 g) 

Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 3 łyżki (60 g) 

Marchew - 2 sztuki (90 g) 

Ryż brązowy - 3 łyżki (45 g) 

Seler naciowy - 1/4 sztuki (100 g) 

 
PRZYGOTOWANIE 

Ryż ugotować. Ostudzony ryż wymieszać z pokrojonymi w słupki warzywami oraz jogurtem. 
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LISTA ZAKUPÓW 
Produkty zbożowe 

Chleb żytni 140 g 

Płatki owsiane 40 g 
 

Kasza jaglana 60 g 
 

Ryż brązowy 145 g 

Kasza gryczana 150 g 
 

Warzywa 

Pomidor 220 g (1 i 1/4 sztuki) 

Soczewica czerwona, nasiona suche 36 g 
 

Cebula 80 g (3/4 sztuki) 

Czosnek 5 g (1 sztuka) 
 

Marchew 225 g (5 sztuk) 

Pietruszka, korzeń 20 g (1/4 sztuki) 
 

Pomidory puszka 100 g 

Por 30 g (1/5 sztuki) 
 

Ziemniaki późne 90 g (1 sztuka) 

Seler naciowy 280 g (2/3 sztuki) 
 

Ogórek 40 g (1/5 sztuki) 

Papryka czerwona 50 g (1/3 sztuki) 
 

Sałata lodowa 80 g (1/5 sztuki) 

Papryka zielona 145 g (1 sztuka) 
 

Szpinak, świeży 150 g 

Fasola szparagowa 180 g 
 

Koperek świeży 4 g 

Brokuły 200 g (1/3 sztuki) 
 

Mleko i produkty mleczne 

Jogurt naturalny 2% tłuszczu 470 g 

Serek twarogowy ziarnisty/wiejski/cottage chesse 200 g 
 

Mleko spożywcze 2% tłuszczu 50 ml 

Mięso i jaja 

Mięso z piersi kurczaka bez skóry 100 g (1/2 sztuki) 

Wieprzowina, schab 100 g (1 sztuka) 
 

Jajka kurze, całe 100 g (2 sztuki) 

Oleje i tłuszcze 

Oliwa z oliwek 15 ml 

Olej rzepakowy tłoczony na zimno 15 ml 
 

Olej rzepakowy, uniwersalny 10 ml 

Cukier i słodycze 

Czekolada gorzka 12 g 

Miód pszczeli 12 g 
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Ryby i owoce morza 

Łosoś, świeży 100 g 

Owoce, orzechy i nasiona 

Orzechy włoskie 56 g (14 sztuk) 

Jabłko 540 g (3 sztuki) 
 

Dynia, pestki 20 g 

Grejpfrut czerwony 260 g (1 sztuka) 
 

Pomarańcza 200 g (1 sztuka) 

Słonecznik, nasiona 20 g 
 

Cytryna 40 g (1/2 sztuki) 

Siemię lniane 5 g 
 

Banan 100 g (1 sztuka) 

Mandarynki 65 g (1 sztuka) 
 

Pieczarka uprawna 60 g (3 sztuki) 

Maliny 60 g 
 

Migdały 7 g 

Napoje 

Sok z cytryny 12 ml 

Przyprawy 

Sól biała 2 g 

Cynamon 2 g 
 

Przyprawy - curry, proszek 1 g 

Przyprawy - tymianek, suszony 1 g 
 

Przyprawy - pieprz czarny, suszony 1 g 

 

Pozostałe 

Pieprz czarny mielony 1 g 

Kasza bulgur 90 g 
 


