
Jeśli tutaj jesteś, oznacza to tylko jedno – rozważasz udział 
w 3 dniowej przygodzie z moim przykładowym planem 

odżywiania, który dla Ciebie przygotowałam.

Chciałabym pokazać Ci, że codzienna troska o świadome 
i zdrowe wybory jest smaczna i prosta!

Wiedz proszę, to ogólny plan, który jest inspiracją i należy dostosować 
indywidualnie pod siebie, uwzględniając wiele indywidualnych 
czynników jak choroby, alergie, eliminacje, aktywność fizyczna, 

przyjmowane leki, kondycja organizmu.
 

W poniższym jadłospisie używam jak najprostszych rozwiązań, 
posługuję się prostymi miarami, zwrotami – zdrowe żywienie 

nie musi sprowadzać się do liczenia, odmierzania 
– uczyń z niego spontaniczną przygodę.

Planując nasze posiłki wzięłam pod uwagę rozsądny plan 
również pod kątem zakupów – przekonaj się sama!😊

3 DNI ŚWIAODMYCH WYBORÓW
Z I LOVE JUICE
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DZIEŃ ROZPOCZYNAMY OD SZKLANKI NIEGAZOWANJE WODY 
Z POŁOWĄ WYCIŚNIĘTEJ CYTRYNY 
Opcjonalnie możesz dodać imbir

 
ŚNIADANIE: 
Całe awokado z zielonymi warzywami: połowa ogórka, garść 
szpinaku, połowa szklanki krótko gotowanego bobu, łyżeczka 
ziaren słonecznika, łyżka oliwy z oliwek, kilka kropel 
cytryny, świeżo pielony pieprz.

Opcjonalnie możesz dodać: dobrej jakości 
wędzonego łososia, makrelę.
 
wskazówki: 
Surowe warzywa mają znacznie więcej witamin! 
jeśli lubisz ciepłe śniadania – bób dodaj zaraz 
po ugotowaniu.
 
OBIAD: 
Leczo z Twoich ulubionych warzyw – nazywam to danie 
sprzątaniem lodówki 😉 zaproponuję mój ulubiony skład, 
wystarczy nam na 2 dni!

3 papryki, 3 pomidory, cała cukinia, marchewka, 4 kiszone ogórki, 
4 różyczki brokuła, średnia cebula, 4 ząbki czosnku, do przyprawienia: 
sok z cytryny, pieprz, inne przyprawy, które lubisz poza solą! 
do posypania na talerzu: natka pietruszki lub kolendra.
 
wskazówki: 
W garnku podsmaż cebulkę i czosnek na oleju rzepakowym, następnie włóż pomidory i paprykę i pozwól 
na małym ogniu im się dusić, dodaj resztę warzyw – wszytsko pokrojone w np. kostkę ;) przykryj pod pokrywka 
i pozwól warzywom lekko zmięknąć, aż powstanie naturalny sos, nie rozgotowuj ich! zjedz tyle ile potrzebujesz, 
aby poczuć nasycenie, jednocześnie pamiętaj, że po posiłku powinno towarzyszyć nam dobre samopoczucie 
nie związane z uczuciem ciężkości – słuchaj swoje organizmu.



PRZEKĄSKA: 
Dla ułatwienia zaproponuję ugotowanie zupy na 3 dni – moja ulubiona zupa 😉kapuśniak.
 
wskazówki:
Cebula, marchewka, seler naciowy, por, fenkuł, czosnek, lisć laurowy, tymianek, pieprz.

Obrać i pokroić w małe kawałki warzywa, włożyć do garnka zalać wodą. 
Dodać przyprawy i gotowac na małym ogniu 20 minut.

Do powstałego bulionu dodać pokroioną młodą kapuste, 
marchewke, letnie pomidory.

Gotowac około 10 minut, doprawić pieprzem.
Serwować z pociętą natką pietruszki lub kopru.
 
KOLACJA: 
Dobrej jakości ryba halibut lub łosoś, porcja 
100-150 gram zjedzona z zielonymi sałatami 
i świeżymi warzywami, możesz dodać 
odrobinę awokado i kilka orzechów 
nerkowca; opcjonalnie do sałat dressing 
na bazie dobrej jakości oleju rzepakowego, 
połączonego z musztarda dijon, kropla 
miodu i soku z cytryny.
 
wskazówki: 
Jeśli nie jesz ryb, zastąp np. burgerem 
z fasoli i kiszonek, garść świeżej sałaty, 
cukinia, groszek cukrowy, kalafior, brokuł, 
rzodkiew, porcja łososia, musztarda francuska, 
miód, sok z cytryny.

Zamarynowanego łososia w miodzie i musztardzie 
piec w piekarniku 1800C około 8 minut.
Skropić rybę sokiem z cytryny.
Serwować ze świeżymi sałatami i warzywami.
 
NAPOJE: 
Minimum litr wody, szklanka naparu z pokrzywy lub zielona herbata, 250 ml soku 
wyciskanego z buraka, grejpfruta plus łyżeczka ostropestu – nie łącz go z posiłkiem!
 
Zadania na wieczór: zalej 5 łyżek siemienia lnianego letnią wodą i zostaw.



DZIEŃ ROZPOCZYNAMY OD SZKLANKI NIEGAZOWANJE WODY 
Z POŁOWĄ WYCIŚNIĘTEJ CYTRYNY
Opcjonalnie możesz dodać imbir

 
ŚNIADANIE: 
¾ szklanki ugotowanej komosy ryżowej lub amarantusa, ugotuj 
w wodzie lub mleku roślinnym; po ugotowaniu dodaj ulubione 
owoce z pośród zaproponowanych, maksymalnie pół szklanki 
(maliny, borówki, jagody, jabłko), dodaj łyżkę siemienia, 
które przygotowałaś wczoraj wieczorem (powinno mieć 
galaretowatą konsystencję) całość posyp dowolnie: płatkami 
kokosa / migdałów / kilka orzechów nerkowca #sugarfree.
 
wskazówki: 
Spróbuj zaobserwować czy Twoje samopoczucie jest lepsze 
po śniadaniu z dnia pierwszego czy z drugiego.
 
OBIAD: 
Wrapy zawijane w kapustę piekińską z guacamole, 
świeżymi warzywami i pesto z jarmużem.
 
wskazówki: 
2-3 liście młodej kapusty zblanszować 2-3 minuty, garść swieżej sałaty, 
pomidory, cebula, szparagi, rzodkiewka, 2 łyżki guacamole, 2 łyżki pesto.

Guacamole – avocado, pomidor, czerwona cebula, kolendra, papryczki chilli, 
świeżo wyciśnięty sok z cytryny, sól, pieprz.

Pesto – garść jarmużu, oliva z olivek, czosnek, pieprz.
 
PRZEKĄSKA:
Zupa z dnia wczorajszego lub sok wyciskany z kapusty, odrobiny jabłka, cytryny 250 ml lub jeśli nie masz 
wyciskarki smoothie z jarmużu, jabłka, uzupełnione wodą 250 ml / możesz również codziennei gotowac 
inną wegańską zupę, pełną aromatu i smaku warzyw.
 
KOLACJA: 
Leczo z dnia wczorajszego, możesz dodać 5 łyżek dowolnie wybranego: 
komosa, amarantus, gryczana, jaglana.
 
NAPOJE: 
Minimum litr wody, szklanka naparu z pokrzywy lub zielona herbata.
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DZIEŃ ROZPOCZYNAMY OD SZKLANKI NIEGAZOWANJE WODY 
Z POŁOWĄ WYCIŚNIĘTEJ CYTRYNY
Opcjonalnie możesz dodać imbir

 
Śniadanie: 
Smoothie dla bakterii jelitowych jarmuż + połowa 
awokado + woda + sok z cytryny + połowa jabłka 
lub maliny czy inne owoce leśne + siemie lniane 
łyżeczka dnia pierwszego – 300 ml.
 
wskazówki: 
Dla osób, które są aktywne rano, warto do 
takiego smoothie dodać sok z buraka.
 
Obiad: 
Mielony kalafiorowy podany z kiszoną kapustą.
 
wskazówki: 
Kalafior, jajko, mąka gryczana lub migdałowa, 
kumin, kolendra, pieprz.

Zetrzeć kalafior na tarce. Na wyłożoną tace papierem 
do pieczenia rozłożyć kalafior. Całość włożyć do 
piekarnika na 10 min. 1800C. Lekko odsuszony kalafior 
przesypujemy do miski. dokładamy jajko, 1-2 łyżki mąki, 
szczypte kuminu i kolendry, pieprz. Za pomocą rąk wyrabiamy 
masę z której formujemy nasze kotleciki. Pieczemy 10min. w 1800C. 
Serwujemy z kapustą kiszoną.
 
Kolacja: 
Sałatka z buraka, rukoli, kaszy gryczanej, orzechów.
 
wskazówki: 
Kasza gryczana, czerwone buraki, rukola, orzechy włoskie, pieprz, anyż, tymianek.
Buraki gotować około 40min w wodzie przyprawionej pieprzem, 2 gwiazdkami anyżu, tymiankiem. 
Obrać pociąć w segmenty.

Ugotować kasze gryczaną ok. 15minut.
Musztardowy dressing: musztarda francuska, sok z cytryny, oliva z oliwy, ocet jabłkowy,sól, pieprz.
W misce wymieszać kaszę, buraki, orzechy, rukolę z musztardowym dressingiem dprawić solą i pieprzem.
 
NAPOJE: 
Minimum litr wody, szklanka naparu z pokrzywy lub zielona herbata.

JADŁOSPIS DNIA 3



I Love Juice / Wilanow ul. Gieysztora 2 
02-999 Warszawa

www.facebook.com/ilovejuicewilanow/

i_love_juice_wilanow


