
Przepisy Wielkanocne 



Przekąski 



 Przepisy Wielkanocne

Jajka faszerowane pastą pieczarkową (241 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 3 łyżki (60 g)
Koperek świeży - 1 łyżeczka (4 g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżeczka (5 ml)
Pieczarka uprawna - 3 sztuki (60 g)

 Przygotowanie:

Jajka ugotowac ́ na twardo. Na oliwie lekko podsmażyć
pieczarki.Jogurt poła ̨czyc ́ z przecis ́nie ̨tym przez praske ̨
czosnkiem, posiekany koprem, sola ̨ oraz pieprzem. Do
sosu jogurtowego dodać podsmażone wcześniej
pieczarki. Ugotowane jajka przekroić na pół, usunąć
żółtko, a jego miejsce wypełnić farszem pieczarkowym.
Żółtko można dodać do farszu, albo wykorzystać do innej
potrawy.

Jajka faszerowane pastą z awokado (212 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Awokado - 1/4 sztuki (35 g)
Cytryna - 1 łyżka (15 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Pietruszka, natka - 1 łyżeczka (6 g)

 Przygotowanie:

Jajka ugotowac ́ na twardo. Awokado rozgnieść widelcem
z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i sokiem z
cytryny. Do awokado dodać pokrojone w kostkę żółtko i
posiekaną natkę. Tak przygotowanym farszem wypełnić
białka jaj.
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 JADŁOSPIS

 17.04.2019 (Środa)

 05:00 Przekąska (241 kcal)

 PRZEPIS: Jajka faszerowane pastą pieczarkową (1 PORCJA)

 Przepis na 1 porcję.

 06:00 Przekąska (212 kcal)

 PRZEPIS: Jajka faszerowane pastą z awokado (1 PORCJA)

 Przepis na 1 porcję.



 Przepisy Wielkanocne

Sałatka jarzynowa z jajkiem i dietetycznym majonezem (217 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Groszek zielony, konserwowy - 1/8 szklanki (15 g)
Jabłko - 1/4 sztuki (45 g)
Jajka kurze, całe - 1 sztuka (50 g)
Marchew - 1 sztuka (45 g)
Ogórek kiszony - 1 sztuka (60 g)
Pietruszka, korzeń - 1/2 sztuki (40 g)
Ziemniaki późne - 2/3 sztuki (50 g)
Dietetyczny majonez - 30 g

 Przygotowanie:

Jajko ugotować na twardo. Ziemniaki, marchewkę i
pietruszkę ugotować w wodzie lub na parze. Jajko i
warzywa pokroić w kostkę. Jabłko zetrzeć na tarce.
Wszystkie składniki wymieszać z dietetycznym
majonezem. Doprawić solą i pieprzem.

Lekka sałatka z serkiem wiejskim i jajkiem (285 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Ogórek - 1/2 sztuki (90 g)
Pietruszka, natka - 1 łyżeczka (6 g)
Pomidor koktajlowy - 5 sztuk (100 g)
Serek wiejski lekki piątnica - 5 łyżek (100 g)

 Przygotowanie:

Jajka ugotować na twardo i przekroić na ćwiartki.
Pomidorki przekroić na pół, a ogórki pokroić na plasterki.
Na talerzu wyłożyć warzywa, na to jajka i wszystko
posypać serkiem wiejskim i natką pietruszki.

Dietetyczny majonez (330 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jajka kurze, całe - 1 sztuka (50 g)
Musztarda bez dodatku cukru - 2 łyżeczki (20 g)
Ocet spirytusowy - 1 łyżka (6 ml)
Serek wiejski lekki piątnica - 10 łyżek (200 g)

 Przygotowanie:

Do blendera wrzucić wszystkie składniki poza jajkiem.
Ugotowane jajko obrać ze skorupki i ciepłe pokroić na
mniejsze kawałki - dodać do reszty składników.
Zmiksować na gładką i gęstą masę, około 2 - 3 minuty do
uzyskania kremowej konsystencji.
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 JADŁOSPIS

 07:00 Przekąska (217 kcal)

 PRZEPIS: Sałatka jarzynowa z jajkiem i dietetycznym majonezem (1 PORCJA)

 Przepis na 1 porcję.
Sposób przygotowania dietetycznego majonezu znajdziecie na samym końcu :)

 08:00 Przekąska (285 kcal)

 PRZEPIS: Lekka sałatka z serkiem wiejskim i jajkiem (1 PORCJA)

 PRZEPIS: Dietetyczny majonez (1 PORCJA)



 Przepisy Wielkanocne

Sałatka z tuńczyka i jajkiem (364 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 3 łyżki (60 g)
Kapusta pekińska - 1/4 sztuki (200 g)
Kukurydza konserwowa Pudliszki - 2 łyżki (30 g)
Papryka czerwona - 1/3 sztuki (100 g)
Pomidory suszone - sundried tomato antipasti Tesco - 3
plastry (21 g)
Tuńczyk, w sosie własnym - 2 łyżki (60 g)

 Przygotowanie:

Suszone pomidory ze słoiczka w oliwie pokroić w cienkie
paski. Paprykę umyć, wyjąć gniazdo nasienne i pokroić w
cienkie paseczki. Kapustę umyć i drobno pokroić.
Kukurydzę odcedzić z zalewy. Tuńczyka wyjąć z zalewy i
podzielić na drobniejsze cząsteczki.Jajka ugotować na
twardo. Wszystkie składniki wymieszać, dodać jogurt z
czosnkiem oraz pieprz i sól do smaku. Dodając sól wziąć
pod uwagę, że suszone pomidory są dość słone.

Sałatka brokułowa z jajkiem i kukurydzą (304 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Brokuł - 1/4 sztuki (130 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 5 łyżek (100 g)
Koperek świeży - 3 łyżeczki (12 g)
Kukurydza konserwowa Jeronimo Martins - 2 łyżki (30 g)
Pomidor - 1 sztuka (170 g)

 Przygotowanie:

Brokuł podzielić na różyczki i gotować w wodzie ok. 3
minuty. Wyjąć i ostudzić. Jajko ugotować na twardo,
pokroić w kostkę. Brokuła i jajko włożyć do pojemnika i
dodać resztę zaplanowanych składników. Polać jogurtem
z czosnkiem i koperkiem. Doprawić do smaku.
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 JADŁOSPIS

 PRZEPIS: Sałatka z tuńczyka i jajkiem (1 PORCJA)

 PRZEPIS: Sałatka brokułowa z jajkiem i kukurydzą (1 PORCJA)



Dania główne



 Przepisy Wielkanocne

Schab pieczony ze śliwką (2071 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Musztarda bez dodatku cukru - 5 łyżeczek (50 g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżeczki (10 ml)
Śliwki suszone Helio - 1 garść (60 g)
Wieprzowina, schab - 10 sztuk (1000 g)

 Przygotowanie:

Schab opłukać, osuszyć, wysmarować oliwą, solą i
pieprzem. Długim, ostrym, wąskim nożem przebić schab,
robiąc w środku 1 kanał. Końcem drewnianej łyżki włożyć
do środka musztardę, wysmarować nią kanały. Do
przygotowanego kanału włożyć śliwki suszone. Przełożyć
do naczynia żaroodpornego, włożyć do foliowego rękawa
piekarniczego i umieścić na blaszce. Piekarnik nagrzać do
maksymalnej temperatury. Wstawić naczynie z mięsem i
piec przez 15 minut, następnie zmniejszyć temperaturę do
180 stopni i piec przez kolejne 50 minut. Na 15 minut
przed końcem pieczenia odkryć schab i zrumienić w
wyższej temperaturze. W międzyczasie polewać go
gorącym bulionem. W trakcie pieczenia mięsa bez
przykrycia, na dnie piekarnika lub na kratce poniżej,
postawić naczynie żaroodporne lub blaszkę (np.
keksówkę) z wrzącą wodą (w celu utworzenia pary).

Żurek wielkanocny (421 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Bulion warzywny - 1/3 szklanki (100 ml)
Chrzan - 1 łyżeczka (10 g)
Czosnek - 1 ząbek (5 g)
Jajka kurze, całe - 1 sztuka (50 g)
Kiełbasa biała - 1/2 sztuki (50 g)
Przyprawy - majeranek, suszony - 1/3 łyżeczki (1 g)
Zakwas chlebowy - 1/4 szklanki (60 ml)

 Przygotowanie:

Do bulionu warzywnego, dodac ́ pokrojona ̨ w plastry
kiełbase ̨ i czosnek, gotowac ́ około 30 minut i odcedzic ́.
Naste ̨pnie stopniowo wlewac ́ zakwas,. Doprawic ́
majerankiem, chrzanem i pieprzem. Podawac ́ z
ugotowanym jajkiem i kiełbasą.
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 JADŁOSPIS

 19.04.2019 (Piątek)

 06:00 Obiad (2071 kcal)

 PRZEPIS: Schab pieczony ze śliwką (1 PORCJA)

 Przepis na 10 porcji.
Schab podawać z dowolnymi dodatkami.

 07:00 Obiad (421 kcal)

 PRZEPIS: Żurek wielkanocny (1 PORCJA)



Ciasta



 Przepisy Wielkanocne

Dietetyczny sernik z rodzynkami (330 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Jaja kurze całe - 1 sztuka (50 g)
Migdały - 1 łyżka (15 g)
Miód pszczeli - 1 łyżeczka (10 g)
Rodzynki suszone - 1/2 garści (15 g)
Ser twarogowy chudy - 3 i 1/3 plastra (100 g)

 Przygotowanie:

Twaróg, miód i jajko zmiksować na gładką masę. Masę
wymieszać z owocami i przelać do kokilki. Piec w temp.
180 °C około 20 minut.

Babka wielkanocna z marchewką i jabłkiem (1250 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Mąka pszenna, typ 1850 - 8 łyżek (120 g)
Len, nasiona - 1 łyżka (10 g)
Jabłko - 1 i 2/3 sztuki (300 g)
Jajka kurze, całe - 3 sztuki (150 g)
Marchew - 2 sztuki (90 g)
Miód pszczeli - 8 łyżeczek (80 g)
Otręby pszenne - 5 łyżek (20 g)
Płatki jęczmienne - 2 łyżki (20 g)
Proszek do pieczenia - 2 łyżeczki (8 g)
Rodzynki suszone - 1 garść (30 g)

 Przygotowanie:

Jajka umyc ́, wbic ́ do miseczki i zmiksowac ́ na puszysta ̨
mase ̨, dodac ́ miód i ponownie zmiksowac ́. Marchewkii
jabłka obierac ́ ze sko ́rki, zetrzec ́ na tarce o grubych
oczkach. Do jajek dodac ́ przesiana ̨ ma ̨ke ̨ z proszkiem
do pieczenia, cały czas miksuja ̨c, wsypac ́ otre ̨by,
zmielone siemie ̨ oraz płatki je ̨czmienne. Wymieszac ́. Do
masy dodac ́ rodzynki oraz starte owoce. Delikatnie
wymieszac ́, do poła ̨czenia sie ̨ składniko ́w. Forme ̨ na
babke ̨ wysmarowac ́ masłem, obsypac ́ ma ̨ka ̨
pełnoziarnista ̨, przelac ́ mase ̨ i piec w nagrzanym do 180
stopni piekarniku około 45 minut.
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 JADŁOSPIS

 Przepis na 1 porcję.

 21.04.2019 (Niedziela)

 05:00 Przekąska (330 kcal)

 PRZEPIS: Dietetyczny sernik z rodzynkami (1 PORCJA)

 Przepis na 1 porcję.

 06:00 Przekąska (1250 kcal)

 PRZEPIS: Babka wielkanocna z marchewką i jabłkiem (1 PORCJA)

 Przepis na 12 porcji.



 Przepisy Wielkanocne

Mazurek wielkanocny pszenno-żytni z ricottą (2419 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Mąka pszenna, typ 1850 - 10 łyżek (150 g)
Orzechy włoskie - 1 garść (30 g)
Cukier - 4 i 1/4 łyżki (50 g)
Jajka kurze, całe - 2 sztuki (100 g)
Jogurt naturalny 2% tłuszczu - 5 łyżek (100 g)
Kakao 16%, proszek - 1 łyżka (10 g)
Migdały - 2 łyżki (30 g)
Miód pszczeli - 1 łyżeczka (10 g)
Proszek do pieczenia - 1 łyżeczka (4 g)
Ser ricotta, pełne mleko - 25 łyżeczek (250 g)
Żółtko jaja kurzego - 1 sztuka (20 ml)
Mąka żytnia, typ 2000 - 200 g

 Przygotowanie:

Suche składniki wsypać do miski i wymieszać. Dodać
jogurt, jajka i całość dokładnie zagnieść. Ciasto po chwili
powinno przestać się lepić do rąk. Rozwałkować je na
macie silikonowej lub papierze do pieczenia na grubość
około 0,5 cm. Zamiast podsypywać mąką, czy dodawać
tłuszcz do ciasta, wystarczy pomoczyć wałek i ciasto
elegancko daje się wałkować. Pieczemy w temperaturze
200 stopni około 15 minut, aż brzegi się zaczną lekko
rumienić. Po wypieczeniu pozostawiamy mazurki do
wystygnięcia
....
W międzyczasie zblendować ser ricotta z żółtkiem,
miodem, kakao i aromatem migdałowym. Masę
przekładamy na ostudzony spód, następnie dekorujemy
według uznania. Ja proponuję orzechy. Kaloryczne, ale
przynajmniej zdrowe :)
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 JADŁOSPIS

 07:00 Przekąska (2419 kcal)

 PRZEPIS: Mazurek wielkanocny pszenno-żytni z ricottą (1 PORCJA)

 Przepis na 12 porcji.



 Przepisy Wielkanocne

Mazurek wielkanocny z nadzieniem jabłkowo-pomarańczowym (2101 kcal) 1 porcja

 Składniki:

Mąka pszenna, typ 1850 - 3 i 1/3 łyżki (50 g)
Cukier - 4 i 1/4 łyżki (50 g)
Galaretka pomarańczowa Zott - 1 i 1/3 łyżki (40 g)
Jabłko - 3 i 1/3 sztuki (600 g)
Jajka kurze, całe - 4 sztuki (200 g)
Mleko spożywcze 2% tłuszczu - 1/5 szklanki (50 ml)
Płatki owsiane - 25 łyżek (250 g)
Pomarańcza - 1/2 sztuki (120 g)
Proszek do pieczenia - 3/4 łyżeczki (3 g)
Słonecznik łuskany - 3 łyżki (30 g)

 Przygotowanie:

Płatki owsiane zarumienic ́ na suchej patelni, dodac ́ cukier
i mieszac ́ az ̇ sie ̨ rozpus ́ci. W misce poła ̨czyc ́ ma ̨ke ̨ z
proszkiem do pieczenia, dodac ́ płatki owsiane i
słonecznik. Naste ̨pnie wymieszac ́. W wysokim naczyniu
roztrzepac ́ jajka z mlekiem i wlac ́ do miski z płatkami,
dokładnie wymieszac ́. Tortownice ̨ o s ́rednicy około 25
cm wyłoz ̇yc ́ papierem do pieczenia. Naste ̨pnie przelac ́
mase ̨ owsiana ̨, wyro ́wnac ́ powierzchnie i wstawic ́ do
nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piec około 40 minut
na złoty kolor. Po upieczeniu dobrze wystudzić.
...
Jabłka zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Smażyć je na
beztłuszczowej patelni aż zmiękną, następnie zasypać je
galaretką i dokładnie wymieszać. Jabłkową galaretkę
chłodzimy około 2h, warto sprawdzić od czasu do czasu,
czy masa nie stężała za bardzo. W między czasie można
kandyzować kilka plastrów pomarańczy wykorzystanych
do ozdoby. W tym celu należy podgrzać niewielka ilość
wody. Pomarańcze pokroić w plastry i dusić w takich
roztworze, dopóki skórki nie zmiękną, a wszystkie płyny
nie wyparują. Na kruchy spód przekładamy jabłka. Na
wierzchu układamy pokrojone pomarańcze. Chłodzimy w
lodówce kilka godzin.
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 JADŁOSPIS

 08:00 Przekąska (2101 kcal)

 PRZEPIS: Mazurek wielkanocny z nadzieniem jabłkowo-pomarańczowym (1 PORCJA)

 Przepis na ok. 11 porcji.



Zalecenia opracowała 

Zachęcam do odwiedzania moich portali społecznościowych:

dietetykewelinaozimek

W razie pytań proszę o kontakt 
tel. 881 445 715  
dietetykewelinaozimek@gmail.com

www.dietetykewelinaozimek.pl


