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Przedmowa 
Z wielką przyjemnością prezentujemy naszą książkę kucharską IFSO!  
 

Naszą misją było dostarczenie naszej społeczności zdrowych przepisów kulinarnych z całego 

świata, aby podzielić się nimi z pacjentami, rodzinami i przyjaciółmi.  

Wierzymy, że dobre odżywianie jest dobrym lekarstwem. Każdy z tych przepisów dostarczanych 

przez osoby z całego świata jest nie tylko świetny w smaku, ale także pożywny. Kiedy jemy dobrze,  

czujemy się dobrze.  

Jednym z podstawowych aspektów pomyślnych wyników w chirurgii bariatrycznej /  metabolicznej 

jest przywiązanie do zdrowszego stylu życia. Ważną częścią tych zmian jest przyjęcie lepszych 

nawyków żywieniowych. Nasi pacjenci często narzekali, że ogólnie pooperacyjne posiłki były 

nudne, monotonne i pozbawione smaku, szczególnie w pierwszych miesiącach po zabiegu. W celu 

znalezienia lepszej alternatywy dla wysokiej jakości pooperacyjnych posiłków, postanowiliśmy 

poprosić naszych członków z pięciu oddziałów IFSO na całym świecie o zdrowe i smaczne przepisy 

kulinarne. Odpowiedź była niesamowita i pokazana w tej książce z interesującymi i pożywnymi 

przepisami prezentującymi wyjątkowe smaki i kultury z różnych części świata.  

 

Naszym następnym krokiem było wybranie najlepszych i przedstawienie ich wszystkich razem  

w naszej książce kucharskiej I FSO. Przepisy zostały zaprojektowane dla pacjentów chirurgicznych; 

jednak wszystkie te przepisy można również udostępnić każdemu, kto szuka dobrego pożywienia,  

rozszerzając korzyści wynikające z doskonałych przepisów opartych na wartości odżywczej  

na dobrze zbilansowany posiłek. 

Nasi dietetycy Zintegrowanego Komitetu Zdrowia, Mary O'Kane (UK-EC) i Silvia Leite Faria 

(Brazylia-LAC) dokonali przeglądu każdego przepisu w celu uzyskania informacji  

o wartości odżywczej i wskazówek. Mamy nadzieję, że spodoba Ci  się włączenie tych przepisów  

do planu zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.  

Chcielibyśmy również wyrazić naszą wdzięczność każdemu z autorów za ich wkład.  

Pamiętaj: Jesteśmy tym, co jemy ! 

Życząc zdrowia i dobrego samopoczucia  

  
Tracy Martinez (USA-NACJ 

Chair of IFSO Integrated Health Committee

Almino C. Ramos (Brazil-LAC) 

President of IFSO 
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Pieczone Muffiny 
 z jaj 

Składniki 
Na 4 porcje 

• 1 cebula, posiekana 

•  6 jajek 

• 1/4 posiekanej czerwonej papryki 

•  50 g posiekanego szpinaku 

•  200 g mięsa mielonego z kurczaka  

•  3 plastry sera niskotłuszczowego  

 
Hedy Cheng, 

MNutDiet, BSc (Food & Nutr Self, APD, ADS  

Dietitian, Integrated Care for Obesity and Diabetes, KhooTeck Puat Hospital, Singapore  

 
  

Opcjonalnie: 

• Sól i pieprz do smaku  
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Przygotowanie 
1. Lekko nasmaruj olejem 6 foremek do muffinek lub wyłóz  je papierowymi foremkami do muffinów. 

2. Na patelni bez tłuszczu uduś mięso z kurczaka (10 do 15 minut).  

3. Ubijaj jajka w dużej misce. Dodaj  cebulę, czerwoną paprykę, szpinak, sól i pieprz. Wymieszaj. 

Dodaj kurczaka i ser.  

4. Przygotowaną masą wypełnij foremki do muffinek do 1/3 ich wysokości.  

5. Piecz 20-25 minut w piekarniku rozgrzanym do 175° C , albo do tzw.  suchego patyczka. 

 

 

 

 

 

Wartości odżywcze 
na porcje 

Energia (kcal) 219 

Węglowodany (g) 2 

Białko (g) 23 

Tłuszcz (g) 13 

- Tłuszcz nasycony (g) 6 

- Tłuszcz wielonienasycony (g) 1 

  

Cholesterol (mg) 283 

Błonnik pokarmowy (g) 
1 

Sód(mg) 214  
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Składniki 
(2 porcje) 

• 180 g okonia morskiego 

• 80 g gotowanej kaszy owsianej  

• 1 jajko 

• szczypiorek  

Przyprawy 
• 1 łyżeczka soli 

 

 

Ryba z kaszą 
owsianą 
Yu Rong Hsu 

Dietitian of Weight Loss & Health Management Center, E DA Dachang Hospital Kaohsiung, Taiwan 

Tien-Chou Soong 

Director of Weight Loss & Health Management Center, EDA Dachang Hospital, Kaohsiung, Taiwan 

Wei-jei Lee 

President, Asia Diabetes Surgery Summit Promotor, Taipei, Taiwan 

Ju-Jun Chou 

Certi fied bariatric Nurse of Central Clinic Hospital, Taipei, Taiwan 
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Wartości odżywcze 
(1 porcja) 

• Kalorie na porcję: 255 (kcal)  

• Białko ogółem (g) : 24 (g) 

• Węglowodany (g): 15 (g) 

  w tym cukry (g): 0 (g) 

• Tłuszcze (g): 11 (g) 

• Danie zalecane w diecie miękkiej dla 

pacjentów po operacji bariat rycznej. 

• Okoń morski jest bogaty w witaminy A i D, 
które wspomagają wchłanianie wapnia  

• Spożywanie owsa obniża poziom  
cholesterolu we krwi.  

 

.  

 

 

 

Czas przygotowania 
25 minut ( w  tym przygotowanie  żywności i gotowanie) 

Przygotowanie 
1. Umyj rybę i pokrój ją na małe kawałki. 

2. Posiekaj szczypiorek na małe kawałki. 

3. Gotuj rybę przez 5 minut w lekko osolonej wodzie.  

4. Ugotowaną kaszę owsianą duś na patelni przez minutę.  

5. Wyłącz ogień, dodaj posiekany szczypiorek i jajko.  

6. Przykryj patelnię i poczekaj 15 minut. 

7. Jeśli trzeba dodaj sól do smaku.  
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Składniki 
(2 porcje) 

• 180 g fileta z kurczaka 

• 140 g awokado 

• 1 jajko 

• 80 g truskawek  

• 20 g orzechów i truskawek 

• 100 g sałaty 

• 380 g jagód 

Seasoning 
Olive oil 1 tbsp 

Salt 1/2 tsp 

Pepper 

Lemon 1 tbsp 

Rosemary 1 tbsp 

Przyprawy 
• 1 łyżka oliwy z oliwek 

• 1/2  łyżka soli 

• pieprz 

• 1 łyżka soku z cytryny 

• 1 łyzka rozmarynu 

 

Sałatka z awokado 
z kurczakiem 
Yu-Rong Hsu 

Dietitian of Weight Loss & Health Management Center, E-DA Dachang Hospital - Kaohsiung, 

Taiwan 

Tien-Chou Soong 

Director of Weight Loss & Health Management Center, E-DA Dachang Hospital, Kaohsiung, Taiwan 

Wei-Jei Lee 

President, Asia Diabetes Surgery Summit Promotor, Taipei, Taiwan 

ju-Jun Chou 

Certified Bariatric Nurse of Central Clinic Hospital, Taipei, Taiwan  
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Wartości odżywcze 
(1 porcja) 

• Kalorie na porcję: 380 (kcal) 

• Białko ogółem  (g) :25 (g) 

• Węglowodany (g) :17 (g)  

w tym cukry (g): 0 (g) 

• Tłuszcz (g): 24 (g) 

• Sałatka ta jest posiłkiem wysokobiałkowym.  

• Ponadto awokado to bardzo dobre żródło 

tłuszczu. Zawiera 74 % oleju bez nienasyconych 

i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.  

 

 

 

Czas przygotowania 
25 minut  

(w tym przygotowanie posiłku i gotowanie ) 

 

 

Przygotowanie 
1. Pokrój pierś kurczaka na plasterki. 

2. Wymieszaj sól, oliwę, pieprz, rozmaryn i pierś kurczaka.  

3. Pokrój awokado w plastry. 

4. Pokrój truskawki na pół.  

5. Ugotuj jajko, a nastepnie przekrój na pół.  

6. Sałatę umyj, a następnie porwij na małe kawałki.  

7. Umieść pierś kurczaka w piekarniku nagrzanym do 180° C i piecz przez 20 minut. 

8. Przygotuj sos: wymieszaj oliwę z oliwek, sól, sok z cytryny i pieprz.  

9. Umieść sałatę na talerzu, a następnie połóz na niej upieczony filet z kurczaka, awokado, 

truskawki i jajko. 

10.  Polej sosem, posyp jagodami, orzechami i rodzynkami.. 
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Czas przygotowania 
15 minut  

Składniki 
(1-2 porcje) 

• 100 g fileta z kurczaka 

• Mały bakłażan (ok 100g )  

• 20 g zielonej chińskiej cebuli 
(lub cebula) 

• 5 g świeżego imbiru  

• 15 g czosnku (zmiażdżonego)  

• 5 g świeżej kolendry  

Przyprawy 
• 1 łyżeczka octu chińskiego 

• 2 łyżki chińskiego wina do 

gotowania  

• 1  łyżeczka lekkiego sosu 

sojowego  

• 1/2 łyżeczki oleju sezamowego  

• 1/2  łyżeczka sosu ostrygowego  

• 1/2  łyżeczka soli 

• 1/2  oleju pieprzowego 

Pierś kurczaka z 
bakłażanem  
YuHui Zhao 

China-Japan Union Hospital of Jilin University/Bariatric and Metabolic Surgery /Case Management  

Changchun, China
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Przygotowanie 
1. Kurczaka zalej zimną wodą, ugotuj. Dodaj cebulę  

i chińskie wino. gotuj przez następne 10 minut.  

2. Pokrój bakłażana w dużą kostkę i gotuj na parze przez  

10 minut.  

3. Porwij ugotowaną pierś kurczaka i bakłażany na strzępy, 

dodaj zmiażdżony czosnek. 

4. Wymieszaj składniki sosu (przyprawy  od pozycji 2 do 7)  

5. Wymieszaj sos z piersią kurczaka i bakłażanem tuż 

przed podaniem. 

Wartości odżywcze 
Na porcję :  

• Energia: 143 Kcal 

• Białko: 18 g 

• Tłuszcz: 4.7 g 

• Cholesterol: 7 g 

• 1 łyżeczka octu chińskiego 

• Cukier: 0 g
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Składniki 
• 200 g fileta z piersi kurczaka bez kości 

• 50 g jogurtu greckiego 

• 15 ml soku z limonki 

• 2 łyżeczki pasty z imbiru i czosnku 

• 1 łyżeczka chili 

• 1/2  łyżeczka kurkumy 

• 2 łyżeczki sproszkowanej kolendry  

• 1 łyżeczka pieprz 

• sól do smaku 

Kurczak Tikka 
Kebab 
Daksha Chitale 

Bariatric Nutritionist  

Mohak Bariatrics and Robotics, Indore, India.  
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Wartości odżywcze 
Na porcję:  

• Wartość energetyczna: 127 kcal 

• Białko (g): 23 g 

• Węglowodany (g): 3 g 

• Cukier (g): 0 g 

• Błonnik pokarmowy (g): 4 g  

• Tłuszcz (g) : 6 

 

 

 

Przygotowanie 
1. Wymieszaj wszystkie składniki tak, aby przyprawy równomiernie pokryły mięso.  

Odłóż do marynowania na 30 minut do lodówki. 

2. Nawlecz kurczaka na 4 drewniane szaszłyki na przemian z czerwon ą cebulą i żółtą oraz 

zieloną papryką 

3. Griluj na średnim ogniu przez 15-20 minut. ( lub przygotuj w piekarniku ).  

4. Podawaj z sałatkami i jogurtem.  
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Pudding z jajka i 
imbiru 

Hedy Cheng 

MNutDiet BSc (Food & Nutr Sci), APD, ADS & Serene Chew BNutDiet (Hons), APD, ADS 

Dietitians, Integrated Care for Obesity and Diabetes,, Khoo Teck Puat Hospital Singapore 

  

Składniki 
 2 porcje 

• 250 ml świeżego mleka 

• łyżeczka cukru 

• średniej wielkości jajko  

• 1 łyżeczka soku imbirowego ( wyciśniętego ze startego świeżego imbiru)  

• białko w proszku ( izobat białka serwatkowego)  

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

 

 

Przygotowanie 
1. Podgrzej mleko w rondlu na średnim ogniu, rozpuść w nim cukier. Dodaj sok imbirowy.  

2. Rozbij jajko i wymieszaj je ze schłodzonym mlekiem. Dodaj sproszkowane białko.  

3. Jeśli trzeba ,przecedź całość przez sito, aby usunąć grudki .  

4. Przelej płyn do małych filiżanek, misek lub kokilek a następnie szczelnie przykryj folią.  

5. Gotuj na parze przez 10 minut na małym ogniu. 

6. Po 10 minutach zdejmij folię i delikatnie potrząśnij budyniem, aby zobaczyc czy jest ugotowany .  

7. Podawaj na gorąco albo po schłodzeniu w lodówce.  

Wartości odżywcze 

(na porcję) 

Energia (kcal) 147 Kcal 

Węglowodany (g) 10 g 

Białko (g) 18 g 

Tłuszcz (g) 7 g 

- tłuszcze nastcone (g) 3 g 

- tłuszcze wielonienasycone (g) 
1 g 

- tłuszcz jednonienasycony (g) 2 g 

Cholesterol (mg) 236 mg 

Błonnik pokarmowy (g) 
0 g 

Sód (mg) 114 mg  

   



 

 

Składniki 
( 2 małe naleśniki ) 

• 80 g mąki z ciecierzycy 

• 1 jajko 

• 50 g cebuli  

• 50 g pomidorów 

• 2 łyżeczki oleju 

• 1/2  łyżeczki sproszkowanej kolendry  

• 1/2  łyżeczki chili w proszku 

• 1/2  łyżeczki kurkumy 

• Świeża kolendra 

Placki z mąki 
 z ciecieżycy 
Mariam Lakdawala 

Registered Dietician, Bariatric Nutritionist 

Dr. Aparna Govil Bhasker's Clinic, India 
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Total 320 24.36 15.11 17.7 

 

 

Przygotowanie 
1. W misie miksera umieścić jajko, dodaj mąkę z ciecieżycy, cebulę, pomidory, liście kolędry, 

kolendrę mieloną, chili, kurkumę i sól do smaku. 

2. Dodaj wodę, aby ciasto miało  konsystencję naleśnika.  

3. Patelnię posmaruj łyżeczką oleju , podgrzej.  

4. Na patelnię wlej połowę ciasta, podlej lekko wodą po bokach i przykryj. 

5. Powtórz czynność z drugą częścią ciasta. 

6. Podawaj na gorąco z jogurtem naturalnym.   

 

Wartości odżywcze 
 

Składniki Ilość 

(g) 

Energia 

(Kcal) Węglowodany  
Białko 

(g) 

Tłuszcze 

(g) 

Mąka z 

ciecieżycy 
30 99 17.2 6.52 0.2 

Jajko 55 93 - 7.23 7.15 

Cebula 50 28 5.8 0.91 0.1 

Pomidor 50 10 1.36 0.45 0.24 

 Olej 10 90 - - 10.0

 

 

Wariacja dla osób wyznających Dżinizm 
Zrób naleśnik bez jajka , a cebulę zastąp papryką.  

Dżinizm jest starożytną religią indyjską, mającą 4-5 milionów wyznawców. Ludzie wyznający dżinizm 

są surowymi wegetarianami, a ich podstawową wiarą jest ashimsa (niestosowanie przemocy). Z tego 

powodu powstyrzymują się od jedzenia wszelkiego rodzaju mięsa. Ponadto, aby uniknąć szkód dla 

owadów i mikroorganizmów w glebie, ich dieta nie obejmuje nawet żywności uprawianej pod glebą 

(warzywa korzeniowe i bulwy), takie jak ziemniaki, słodki ziemniak, cebula, czosnek, bur ak, ignam, 

imbir, orzeszki ziemne, marchew, rzodkiewka, kapusta, kalafior, grzyby itp.  Restrykcyjni Dżiniści nie 

spożywają nawet żywności, która była przechowywana przez noc, ponieważ ma wyższe stężenie 

mikroorganizmów w porównaniu do żywności przygotowanej i spożywanej tego samego dnia.  
  



 

 

• 10 sztuk suszonych jagód goji namoczonych  

w gorącej wodzie do miękkości 

• 100 ml sosu sojowego 

• 100 ml Mirin 

• 1/2 łyżeczka soli morskiej 

 

Składniki 
• 50 g tempehu pokrojonego w plastry 

• 20 g makaronu ( waga przed ugotowaniem )  

• 50 g kapusty pak choy 

• 30 g brokułów 

• 20 g marchewki 

• 2 łyżki gorzkiego oleju herbacianego  

• 500 ml bulionu warzywnego z kombu  

(wodorosty) i suszonymi grzybami  

namoczonymi przez noc w zimnej wodzie 

Tempeh makaron 
wegetariański 
Cheng, l-chi / Dietitian 

Comprehensive Weight Management Center and Department of Nutrition/Taipei medical  

university  hospital  

Taiwan/Taipei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Czas przygotowania 
10-15 minut 
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Przygotowanie 
1. Zagotuj bulion warzywny, sos sojowy i Mirin.  Dodaj 1/2  łyżeczki soli morskiej, zostaw do wystudzenia.  

2. W garnku z wrzącą wodą dobrze ugotuj makaron i odłóż na bok . 

3. Zagotuj wodę, zaparz w niej liście pak choy, odcedź dobrze i ułóż z makaronem.  

4. Pokrój Tempeh na plasterki, usmaż bez tłuszczu na patelni grilowej, a następnie pokrój na małe kawałki . 

5. Na talerzu umieśc Tempeh z bulionem. 

6. Podaj z olejem herbacianym, warzywami i makaronem na wierzchu.  

 

Wartości odżywcze 
 

Wartość 

całkowita makaron 
Tempeh 

sojowy 

Liście pak 

choy brokuły marchew 

Olej 

herbaciany 
 

220 g  50 g  20g 50 g  30g 20g 9g 

Kalorie na porcję (Kcal) 275 102 71 7 8 8 79 

Tłuszcze ogółem (g) 13 3.5 0.3 0.1 0.1 0 9 

Tłuszcze nasycone (g) 1.8 0.7 0.1 0 0 0 1 

Tłuszcze trans(g) 0 0 0 0 0 0 0 

Cholesterol(mg) 0 0 0 0 0 0 0 

Białko(g) 14 9.7 2.3 0.7 1.1 0.2 0 

Węglowodany (g) 26.2 7.1 14.9 1.1 1.3 1.8 0 

Błonnik pokarmowy(g) 7.8 5.3 0.4 0.7 0.9 0.5 0 

Cukry (g) 2.3 0 0.5 0.2 0.3 13 0 

Sód(mg) 165.4 4.4 114 24 5 18 0 

Potas (mg) 443 168 20 113 102 40 0 

Wapń(g) 265.4 66.4 130 51 13 5 0 

Żelazo (mg) 1.9 0.9 0.2 0.5 0.2 0.1 0 

Cynk (mg) 05  0.2 0.2 0.1 0 0 

vit A (IU) 4324 0 0  180 4144 0 

Beta karoten (ug) 968 0 0 397 108 463 0 

Vit E (alpha-TE) 1.95  0.03 0.16 0.16 0.08 1.52 

Vit C (mg) 42.6 0 0 14.3 22.6 5.7 0 

folian 82.6  12.3 36.3 16.7 17.3 0 

Kwas alfa-linolenowy 

(183) (mg) 
77 

 

7 12 3 0 55 

 



 

 

Składniki 
Na 3 porcje (6 szt) 

• 100 g tofu 

• 50 g szpinaku 

• 15 g siemienia lnianego 

• 30 g prażonej mąki z ciecierzycy 

• 5 g oleju 

 
Kebab z tofu  
i szpinakiem 
Ritika Samaddar 

Max Hospital, Saket, New Delhi, India 
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Wartości odżywcze 
  W dwóch porcjach 

• Kalorie na porcję (Kcal)   110 kcal 

• Białko ogółem (g)   6 g 

• Węglowodany (g)   5 g 

      w tym cukier (g) +  

• Tłuszcze (g)   6 g 

 
 

Przygotowanie 
1. Osusz tofu ręcznikiem papierowym, a nastepnie zetrzyj na tarce na grubych oczkach.  

2. Szpinak gotuj 1 minutę na parze, odciśnij nadmiar wody i drobno posiekaj. 

3. W dużej misce wymieszaj tofu, szpinak, sól, pieprz, siemie lniane i prażoną mąk ę z ciecierzycy. 

4. Mieszankę uformuj w okrągłe kebaby (jak klopsy). 

5. Jeśli przygotowujesz kebaby z wyprzedzeniem, przykryj je folią spożywczą i przechowaj w lodówce.  

6. Podgrzej nieprzywierającą patelnię, dodaj troche oleju i griluj kebab z obu stron, aż staną się 

złotobrązowe (około 7-10 minut).  

7. Podawaj na gorąco z sosem pomidorowym lub sosem chili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Składniki 
Na 4 porcje  

• 300 g miękkiego tofu (1 opakowanie)  

• 120 g serka śmietankowego  

• 1/8 szklanki cukru 

• 1 łyżeczka esencji waniliowej  

• 3 łyżki izolatu białka  

• 2 łyżeczki żelatyny 

 
 
 

Pudding z Tofu 
Hedy Cheng 

MNutDiet, BSc (Food & Nutr Sd), APD, ADS & Serene Chew BNutDiet (Hons), APD, ADS 

Dietitians, Integrated Care for Obesity and Diabetes, Khoo Teck Puat Hospital Singapore  

  

 

                Opcjonalniel:jeśli to możliwe, udekoruj truskawkami lub jagodami.  
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Przygotowanie 
1. Zalej żelatynę kilkoma łyżkami wody w temperaturze pokojowej. Odstaw na 10 minut. Następnie 

zagotuj 1/4  szklanki wody i w gorącej rozpuść żelatynę.  

2. Odcedź tofu i umieść w blenderze.  

3. Dodaj pozostałe składniki i miksuj do uzyskania jednolitej konsystencji . 

4. Umieść w filiżankach lub pojemniku i schłodź w lodówce przez noc (min. 4 godziny). 

5. Podaj po wyjęciu z lodówki. 

 

 

Wartości odżywcze    dla porcji 

Energia [kcal) 227 
 
 

Węglowodany (g) 10 

Białko (g) 20 

Tłuszcz (g) 11 

- Tłuszcz nasycony (g) 7 

Cholesterol (mg) 38 

Błonnik pokarmowy (g) 
1 

Sód (mg) 159  

   



 

 

Czas przygotowania 
10 minut  

Składniki 
• 100 g miękkiego tofu 

• 30 g małży  

• 40 g  cebuli  

• 10 g marchwi 

• 2 g soku z imbiru 

• 5 g skrobi ziemniaczanej  

• 5 g sosu sojowego 

• 5 g słodkiego sake 

• 2 g sake do gotowania 

• 100 g zupy dashi  

Tofu z sosem 
Rieke Tanaka 

 R.D. Department of Bariatric and Metabolic Surgery, Chibune General Hospital  

Osaka City, Osaka, Japan 
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Wartości odżywcze 
Na porcję 

• Kalorie (kcal) – 145 kcal 

• Białko ogółem (g) – 12,6 g 

• Węglowodany (g) -14,5 g 

     w  tym cukry (g) – 11,1 g 

• Tłuszcze (g)  - 3,2 g 

 

 

 

 

 
 

Przygotowanie 
1. Poszatkuj warzywa.  

2. Usmaż małże.  

3. Usmaż krótko przyprawy i warzywa.  

4. Gdy warzywa zmiękną, gotuj je na średnim ogniu 5 minut , włóz tofu.  

5. Bulion dashi zagęść skrobią. Zagotuj  i  polej nim  warzywa z  tofu i małżami.  

Bulion dashi to japoński rosół, baza wielu zup.  
Gotuję się go na bazie alg konbu i suszonej ryby bonito. ( komentarz dodany)  



 

 

Składniki 
Pasta z bakłażana 

• 3 bakłażany 

• 4 łyżki (100g) gęstego jogurtu,  

      można dodać czosnek opcjonalnie  

• Sól 

• Pieprz  

Mielona wołowina 

• 350 g mielonej wołowiny  

     ( nie może być bardzo chuda)  

• 1 cebula, posiekana w kostkę 

• 3 ząbki czosnku, posiekane lub tarte  

• 3 zielone papryki, drobno posiekane 

 

 

• 1 czerwona papryka capia, posiekana na małe             
kawałki  

• 1 łyżka koncentratu pomidorowego (15g)  

• 2  łyżki oliwy z oliwek (20g)  

• Pęczek pietruszki 

• Sól 

• Czarny Pieprz  

• Czerwona papryka ( sproszkowana) 

Do dekoracji 

• Drobno posiekana pietruszka 

• 4 zielone papryki (grillowane) 

 

 

Ali Nazik 
Bariatric Kitchen Team 

TOrkęapar Bariatrics 

Istanbul / Turkey  

Przygotowanie 
Czas: 30 minut.  

Składniki na 4 porcje  
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Wartości odżywcze 
Na porcję 

• Kalorie : 355 kcal 

• Białko ogółem (g) : 25 g  

• Węglowodany (g) : 16 g  

      W  tym cukry  (g) : 10 g 

• Tłuszcze (g) : 18,5 g  

 

 

Przygotowanie 
1. Nakłuj bakłażany w kilku miejscach. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180° C , aż do 

miękkości.Razem z bakłażanami możesz zgrilować także zieloną paprykę do dekoracji.  

2. Po wyjęciu z piekarnika bakłażany odłóż do wystudzenia, następnie obierz i posiekaj drobno . 

3. Podsmaż na oliwie posiekaną cebulę, czosnek, paprykę capia i zieloną paprykę. 

4. Kiedy warzywa będą miękkie, dodaj mieloną wołowinę i kontynuuj smażenie. 

5. Na koniec dodaj koncentrat pomidorowy, przyprawy, sól. 

6. Posiekane bakłażany wymieszaj z czarnym pieprzem, solą i jogurtem. Jeśli chcesz, dodaj także 

ząbek czosnku przeciśnięty przez prasakę.  

7. Na talerzu połóż pastę z bakłażana. Dodaj do niej mieloną wołowinę. Przed podaniem udekoruj 

zieloną papryką i pietruszką. 

8. Przygotuj 4 porcje. 

 

 



 

 

Składniki 
Składniki sałatki z kurczaka z awokado 

• 2 duże gotowane piersi z kurczaka, rozdrobnione 
lub posiekane 

• 2 duże awokado 

• 1 szklanka kukurydzy (ziarna) z 1 ugotowanej kolby  

• 170 g chudego boczku ugotowanego i posiekanego 

• 1/4  szklanki szczypiorku ( lub zielonej cebuli) , 
posiekanego 

• 2 łyżki posiekanego koperku  

 

 

Sos Cytrynowy 

• 3 łyżki świeżo wyciśniętego soku z 
cytryny 

• 3 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego 
tłoczenia 

• 1 łyżeczka soli morskiej 

• 1/3 łyżeczki czarnego pieprzu  

 

 

Sałatka z kurczaka  
i awokado 
Elena Ruiz Ucar MD 

Bariatric and Endocrine Surgeon in Fuenlabrada Universitary Hospital  
Madrid / Spain"  

Czas przygotwania 
Czas przygotowania: 15 minut  

Całkowity czas: 15 minut 

Trudność przygotowania: Łatwe 

Koszt zrobienia: $10-$12 

Kalorie: 324 kcal  

Składniki na 6 porcji  
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Przygotowanie 
1. Filety z kurczaka ugotować, następnie pokroić w kostkę. 

2. Obierz awokado, pokrój na większe kawałki. 

3. Do kurczaka i awokado dodaj szklankę gotowanej kukurydzy, cebulę, boczek i koperek.  

4. Wymieszaj składniki sosu ( sól dobrze jest rozpuścić w soku z cytryny ), polej nim sałatkę. 

Dodatkowe informacje. 
Sałatkę można podać z plasterkami jajka na twardo. Użyj kurczaka z rożna lub ugotuj pierś kurczaka 

doprawioną solą i pieprzem. Boczek można zastąpić wędzonym indykiem. 

. 

Wartości odżywcze 
W jednej porcji 

Kalorie 324 kcal 

kalorie tłuszczu 180 kcal 

% Dzienna wartośc* 

Całkowita zawartość 
tłuszczu 

20 g 31% 

Tłuszcze nasycone 3 g 15% 

Cholesterol 48 mg 16% 

Sód 1002 mg 42% 

Potas 535 mg 15% 

Węglowodany ogółem  11 g 4% 

Błonnik  5 g 20% 

Cukry  1 g 
 

Białko 25 g 50% 

Vitamin A 
 

5.2% 

Vitamin C 
 

14.,5% 

Wapń 
 

1.7% 

Żelazo 
 

6.2%  

* Dzienna wartość dla diety 2000 kcal. 

  



 

 

Składniki 
• 200 g żółtej soczewicy (waga 
suchego ziarna 

• 2 jajka 

• 2 średniej wielkości cebule  

• 2 szalotki 

• 100 g plecionego sera ( lub ser feta) 

• 2 łyżki  (30g) mąki pszennej 
pełnoziarnistej 

• 1 pęczek pietruszki 

• 1  pęczek koperku 

• 3 łyzki oliwy z oliwek 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia  

• 1 łyżeczka soli 

• 1 łyżeczka czarnego pieprzu  

• 1 łyżeczka czerwonej papryki  

• 1 łyżeczka kuminu 

Hash Browns  
z Soczewicą 
Bariatric Kitchen Team 

Ttkkęapar Bariatrics  

Istanbul / Turkey  

Czas przygotowania 
Czas: 15 min.  

Składniki na 9 porcji  
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Wartości odżywcze 
Na porcję: 

• Kalorie : 177 kcal 

• Białko ogółem (g) : 10  

• Węglowodany (g) : 16   

 w tym Cukry (g) 2,6 

• Tłuszcze (g) 7  

 

Dodatkowe informacje 
Dla pacjentów po operacji bariatrycznej jeden kawałek to jedna porcja. Pacjenci niechirurgiczni mogą 

spożywać dwa plastry jako jedna porcję. Jeśli pijesz podczas posiłku, możesz do tego dania wypić 

szklankę ajranu ( napój jogurtowy). Upiecz Hash Browns na kwadratowej blasze. Każdy kawałek 

zawiera 177 kcal i 10 g białka..  

Przygotowanie 
1. Namocz żółtą soczewicę w wodzie przez noc, osusz i ugotuj .  

2. Ugotowaną soczewicę zblenduj na gładka masę.  

3. Posiekaj cebulę i czosnek, podsmaż 2 łyżkami oliwy z oliwek . 

4. Namocz pleciony ser w zimnej wodzie przez 10 minut. A następnie zetrzyj. 

5. Drobno posiekaj natkę pietruszki, koperek i szalotki. 

6. Wszystkie składniki wsyp do miski i wymieszaj do uzyskanie jednorodnej konsystencji . 

7. Blachę wyłóz papierwm do pieczenia, przełóz na nią masę. 

8. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180° C, aż do uzyskania złotego koloru.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

Czekoladowe 
Pancakes Białkowe 
Daniela Aces te 

University Hospital Zurich - Switzerland 

  

Składniki Czas przygotowania 
Dwie porcje 20 minut  

• 1/2  szklanki płatków owsianych 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia  

• 1 łyżeczka kakao niesłodzonego  

• 1/4  szklanki mleka 

• 2 jajka, lekko ubite 

• 1 łyżka oleju roślinnego  
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Przygotowanie 
1. W dużej misce połącz płatki owsiane, proszek do pieczenia i kakao, dobrze wymieszaj.  

2. W drugiej misce dobrze wymieszaj jajka i łyżkę miodu. 

3. Dodaj płynne składniki do suchych, delikatnie wymieszaj.  

4. Podgrzej patelnię na średnim ogniu.  

5. Na gorącą patelnię wlej olej.  

6. Nakładaj łyżką ciasto, obracaj, na wierzchu pojawią się bąbelki, a brzegi wygladają na usmażone.  

7. Podawaj gorące. 

Wartości odżywcze 

Kalorie na porcję 243 

Białko ogółem (g) 
12 

Węglowodany (g) 20 

Błonnik pokarmowy  3.5 

Tłuszcze (g) 9  

   



 

 

Cilbir jajka po 
Turecku 
Bariatric Kitchen Team 

TOrkęapar Bariatrics 

Istanbul / Turkey  

Czas przygotowania 
Czas : 5 min. 

Porcje : 1 

1 porcja : 2 jajka 

Składniki 
• 2 jajka 

• 1 łyżka octu 

• 1 łyżeczka soli 

Dodatkowo 

• 2 łyżki jogurtu z czosnkiem 

Opcjonalnie można dodać również paprykę słodką w proszku, tymianek, suszoną miętę 
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Informacja 
Jajka po turecku są łatwe do przygotowania na śniadanie lub lunch. Zjedzenie ich potrwa dłużej niż 

przygotowanie! 

Przygotowanie 
1. Wlej troche wody do garnka i zagotuj.  

2. Dodaj ocet i sól do wrzącej wody, za pomocą łyżki uformuj wir w wodzie.  

3. Rozbij jajka w misce. Delikatnie wlej jajka do wirującej wody .  

4. Po 3 minutach wyjmij jajka na talerz za pomocą łyżki cedzakowej.  

5. Na dno miski wlej jogurt, połóz na nim jajka.  

6. Możesz posypać papryką,  tymiankiem lub miętą.  

Wartości odżywcze 
(na porcję) 

• Kalorie:  180 kcal 

• Białko ogółem (g) : 15 g  

• Węglowodany (g) : 3 g 

      W tym cukry (g) : 0 g 

• Tłuszcze (g) 12 g 
  



 

 

Tarta czosnkowa 
Rachel Elliott 

Bristol Weight Management and Bariatric service, Southmead Hospital, Bristol,  

United Kingdom 

Info 
Czas przygotowania : 15 minut. 

Czas gotowania : 30-45 minut 

Składniki na 10 porcji  

Składniki 
Ciasto  

• 200 g pełnoziarnistej mąki pszennej  

• 125 ml wody  

• 3 łyżki oliwy / oleju roślinnego  

• Olej do smarowania formy  

 

 

 

Nadzienie 

• 300 g serka wiejskiego 

• 4 jajka 

• 5 ząbków czosnku ( przeciśniętych przez praskę)  

• 30 g startego sera cheddar 

• Sól , pieprz  
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Nota 
Tarta czosnkowa zawiera dużo białka, witamin z grupy B, wapnia i innych. Może być zarówno 

posiłkiem głównym,  jak i lunchem lub przekąską.  

Przygotowanie 
1. Przygotuj ciasto  

Wymieszaj wszystkie składniki, aż powstanie kula ciasta. Jeśli masa jest zbyt sucha, dodaj trochę 

wody, jeśli zbyt rzadka, mąkę. 

Rozwałkuj na posypanej mąką powierzchni, na grubość ok. 3 mm. Naczynie żaroodporne 

wysmaruj olejem, umieść  w nim ciasto, dociśnij mocno i odetnij nadmiar . (Resztę ciasta można 

zamrozić.) 

2. Przygotuj nadzienie 

Połącz wszystkie składniki. Do masy można dodać ulubione  warzywa, np. brokuły, groszek.  

Masę wlej na ciasto. Całość umieść w piekarniku rozgrzanym do 180 ° C.  

Piecz około 30-45 minut, aż wierzch będzie upieczony na złoto, a środek  twardy. 

Pozostaw do ostygnięcia i pokrój na porcję. Udekoruj mieszanką ziaren ( słonecznik, dynia)  

Podawaj z fasolą, warzywami, sałatką z buraków lub samodzielnie.  

 

 

 

Wartości odżywcze 
• Kalorie na porcję : 185 kcal  

• Białko ogółem (g) 10 g  

• Węglowodany (g) 14 g 

 W tym cukry (g) 1,3  

• Tłuszcze (g) 9,5  
  



 

 

Na wierzch pizzy: 

• 100 g przecieru pomidorowego 

• 1 łyżka  (10 g)  oliwy z oliwek  

• 1 łyżka wody 

• 3 ząbki czosnku 

• 1 łyżeczka czarnego pieprzu  

• 1 łyżeczka tymianku 

• 1/2  łyżeczki soli 

• 60 g mozzarelli  

• 2-3 liście bazyli 

Składniki 
Spód: 

• 1 jajko 

• 3 łyżki (75 g) jogurtu naturalnego  

• 90 g mąki z ciecierzycy 

• 1 łyżka (10g) oliwy z oliwek  

• 1 łyżeczka soli 

Pizza Bezglutenowa  
Bariatric Kitchen Team 

TOrkęapar Bariatrics 

Istanbul / Turkey  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas przygotowania 
Czas : 20 min. 

Porcje : 4 ćwiartki pizzy 

1 porcja: 1 ćwiartka 
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Wartości odżywcze 
( na porcję): 

• Kalorie : 225 kcal 

• Białko ogółem (g)  : 10  

• Węglowodany (g) : 15  

      W tym cukry (g) : 3,5  

• Tłuszcze (g) : 10  

  

Nota 
Zupełnie nowe podejście do Pizzy !  Pizza zawiera mąkę o wysokiej zawartośc  białka. Jest ona 

zdrową opcją zarówno dla pacjentów bariat rycznych, jak i dla stosujących dietę bezglutenową.  

 

Przygotowanie 
1. Ubij trzepaczką jogurt z jajkiem i solą do uzyskania gładkiej konsystencji . 

2. Powoli dodawaj mąkę, zagniataj i nadaj masie kształt pizzy. 

3. Ułóż ciasto na lekko natłuszczonej patelni.  

4. Przykryj patelnię, podpiecz na wolnym ogniu. Następnie odwróć ciasto przy pomocy talerza i 

podpiecz jego drugą stronę.  

5. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Umieść na nim spód pizzy. 

6. W misce wymieszaj przecier pomidorowy, czosnek, oliwę, sól, wodę i przyprawy. 

7. Rozłóż  sos na podstawie pizzy, na wierzchu połóż pokrojoną mozarellę.  

8. Piecz około 10-15 minut w piekarniku rozgrzanym do 180° C. 

9. Przed podaniem udekoruj liśćmi bazylii. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Muffiny z szynką  
i jajkiem 
Tracey Perry 
Mr Kesava Mannur! Spire Wellesley Hospital  Clty/country - UK 

  

Składniki         Info 
• 150 g małych grzybów    Czas przygotowania -10 Minut 

• 60 g suchej wędzonej szynki (cienki plasterek)                       Czas pieczenia  20-25 Minut 

• 2 młode cebule lub drobno posiekana czerwona cebula  

• Olej do smarowania formy  

• 4 duże jajka 

• 25 ml odtłuszczonego  mleka 

• Sól i pieprz  
 



Międzynarodowe 

Zdrowe Przepisy 

 

 

  

Przygotowanie 
1. Rozgrzej piekarnik do 200° C.  

2. Przygotuj składniki : ćwiartki grzybów, pokrój szynke, posiekaj cebulę.  

3. Posmaruj olejem patelnię, duś grzyby przez około 10 minut, aż będą złote.  

4. Wymieszaj grzyby, szynkę  i cebulę.  

5. Ubij jajka, dodaj odtłuszczone mleko i dopraw do smaku.  

6. Wyłóż foremki na muffinki papierowymi papilotkami. 

7. Do papilotek nałóz mieszankę grzybową, zalej ubitymi jajkami.  

8. Piecz około 20-25 minut lub do momentu, aż lekko się podniosą i zezłocą.  

9. Pozostaw do ostygnięcia.  

10.  Podawaj z fasolką po bretońsku, pomidorami i grzybami.  

  

 

Wartości odżywcze Kcal Węglowodany Cukier Tłuszcz Białko 

150 g Grzyby (mała porcja) 12 0.45 0.45 0.3 1.5 
60 g Wedzonej szynki (Plasterek) 67.5 0.38 0.54 1.5 13.13 

Jajka x4 248 0.40 Trace 16.8 23.6 

25 ml Odtłuszczonego mleka 8.75 1.25 1.2 0.05 1.7 

MIESZANKA CAŁKOWITA ** 336,25 2,48 2.19 18,65 39.93 
** podziel przez liczbę wykonanych muffinek   

   



 

 

Składniki 
Ciasto: 

• 1 jajko 

• 1 łyżka jogurtu 

• 70 g mąki z ciecierzycy 

• 1 łyżeczka soli 

Farsz: 

• 120 g mielonej wołowiny  

• 1/2  średniej wielkości cebula (starta)  

• 1 średniej wielkości pomidor (tarty) 

• 4 orzechy włoskie (grubo posiekane)  

• 1/4   pęczka pietruszki 

• czarny pieprz 

•  sól 

• Papryka chili lub izot ( czerwona papryka  

     z południowo-wschodniej Anatolii ) - opcjnonalnie  

Lahmacun z mąki  
i ciecierzycy 
Bariatric Kitchen Team 

TOrkęapar Bariatrics 

Istanbul / Turkey  

Czas przygotowania 
Czas : 20 minut  

Składniki : 4 porcje (8 babeczek) 

1porcja : 2 babeczki 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
( na porcję): 

• Kalorie : 222 kcal 

• Białko ogółem (g)  : 13 g  

• Węglowodany (g) : 16 g  

      W tym cukry (g) :  

• Tłuszcz (g) : 10 g 

NOTA 

Lahmacun to cienkie ciasto z mielonym mięsem i cebulą. Przygotowanie go z mąki z ciecierzycy 

powoduje, że zawiera bardzo dużo białka i jest również odpowiedni dla osób na diecie bezglutenowej.  

 

Przygotowanie 
Ciasto: 

1. Jajko i jogurt ubij.  

2. Dodaj mąkę z ciecierzycy i sól. 

3. Zagniataj mieszankę, aż uzyskasz konsystencję kruchego ciasta.  

4.  Umieść ciasto między dwoma kawałkami papieru do pieczenia i rozwałkuj na cienki placek. 

5.  Za pomocą szklanki wytnij 8 okragłych ciastek.  

Farsz: 

6.   Mięso mielone, cebulę, pomidora, natkę pietruszki i przyprawy wymieszaj dokładnie.  

7.   Dodaj  posiekane orzechy włoskie. 

8.   Blachę wyłóz papierwm do pieczenia. Umieść na niej krążki ciasta. 

9.   Farsz rozłóż równomiernie na cieście.  

10.  Piecz w piekarniku rozgrzanym do 200° C, aż staną się złotobrązowe.  

 

 

 

 



 

 

Składniki 
• 1 duży (500 g) serek wiejski  

• 2 jajka (120 g) ugotowane na twardo 

• Sok z jednej małej cytryny lub łyżka octu ryżowego ( można użyć  więcej,   

      wszystko zależy od  waszego smaku)  

• Sól, biały pieprz  

 
 
 

Majonez bardzo 
lekki 
Dorota Orzelska 

Prezydent  CHLO  Kujawsko - Pomorskiego  Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych, Inowrocław,  

Polska 

  



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
( w 100 g): 

• Kalorie : 100 kcal 

• Białko ogółem (g)  : 10,5 g  

• Tłuszcze (g) : 4,9 g 

• Węglowodany (g) : 3,5 g  

 

Przygotowanie 
Serek wiejski odsączamy ( ale śmietanki nie wylewamy)  i miksujemy go blenderem z dwoma 

ugotowanymi jajkami, octem i przyprawami na gładka masę. Miksujemy dość sługo (10-15 minut),  

aż nie będzie ani jednej grudki, a nasz majonez osiągnie gładka konsystencję.  Na końcu dolewamy 

śmietankę i jeszcze chwilę miksujemy. Główną przyprawą jest só l, ocet ryżowy, wtedy osiągamy 

smak zbliżony do majonezu ze sklepu.  

 Z podanych proporcji wychodzi całe 670 g majonezu. 

Wartość energetyczna 100 g majonezu sklepowego to 665 kcal. Wartość  energetyczna 100 g 

majonezu z serka  wiejskiego to 110 g.  

Data przydatności do spożycia naszego majonezu jest równa dacie przydatności do spożycia 

twarożku. 

 

 

 
  



 

 

Składniki 
• 250 g średniotłustej mielonej wołowiny  

• 1 średniej wielkości cebula, starta  

• 2 łyżki drobnego bul guru (30 g)  

• 1/2  pęczka  pietruszki, drobno posiekanej  

• Sól, czarny pieprz  

• 1 litr wody  

Sos cytrynowy 

• 1 żółtko 

• 1 łyżka jogurtu naturalnego  

• Sok z 1/2  cytryny 

Klopsiki w sosie 
cytrynowym 
Bariatric Kitchen Team 

TOrkęapar Bariatrics 

Istanbul / Turkey  

Czas przygotowania 
czas: 20 min. 

Składniki : 4 porcje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
(dla porcji) 

• Kalorie : 200 kcal 

• Białko ogółem (g) : 10 g  

• Węglowodany (g) : 7 g  

     w tym cukry (g) :2.5 g 

• Tłuszcze (g) : 10 g 

Nota 
Ten tradycyjny przepis kuchni tureckiej zabierze Cię do kuchni naszych Babć.. 

Przygotowanie 
1. Do mięsa dodaj tartą cebulę, kaszę bulgur, piet ruszkę , sól i pieprz. Wymieszaj. 

2. Przygotuj małe klopsiki. 

3. W garnku zagotuj wodę, do gotującej się wody włóz klopsiki, gotuj na średnim ogniu.  

Przygotowanie sosu; 

4. Wymieszaj żółtko, jogurt naturalny i sok z cytryny. 

5. Do mieszanki wlej wodę z gotujących się klopsików, dobrze wymieszaj .  

6. Powoli dodaj sos do garnka z klopsikami.  

7. Po dodaniu całości, gotuj ok. 10 minut. 

8. Przed podaniem udekoruj natką pietruszki.  

  



 

 

Składniki 
• 2 jajka 

• 6 kawałków pastrami bez pikantnej powłoki 

• 1 duży ziemniak ( 2 plastry do usunięcia)  

• 120 g niskotłuszczowego twarogu  

• 2 łyżeczki (10 g) oliwy z oliwek  

• 4 zielone papryki ( drobno posiekane) 

• Szczypta pietruszki ( drobno posiekana) 

• Szczypiorek ( do dekoracji) 

Muffiny z jajkami  
i pastrami 
Bariatric Kitchen Team 

Turkcapar Bariatrics 

Istanbul / Turkey  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Czas przygotowania 
Czas : 20 minut. 

Ilość porcji : 2 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
(dla porcji) 

• Kalorie : 315 kcal 

• Białko ogółem (g) : 25  

• Węglowodany (g) : 11  

     w tym cukry (g) : 1,4 

• Tłuszcze (g) : 17  

 

Nota 
Jeśli szukasz zdrowszej alternatywy dla omletów na śniadanie, jest to właściwy przepis zarówno  

dla oczu jak i brzucha! 

Jajko to wysokiej jakości źródło białka, zawierające wszystkie aminokwasy niezbędne dla naszego 

organizmu.  Zawiera witaminy B2, B5 i B12,  fosfor, folian i selen.  Oprócz jajka pastrami cechuje się 

wysoką zawartością białka. Spożywanie posiłku wysokobiałkowego na śniadanie spowoduje dłuższe 

uwalnianie energii. Wpływa też na póżniejszą potrzebę spożywania kolejnego posiłku.   

Połowa muffinek uzyskanych z tego przepisu odpowiada jednej porcji.  

Uwaga: Pastrami można zastąpić bekonem lub surową szynką. 

 

Przygotowanie 
1. Pokrój ziemniaki na grube talarki. 

2. Usmaż talarki na patelni z niewielką ilością oleju.  

3. Na drugiej patelni podsmaż drobno posiekaną  zieloną paprykę, zostaw do ostygnięcia.  

4. Wymieszaj twaróg, drobno posiekaną natkę pietruszki i zieloną paprykę.  

5. Wyłóż dwa ramekiny papierem do pieczenia ( bez tego pastrami może się przykleić do 

brzegów).  

6. Umieść smażone ziemniaki na dnie stalowych pierścieni, aby całkowicie przykryły podstawę  

( jeśli nie masz ramekinów, użyj kokilek, foremek do gotowania jajek lub foremek na muffiny).  

7. Umieść pastrami na wewnętrznej powierzchni pierścieni, używając 3 plastrów na każdą porcję. 

8. Wypełnij pozostały obszar mieszanką twarogu.  

9. Na wierzch wbij jajko.  

10.  Upiecz w piekarniku rozgrzanym do 200° C , aż białka się całkiem zetną.  

11.  Drobno posiekaj szczypiorek i posyp nim babeczki przed podaniem. 

 



 

 

Składniki 
• 2 łyżki oleju z awokado  

• Około 1 kg filetów z łososia  

• 1 sok pomarańczowy 

• 2 zmiażdżone ząbki czosnku 

• 2 łyżki miodu 

• 2 łyżki tamari 

• 1  łyżeczka drobno posiekanego tymianku  

• Sól,  pieprz do smaku  

• 1/2  łyżeczki mąki arrowroot  

 (do kupienia w sklepach ekologicznych) 

• 1 łyżeczka wody 

  

 

 

 

Łosoś 
pomarańczowy 
Elena Ruiz Ucar 

MID Bariatric and Endocrine Surgeon In Fuenlabrada Universitary Hospital  

Madrid / Spain 

Info 
CZAS PRZYGOTOWANIA : 5 minut  

CZAS GOTOWANIA : 20 minut 

CAŁKOWITY CZAS: 25 minut      

DANIE: Danie główne                

KUCHNIA: Amerykańska         

PORCJE: 4 porcje                   

CALORIE: 360kcal  

  



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
• Kalorie : 360 kcal 

• Węglowodany (g) : 13 g  

• Białko (g) : 35 g 

• Tłuszcze : 17 g 

• Tłuszcz nasycony 2 g 

• Cholesterol : 93 g 

• Sód: 578 mg 

• Potas : 911 mg 

• Cukier : 11 g 

• Witamina A : 2,8% 

• Witamina C: 22,1% 

• Wapń : 3,6% 

• Żelazo: 8.7%  

 
 

Pomarańczowy glazurowany łosoś jest cytrusowo słodkim zdrowym łososiem, którego 

przygotowanie zajmuje mniej niż 30 minut.  

Przygotowanie 
1. Osusz łososia ręcznikiem papierowym, a następnie dopraw solą i pieprzem.  

2. Na średnim ogniu rozgrzej na patelni olej z awokado, dodaj łososia i podsmaż 3 -4 minuty  

z każdej strony. 

3. Gdy łosoś się smaży wymieszaj mąkę arrowroot z wodą , odstaw.  

4. Po usmażeniu łososia odłóż na talerz. 

5. Zmniejsz ogień, podsmaż czosnek, dodaj sok pomarańczowy, miód, tamari, tymianek  

i wymieszaną z wodą mąkę. Mieszaj 1 -2 minuty, aż składniki się połączą i lekko zgęstnieją.  

6. Dodaj łososia, polej glazurą przed podaniem. 

 
  



 

 

Składniki 
na 4 porcje 

• 250 g piersi z kurczaka 

• 1 jajko 

• 60 g kremowego serka 

• 40 g koncentratu pomidorowego 

• 40 g wędzonej szynki 

• 20 g startego sera 

• 1 łyżeczka soli, oregano, pieprzu  

Info 
Czas przygotoweania: 20 min. 

Czas gotowania: 25 min.  

Pizza z 
niespodzianką 
B.B.A.H.5 (Belgian Bariatric Allied Health Society), 

Brussels Belgium 

 
     



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Dla 1 porcji 

• Energia : 187 kcal  

• Białko  : 25 g 

• Tłuszcze : 6,2 g 

• Weglowodany: 3,2g  w tym 2 g cukrów  

 

 

Przygotowanie 
Rozgrzej piekarnik do 190° C. 

Wymieszaj pierś kurczaka z jajkiem, oregano, sola i pieprzem . ( będzie to baza pizzy) 

Uformuj 4 okrągłe placki o grubości 1 cm, umieść je na plasze wyłożonej papierem do pieczenia.  

Wstaw do rozgrzanego piekarnika na 10 minut. 

Wymieszaj serek kremowy z koncentratem pomidorowym. 

Wyjmij podpieczone spody pizzy, posmaruj serkiem kremowym z koncentratem, na wierzchu ułóż   

wędzoną szynkę i tarty ser. 

Włóż z powrotem do piekarnika i piecz nastepne 15 minut.  

Podawaj na gorąco.  

  



 

 

Składniki 
• 1 szklanka mąki owsianej ( 80 g)  

• 1/2 szklanki płatków owsianych (50 g)  

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia  

• 1/4  łyżeczki soli 

• 1 łyżka cynamonu 

• 1 łyżka nasion chia (10 g)  

 

• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego  

• 170 g jogurtu sojowego 

• 1 łyżka masła orzechowego (20 g)  

• 1/2  szklanki mleka sojowego (120 g) 

• 1 łyżka słodzika ( lub więcej jeśli  

       lubisz bardziej słodki) 

 

Belgijskie gofry 
białkowe 
Ancy Vanschooren 

Jessa Hospital Hassell 

Belgium 

 
     

 

 

 

 

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Dla 1 porcji 

• Kalorie (kcal) : 102 kcal 

• Białko ogółen (g) : 4,3  

• Weglowodany (g) : 11,9   

      w tym cukry (g) : 1,1 

• Tłuszcze (g) : 3,6  

•  

 

 

Można je jeść jako śniadanie z jogurtem i świeżymi owocami lub jako przekąskę.  

Porcja: 8 małych gofrów 

Czas przygotowania : 30 minut 

Przygotowanie 
Rozgrzej gofrownicę. W dużej misce wymieszaj mąkę owsianą, płatki owsiane, proszek do 

pieczenia, sól, cynamon, nasiona chia, ekstrakt waniliowy, jogurt sojowy, masło orzechowe, mleko 

sojowe i słodzik. Wymieszaj i odłóż. 

Jeśli trzeba, delikatnie posmaruj gofrownicę olejem.  

Nałóz porcje ciasta i piecz do uzyskania złotego koloru.  Chrupiące ok. 4-5 minut.                  

Podawaj na ciepło lub zimno.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Składniki 
Na 2 porcje 

• 200 g brokułów,  200 g kalafiora, 1 pierś kurczaka 

• 1 czerwona papryka 

• Wędzona papryka w proszku 

 

Polska Rolada 
Maciej Kaczmarek, 

KCM Clinic, Warszawa, Polska 

  

To tradycyjna polska rolada z brokułami i puree z kalafiora, miękka i pyszna, 190 kcal na porcję, 

można ją przygotować bez wysiłku i umiejętności. Możesz dzielić się nia z rodziną i przyjaciółmi bez 

wstydu.  

 

Czas przygotowania: 40 minut 

    



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Dla 1 porcji 

• Kalorie  - 190 kcal 

• Białko ogółen  - 25 g 

• Weglowodany - 15 g     w tym cukry – 5 g 

• Tłuszcze – 1,5 g 

 

 

Przygotowanie 
Rozbij filet z kurczaka jak na schabowe.  

Pokrój czerwoną paprykę na długie, proste kawałki.  

Dodaj przyprawy i zioła, zawiń czerwoną paprykę w piersi z kurczaka. Zawiąż nicią do pieczenia. 

Piecz w folii, w piekarniku nagrzanym do 150° C przez 35-40 minut. 

Wlej 2 szklanki wody do garnka do gotowania na parze, kawałki brokułów  i kalafiora oddzielnie  

Gotuj  20 minut przed wyjęciem rolady z piekarnika.  

Po ugotowaniu brokułów i kalafiora wymieszaj je osobno aby  uzyskać puree.  

Wyjmij roladę z piekarnika, pokrój w plasterki i podawaj z puree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Składniki 
Na 8 porcji 

• 1/2  szklanki mąki gryczanej, 1/2 szklanki ciepłej wody,  400 g twarogu  
beztłuszczowego 

• 400 g jogurtu beztłuszczowego, 4 jajka 

• 400 g  jagód 

• 3 łyżko ksylitolu, wanilia  

• 2 łyżeczki oleju 

 

Polski Sernik 
Maciej Kaczmarek, 

KCM Clinic, Warszawa, Polska 

  

         Czas przygotowania: 40 minut 
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Wartości odżywcze 
Dla 1 porcji 

• Kalorie  - 195 kcal 

• Białko ogółem  - 25 g 

• Weglowodany - 30 g     w tym cukry – 15 g 

• Tłuszcz – 1 g 

 

 

To tradycyjny polski deser, miękki  i pyszny, 195 kcal na porcję, można go  przygotować bez wysiłku 

i umiejętności. Możesz dzielić się nim  z  rodziną i przyjaciółmi bez wstydu. 

Przygotowanie 
Wymieszaj mąke gryczaną z letnią wodą, ksylitolem i wanilią. Rozłóż na dnie formy do tarty.  

Piecz  20 minut w 200°C. Jogurt twaróg i jajka wymieszaj z odrobiną wanilii i ksylitolu, wlej na 

podpieczony spód i piecz kolejne 20 minut w 200°C. Zblenduj jagody i polej nini gorący sernik,  

piecz kolejne 20 minut w 200°C.  

Podawaj na gorąco lub zimno.  

 
 

  



 

 

Babeczki 
truskawkowe  
i jagodowe 
Tracey Perry                                                                                                                                               

Mr Kesava Mannur / Spire Wellesley Hospital UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie – 15 Minut 

Czas gotowania  -15-20 Minut 

Składniki 
• olej 

• 70 g mąki samo rosnącej  (z proszkiem do  

   pieczenia 

• 100 g odżywki białkowej truskawkowej  

   (używamy PHd Diet Whey) 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia  

• 5 łyżek słodzika lub ksylitolu ( można mniej)  

• 3 łyżeczki mielonego  cynamonu  

• olej 

• olej 

 

 

 

 

 

• 57 g tłuszczu (w przepisie rozpuszczona  

   margaryna) 

• 3 średnie jajka 

• 142 g beztłuszczowego jogurtu greckiego  

• Skórka z 1 pomarańczy 

• 1 łyżeczka esencji waniliowej  

• 100 g jagód 

• lukier lub puder z ksylitolu (opcjonalnie)  
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Przygotowanie 
1. Rozgrzej piekarnik do 180°C. 

2. Spryskaj foremki na muffinki olejem i odłóż na bok.  

3. W misce wymieszaj przesianą mąkę, odżywkę białkową i proszek do pieczenia.  

4. Dodaj słodzik i cynamon. Odłóż miskę na bok. 

5. Wymieszaj jajka, jogurt grecki, esencję waniliową i tłuszcz. Dodaj skórkę pomarańczową .  

6. Połącz suche składniki z mokrymi. 

7. Dodaj  jagody, delikatnie wymieszaj z ciastem. 

8. Nakładaj równomiernie do foremek nasmarowanych olejem. 

9. Piecz 20-25 minut (sprawdź po 15-20 minutach).  

10.  Po upieczeniu wyjmij muffinki z foremek i zostaw do ostygnięcia. 

11.  Posyp pudrem z ksylitolu (opcjonalnie). 

Składniki Kcal Węglowodany Cukry Tłusz 
 

Białko 

70g Seif Raising Flour 235 49 0.2 0.91 

 

100 g odżywki białkowej  364 12 5.0 5.2 68 

57g tłuszcz (margaryna) 334 0.2 0.5 37.5 0.2 

3 srednie jajka 189 0.9 <0.15 12.6 18 

142g beztłuszczowego jogurtu  71 6 4.26 0.14 11.5 

100 g jagód 68 14.5 10.0 0.3 0.7 

CAŁA MASA ** 1291 90 20.1 57 107 

** żeby uzyskać wartości odżywcze w 1 muffince , należy podzielić wartości przez uzyskaną 

ilośc babeczek  

   



 

 

Tęczowe Białkowe 
Smoothie Bowl 
Elena Ruiz Ucar, MD 

Bariatric and Endocrine Surgeon in  Fuenlabrada Universitary Hospital Madrid / Spain 

Info 
Czas przygotowania: 10 min. 

Całkowity czas: 15 min. 

Posiłek :śniadanie 

Kuchnia : Amerykańska 

Ilość porcji : 4 

Kalorie: 118 kcal 

 
 

Składniki 
• 1 obrane i pokrojone w kostkę mango  

• 3 szklanki szpinaku baby  

• 1 szklanka pokrojonych na połówki truskawek  

• 1/2  szklanki mrożonych jeżyn  

• 1/2 szklanki mrożonych malin  

• 2 łyżki syropu z agawy lub miodu  

• 4 miarki waniliowej odżywki białkowej  

  ( KetoProtein Vanilla) 

• 1 szklanka 1% mleka ( możesz również użyć  

   mleka migdałowego lub mleka kokosowego)  

• prażone nasiona słonecznika, do dekoracji   

  opcjonalnie 

• prażone  nasiona chia, do dekoracji opcjonalnie 

• płatki kokosowe, do dekoracji opcjonalnie 

• świeże owoce, do dekoracji opcjonalnie  



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

 

 

Przygotowanie  Tęczowe Białkowe Smoothie Bowl  jest  łatwym, wygodnym i pysznym sposobem 

na uzyskanie białka i naturalnej energii w celu uzupełnienia Twojego dnia o wartości odżywcze.  

Przygotowanie 
1. Miksuj do gęstej konsystencji pokrojone mango, szpinak, jagody, syrop z agawy lub miód, białko 

w proszku  i mleko. 

2. Podziel na 4 porcje.  

3. Ułóż na wierzchu nasiona, płatki kokosowe i świeże owoce.  

4. Podawaj.  

Wartości odżywcze 
Wartośc na porcję 

kalorie 118 Kalorie Tłuszczu 9 

% Dzienna Wartość* 

Tłuszcze 1g 2% 

Cholesterol 3mg 1% 

Sód 48mg 2% 

Potas 401mg 11% 

Węglowodany ogółem  24g 8% 

Błonnik  3g 12% 

Cukry  19g 
 

Białko 25g 50% 

Vitamin A 54.7% 
 

 
           Vitamin C                       61.2%      
 

          Wapń                               12% 
   
          Żelazo                                6.2% 

 
* Procent dziennych wartości opiera się na diecie kalorycznej 2000. 

  



 

 

Nadziewane papryki 
Dr Marc Focquet ■ Mrs Anne Bosman 

AZ Sint Elisabeth, 9620 Zottegem, Belgium  

 

 
   

 

Składniki 
( 1 porcja) 

• 1 czerwona lub zielona papryka 

• 1 obrana i drobno pokrojona szalotka 

• łyżka oliwy z oliwek 

•  100 g świezego szpinaku  

• 30 g brązowego ryżu 

• 1/2  fileta z kurczaka 

• łyżka oliwy z oliwek 

• 1 łyżeczka ras-el-hanout ( przyprawa do tagine) 

• 1 łyżeczka czosnku  

• pieprz sól 

 

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Dla 1 porcji 

• Kalorie  297 kcal  

• Tłuszcz 11,2 

• Nasycone kwasy tłuszczowe 2,7 g 

• Nienasycone kwasy tłuszczowe 8,8 g  

• Weglowodany 27 g 

• Błonnik 4,3 g 

• Białko 21,9 g 

 

Przygotowanie 
Rozgrzej piekarnik do temperatury 160°C 

Odkrój górną część papryki (z ogonkiem), usuń nasiona  

Podsmaż szalotkę i czosnek na oliwie, dodaj kurczaka pokrojonego w kostkę, przyprawę ras -el-

hanout  i szpinak. 

Ugotuj ryż. 

Wymieszaj  kurczaka z ryżem.  

Dopraw solą i pieprzem. 

Mieszanką napełnij paprykę, piecz 30 minut.  

 

 
  



 

 

Szwajcarski  
Rosti-Burger 
Natalie Zumbrunn-Loosli 

KEP - Kompetenzzentrum fur Ern a hr ungs psycho logie Zurich / Switzerland 

Czas przygotowania: 

25-30 minut 

Składniki 
( 2 porcje) 

• 150 g ziemniaków ugotowanych poprzedniego dnia 

( nie mogą być rozgotowane, należy je ugotowac tak, 

aby były lekko twarde) 

• 1/2 łyżki białej mąki  

   dodaj sół i pieprz do smaku  
 

•  1-2 łyżki oliwy z oliwek  

•  1 pomidor 

• 100 g twarożku  

• 1/2  pęczka szczypiorku 

•  sałata 

• 1 łyżeczka czosnku  

  Dodaj swój ulubiony sos sałatkowy 

 

 

• 1 szczypta świeżo startej gałki 

muszkatołowej 

•  2 ogórki konserwowe  

•  1 mała cebula 

•  1 ząbek czosnku  

•  200 g mielonej, chudej wołowiny 

• 1 jajko 

• 1 łyzka świeżych liści tymianku,   

   drobno posiekanych 

Sól, pieprz, papryka do smaku 

 

 

  

  Dodaj swój ulubiony sos sałatkowy 

 

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Dla 1 porcji 

• Kalorie : 359 kcal 

• Białko : 32,0 g 

• Weglowodany : 17 g  

      w tym cukry : 3,5 g 

• Tłuszcze :17,0 g 

„ Szybko przygotowane, bogate w białko i po prostu szalone” to hasło naszego przepisu.Bierze pod 

uwagę zwyczajowe  nawyki żywieniowe naszych pacjentów i zapewnia dodatkowy zdrowy zwrot, 

przyjmując zalecenia żywieniowe po operacji bariatrycznej.  Posiłek ten jest łatwy do przygotowania. 

Poradzi sobie z nim nawet początkujący kucharz. Zawiera dużo białka.  

Przygotowanie 
1. Obierz i zetrzyj ziemniaki. Dobrze wymieszaj z mąką i przyprawami.  

2. Pokrój ogórki na małe kostki i wymieszaj je ze startymi ziemniakami. Za pomoca łyżki stołowej 

uformuj dwa kotlety. 

3. Obierz cebulę i ząbek czosnku, drobno posiekaj. Połącz z mięsem, jajkiem i drobno posiekanymi 

liśćmi tymianku. 

4. Przypraw mięso solą, pieprzem i papryką. Uformuj cztery mięsne burgery.  

5. Rozgrzej olej na patelni i usmaż kotlety ziemniaczane oraz burgery mięsne z obu stron przez 4 -5 

minut. Podczas smażenia można delikatnie spłaszczyć ziemniaczane kotleciki szpatułką.  

6. Pokrój pomidora na plastry o grubości 1/2-1 cm i odłóż na talerz. Będą służyć jako baza do 

burgerów. 

7. Umieść twarożek w małej misce i za pomocą nożyczek do ziół pokrój drobno szczypiorek. 

Dobrze wymieszaj. 

8. Rozłóż twarożek na plasterkach pomidora. 

9. Z pozostałych składników przygotuj  sałatkę z wybranym przez Ciebie dressingiem i nałóż 

      na talerz. 

10.  Ostrożnie połóż przygotowanego burgera mięsnego na twarożku, na mim umieść burgera 

ziemniaczanego, na wierzch ułóż burgera mięsnego. Połącz wszystkie warstwy patyczkiem do 

szaszłyków. 

 

  



 

 

MUSAKA 
Alexia Ka tsar ou, 

3"
1
 Surgical Clinic, Hygeia Hospital. Head of Clinic: Dr Harry Pappis. Athens, Greece  

Czas przygotowania : 20-30 minut 

Czas gotowania: 60-75 minut 

 

Składniki 
( 2 porcje) 

•  1 mały – średni bakłażan 

•  1 mały ziemniak (surowy  60 g)  

•  1 mała marchewka 

•  1 drobno posiekana, mała czerwona papryka  

•  1 drobno posiekana, mała suszona cebula  

•  1 drobno posiekana  swieża cebula  

   ( biała i zielona część)  

•  1 drobno posiekany mały świeży por  

•  oliwa z oliwek (2 łyżki stołowe)  

•  100 g mielonej wołowiny ( o niskiej zawartości  

    tłuszczu ) 

•  200 g jogurtu greckiego (naturalnego)  

   niskotłuszczowego  

•  1 jajko 

•  30 g sera kefalotyri albo graviera 

 

 

 

•  1 łyżeczka przecieru pomidorowego 

•  60 ml soku pomidorowego 

•  150 ml wody  

 Zioła i przyprawy 

•  1/4  łyżeczki kminku  

•  1/4  łyżeczki gałki muszkatałowej  

•  1/4  łyżeczki przyciętego goździka  

•  1/6  łyżeczki baharu 

•  1 obrany ząbek czosnku 

•  1 – 2 małe liście laurowe 

•  1/4  łyżeczki cynamonu  

•  oregano 

•  rozmaryn 

•   pieprz 

•  suszona lub świeża bazylia  

•  suszona lub świeża mięta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Dla 1 porcji 

Kalorie  (kcal) 251 

Białko (g)  17 

Weglowodany (g) 14  

Cukry (g) 6 

Tłuszcze (g) 15 

 

Przygotowanie 
1. Przygotowanie sosu wołowego 

W małym garnku uduś na łyżce oliwy  suszoną i świeżą cebulę oraz por, aż uzyskają kolor 

brązowozłoty. Dodaj przecier pomidorowy, zioła i przyprawy. Marchewkę zetrzyj na tarce, 

paprykę drobno posiekaj, gotuj razem z cebulą i koncentratem pomidorowym cały czas 

mieszając. Dodaj wołowinę, sok pomidorowy i wodę. Gotuj 20-30 minut w niskiej temperaturze.  

2. Przygotowanie warzyw 

Bakłażana i ziemniaka pokrój w cienkie plasterki (1 cm). Posmaruj  warzywa odrobiną oliwy  

z oliwek, posyp solą,oregano i suszoną bazylią, a następnie podpiecz krótko.  

3. Przygotowanie tradycyjnego greckiego "beszamelu" (z jogurtem) 

Na małej patelni wymieszaj jogurt z jajkiem, posyp gałką muszkatołową. Na koniec dodaj ser 

kefalotyri lub graviera. 

4. Robienie muska 

Podpieczone plastry bakłażana połóż na dnie naczynia do zapiekania.  

Na nich ułóż plastry ziemniaka.  

Następnie równomiernie rozłóż sos mięsny.  

Wierzch polej sosem beszamelowym z jogurtu greckiego.  

Piecz musakę ok. 30-40 minut w piekarniku nagrzanym do 180-200 °C 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tofu  
„ alla Pizzaiola” 

Michael Kot>. MS, RD, LD 

Division of Clinical Nutrition / Bolzano Regional Hospital  

Italy 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki 
 dla 2 osób (2 porcje) 

•  200 g zwykłego lub twardego tofu  

•  1 łyżka sosu sojowego ( opcjonalnie, ale dodaje potrawie smaku umami)  

•  1 łyżka oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia 

•  1 ząbek czosnku 

•  400 ml sosu pomidorowego ( passaty pomidorowej)  

•  10 małych czarnych oliwek  

•  1 łyżeczka suszonego oregano  

•  2 łyżki odcedzonych kaparów  

•  sól, czarny pieprz  

 

 

 



Międzynarodowe 

Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Dla 1 porcji 

• Energia  :  271,9 kcal 

• Białko : 16,5 g 

• Weglowodany : 7,1 g 

• Cukry : 6,7 g 

• Tłuszcze : 19,2 g 

• Białko 21,9 g 

 

Czas przygotowania: 10 minut plus 30 minut na ściskanie tofu 

Czas gotowania: 28 minut 

Przygotowanie 
Zwiń tofu w czystą lnianą ściereczkę i umieść na desce do krojenia. Przykryj tofu drugą deską            

i umieść na niej ciężki przedmiot. Pozostaw na co najmniej 30 minut, aby tofu stracilo  wodę.  

Spowoduje to lepsze wchłanianie aromatów. Po upływie 30 minut pokrój tofu ostrym nożem 

poziomo na cztery równe plasterki. Posmaruj je sosem sojowym.  

Na dużej patelni podgrzej 1 łyżkę oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, dodaj zielony czosnek          

i plastry tofu. Smaż z jednej strony przez 3 do 4 minut na średnim ogniu, aż do uzyskania 

brazowego koloru. Za pomocą szczypiec odwróć tofu i smaż przez kolejne 3-4 minuty. Dodaj sos 

pomidorowy, oliwki, kapary i oregano,dopraw solą i pieprzem, gotuj na małym lub średnim ogniu 

przez 5 minut. Aż sos lekko się zredukuje.  Obróc tofu i gotuj je przez kolejne 5 minut.            

Podawaj na ciepło.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Pulpety z tofu w 
sosie Marinara 
Michael Kob, MS, RD, LD 

Division of Clinical Nutrition / Bolzano Regional Hospital  

Italy 

  

 

 
    

 

Składniki 
 Składniki na 3 porcje  

•  1 łyżka (5g) mielonego siemienia lnianego 

•  200 g tofu 

•  350 ml sosu pomidorowego 

•  woda, 2 łyżki + 50 ml 

•  100 g cebuli  

•  60 g bułki tartej pełnoziarnistej  

•  1 łyżka oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia  

•  sól, pieprz, suszone oregano  

•  natka pietruszki 

 

 



Międzynarodowe 

Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Dla 1 porcji = 4 kulki tofu 

• Kalorie  na porcję : 260 

• Białko ogółem (g) 15  

• Weglowodany (g) 24 

      W tym Cukry (g)  10 

• Tłuszcze (g) 11 

 

Czas przygotowania: 35 minut 

Przygotowanie 
Zmieszaj siemie lniane z 2 łyżkami wody i odstaw. Pokrusz tofu w misce. Zblenduj cebulę i natkę 

pietruszki. Połącz mieszaninę cebuli i pietruszki z bułką tartą i siemieniem lnianym. Dodaj tofu, 

dopraw solą i pieprzem. Zagnieć dłońmi do powstania jednorodnej masy i pozwól jej odpocząć przez 

około 15 minut. Przygotuj sos marinara : podgrzej sos pomidorowy i pozostałą wodę w rondlu. 

Dopraw solą i oregano. Gotuj na wolnym ogniu przez około 20 minut . Uformuj 12 kulek z masy tofu, 

usmaż je na oliwie przez około 5 minut z każdej strony ( do uzyskania złotego koloru).             

Umieść klopsy na talerzu, podawaj polane sosem marinara.  

 

 
 

  



 

 

Składniki 
Na 8 szt: 

•  1 łyżeczka oleju rzepakowego  

•  40 g mąki orkiszowej  

•  20 g zmielonych migdałów 

•  200 g twarogu ( o niskiej zawartości tłuszczu) 

•  70 g mozzarelli ( niskotłuszczowej)  

•  1 pomidor (150 g) 

 

•  1 szalotka cebulowa (40g) 

•  1/2  łyżeczki oregano  

•  1  szczypta soli 

•  1 szczypta pieprzu 

•  1 szczypta płatków chili 

•  świeże liście bazylii 

 

Mini pizza 
wegetariańska 
Sheida Alishirinpour Farkhad 

Sana Obesity Surgery Center North Rhine-Westphalia 

Remscheid, Germany  

     



Międzynarodowe 

Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Dla 1 pizzy 

• Energia : 71 kcal 

• Tłuszcze :  2 g 

• Węglowodany : 6 g 

• Cukier:  1 g 

• Białko : 7g 

 

Przygotowanie 
(Czas przygotowania 30 min.) 

Rozgrzej piekarnik do 200 °C.  

Wyłóż blachę papierem do pieczenia i cienko posmaruj olejem rzepakowym. 

Wymieszaj twarożek ze zmielonymi migdałami, mąką, chili, solą i pieprzem. Uformuj 8 kulek              

i umieść je na blasze. Rozgnieć kulki łyżką, aby utworzyć 8 małych krążków.  

Piecz przez 10-13 minut.  

Kiedy podstawa pizzy się piecze, obierz cebulę i pokrój ja na półplasterki, umyj i pokrój w kostkę 

pomidora. Wymieszaj cebulę , pomidora, zioła, pieprz i mozzarellę. 

Po upływie czasu pieczenia ostrożnie przewróć spody pizzy na druga stronę, wyłóż na nie pomidory 

wymieszane z cebulą, serem i przyprawami, piecz przez kolejne 10 minut.  Po wyjęciu z piekarnika 

udekoruj pizzę bazylią, jedz na ciepło lub na zimno. Zamiast pomidora można dodać tuńczyka lub 

szynkę. 

 
 

 

 



 

 

Składniki 
Na 1 porcję. 

•  2 kromki świeżego chleba  

•  1 łyżka niskotłuszczowego twarożku  

•  1 łyżka startego sera 

•  posiekany szczypiorek  

•  1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki 

•  1 łyżeczka posiekanej świeżej mięty  

•  4 plastry  pomidora 

•  pieprz cayenne, pieprz, sól 

 

Wegetariański tost 
Dr Marc Focquet - Mrs Anne Bosman 

AZ Sint Elisabeth, Zottegem, Belgium 

 

 

 
  



Międzynarodowe 

Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
• Kalorie : 169 kcal 

• Tłuszcze :  5,7 g 

• Nasycone kwasy tłuszczowe :2,8 g 

• Nienasycone kwasy tłuszczowe : 2,9 g  

• Weglowodany : 20,6 g 

• Błonnik :  2,5 g 

• Białko : 9,6 g 

  

Przygotowanie 
W misce wymieszaj twaróg, czosnek i świerze zioła. Dodaj tarty ser i dopraw do smaku pieprzem 

Cayenne, pieprzem i solą. Twarożek rozłóż równomiernie na jednej kromce chleba, połóż plastry 
pomidora, przykryj drugą kromką. Piecz lub grilluj 3-4 minuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Składniki 
Na 4 porcje : 

•  4 arkusze ciasta brik (lub filo) 

•  140 g naturalnego tuńczyka 

•  100 g ricotty 

•  15 g koncentratu pomidorowego ( 1 łyżeczka) 

•  10 g suszonych pomidorów  

•  1 białko jajka 

•  1 sproszkowana papryka 

•  sól, pieprz 

Chrupiący tuńczyk 
8.B.A.H S (Belgian Bariat ric Allied Health Society), Brussels Belgium  

 

 

 

 

  



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
• Kalorie  na porcje:  140 kcal  

• Białko na porcję: 14 g  

• Węglowodany:  12,8 g  

      w tym cukry: 2,4 g 

• Tłuszce: 3,5 g 

 

Czas przygotowania : 30 min. 

Czas gotowania: 15 min. 

Przygotowanie 
Rozgrzej piekarnik do180° C. 

Rozdrobnij osuszonego tuńczyka. 

Pokrój suszone pomidory na cieńkie paski. 

Wymieszaj tuńczyka, koncentrat pomidorowy, ricotte, paprykę, sól, pieprz i suszone pomidory. 

Posmaruj arkusze ciasta ubitym białkiem jajka.  

Rozłóż farsz na arkuszach ciasta, złóż krawędzie i zawiń, żeby zamknąć kieszonki.                

Posmaruj wierzch ciasta białkiem jajka. Piecz 15 minut. Przygotuj tuż przed podaniem,                         

aby zachować chrupkość ciasta. 

 

 

 



 

 

Składniki 
10 porcji  

•  500 g fileta z piersi kurczaka (bez kości)  

•  8 ml oliwy z oliwek (1 łyżka) 

•  1 g soli (1/2 łyżeczki) 

•  3 jajka 

•  50 g startego parmezanu  ( 5 łyżek stołowych)  

•  200 ml jogurtu naturalnego odtłuszczonego  

•  10 g proszku do pieczenia ( 1 łyżeczka)  

•  10 g proszku szafranowego  ( 1 łyżeczka)  

•  15 g mieszanki nasion : chia, siemie lniane i sezamu ( 2 łyżki) 

 

Chlebek z kurczaka 
Luciana De Souza Penhalbel Silva, Nutritionist 

Camila Bruno Romeiro, Chef 

invicto - Instituto De Videocirurgia e Tratamento De Obesidade 

Dourados, Ms / Brasil 

  

 
 

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
• Kalorie  na porcje  147,78 kcal 

• Białko na porcję (g): 20,6  

• Węglowodany (g): 2,62  

• Tłuszcze (g)  6,07  

 

Czas przygotowania: 50 minut 

 

Przygotowanie 
Filet z kurczaka ugotuj w osolonej wodzie. Następnie zmiel lub zmiksuj na gładką masę, dodaj oliwę 

z oliwek, sól, jajka, tarty parmezan, jogurt naturalny i szafran. Dobrze ubij mikserem, dodaj proszek 

do pieczenia i wymieszaj. Na koniec wymieszaj nasiona, przełóż do foremki i posy p  resztą nasion. 

Piecz w temperaturze 200  °C  przez 40 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Burger z ciecierzycy 
Mariana Corradl 

Nutricionista da equipe Dr. James Camara de Andrade e Dr. Cesar Conte  

Campo Grande - MS - Brazil 
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Składniki 
•  150 g gotowanej ciecierzycy (namoczonej przed gotowaniem 
przez co najmniej 12 godzin) 

•  1 starta marchewka (100 g) 

•  1 posiekana cebula (30 g) 

•  1/4  szklanki mąkio owsianej (50g)  

•  1 łyżka szczypiorku (10g) 

•  1 łyżka soli 

•  1 łyżka oliwy z oliwek (15g)  

•  sól, suszone zioła 

 

•  1 g soli (1/2 łyżeczki) 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
4 porcje po 75g każda : 

• Kalorie na porcję 232 kcal /(970.688kj)  

• Białko ogółem (10,41g) 

• Węglowodany (32,51g) 

• Tłuszcze (6,09 g) 

 

 

 

Czas przygotowania: 

24 godziny – ciecierzyca i 50 minut przygotowanie i pieczenie 

Przygotowanie 
Ciecierzycę zalej wodą i odstaw na 12 -24 godzin. Pamiętaj o zmianie wody ( min. 3 razy).  

Ugotuj ciecierzycę w świeżej wodzie. Nie rozgotuj ziaren, muszą zostać lekko twarde.  

Umieść ugotowaną ciecierzycę w blenderze, miksuj na puree.  

Zostaw część wody z gotowanej ciecierzycy. Na łyżce oliwy podsmaż cebulę, tartą marchewkę, 

natkę pietruszki i szczypiorek. Połącz puree z ciecierzycy z podsmażanymi warzywami, dodaj sól      

i przyprawy. Wymieszaj z mąką owsianą, aż ciasto będzie można łatwo formować.  

Nadaj ciastu kształt burgera i piecz w rozgrzanym piekarniku przez około 30 minut.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Składniki 
•  5  kolb kukurydzy, obranych 

•  4 jajka 

•  1/2 litra odtłuszczonego mleka  

•  1 łyżeczka oleju 

•  250 g półtłustego sera ( Port Salut/ jarlsberg)  

•  2 łyżki parmezanu 

•  1/2  kg posiekanej cebuli  

•  1/2 łyżeczki soli 

•  oliwa do pieczenia 

Chipa Guazu –ciasto 
kukurydziane 
Santiago Juarez. Analia Eginini, Ayelen Quina 

CEMM1 (Cirugia Endoscóplca, Metabólica & Mini Invasiva) 

Resistend a, Argentina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
• Kalorie na porcję 179,4 kcal  

• Białko ogółem  14,1 (g) 

• Węglowodany  14,01 (g) 

• Tłuszcze  8,22 (g) 

 

„Chipa” to słowo w języku Guarani (oficjalny język Paragwaju, używany także w północno-

wschodniej Argentynie – Argentyńsko-Litoralski), które dotyczy zarówno ciast, jak i pieczywa. 

„Guazu” oznacza duży, co mówi nam, że „Chipa Guazu” jest majwiększym z chipas. 

Czas przygotowania : 30 minut 

Czas gotowania: 40-50 minut  

Przygotowanie 
1. Rozgrzej piekarnik do 180-200°C. 

2. Na patelni podsmaż posiekaną cebulę z łyżeczką oleju, mieszaj, aż cebula będzie miękka i 

półprzezroczysta. Odłóż na bok do ostygnięcia.  

3. Za pomoca noża usuń ziarna kukurydzy z kolby. Zmiksuj kukurydzę , aż osiągnie konsystencję 

płatków owsianych, dodaj 2 jajka, sól i 250 ml mleka.  

4. Masę kukurydziana połącz w misce z pozostałymi 2 jajkami, mlekiem, cebulą i serem. Dobrze 

wymieszaj, dodaj sół do smaku.  

5. Okrągłą formę o średnicy 20 – 25 cm posmaruj olejem lub wyłóż papierem do pieczenia, przełóż 

ciasto, posyp parmezanem na wierzchu.  

6. Piecz 40-50 minut, aż do uzyskania złotego koloru. 

 

 
 

 

  



 

 

Składniki 
•  90 g (4 łyżki chudej, mielonej wołowiny  

•  5 g (cienki plasterek) posiekanej cebuli  

•  sól do smaku 

•  5 g (1 łyżeczka) posiekanego czosnku 

•  szczypta papryki  

nadzienie 

•  1 średnie jajko 

•  15 g (1 łyżka) pokrojonych w kostkę  

    pomidorów 

•  posiekana piet ruszka 

•  10 g (1/2 średniego plasterka) posiekanej  

    mozzarelli 

Muffiny z mielonego 
mięsa i jajek 
Cella Beleli, 

Bariatric Surgery Group of Valinhos - Sao Paulo – Brazil 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie 

 
 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
• Kalorie na porcję : 287,62 kcal 

• Białko ogółem (g): 26,8  g  

• Węglowodany (g): 10,32 g  

• Tłuszcze   (g) : 18,93 g 

 

Przygotowanie 
 

Wymieszaj mieloną wołowinę, cebulę, sól, czosnek i paprykę.  

Uformuj kulę i przełóż do foremki muffinkowej.  

Wyłóż mięsem brzegi formy. Do farszu wbij jajko osobno, posiekane pomidory, natke pietruszki,     

sól, a na koniec posiekaną mozzarellę. Wymieszaj składniki farszu, nałóż w zagłębienie utworzone    

w mięsie. Piecz w rozgrzanym piekarniku przez 25 minut w temperaturze 200°C.  

 

 

 
  



 

 

Lody białkowe 
Cynthla Bou Khalil 

Saleh Clinic, Dubai, UAE 

 

 

 

Składniki 
•  1 szklanka mleka migdałowego  

•  1 miarka odżywki białkowej  

•  1 łyżka kakao 

•  stewia lub ksylitol do smaku 

•  1/4 łyżeczki ekstraktu waniliowego  



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Wartości odżywcze 
Na 1 porcję:  

• Kalorie : 120 

• Tłuszcze : 3 g 

• Węglowodany : 3 g 

• Białko : 17 g 

 

   

 

Przygotowanie 
1. Połącz wszystkie składniki w szklanej misce i energicznie wymieszaj, aż całkowicie się połączą.  

Wlej do wstępnie zamrożonego pojemnika do przygotowania lodów i ubijaj, aż lody się zestalą.   

( W moim Cuisinart zajęło to około 25 minut, ale zależy to od producenta maszynek do lodów). 

Najlepiej spożywać natychmiast. 

2. Jeśli nie masz maszynki do lodów, wlej mieszankę do foremki na kostki lodu i zamroź. 

Następnie zmiksuj blenderem z taką ilością mleka migdałowego, żeby uzyskać gładką masę.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 

Pieczony twaróg 
Cynthia Bou Khalil 

Saleh Clinic, Dubai, UAE 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie 
In large bowl, mix all ingredients together well.  

 

Składniki 
na 4 porcje 

•  2 szklanki twarogu o niskiej zawartości tłuszczu lub bez tłuszczu 

•  2 całe jajka 

•  283 g mrożonego szpinaku (rozmrożonego i odcedzonego)  

•  1/2 szklanki parmezanu 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 
 

 

Wartości odżywcze 
Na około 1 szklanki: 

• Kalorie : 156 kcal 

• Tłuszcze  : 6 g 

• Węglowodany ogółem : 6 g  

• Błonnik pokarmowy: 2 g  

• Cukry : 4 g 

• Białko : 22 g 

 

Przygotowanie 
 

1. Rozgrzej piekarnik do 180 °C.  

2. Wszystkie składniki wymieszaj dobrze w dużej misce. 

3. Umieść masę w foremce.  

4. Piecz przez 20-30 minut lub do momentu, aż na serze będą widoczne pęcherzyki. 

5. Przed podaniem odstaw na 5 minut.  

6. Dopraw do smaku, solą, pieprzem i czosnkiem według uznania.  

 

 

   



 

 

Składniki 
(6 porcji) 

•  2 szklanki suchej freekeh 

• 6 udek kurczaka 

•  sól 1/4  łyżeczki 

•  pieprz do smaku 

•  2 czerwone cebule 

•  3 laski cynamonu 

epper to taste 

2 red onions 

3 cinnamon sticks 

•  4 liscie laurowe 

•  6 strączków kardamonu  

•  2 łyżki stołowe oliwy  z oliwek 

•  1 szklanka jogurtu 

 

 

2 table spoons olive oil  

1 cup of plain yogurt  

Freekeh (zielona pszenica) 
z kurczakiem 
China Al Roumani 

Licensed clinical dietitian at Medico Surgical Hospital, and Lamonda medical center                       

City of Damascus. Syria 

    



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 
 

 

Czas gotowania : 2 h 15 minut  

Wartości odżywcze 
1 porcja = 1 filiżanka : 

• Kalorie na porcje: 270 

• Białko ogółem : 142 g     na porcję 23  

• Weglowodany : 100 g     na porcję 16  

      W tym cukier : 2 g 

• Tłuszcze: 76 g                   na porcję 13  

 
 

Czas przygotowania : 20 minut. 

Przygotowanie 
Rozgrzej piekarnik do 200 °C . 

Umyj freekeh i usuń spalone ziarna lub kamienie.  

Do garnka włóż kurczaka, zalej wodą, dodaj ćwiartkę cebuli, laski cynamonu, liście laurowe, 

kardamon i 1 łyżeczkę soli. Przykryj i doprowadź do wrzenia.  

Gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut.  

Wyjmij kurczaka z garnka i odłóż na bok do wystudzenia. Nie wylewaj wody. Kurczaka spryskaj 

olejem, wyłóż na blachę i piecz przez 10 minut. 

Bulion z kurczaka gotuj na wolnym ogniu. W dużym rondlu rozgrzej oliwę z oliwek, dodaj 1 

posiekaną cebulę. Smaż , aż zacznie mięknąć. Stale mieszając dodaj 1 łyżeczkę soli, smaż jeszcze  

2 minuty. Dodaj 1 litr gorącego bulionu z kurczaka i zagotuj. Zmniejsz ogień, przykryj i gotuj na 

wolnym ogniu przez 40 minut. 

Na talerzu nałóż freekeh , połóż na wierzch kurczaka, podawaj z jogurtem.  

 

 

 

 

 
 

Danie dozwolone po 5 miesiącach po operacji, lepiej podzielic na 2 posiłki, ze względu na małą 

pojemność żołądka, szczególnie w pierwszym roku po operacji.  
  



 

 

Składniki 
Na 3 porcje 

•  słodki ziemniak, obrany i drobno starty   

•  1 puszka ciecierzycy, spłukana i osuszona  

•  2/3 łyżki płatków owsianych, zmielonych na   

 proszek w blenderze lub robocie  kuchennym  

•  1/4 szklanki świerzej pietruszki,  

  drobno posiekanej  

• 1/2 mała żółta cebula, mielona  

•  1 duże jajko, ubite     

•  2 łyżki naturalnego masła orzechowego  

•  2 ząbki czosnku, posiekane  

•  sól, pieprz 

•  1/4 szklanki greckiego jogurtu o 

zawartości tłuszczu 2% 

•  1/2 łyżki soku z cytryny 

•  łyżka świeżego kopru, posiekanego 

•  1 łyżeczka oliwy z oliwek 

 •  10 liści sałaty masłowej 

Falafel z batata 
 z sałatą 
Cynthia Bou Khalil 

Saleh Clinic, Dubai, UAE 

 

   



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 
 

 

Wartości odżywcze 
Na porcję: 

• 352 Kalorie 

• 12 g Tłuszcze 

• 42 g Weglowodany 

• 6 g Cukry  

• 9 g Błonnik  

• 17 g Białko  

Przygotowanie 
1. Rozgrzej piekarnik do 180 °C. Wyłóż blachę dużym arkuszem papieru do pieczenia.  

2. Osusz ziemniaki ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się wilgoci. 

3. W misce lekko rozgnieć ciecierzycę widelcem. Dodaj słodkie ziemniaki, płatki owsiane, 2 łyżki 

posiekanej natki pietruszki, cebulę, jajka, masło orzechowe, czosnek, paprykę i curry w proszku. 

Dopraw obficie solą i pieprzem. Za pomocą rąk wymieszaj wszystko dokładnie.  

4. Uformuj 8 do 10 placków o szerokości około 8 cm i grubości 2 cm, umieść na blasze.  

5. Piecz 40 minut, przewracając farafele w połowie czasu pieczenia, aż strony zewnętrzne będą 

chrupiące i zaczną brązowieć. 

6. W misce połącz jogurt, skórkę, sok z cytryny, koperek, oliwę z oliwek i pozostałą natkę 

pietruszki. Dopraw solą i pieprzem.  

7. Podawaj falafel na sałacie z sosem jogurtowym. Resztę dania można przechowywać w lodówce 

(osobno sos, sałatę,falafele, aż będą podawane do spożycia).  

 



 

 

Składniki 
Na 4 porcje 

•  6 średnich szalotek, posiekane białe i zielone części   

•  2 szklanki gotowanego bez skóry indyka, pokrojonego w kostkę  

•  425 g fasoli pinto z puszki, spłukane i osuszone ziarna  

•  1 szklana konserwowanego sosu enchilada lub sosu taco  

•  4 średniej wielkości beztłuszczowe lub niskowęglowodanowe tortille  

•  1/4  szklanki rozdrobnionego meksykańskiego sera o obniżonej zawartości tłuszczu     

 

Enchilada z fasolą 
i indykiem 
Cynthia Bou Khalil 

Saleh Clinic, Dubai, UAE 

 

  

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 
 

 

Wartości odżywcze 
Na porcję (1 enchilada): 

• Kalorie:             175 

• Tłuszcze:          3 g 

• Białko:              14 g 

• Węglowodany: 19 g  

• Cholesterol:      27 mg 

• Sód:                  815 mg  

• Cukier:              3 g 

 

Przygotowanie 
1. Rozgrzej piekarnik do 180 °C.  

2. Połącz szalotki, indyka, fasolę z 1/2  szklanki sosu enchilada lub taco.  

3. Napełnij każdą tortille 1/4  mieszanki indyka i fasoli. Złóż boki, górę i dół tortilli, aby 

całkowicie zamknąć nadzienie. 

4. Umieść tortille w naczyniu żaroodpornym o wymiarach 23x23 cm. 

5. Polej enchilada pozostałym sosem i posyp serem.  

6. Przykryj naczynie, piecz około 20 minut.  

 
 

   



 

 

Składniki 
Burgery 

•  450 g mielonego kurczaka 

•  1 awokado, posiekane   

•  3 ząbki czosnku, posiekane  

•  1/2 szklanki bułki tartej pełnoziarnistej 

panko lub mielone płatki owsiane  

•  1 pęczek posiekanej kolendry  

•  1 małe jalapeno, bez skórki, posiekane 

(opcjonalnie) 

•  1/2  łyżeczki soli 

•  1/4 łyżeczki pieprzu 

•  1 łyżka kminku 

Sos 

•  3/4 opakowania dużego jogurtu greckiego  

•  1 mała papryka chipotle w sosie dobo, 

usunięte nasiona  ( do kupienia w sklepach 

internetowych)   

•  1 ząbek czosnku  

•  1 łyżeczka soli 

•  świeży sok z jednej limonki 

Awokado Kurczaka 
Burgery z kremowym 
sosem chipotle  
Melissa Majumdar, MS, RD, CSOWM, LDN 

Brigham and Women’s Center for Metabolic and ariatric Surgery                                           Boston, Massachusetts, 

Boston, Massachusetts, United States 

 

 

 

 

 



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 
 

 

 

Wydajność 5-3 uncji burgerów 

Czas przygotowania - 12 minut 

Czas gotowania - 8 minut 

Całkowity czas - 20 minut  

Ten przepis jest świetną modyfikacją 

tradycyjnego burgera. Dodatek awokado i sosu 

jogurtowego sprawia, że mięso staje się 

wilgotne. Jego smak powoduje, że bułka ani 

ser nie są potrzebne! 

Przygotowanie 
1. Wymieszaj wszystkie składniki burgera, 

uważając, aby nie zmiażdżyć awokado.  

2. Uformuj 5 płaskich placków, dzięki temu 

równomiernie się upieką.  

3. Grill przez około  4 minuty z każdej strony 

lub do momentu, aż hamburgery osiągną 

temperaturę wewnętrzną  74 °C. 

4. Podczas grillowania hamburgerów połącz 

wszystkie składniki sosu w blenderze, 

smiksuj na gładką masę.  

5. Podawaj z kilkoma pieczonymi frytkami ze 

słodkich ziemniaków, brokułami lub 

sałatkami. 

Uwaga: Jeśli będziesz podgrzewać 

hamburgery, dodaj kilka kropli wody lub 

bulionu, aby mięso nie wyschło.  

 

Wartości odżywcze 
Porcje        5 

Wartośc na porcję 

kalorie 212 

% Dzienna wartość * 

Tłuszcz całkowity 12 g 18% 

Tłuszcze nasycone  3 g 13 % 

Tł.  jednonienasycone 3 g 

Tł.  wielonienasycone 1 g 

Tłuszcz trans 0 g 

Cholesterol 85 mg 29% 

Sód  640 mg 27% 

Potas 265 mg 8% 

Węglowodany ogółem 7 g 2% 

Błonnik dietetyczny 3 g  11 % 

Cukry  3 g 

Białko 22 g 45% 

Vitamina A     3 % 

Vitamina C 14% 

Wapń 4% 

Żelazo 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Składniki 
•  4 filety z piersi kurczaka 

•  2 świeże ząbki czosnku, drobno posiekane   

•  1/2  łyżeczki czarnego pieprzu  

•  1 (15ml) łyżka musztardy Dijon  

•  1 łyżka (15ml) oliwy z oliwek  

•  1/4  szklanki (60 ml) octu balsamicznego 

•  zioła do wyboru (świeżo posiekane lub 

suszone): bazylia, tymianek lub oregano 

Kurczak ziołowy  
z salsą z pieczonej papryki 
Kirn B Knopp. MS, RD, LD 

Akron, Ohio/United States of America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Szacowany czas przygotowania: 

Przygotowanie marynaty: 15 minut , pieczenie 

kurczaka: 1 godzina  i 15 minut.  

 

 

 

 

Przygotowanie 
W misce wymieszaj czosnek, pieprz, zioła, 

musztardę, ocet i olej. Dodawaj kawałki 

kurczaka i równomiernie pokryj  je marynatą. 

Przykryj i przechowuj w lodówce od 30 minut do 

2 godzin, obracając co najmniej raz. Spróbuj 

marynować rano podczas gotowania. Grilluj 

kurczaka za pomocą grilla wewnątrz lub na 

zewnątrz lub piecz go, aż najgrubsza część 

kawałka osiągnie temperaturę wewnętrzną      

75° C.  Podawaj gotowanego kurczaka salsą            

z pieczonej papryki.



Międzynarodowe 
Zdrowe Przepisy 

 

 

Salsa z czerwonej pieczonej papryki 

szacunkowy czas przygotowania: 45 minut 

Składniki 
•  2-3 czerwone papryki ( 3 z łatwością  obsłuży    

    8 osób) 

•  2 duże ząbki czosnku, drobno posiekane  

•  10 świeżych liści bazylii, podartych lub   

   pokrojonych (można zastąpić suszoną bazylię) 

•  1 łyżka (15 ml) octu z czerwonego wina 

•  2 łyżki (30 ml) lekkiej oliwy z oliwek  

•  świeżo zmielony pieprzu do smaku  

Przygotowanie 
Wyłóż blachę do pieczenia folią. Umieść 

czerwoną paprykę na blasze do pieczenia w lini  

i smaż kilka minut z każdej strony, aż zacznie 

się zwęglać. Obracaj je często, aż skórki 

zostaną zwęglone ze wszystkich stron ( zamiast 

opiekania papryki można ją zgrillować). Wyjmij 

pieczoną paprykę i umieść każdą w brązowej 

papierowej  torbie na lunch. Złóż koniec torby, 

aby go dozować, i umieść go na ruszcie lub 

chłodnym miejscu, aż każda papryka całkowicie  

ostygnie. Pociągnij rdzeń, aby go usunąć           

i wyrzuć go. Usuń także i wyrzuć nasiona z 

papryki. Obierz skórki z zmielonego pieprzu         

i odrzuć.  

Pokrój czerwoną paprykę na kawałki o 

wymiarze około 1/4  cala (0,6 cm) i przenieś je 

do miski. Dodaj pozostałe składniki i dobrze 

wymieszaj. Podawaj gotowanego kurczaka 

razem z pieczona salsą z czerwonej papryki.  

Porady 
1) Przygotuj salsę dzień wczesniej, przykryj i 

schłodź. Przed podaniem doprowadź do 

temperatury  pokojowej.  

2) Przygotuj marynatę dzień przed 

marynowaniem kurczaka. Przykryj zostaw 

w temperaturze pokojowej.  

Uwaga: Salsa dodaje kurczakowi wilgoci, dzięki 

czemu może być lepiej tolerowany. Można 

również użyć udek bez kości. 

 

 

 

       Wartości odżywcze 
Pierś kurczaka + salsa z pieczonej czerwonej 

papryki 30 g 60 g 90 g 

Białko (g) 8 17 25 

Tłuszcz (g) 
1 2 

4 

Weglowodany z cukrów (g) <0.5 O.5 1 

Weglowodany ogółem (g) <0.5 1 1 

kalorie 47 95 148 



 

 

Składniki 
•  2 miarki odżywki białkowej  

•  puszka fasoli garbanzo, opłukanej i wysuszonej   

•  2  całe jajka  

•  1/2  szklanki mleka 

•  dojrzały banan  

•  1/4  łyżeczki soli 

•  1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego   

•  2 łyżeczki sody oczyszczonej 

•  Z ciasta pow staje około 12 naleśników  

 
Wysokobiałkowe 
naleśniki Lillian’s 
Lillian Craggs Dino DHA, RDN, LDN, CLT 

Cleveland Clinic Florida 

Weston, USA 
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Wartości odżywcze 
Naleśnik Lillian's: 

Wartość 1 naleśnika (średnica ok. 11 cm)  

89 Kalori  

10 g Białko 

10 g Węglowodany 

2.1 g Błonnik  

1.0 g Tłuszcz 

Tradycyjny nalesnik: 

Wartość 1 naleśnika (średnica ok. 11 cm)  

86 Kalori  

2.4 g Białko 

11 g Węglowodany 

0.5 g Błonnik  

3.7 g Tłuszcz 

 

 

Przygotowanie 
Miksuj wszystkie składniki do powstania gładkiego ciasta.  

Podgrzej patelnię, posmaruj ją delikatnie olejem. 

Nakładaj porcjami ciasto i smaż z obu stron.  

Podawaj z ulubionymi dodatkami.  
   



 

 

Czas przygotowania: 20 minut 

Składniki 
•   2  szklanki pokrojonych w kostkę słodkich  

    ziemniaków 

•   2  średnie marchewki pokrojone w zapałki  

•   1 średnia posiekana czerwona cebula  

•   1-2 małe, świeże papryki jalapeno,  

     wysuszone i posiekane    

•  3 łyżki mielonego korzenia imbiru   

•  3 ząbki czosnku, posiekane   

•  1 łyżka sproszkowanej kurkumy   

•  1 łyżeczka soli   

•  1/2 łyżeczki czarnego pieprzu ( wspomaga   

     wchłanianie kurkuminy z kurkumy)   

•  900 g ulubionych warzyw 

•  2 pieczone czerwone papryki zmieszane  

    z 2 szklankami wody  

2 cups cubed sweet potato 

2 medium carrots cut into matchsticks 

1 medium red onion chopped 

1-2 inch fresh jalapeno pepper, deseeded 

and minced 

3 Tbsp ginger root minced 

3 cloves garlic, minced 

• 1 Tbsp powdered turmeric  

• 1 tsp salt 

Składniki na: 8 porcji 

•   170 g koncentratu pomidorowego   

•   1/4 szklanki kremowego masła orzechowego   

•   1/2 szklanki sproszkowanych orzechów ziemnych   

•   1/2 pęczka jarmużu lub 3 duże liście, posiekane   

•   1 łyżka ostrego sosu, użyliśmy sriracha   

•   400g tofu lub 250g ugotowanego i kurczaka  

     rozdrobnionego   

•   1/2 szklanki posiekanych orzeszków ziemnych   

•   1 mały pęczek świeżej kolendry  

Gulasz orzechowy 
 z warzywami 
Jessica Schultz, RD, LDN & Jackie Ferretti, RD, LDN 

University of Chicago Medicine, The Center for the Surgical Treatment of Obesity                     Chicago IL, USA   

    

Całkowity czas : 1 godz. 
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Przygotowanie 
1. Umyj i obierz słodkie ziemniaki, marchew i cebulę.  

2. Pokrój słodkie ziemniaki w kostki 1x1 cm, odłóż na bok. 

3. Pokrój marchewki w długie zapałki, a cebulę w kostkę, odłóż na bok. 

4. W dużym garnku lub na patelni duś pokrojonego w kostkę słodkiego ziemniaka, marchewkę, cebule, jalapenio. Mieszaj 

od czasu do czasu, aż cebula stanie się półprzezroczysta, a słodki ziemniak i marchewki zmiękną ( około 10-12 minut). 

5. Dodaj imbir, czosnek, kurkumę, sól i pieprz, gotuj 1-2 minuty.  

6. Dodaj bulion warzywny, doprpwadź do wrzenia, następnie zmniejsz ogień i gotuj jeszcze przez 15 minut. 

7. Zblenduj do uzyskania gładkiej masy pieczoną czerwoną paprykę z dwiema szklankami wody, koncentratem 

pomidorowym, masłem orzechowym, sproszkowanymi orzechami ziemnymi. Masę dodaj do gulaszu i wymieszaj.  

8. Dodaj pokrojony jarmuż, tofu ( lub posiekanego kurczaka), gotuj na małym ogniu przez 5-10 minut. 

9. Przed podaniem posyp orzeszkami ziemnymi i kolendrą na wierzchu. Można przechowywać w szczelnym pojemniku 

przez 5 dni lub zamrozić i przechowywać do 3 miesięcy. Aby podgrzać zupę, po prostu poczekaj, aż się rozmrozi          

i umieść w garnku na kuchence ustawionej na średnim ogniu i gotuj, aż się rozgrzeje. Zmieniając rodzaj dodanego 

białka możemy przygotować to danie jako wegańskie (odmiana tofu) lub białko zwierzęce (kurczak). Przepis nie 

zawiera glutenu i laktozy. Można podawać  jako gulasz lub puree dla pacjentów bariatrycznych.  

 

Wersja z Tofu: Wersja z kurczakiem: 

Wartości odżyw cze 

Składniki : 340g 

Składniki na :  8 porcji 

 
Wartości odżyw cze 

Składniki : 340g  

       Składniki na : 8 porcji  

 

Wartość na porcję  
 

Wartość na porcję  
 

Kalorie 290 kalories z t łuszczem 122 Kalorie 280 kalories z t łuszczem 100 
 

Tłuszcz ogółem 13.5 gm 
 

Tłuszcz ogółem 11 gm 
 

Cholesterol 0 mg 
 

Cholesterol 24 mg 
 

Węglow odany ogółem 24 g  Węglow odany ogółem 24 g  

Błonnik Dietetyczny 6.5 g 
 

Błonnik dietetyczny 6.5 g 
 

Cukry 1 g 
 

Cukry 1 g 
 

Białko 18 g 
 

Białko 21g 
 

Vitamina A; 13,991 IU Vitamina C: 81 m§ Vitamina A: 13,991 IU Vitamina C: 81 mg 

Wapń: 145 mg żelazo 3.5 mg Wapń: 99 mg żelazo 2.5 mg 
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