
Z DROWE 
ŚNIADANIA 

na wynos



Nazywam się Joanna Salwa 
jestem dietetykiem (z pasji) 
przedsiębiorcą (z natury) 

żoną i mamą (z powołania) 
 

Posiłki, które przygotowuję 
dla siebie i swojej rodziny są 

szybkie 
smaczne 
zdrowe 

 
Jeśli ciągle jesz w biegu, brakuje Ci czasu i pomysłów

albo nie wiesz, co spakować swojemu dziecku 
do szkoły, dobrze trafiłeś! 

 
Przygotowałam dla Ciebie przepisy na cały tydzień, 

które dodadzą energii, smaku i uśmiechu 
Twoim porankom. Na zdrowie! 

POZNAJMY SIĘ  



bez glutenu 

bez laktozy 

bez chemii 

przetestowane na dzieciach 

PRZEPISY ZAWARTE W TYM EBOOKU SĄ:



BA KA LIOWA  
PRZEKĄ SKA

garść orzechów 
2 łyżki suszonej żurawiny 
3 suszone daktyle 
3 suszone morele 

Orzechy zalej wieczorem przefiltrowaną wodą. 
Rano odlej wodę. Dzięki temu 

neutralizujesz zawarty w nich kwas fitynowy. 
Bakalie możesz od razu spakować do lunchboxa 

lub wysuszyć w piekarniku 
w temp. 100°C ok. 15 minut. 

Z orzechów warto wybierać nerkowce, 
migdały, brazylijskie, macadamia, pekan, 
pinii, włoskie i kokos. Mają one najwięcej 
wartości odżywczych i lepszy stosunek 

kwasów Omega 6:3. 

poniedziałek

dobra rada



pół awokado 
2 jajka 
ząbek czosnku 
sól, pieprz do smaku 
łyżeczka soku z cytryny 

Jajka ugotuj na miękko i obierz. Awokado 
przekrój na pół, wyciągnij pestkę, miąższ wybierz

łyżką. Zblenduj wszystkie składniki, dopraw do 
smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny. 

Pastą możesz posmarować 
pieczywo lub zastąpić je 

np. łódeczkami z papryki. 

wtorek

dobra rada

PA ST A  J A J ECZNA  
Z  A WOKA DO



KOKT A J L  
SHREKA
banan 
pół awokado 
szklanka mleka kokosowego 
garść szpinaku 
łyżeczka oleju kokosowego 

środa 

dobra rada

Aby koktajl był słodki, warto wybierać dojrzałe 
banany - najlepiej te w kropki. 

Wszystkie składniki zblenduj razem. 

https://youtu.be/VjE7BULE6cs
https://www.youtube.com/watch?v=VjE7BULE6cs


marchewka
pietruszka
burak
pół batata
plaster selera
2 łyżki oliwy
gałązka rozmarynu

F RYT KI  
WA RZYWNE

Warzywa obierz, pokrój w słupki i rozłóż na 
papierze do pieczenia. Skrop warzywa oliwą,

posyp świeżym rozmarynem. 
Piecz ok. 20 minut w temp. 200°C.

Warzywa świetnie smakują same, 
możesz też zabrać ze sobą domowy dip 

(np. tzatziki) lub jogurt naturalny.

czwartek

dobra rada



DOMOWE 
BA T ONY

garść migdałów 
garść suszonych daktyli 
garść suszonych moreli 
2 łyżki wiórków kokosowych 
pół łyżeczki cynamonu 

Bakalie namocz przez 20 minut (migdały najlepiej 
całą noc). Odlej wodę. Dodaj wiórki kokosowe 

i cynamon. Zblenduj. Masą wyłóż formę na ciasto 
(silikonową lub z papierem do pieczenia). Włóż do 

lodówki na min. 1 godzinę. Po wyjęciu pokrój batony.

piątek

dobra rada

Przygotowując batony możesz 
wybierać swoje ulubione bakalie. Ja 

batony posypałam dodatkowo 
nasionami chia i jagodami goji.



szklanka mleka migdałowego (lub 
innego roślinnego)
banan
żółtko jaja
mango
łyżka nasion chia
łyżka korzenia maca

KOKT A J L  
Z  MA NGO

Wszystkie składniki zblenduj. 
Dodatek superfoods takich jak chia czy maca 

sprawia, że koktajl jest jeszcze bardziej 
odżywczy i bogaty w składniki mineralne.

Surowe żółtka jedz tylko ze 
sprawdzonych hodowli (najlepiej zerówki 

lub wiejskie bez numerków). 

sobota

dobra rada



CZEKOLA DOWE 
OWOCE

owoce, np. jagodowe 
gorzka czekolada
sezam
nasiona chia
siemię lniane

Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. 
Owoce maczaj w czekoladzie i ziarnach. 

 

niedziela

dobra rada

W ten sposób możesz podać swojej 
rodzinie np. owoce aronii, które są 

prawdziwą bombą witamin 
i antyoksydantów. Dzięki czekoladzie 

złagodzisz jej cierpki smak.

weekendowa uczta
 na koniec tygodnia



ODWIEDŹ 
MNIE  T UT A J

http://bit.ly/joannasalwaYThttp://bit.ly/joannasalwaFB

http://bit.ly/joannasalwaIN http://bit.ly/joannasalwaPIN 

klik!

https://www.youtube.com/channel/UC1W_75oWQN56hQ3GBpkMK-Q
https://www.instagram.com/joannasalwa/
https://pl.pinterest.com/joannasalwapl/
https://www.facebook.com/joannasalwa/

