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WYBÓR PRZEDE WSZYSTKIM
Chciałabym podzielić się z Tobą inspiracją na zdrowe posiłki dla dziecka i całej rodziny.
Moja córka ma na imię Kalinka i od początku rozszerzania diety stosujemy metodę BLW.
Dziecko nie je mięsa - nie dlatego, że ja tak zdecydowałam, ale dlatego, że sama pomija
ten produkt na talerzu. Szanuję ten wybór i tak komponuję jej dietę, aby była bogata we
wszystkie składniki odżywcze. Nie zmuszam Kalinki do jedzenia produktów, których nie
lubi. Zamiast tego regularnie proponuję nowe smaki oraz to, co do tej pory nie
smakowało. Mięso podaję kilka razy w miesiącu. Dzięki temu córka otrzymuje
sposobność zjedzenia go, a ja upewniam się, że nadal nie jest to produkt pożądany.

GODZINY POSIŁKÓW
Kalina mając 12 miesięcy nadal karmiona jest piersią. Karmię ją dwa razy w ciągu dnia do
drzemki (ok. 9:30 i ok. 14:30), wieczorem (ok. 20:00) oraz w nocy (ok. 1:00 i 5:00). Ze
względu na dwie drzemki nie zawsze udaje nam się zmieścić podwieczorek, ponieważ
obiad przesunie się na późniejszą godzinę. W idealnym rozkładzie dnia śniadanie jemy
ok. godziny 7:00, drugie śniadanie jest po drzemce ok. 11:30. Z obiadem celuję na
godzinę 14:00, podwieczorek proponuję o 16:30, a do kolacji siadamy o 18:30. Unikam
przekąsek pomiędzy posiłkami.

ORGANIZACJA CZASU W KUCHNI
Jak widzisz Kalina mając skończony rok otrzymuje 5 posiłków dziennie. Ograniczam
gotowe produkty typu musy owocowe czy słoiczki. Stosuję je wyłącznie w sytuacjach
kryzysowych, np. jesteśmy poza domem, dziecko domaga się jedzenia, a ja nie mam ze
sobą kompletnie nic. Czy to oznacza, że spędzam w kuchni pół dnia gotując dla mojego
bobasa? Absolutnie nie! Szkoda życia na stanie przy garach. Posiłki komponuję tak, aby
ich przygotowanie zajmowało jak najmniej czasu, a w kuchni trzymam się kilku zasad:
• dzień wcześniej zastanawiam się co będziemy jeść;
• większość dań przygotowuję rano, gdy Kalina dojada śniadanie;
• stawiam na rzeczy łatwe i szybkie w przygotowaniu lub dania jednogarnkowe;
• gotuję zapas, aby mieć w lodówce coś na czarną godzinę, np. brokuł czy kaszę;
• gdy piekę muﬃnki dorzucam też rybę lub mięso, aby nie włączać piekarnika kolejny raz;
• nie przygotowuję osobnych dań dla Kaliny, wszyscy jemy dokładnie to samo.

SMACZNEGO!
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Dzień 1: poniedziałek
Śniadanie: owsianka z owocami
Drugie śniadanie: ciasteczka orkiszowe
Obiad: indyk curry z warzywami i kaszą bulgur
Podwieczorek: jogurt z owocami
Kolacja: kanapka z hummusem
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ŚNIADANIE: OWSIANKA Z OWOCAMI
Płatki owsiane górskie gotuję na wodzie, podaję ze świeżymi owocami (jabłko i banan),
pestkami dyni i orzechami nerkowca (pestki i orzechy rozdrabniam w moździerzu). Danie
skrapiam olejem lnianym i syropem klonowym.

DRUGIE ŚNIADANIE:
CIASTECZKA ORKISZOWE
•
•
•
•
•
•
•

5 łyżek płatków orkiszowych
garść ulubionych owoców suszonych
garść ulubionych pestek, nasion i orzechów
1 jajko
1/2 jabłka lub gruszki
1 łyżka oleju, np. kokosowego
woda do namoczenia płatków

Płatki zalewam wodą i odstawiam na kilka
minut do namoczenia. Odlewam wodę i dodaję
pozostałe składniki. Blenduję pozostawiając
wyczuwalne grudki. Wykładam ciasto łyżką na
blaszkę z papierem do pieczenia. Piekę 15
minut w 180 stopniach bez termoobiegu. Po
ostygnięciu przechowuję w pojemniku.
Do ciasteczek podaję 100 ml herbaty roiboos.

OBIAD: INDYK CURRY Z
WARZYWAMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g filetu z indyka
1/2 batata
1/2 cukinii
1/2 małej cebuli
3 cm pora
2 ząbki czosnku
2 łyżki soczewicy
2 łyżki passaty pomidorowej
10 brukselek
1 łyżeczka curry
1 łyżeczka ulubionych ziół
1 szklanka wody
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Posiekane mięso i warzywa smażę na patelni bez tłuszczu. Po 2-3 minutach zacznie
pojawiać się płyn, więc należy dać mu odparować od czasu do czasu mieszając.
Cukinię i batata kroję w kostkę, a czosnek ścieram na tarce. Kiedy indyk w całości zrobi
się biały dodaję pozostałe warzywa. Smażę całość przez 2-3 minuty.
Dodaję passatę, brukselkę i soczewicę, doprawiam curry i ziołami. Zalewam wodą.
Skręcam gaz i duszę 15 minut. Zdejmuję pokrywkę i gotuję kolejne 5 minut, aby woda
odparowała. Podaję z ugotowaną kaszą bulgur.

PODWIECZOREK: JOGURT Z
OWOCAMI
• jogurt naturalny (połowa serka Bieluch)
• połową jabłka starego na tarce (jabłko
ostatecznie mieszam z jogurtem)
• 10 winogron bezpestkowych pokrojonych w
połówki
• 2 łyżki ekspandowanej kaszy gryczanej

KOLACJA: KANAPKA Z
HUMMUSEM
Kromka chleba pełnoziarnistego posmarowana
grubą warstwą humusu, 3 szt. czarnych oliwek,
plaster czerwonej papryki (duszona w rondelku,
bez skórki).
Przepis na ekspresowy hummus:
• 3 łyżki sezamu
• szklanka ugotowanej ciecierzycy lub
ciecierzyca z puszki
• 5 łyżek oliwy z oliwek
• sok z 1/4 cytryny
• ząbek czosnku
• ulubione zioła i przyprawy
Ciecierzycę namaczam kilka godzin i gotuję
aż będzie miękka. W wersji ekspresowej korzystam z ciecierzycy z puszki. Odlewam
zalewę i płuczę dokładnie cieciorkę.
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Na patelni prażę 3 łyżki sezamu. Do miski wrzucam ciecierzycę, ostudzony sezam,
ząbek czosnku, sok z 1/4 cytryny, 5 łyżek oliwy i ulubione przyprawy (np. świeżą
kolendrę). Miksuję wszystko dolewając wodę do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
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Dzień 2: wtorek
Śniadanie: Płatki orkiszowe z owocami
Drugie śniadanie: Owoce świeże i suszone
Obiad: Placki z buraka
Podwieczorek: Serek wiejski z zielonym groszkiem
Kolacja: Kuskus z warzywami
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ŚNIADANIE: PŁATKI
ORKISZOWE Z OWOCAMI
Płatki orkiszowe ugotowane na wodzie
delikatnie rozdrabniam blenderem. Mieszam z
ćwiartką startego jabłka i kilkoma kroplami
oleju lnianego (olej dolewam po ostygnięciu
płatków). Podaję z połową gruszki, ćwiartką
banana i truskawką.

DRUGIE ŚNIADANIE: OWOCE ŚWIEŻE I SUSZONE
Gdy brakuje mi czasu na przygotowanie posiłku, a wychodzimy na zakupy to wówczas
sięgam po jabłko (kroję w ćwiartki) i suszone owoce. W torbie od wózka mam zawsze
zestaw ratunkowy składający się z niesiarkowanych moreli, śliwek i rodzynków.

OBIAD: PLACKI Z BURAKA
• 1 mały burak
• 2 małe ziemniaki
• 2 łyżki mąki owsianej lub płatków owsianych
zmiksowanych na mąkę
• 1 jajko
• 1 łyżka oleju rzepakowego plus kilka kropli
do posmarowania patelni
• 1/2 łyżeczki nasion czarnuszki
• 1 ząbek czosnku
• mały kawałek cebuli
Buraka i ziemniaki obieram, myję i ścieram na
tarce o najmniejszych oczkach. Buraka
delikatnie rozdrabniania blenderem, ale nie
miksuję na gładki krem. Ziemniaki odciskam.
Na tej samej tarce ścieram czosnek i cebulę.
Do miski wkładam wszystkie warzywa, dodaję czarnuszkę, dolewam olej i wbijam jajko.
Mieszam powoli dosypując mąkę. Ilość mąki zależy od tego ile wody puściły warzywa.
Ciasto powinno być zwarte i gęste, ale nie suche.
Na patelnię wlewam kilka kropli oleju rzepakowego i dokładnie rozsmarowuję go po całej
powierzchni. Nagrzewam patelnię, a następnie zmniejszam moc palnika o połowę.
blwprzepisy.pl
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Na gorącą patelnię wykładam ciasto i formuję niewielkie placki. Przykrywam pokrywką i
smażę ok 3-4 minuty. Następnie odwracam placki i smażę kolejne 2-3 minuty. W razie
potrzeby ponownie odwracam placki i smażę 1 minutę z każdej strony uważając, aby nie
przypaliły się. Zdejmuję placki na ręcznik papierowy i wycieram z ewentualnego tłuszczu.
Placki podaję z pastą z awokado posypaną ekspandowanym amarantusem, czarnymi
oliwkami i ugotowaną ciecierzycą.

PODWIECZOREK: SEREK WIEJSKI Z ZIELONYM GROSZKIEM
Pół opakowania serka wiejskiego podaję z garścią ugotowanego zielonego groszku i
zbożem ekspandowanym.

KOLACJA: KUSKUS Z
WARZYWAMI
Kaszę kuskus zalewam gorącą wodą i
pozostawiam do napęcznienia. Podaję ją z
warzywami gotowanymi na parze (brokuł,
kalafior, zielony groszek i czerwona papryka)
oraz pastą z awokado.
Przepis na szybkie guacamole:
• 1 dojrzałe awokado
• sok z 1/4 cytryny lub limonki
• 1 łyżeczka oleju lnianego
Awokado myję i kroję na pół. Otwieram owoc delikatnie obracając jedną połówkę.
Wyciągam pestkę i wydobywam miąższ łyżeczką. Przekładam awokado do moździerza.
Dolewam sok z cytryny i olej lniany. Dokładnie ucieram wszystkie składniki do momentu
aż powstanie gładka pasta. Jeżeli nie masz moździerza to skorzystaj z blendera lub
rozgnieć awokado widelcem.

blwprzepisy.pl
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Dzień 3: środa
Śniadanie: Porzeczkowa jaglanka z owocami
Drugie śniadanie: Marchewkowe gofry mocy
Obiad: Makaron z pesto pietruszkowym
Podwieczorek: Domowy kisiel owocowy
Kolacja: Pasta z soczewicy na słodko
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ŚNIADANIE: PORZECZKOWA
JAGLANKA Z OWOCAMI
Płatki jaglane gotuję na wodzie i mleku z
pestek słonecznika (proporcje 50/50) z garścią
czarnych
porzeczek (poza sezonem
wykorzystuję mrożone). Podaję z gruszką,
ananasem i bananem.
Przepis na mleko z pestek słonecznika:
100 ml nasion słonecznika zalewam 500 ml ciepłej przegotowanej wody. Odstawiam
na noc do namoczenia. Następnego dnia miksuję pestki z wodą. Powstały roztwór
przelewam przez sitko wyłożone gazą i dokładnie odciskam cały płyn. Mleko
przechowuję w lodówce maksymalnie 48h. Ze zmielonych nasion robię pastę kanapkową.

DRUGIE ŚNIADANIE:
MARCHEWKOWE GOFRY MOCY
•
•
•
•
•
•
•
•

300 ml mąki owsianej
50 ml mąki z amarantusa
1 duża marchewka
1 łyżka suszonych jagód goji
1 łyżka sezamu
1 łyżka pestek dyni
1 łyżka nasion słonecznika
200 ml mleka roślinnego (np. migdałowego)
lub krowiego
• 100 ml wody
• 30 ml oliwy z oliwek
• olej kokosowy do posmarowania gofrownicy
Marchewkę myję, obieram i ścieram na tarce
na najmniejszych oczkach. Jagody, sezam,
pestki dyni i słonecznik rozdrabniam blenderem tak, aby pozostały wyczuwalne
niewielkie kawałki.
Do miski wsypuję mąkę owsianą i amarantusową. Dodaję marchewkę i zmiksowane
bakalie. Wbijam jajko oraz dolewam mleko i wodę. Wszystko dokładnie mieszam do
uzyskania jednolitej konsystencji. Odstawiam na 5 minut. Jeżeli po tym czasie masa
będzie zbyt gęsta to dolewam odrobinę wody.
Gofrownicę smaruję olejem kokosowym i nagrzewam. Wylewam ciasto na gorące
blaszki i smażę kilka minut do momentu aż para przestanie unosić się z gofrownicy.
blwprzepisy.pl
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Gofry podaję bez dodatków, ponieważ Kalinka zjada je w wózku podczas spaceru i
wyprawy do zoo. Moje dziecko lubi gdy gofry są miękkie i lekko oklapnięte. Dlatego po
upieczeniu jeszcze lekko ciepłe chowam do pojemnika. Nie zamykam jednak szczelnie,
aby odparowały i nie zrobiły się mokre.

OBIAD: MAKARON Z PESTO PIETRUSZKOWYM
Dzień poza domem wymaga szybkiego w przygotowaniu i łatwego do spożyci obiadu.
Makaron kukurydziany z pesto pietruszkowym jest idealny. Podaję go z rozdrobnionymi
orzechami.
Garść pietruszki miksuję z 3 łyżkami tłuszczu (używam oleju konopnego o lekko
orzechowym smaku), sokiem z 1/4 cytryny, orzechami nerkowca, pestkami dyni i
nasionami słonecznika. Dodaję do ugotowanego i przestudzonego makaronu.

PODWIECZOREK: DOMOWY
KISIEL OWOCOWY
•
•
•
•
•
•
•

1 jabłko
garść czarnych porzeczek
garść aronii
1/2 łodygi rabarbaru
garść jagód goji
200 ml wody
1 łyżka mąki ziemniaczanej

Owoce gotuję w wodzie. Gdy zrobią się miękkie miksuję je pozostawiając wyczuwalne
gródki. Mąkę rozrabiam w odrobinie wody, a następnie dolewam do gorących owoców
dokładnie mieszając. Poza sezonem wykorzystuję mrożone owoce.

KOLACJA: PASTA Z SOCZEWICY NA SŁODKO
•
•
•
•
•
•

5 łyżek czerwonej soczewicy
kawałek batata (ilość odpowiadająca 1 małemu ziemniakowi)
plaster ananasa (ok 1 cm grubości)
3 łyżki oliwy z oliwek
1 ząbek czosnku
ulubione zioła (u mnie prowansalskie)

Soczewicę i batata gotuję. Przestudzone warzywa wkładam do kielicha blendera. Dodaję
ananasa, czosnek, oliwę z oliwek i szczyptę przypraw. Wszystko dokładnie miksuję.
blwprzepisy.pl
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Dzień 4: czwartek
Śniadanie: Owocowy pudding chia
Drugie śniadanie: Placuszki cukiniowe
Obiad: Zupa krem z batata i buraka
Podwieczorek: Kulki mocy z kaszy jaglanej
Kolacja: Komosa ryżowa ze szparagami

blwprzepisy.pl
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ŚNIADANIE: OWOCOWY
PUDDING CHIA
•
•
•
•
•
•
•
•

2 łyżki nasion chia
100 ml kefiru
100 g twarogu (pół opakowania)
1 jabłko
1 małe mango
1 banan
1 łyżka pestek dyni
garść migdałów

Chia zalewamy kefirem i dokładnie mieszam.
Odstawiam do lodówki na całą noc. Dobrze
przed snem jeszcze raz wymieszać pudding,
aby nie powstały grudki.
Następnego dnia szykuję pozostałe składniki.
Twaróg przekładam do kielicha blendera.
Dodaję pestki dyni, migdały i umyte jabłko z wydrążonym gniazdem nasiennym.
Dokładnie miksuję na gładką masę.
Banana i mango myję, obieram i także blenduję - każdy składnik osobno.
Do szklanek lub miseczek przekładam kolejne warstwy deseru: twarożek, pudding
chia, banan i mango.

DRUGIE ŚNIADANIE: PLACUSZKI
CUKINIOWE
•
•
•
•

1/2 cukinii
3 łyżeczki mąki, np. orkiszowej
1 łyżeczka oliwy z oliwek
1 jajko

Cukinię myję i obieram ze skórki. Ścieram na
tarce o grubych oczkach. Delikatnie odciskam
sok. Dodaję mąkę, oliwę i roztrzepane jajko.
Mieszam wszystkie składniki widelcem.
Rozgrzewam patelnię do smażenia bez
tłuszczu. Gdy jest już gorąca wykładam łyżką
placuszki i zmniejszam ogień. Smażę ok 2-3
minuty z jednej strony i odwracam placki.
Smażę kolejne 2 minuty z drugiej strony.
blwprzepisy.pl
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OBIAD: ZUPA KREM Z BATATA I BURAKA
• 1 burak
• 2 ziemniaki
• kawałek batata (ilość odpowiadającą
ziemniakom)
• 2 ząbki czosnku
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• ulubione przyprawy
• kilka kropli soku z cytryny

Warzywa obieram, myję i kroję na
kawałki. W garnku rozgrzewam oliwę i
wrzucam na nią czosnek. Smażę minutę.
Dorzucam pozostałe warzywa i zalewam
wszystko wodą. Doprowadzam do
wrzenia, doprawiam do smaku i
zmniejszam ogień o połowę. Przykrywam i
gotuję ok 45 minut aż burak zrobi się
miękki. Blenduję na gładki krem. Przed
podaniem skrapiam sokiem z cytryny.

PODWIECZOREK: KULKI MOCY
Z KASZY JAGLANEJ
Nie tylko sycące dla dziecka, ale też idealne do
kawy dla mamy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej
1 łyżeczka kakao
2 łyżeczki syropu klonowego
1 łyżeczka oleju kokosowego (przed
roztopieniem)
1/2 dojrzałego banana
10 migdałów
10 orzechów nerkowca
10 orzechów pekan
5 orzechów brazylijskich
3 łyżki wiórków kokosowych do obtoczenia

Kaszę jaglaną płuczę kilka razy w ciepłej wodzie, a następnie gotuję do miękkości.
Kaszę gotuję na wodzie, ale można też wykorzystać mleko roślinne (np. migdałowe) lub
krowie. Do kielich blendera wkładamy orzechy i migdały. Miksuję tak, aby powstały
drobne okruszki przypominające bułkę tartą. Należy uważać, aby nie zaczęło robić się
masło. Orzechy jednak muszą być na tyle drobne, aby dziecko nie zakrztusiło się nimi.
Do miski z zimną kaszą przekładam orzechy i dodaję banana, kakao, olej kokosowy i
syrop klonowy. Wszystko miksuję.
Do małej miseczki wsypuję wiórki kokosowe. Z masy jaglanej lepię kulki i obtaczam je w
wiórkach kokosowych. Jeżeli masa za bardzo klei się do rąk to wsadź ją na chwilę do
lodówki. Powstałe kulki najlepiej smakują po schłodzeniu.

blwprzepisy.pl
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KOLACJA: KOMOSA RYŻOWA ZE
SZPARAGAMI
•
•
•
•
•
•
•
•

1/4 szklanki komosy ryżowej
5 zielonych szparagów
3 cm białej części pora
1/4 małej cebuli
1 ząbek czosnku
2 łyżki oliwy z oliwek
ulubione zioła (u mnie prowansalskie)
2/3 szklanki wody do ugotowania komosy

Komosę gotuję na wodzie zgodnie z instrukcją
podaną na opakowaniu. Wodę doprowadzam do
wrzenia, dosypuję komosę, zmniejszam ogień i
przykrywam garnek. Gotuję ok 20 minut.
Komosa powinna wchłonąć całą wodę. Quinoa
jest gotowa, gdy ziarenka pękną i pojawi się
ogonek.
Szparagi myję i odłamuję im twardą końcówkę. Ścieram na tarce o grubych oczkach. Por
siekam drobno, a czosnek kroję w plasterki.
Na patelni rozgrzewam oliwę. Dokładam warzywa i dosypuję przyprawy. Dolewam
odrobinkę wody (2-3 łyżki). Duszę pod przykryciem ok 5 minut do momentu aż por zrobi
się miękki.
Dodaję warzywa do ugotowanej komosy i mieszam dokładnie. Poza sezonem na szparagi
można wykorzystać inne warzywa, np. bób, marchewkę lub kukurydzę.

blwprzepisy.pl

18

Dzień 5: piątek
Śniadanie: Placuszki kokosowe
Drugie śniadanie: Świeże owoce
Obiad: Kluski śląskie z batata i buraka
Podwieczorek: Wafle gryczane z domową Nutellą
Kolacja: Fasolka szparagowa

blwprzepisy.pl
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ŚNIADANIE: PLACUSZKI
KOKOSOWE
•
•
•
•
•

3 jajka
3 łyżki mąki kokosowej
3 łyżki mąki owsianej
2 łyżki oleju rzepakowego
odrobina wody

Do miski wbijam jajka i roztrzepuję je
mikserem. Dolewam olej i dosypuję mąkę po
jednej łyżce cały czas mieszając. Jeżeli ciasto
zrobi się za gęste to dolewam odrobinę wody.
Rozgrzewam patelnię beztłuszczową. Gdy jest
już gorąca zmniejszam moc palnika o połowę i wykładam na nią placuszki. Smażę placki
ok 2 minuty z każdej strony.
Podaję z ulubionym jogurtem i dżemem owocowym. Z podanych ilości powstaną placki
dla 3 osób.

DRUGIE ŚNIADANIE: ŚWIEŻE OWOCE
Miseczka owoców jedzona podczas spaceru w wózku: ćwiartka banana, ćwiartka jabłka,
ćwiartka gruszki, garść borówek, garść winogron.

OBIAD: KLUSKI ŚLĄSKIE Z
BATATA I BURAKA
•
•
•
•
•
•

1 duży batat
1 średniej wielkości burak
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżki mąki kukurydzianej
szczypta ziół prowansalskich
1/2 łyżeczki czarnuszki

Warzywa gotuję na parze aż zrobią się miękkie.
Batat będzie gotowy po 20 minutach, a burak po 40. Warzywa studzę i blenduję. Mogą
zostać delikatne grudki buraka.
Do powstałej masy dosypuję mąkę ziemniaczaną i kukurydzianą, zioła i czarnuszkę.
Dokładnie mieszam i formuję kulki. Ciasto będzie kleić się do rąk dlatego warto
posypywać dłonie dodatkową ilością mąki. W powstałych kulkach robię palcem
charakterystyczne wgłębienie.
blwprzepisy.pl
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W wysokim garnku gotuję wodę. Gdy zacznie wrzeć wrzucam kluski i delikatnie mieszam.
Gotuję kluski ok 3-4 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Wyciągam łyżką
cedzakową, pozostawiam do ostygnięcia i skrapiam oliwą z oliwek.
Podaję z kapustą kiszoną. W opcji dla dorosłych kluski można odsmażyć na patelni oraz
doprawić solą i pieprzem.

PODWIECZOREK: WAFLE GRYCZANE Z DOMOWĄ NUTELLĄ
1 dojrzałe awokado
1 dojrzały banan
3 daktyle (lub więcej jeżeli ma być słodko)
1 czubata łyżeczka kakao
garść ulubionych orzechów (opcjonalnie 1
łyżka masła orzechowego)

Wszystkie składniki umieszczam w
kielichu blendera i miksuję.
Gotowy krem przechowuję w lodówce
maksymalnie 72h w szczelnie zamkniętym
pojemniku. Smaruję nim kanapkę, gofry,
placuszki lub wyjadam łyżeczką.

KOLACJA: FASOLKA
SZPARAGOWA
Fasolkę gotuję aż będzie bardzo miękka.
Polewam ją sosem słodko-kwaśnym (2 łyżki
soku z cytryny, 2 łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżka
miodu, 1 łyżka prażonych ziaren sezamu,
szczypta soli himalajskiej). Podaję z kromką
chleba posmarowaną pastą z awokado,
kawałkiem ugotowanej kukurydzy i żółtą
papryką (paprykę lekko gotuję i obieram ze
skórki).
Poza sezonem wykorzystuję mrożoną fasolkę.

blwprzepisy.pl
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Dzień 6: sobota
Śniadanie: Jajecznica z pomidorami i porem
Drugie śniadanie: Zielony koktail z jarmużem
Obiad: Pieczony halibut z kaszą i warzywami
Podwieczorek: Błyskawiczne amarantuski
kolacja: Domowa pizza na grubym cieście

blwprzepisy.pl
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ŚNIADANIE: JAJECZNICA Z
POMIDORAMI I POREM
•
•
•
•
•
•
•
•

3 jajka
1 duży pomidor
3 cm pora
2 ząbki czosnku
szczypta ziół prowansalskich
1 łyżka oliwy z oliwek
1 łyżeczka masła
5 łyżek wody

Pomidora obieram i kroję w kostkę. Por siekam, a czosnek przeciskam przez praskę.
Wrzucam warzywa na gorącą patelnię. Dolewam oliwę i wodę. Dorzucam przyprawy.
Zmniejszam moc palnika o połowę i duszę pod przykryciem aż por zrobi się miękki, a
pomidory rozpadną się. Mieszam od czasu do czasu. Przekładam warzywa do miseczki, a
patelnię wycieram ręcznikiem i smaruję ją masłem. Gdy sos pomidorowy ostygnie wbijam
do niego jajka i mieszam całość. Ponownie rozgrzewam patelnię. Jak tylko tłuszcz
zacznie się topić wylewam jajka na patelnię i smażę na niewielkim ogniu.

DRUGIE ŚNIADANIE: ZIELONY
KOKTAIL Z JARMUŻEM
•
•
•
•
•
•
•
•

garść jarmużu
1/2 mango
1/2 jabłka
1/2 pomarańczy
1/2 cytryny
10 winogron
1 łyżka oleju lnianego
woda do uzupełnienia ilości

Owoce myję, obieram i kroję na kawałki.
Jarmuż płuczę pod bieżącą wodą i pozbawiam
łodyg. Wszystkie składniki umieszczam w kielichu blendera i miksuję na gładko. Dolewam
wodę.
Składniki wystarczą na 3 szklanki koktajlu.

blwprzepisy.pl

23

OBIAD: PIECZONY HALIBUT Z
KASZĄ I WARZYWAMI
•
•
•
•
•
•
•

300 g filetu z halibuta
1 łyżka soku z cytryny
1/2 łyżeczki masła
szczypta ziół (np. prowansalskich)
1/2 szklanki kaszy pęczak
kilka różyczek brokuła i kalafiora
1/2 szklanki zielonego groszku

Rybę dzielę na części, skrapiam sokiem z
cytryny, posypuję wiórkami masła i
doprawiam ziołami. Zawijam w papier do
pieczenia i układam na blaszce. Wstawiam do
piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piekę ok
15 minut w opcji góra-dół bez termoobiegu.
Podaję z kaszą i warzywami gotowanymi na
parze.

PODWIECZOREK:
BŁYSKAWICZNE AMARANTUSKI
•
•
•
•

1 szklanka amarantusa ekspandowanego
1 jajko
1 łyżka oleju kokosowego
garść owoców suszonych (u mnie rodzynki i
śliwki)
• 1 łyżka soku z cytryny
Jajko roztrzepuję. Suszone owoce drobno siekam. Olej kokosowy rozpuszczam w
rondelku.
Mieszam wszystkie składniki w misce. Z powstałej masy formuję niewielkie kuleczki, które
delikatnie spłaszczam.
Wykładam ciastka na blaszkę wyłożoną papierem. Piekę w temperaturze 180 stopni
przez 12 minut.

blwprzepisy.pl
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KOLACJA: DOMOWA PIZZA NA
GRUBYM CIEŚCIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 szklanka mąki orkiszowej
1/3 szklanki ciepłej, ale nie gorącej wody
3 łyżki oliwy z oliwek
1/2 opakowania suchych drożdży
1/2 łyżeczki cukru (niezbędny, aby ciasto
urosło)
szczypta soli
1/2 puszki pomidorów (gęsta część)
1/2 czerwonej cebuli
1/2 czerwonej papryki
1/2 żółtej papryki
10 czarnych oliwek
10 kaparów
5 łodyg szparagów
3 ząbki czosnku
1 kulka mozzarelli

Do miski wsypuję mąkę, drożdże, cukier i sól. Mieszam suche składniki. Dolewam oliwę
i połowę wody. Zagniatam ciasto powoli dolewając pozostałą część wody. Wyrabiam
ciasto ok 5 minut mocno ugniatając i ubijając. Ciasto powinno być elastyczne i
sprężyste. Jeżeli wyszło zbyt suche dodaj nieco więcej wody podczas zagniatana. Jeżeli
jest zbyt mokre i klei się do rąk dosyp mąkę. Przykrywam ciasto szmatka i pozostawiam
na 15 minut. W tym czasie kroję warzywa i dopijam kawę.
Blaszkę na pizzę (okrągła z dziurkami) smaruję odrobiną oliwy. Rozciągam na niej ciasto i
smaruję je pomidorami z puszki (wybieram gęstą część). Układam wszystkie składniki
farszu - cebulę i czosnek daję na spód, a mozzarellę rozkładam na górze.
Wstawiam blaszkę do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piekę ok 25 minut - 15
minut w opcji góra-dół i 10 minut z termoobiegiem.

blwprzepisy.pl
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Dzień 7: niedziela
Śniadanie: Omlet z kaszą gryczaną
Drugie śniadanie: Brownie z fasoli
Obiad: Wołowina z pieczonymi warzywami
Podwieczorek: Twarożek z owocami
Kolacja: Kanapka z pastą z bakłażana

blwprzepisy.pl
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ŚNIADANIE: OMLET Z KASZĄ GRYCZANĄ
•
•
•
•
•
•

1/2 szklanki ugotowanej kaszy gryczanej
3 jajka
1 duży pomidor
2 łyżki posiekanego szczypiorku
1 łyżka masła
1 łyżka oliwy z oliwek

Kaszę gotuję na wodzie zgodnie z
instrukcją na opakowaniu. Pomidora

obieram ze skórki i kroję w kostkę. Duszę
na patelni z łyżką oliwy. Roztrzepane jajka
mieszam z kaszą, pomidorami i
szczypiorkiem. Na patelni rozpuszczam
masło i wylewam na nie masę jajeczną.
Smażę pod przykryciem na niewielkim
ogniu ok 2-3 minuty. Następnie delikatnie
obracam na drugą stronę i smażę
kolejną 1-2 minuty.

DRUGIE ŚNIADANIE: BROWNIE
Z FASOLI
Idealne dla dziecka oraz rodziców do kawy.
• 1 puszka fasoli (dałam czarną)
• 1 szklanka mąki owsianej (lub płatków
owsianych zmiksowanych na mąkę)
• 2 łyżki kakao (można zastąpić karobem)
• 3 łyżki oleju kokosowego
• 5 łyżek syropu klonowego
• 1 łyżka miodu (dla dzieci od roku)
• garść rodzynek
• garść orzechów (np. nerkowców)
• 1 łyżka pestek dyni
• 1 łyżka ziaren słonecznika
• 1/2 łyżeczki cynamonu
• 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1/2 szklanki porzeczek (np. mrożonych)
Fasolę odsączam z zalewy i płuczę kilka razy do momentu aż woda będzie czysta.
Przekładam fasolę do miski.
Dodaję pozostałe składniki na ciasto: mąkę owsianą, rodzynki, olej kokosowy, syrop
klonowy, miód, przyprawy i proszek do pieczenia. Miksuję bardzo dokładnie na gładką
masę. Należy zwrócić uwagę, aby w cieście nie pozostały łupinki fasoli.
Do moździerza wkładam orzechy, słonecznik i pestki dyni. Rozdrabniam na mniejsze
kawałki. Jeżeli nie masz moździerza to możesz wykorzystać blender. Uważaj tylko, aby
zbyt mocno nie zmiksować orzechów i pestek. Kawałki powinny być wyczuwalne w
cieście.

blwprzepisy.pl
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Dodaję orzechy i pestki do ciasta, a następnie łączę wszystkie składniki. Przekładam
masę do formy do pieczenia i wyrównuję wierzch. Na powierzchni rozsypuję porzeczki i
delikatnie wciskam je w ciasto czekoladowe.
Piekę 17-20 minut w temperaturze 180 stopni w opcji góra-dół. Ciasto można kroić po
ostygnięciu.

OBIAD: WOŁOWINA Z
PIECZONYMI WARZYWAMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g rozbefu wołowego
2 marchewki
1/2 fenkułu (kopru włoskiego)
1 cebula
3 ząbki czosnku
garść rodzynek
3 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka miodu
1 liść laurowy
1 szklanka wody
szczypta mielonego kuminu
szczypta ulubionych ziół
szczypta przyprawy podlaskiej w diecie
bezsolnej
szczypta soli himalajskiej
1 duży batat
4 ziemniaki
1/2 kalafiora
oliwa z oliwek do skropienia warzyw
zioła do posypania warzyw, np. prowansalskie

Rozbef kroję na kawałki i wrzucam do rondelka razem z oliwą. Smażę 2-3 minuty aż
mięso zetnie się z wierzchu, mieszając co chwilę.
Marchewkę i fenkuł kroję w kostkę, cebulę w piórka, a czosnek w plasterki. Dorzucam
warzywa do mięsa i mieszam, aby nic się nie przypaliło. Dodaję rodzynki i przyprawy.
Zalewam rondelek wodą, przykrywam pokrywką i doprowadzam do momentu na chwilę
przez zagotowaniem.
Zmniejszam moc palnika do minimum i duszę pod przykryciem przez 3 godziny. Od
czasu do czasu mieszam zawartość rondelka i uzupełniam ewentualny brak wody. Mięso
powinno być miękkie, delikatne i rozpadające się. W razie potrzeby gotuję je dłużej.
Podaję z pieczonymi warzywami: ziemniaki, batata i kalafior kroję na kawałki, skrapiam
oliwą z oliwek, posypuję ziołami i piekę 20 minut w 180 stopniach z termoobiegiem.
blwprzepisy.pl
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PODWIECZOREK: TWAROŻEK Z
OWOCAMI
Porcja dla 3 osób:
• 250 g twarogu półtłustego
• 1 banan
• 3 daktyle
• 3 suszone śliwki
• 9 rodzynek
• garść orzechów nerkowca
• 3 łyżki wody
• winogrona lub inne ulubione owoce
Do kielicha blendera wkładam twaróg, banana, daktyle i wlewam wodę. Miksuję na
gładki krem. Masę twarogową przekładam do miseczek. Posypuję rozgniecionymi
orzechami i posiekanymi śliwkami. Dekoruję rodzynkami i połówkami winogron.

KOLACJA: KANAPKA Z PASTĄ Z
BAKŁAŻANA
•
•
•
•
•
•
•

1 bakłażan
5 kawałków suszonych pomidorów
1 cebula szalotka wraz ze szczypiorkiem
3 łyżki sezamu
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżka oleju z konopi
spora szczypta soli

Bakłażana myję i kroję wzdłuż na ćwiartki.
Obsypuję solą i odstawiam na godzinę.
Następnie opłukuję go z wypuszczonego soku i
osuszam ręcznikiem papierowym. Układam na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i
wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180
stopni. Piekę 25 minut lub do momentu aż
bakłażan zrobi się miękki. Wyjmuję i studzę.
Sezam wsypuję na suchą patelnię i prażę ok 2-3 minuty aż się zarumieni. Następnie
rozdrabniam blenderem. Dodaję pomidory, cebulę ze szczypiorkiem, oliwę i olej
konopny. Blenduję dodając stopniowo kawałki bakłażana. Jeżeli masa będzie zbyt gęsta
można dodać 2-3 łyżki wody.

blwprzepisy.pl
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To jeszcze nie koniec
Podane menu stanowi przykładowy zestaw posiłków jakie serwuję mojemu dziecku w
wieku 12 miesięcy. Nie były one konsultowane z lekarzem i dietetykiem. Gotuję zdrowo, w
miarę możliwości bez soli i cukru oraz unikając przetworzonych produktów. Posiłki
komponuje zgodnie z moim stanem wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Dania
zaserwowane zostały dziecku zdrowemu bez zdiagnozowanej anemii czy alergii
pokarmowych. Menu nie stanowi profesjonalnej porady lekarza lub dietetyka i nie może
być w ten sposób traktowane. Ma ono na celu zachęcenie do zdrowego i różnorodnego
żywienia dzieci i całej rodziny.
Jeżeli spodobały Ci się moje przepisy i masz ochotę na więcej to koniecznie zajrzyj na
bloga BLWprzepisy.pl. Znajdziesz mnie też na facebook.com/blwprzepisy oraz
instagram.com/gotujaca.mama.
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