
 

Édes energiabomba: 
1 natúrjoghurt 
1 banán 
1 1/2 ek mogyoróvaj (házi) 
1 kávéskanál méz 

Óriás szedres muffin: 
(lásd receptek) 

Pulykahúsos saláta: 
  3 marék spenót, 1 szeletelt 
  főtt tojás 
  100 g grillezett pulykamell 
  1 szelet lilahagyma 
  2 tk vörösborecet 

Szőlő sajttal: 
15 szem piros szőlő 
30 g zsírszegény sajt 

Hideg kapros-túrós uborkaleves: 
(lásd receptek). Házi tortillá-val, vagy 
zöldséggel fogyaszd mártogatósnak, vagy 
hígítsd egy kis szódával 
levesnek. 

Zabpelyhes omlett: 
1 tojás sárgájából és 
2 fehérjéből 
1/2 vöröshagymával és 
20 g zabpehellyel 
3 szelet paradicsommal 
4 szelet pulykamell sonkával 

Diós túrókrém szilvával: 
100 g túró (1%) 
2 szem szilva szeletelve 
2 ek darált dió 

Tonhalsaláta: 
120 g tonhal 
2 nagy jégsaláta levél 
2 marék spenót 
1/4 kígyóuborka 
1/2 bögre aprított mangó/ egy kisebb 
barack 
1 ek balzsamecet 

Mogyoróvajas banán: 
1 banán 
1 ek mogyoróvajjal 

Spagetti pulykahús gombócokkal: 
teljes kiőrlésű/durum spagetti, 
pulykahús golyókkal (használj hozzá 
zabpelyhet), 1 nagy paradicsommal, 
5 szem olíva bogyóval, fokhagymával, 
bazsalikommal ízesítve 

Gyümölcsös túró: 
100 g túró (1% zsírtartalmú) 
1/2 bögre piros bogyós gyümölcs 
1 ek napraforgómag 
egy kisebb barack szeletelve 
(leturmixolhatod, de rétegezheted pohárba 
is) 

Szendvics: 
1 szelet teljes kiőrlésű pirítós 
2 ek cottage cheese 
1/4 kígyóuborka szeletelve 
2 szelet pulyka-/csirkemell 
sonka 

Vega-burger: 
1 teljes kiőrlésű zsemle 
2 szelet avokádó 
2 szelet paradicsom 
1 nagy jégsaláta levél 
1 ek natúr joghurt 
nasi: 1 kis tál sárgadinnye 

Diós-mazsolás sült 
édesburgonya: 
100 g sült édesburgonya 
1 ek darált dió 
1 ek evőkanál mazsola 

Sertés hátszín párolt zöldséggel: 
120 g sült sertéshátszín 
1 adag párolt spenót 
1 sült édesburgonya 
1/2 sült alma 
1/4 tk fahéj 

Fahéjas zabkása: 
  3/4 bögre natúr zabpehelyből, 
vízzel főzve 
  1/2 banán szeletelve                       
  1 ek mandulapehely 

Keksz és mazsola: 
4 KorpoVit keksz 
2 ek mandulakrém (házi) 
2 ek mazsola 

Steak tésztával és zöldséggel: 
120 grammos hátszín steak 
1 adag teljes kiőrlésű spagetti 
4 szelet grillezett cukkini 

„Zsíros deszka”: 
  2 Wasa  kenyér 
  1 ek kókuszzsír 
  1 alma szeletelve                              

Grillcsirke és zöldség kuszkusszal: 
  120 g grillezett csirke 
  5 szelet grillezett cukkini 
  100 g kuszkusz 
  1 nagyobb paradicsom aprítva 
  friss petrezselyem 
 

Csokis-szedres vanília smoothie  
(lásd receptek) 
Fél adagot fogyassz, a másik felét 
tedd félre a hétre. 

Grapefruit lenmaggal: 
1/2 grapefruit 
2 tk lenmag 

Grillcsirke főtt babbal: 
3/4 bögre főtt bab (vörösbab)  
120 g grillezett csirkemell 
petrezselymes natúrjoghurtos 
fokhagymás öntettel 

Szezámos tojás: 
2 főtt tojás 
megszórva 1 ek 
szezámmaggal 

Paradicsomos babos rizottó: 
1 bögre főtt barnarizs 
1 bögre főtt vörösbab 
1 bögre paradicsomszósz  
(cukormentes, lehetőleg házi) 
 egy bögre uborkás káposztasaláta 
(cukormentes) 
 2 ek vörösborecet 

Mogyoróvajas rikotta-krém pirítóssal: 
1 ek mogyoróvaj kikeverve 
1/2 bögre rikottával, 
1/4 tk fahéjjal, 1 tk mézzel 
1 szelet teljes kiőrlésű pirítós  
és egy fél alma 

Főtt tojás zöldséggel: 
1 főtt tojás 
1/2 répa 
1/2 szál zeller 

Sajtos-gombás szendvics: 
2 nagyobb gombafej szeletelve, 
olivaolajon/kókuszzsíron hagymával 
ledinsztelve 
2 szelet teljes kiőrlésű kenyér közé 
töltve 1 ek zsírszegény reszelt sajt 
Nasi: pár szelet barack 

Gyümölcs mandulával: 
 1 alma 
 6-8 db mandula 
 15-20 szem szőlő 

Főtt csirke zöldséggel: 
120 g főtt csirke 
párolt zöldségek 
(brokkoli+karfiol) 
1 db sült édesburgonya 
friss bazsalikom 

Rizskása: 
1/2 bögre főtt barnarizs 
1 szeletelt fahéjas párolt alma 
2 ek darált dió 
1 bögre vagy mandula/zabtej 

Görög snack: 
1 bögre főtt kukorica 
30 g fetasajt 
1 ek petrezselyem zöld 

Clean bableves: 
főzz össze 2 bögre babot 2 bögre  
csirkelevessel, ízesítsd fokhagymával, adj 
hozzá egy paradicsomot, és főzd alacsony 
lángon 
20 percig, majd pürésítsd le. 
  1 db teljes kiőrlésű pirítóssal 
2 bögrényi fogyasztható 

Banán és csoki tejjel: 
1 banán szeletelve 
2 kis kocka 70%-os kakaó- 
tartalmú étcsokival 
  1 pohár zsírszegény tej 
(mandula/zabtej) 

Hal sült rizzsel, salival: 
120 g hal sütve 
friss zöldsaláta 
  1 bögre főtt barnarizs 
  zsírszegény natúrjoghurtból salátaöntet 

 


