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Czy istnieje dieta cud? Chociaż dietetycy zapewniają, że to mit, można
wybrać sposób odżywania, który sprawi, że nie tylko pozbędziemy się
nadprogramowych kilogramów. Taką dietą jest sirt, czyli spożywanie
produktów sprzyjających utracie wagi, poprawie stanu zdrowia
i lepszemu samopoczuciu.
Dowodem na to, że ten sposób odżywiania jest skuteczny w walce
z nadwagą, jest Adele. Brytyjska piosenkarka w ciągu roku schudła aż
45 kilogramów. Sirt to nie tylko sposób na szczupłą sylwetkę, ale dieta,
którą warto stosować przez całe życie.

Co to jest dieta sirt?
Dieta sirt ma dwóch ojców. Są nimi absolwenci Uniwersytetu w Surrey w Anglii – Aidan
Goggins i Glen Matten. Ci specjaliści w dziedzinie nauk o żywieniu opracowali plan
połączenia ograniczeń kalorycznych z piciem zielonych koktajli i spożywaniem produktów
bogatych w aktywatory sirtuin. Pierwszą książkę The Sirtfood Diet wydali w 2016 roku. Od
tamtego czasu dieta sirt cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie.
Dieta sirt, zdaniem jej twórców, to nie tylko recepta na pozbycie się dodatkowych
kilogramów, ale także sposób odżywiania na całe życie. Dzięki niej będziesz mieć więcej
energii, czuć się zdrowiej i pięknie wyglądać. Produkty sirtfood są łatwo dostępne w
sklepach przez cały rok, a przepisy są proste i przygotowanie według nich potraw nie
zajmuje wiele czasu.
Dieta sirt nie należy do bardzo restrykcyjnych sposób odżywiania. Należy ją traktować
długofalowo. To jedna z niewielu diet, w której autorzy zalecają włączenie do jadłospisu
czerwonego wina i gorzkiej czekolady.

Na czym polega dieta sirt?
Ten sposób odżywania polega na włączeniu do codziennego menu jak największej liczby
produktów bogatych w polifenole, czyli organiczne związki chemiczne wykazujące silne
działanie przeciwutleniające i zmniejszające ryzyko wystąpienia wielu chorób. Polifenole
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zawarte w pożywieniu aktywują sirtuiny. Są to białka zwane genami młodości,
długowieczności i szczupłości. Wspierają redukcję masy ciała i pozytywnie wpływają na
stan zdrowia i samopoczucie. Do tego mają korzystny wpływ na metabolizm i sprzyjają
spalaniu tkanki tłuszczowej. Biorą udział w przemianie tłuszczów oraz regulują poziom
insuliny i glukozy. Wpływają na długość życia komórek i naprawiają uszkodzony materiał
genetyczny. Usuwają wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia się organizmu.

Zasady w diecie sirt
FAZA I
ETAP I – 3 dni
● 1000 kalorii
● 3 zielone koktajle
● 1 pełny posiłek z sirtfood

ETAP II – 4 dni
● 1500 kalorii
● 2 koktajle
● 2 posiłki z sirtfood

FAZA II
ETAP III – 14 dni
● brak ograniczenia kalorycznego
● 1 koktajl
● 3 posiłki
● 1–2 przekąski

ETAP IV – po 3 tygodniach
● brak ograniczenia kalorycznego
● spożywanie posiłków i koktajli składających się z produktów sirt
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Co jeszcze jeść na diecie sirt?
Autorzy diety zwracają uwagę, aby nie koncentrować się tylko na składnikach z listy
produktów bogatych w polifenole aktywujące sirtuiny. Jadłospis składający się wyłącznie z
tych składników byłby monotonny. Ważne jest to, aby spożywać produkty bogate w
witaminy i składniki mineralne, które pozytywnie wpływają na zdrowie i urodę. Wybieraj
sezonowe owoce, kasze, sery oraz produkty wysokobiałkowe i z soi. Urozmaicona dieta sirt
to nie tylko aromatyczne i pyszne posiłki, ale i mnóstwo korzystnie wpływających na
zdrowie składników odżywczych.

Szparagi
Szparagi to jedne z najstarszych
warzyw na świecie. Ich walory
smakowe odkryli starożytni
Rzymianie. Swoją nazwę
zawdzięczają zaś Grekom,
ponieważ to z ich języka
pochodzi słowo „asparagus”,
czyli „młody pęd”. Z Grecji szparagi trafiły na stoły włoskie, a potem do innych kuchni w
całej Europie. Do Polski przywędrowały w XVIII wieku, ale dopiero sto lat później rozpoczęto
ich uprawę.
Na świecie uprawia się trzy rodzaje szparagów – zielone, białe i fioletowe. Zielone są
aromatyczne i wyraziste w smaku. Nie trzeba ich obierać, a to oznacza, że zawierają
najwięcej dobroczynnych składników. Białe uprawia się pod ziemią. Ponieważ nie dociera
do nich słońce, nie wytwarzają barwnika. Mają łagodny smak, są twarde, dlatego trzeba je
obierać przed gotowaniem. Z kolei szparagi fioletowe to odmiana, która ma grubą łodygę.
Rosną kilka centymetrów nad ziemią. Zawierają więcej cukrów i mniej błonnika niż
pozostałe rodzaje.
W szparagach znajdziesz wapń, fosfor, potas, witaminy C i E oraz beta-karoten, który ma
pozytywny wpływ na wzrok. Zawierają kwas foliowy, wspomagającą pracę nerek
asparaginę, wzmacniający układ odpornościowy i korzystnie wpływający na pracę wątroby
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glutation. Szparagi są bogate w inulinę i błonnik, które dobrze regulują pracę układu
pokarmowego. Mają działanie antynowotworowe. To niskokaloryczne warzywa.
Szparagi to warzywa uniwersalne. Bardzo dobre są pieczone lub smażone. Sprawdzą się w
daniach z makaronem, w sałatkach i przekąskach na ciepło i zimno. Można z nich robić
zupy, a nawet pyszne domowe przetwory.
Wartość energetyczna: 20,3 kcal/100 g

Fasolka
szparagowa
Fasolka szparagowa ma już 7 tysięcy
lat. W Polsce obchodzone jest nawet
jej święto. Jest źródłem witamin C, E, K
oraz prowitaminy A, czyli
beta-karotenu. Znajdziesz w niej także
błonnik, kwas foliowy, potas, fosfor,
magnez, żelazo, wapń i mangan. Zawiera przeciwutleniacze, które chronią przed wolnymi i
rodnikami i opóźniają procesy starzenia. Fasolka szparagowa wzmacnia odporność
organizmu i oczyszcza go z toksyn. Pomaga obniżyć ciśnienie krwi i poziom złego
cholesterolu. Poprawia krzepliwość krwi. Wspiera funkcjonowanie układu nerwowego.
Fasolka szparagowa jest niskokaloryczna, dlatego z powodzeniem mogą ją wcinać osoby
na diecie. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu mogą ją jeść diabetycy. Powinna też
znaleźć się w menu anemików i kobiet w ciąży.
Na bazarach i w sklepach dostępna jest fasolka szparagowa zielona i żółta. Poza sezonem
na świeże warzywa możesz jeść mrożonki. Najpopularniejsza jest gotowana fasolką z
zasmażką, ale w czasie diety niestety trzeba z niej zrezygnować. Zasmażkę zamień na kilka
kropi oliwy z oliwek z dodatkiem świeżych ziół. Fasolka szparagowa dobra będzie jako
składnik zup, sałatek czy omletów. Sprawdzi się w zapiekankach warzywnych i z
dodatkiem mięsa. Można ją też dodawać do dań kuchni azjatyckiej.
Wartość energetyczna: 31,3 kcal/100 g
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Koktajl z pomarańczą i
orzechami włoskimi
W tym niezwykle aromatycznym koktajlu oprócz
pomarańczy i bogatych w składniki odżywcze orzechów
włoskich znajdziesz seler naciowy, słodkie truskawki oraz
przyprawy, czyli słodką paprykę i kurkumę. Jedna porcja
zawiera mnóstwo witamin i mikroelementów
niezbędnych dla zdrowia całego organizmu.

Składniki:
✓ 1 szklanka wody
✓ 200 g truskawek
✓ 4 łodygi selera
naciowego
✓ 1 pomarańcza
✓ 1 garść orzechów
włoskich
✓ 2 łyżki posiekanej
kolendry
✓ szczypta słodkiej
papryki
✓ szczypta kurkumy

10 minut

4 porcje

1. S
 eler naciowy pokrój na mniejsze kawałki. Truskawki
umyj, osusz i usuń szypułki. Pomarańczę obierz i podziel
na cząstki. Usuń pestki, jeżeli są.
2. Składniki przełóż do kielicha blendera. Dodaj orzechy
włoskie i kolendrę. Dopraw papryką i kurkumą. Wlej wodę
i zmiksuj na gładko.
3. Przelej do szklanek i podawaj od razu.

Jedna porcja: k
 alorie: 98,7 | białko: 2,55 g
| tłuszcz: 4,9 g | węglowodany: 9,5 g | błonnik: 3,3 g
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Koktajl o smaku szarlotki
Smak ulubionego ciasta w koktajlu – czy to możliwe? Ta
propozycja dowodzi, że tak. Oprócz obowiązkowych w
szarlotce jabłek jest tu także roślinne mleko oraz świeżo
wyciskany sok z jabłek i marchewki. Nie zabrakło
aromatycznego cynamonu. Orientalną nutę wprowadza
kardamon i kurkuma. Przepis wcale nie jest
skomplikowany. Warto z niego skorzystać nawet zaraz.
Składniki:
✓ 1 szklanka mleka
roślinnego
✓ 1 szklanka soku z
marchewki
✓ 1 szklanka świeżo
wyciśniętego soku z
jabłek
✓ 1 jabłko
✓ 1 cm świeżego imbiru
✓ 1 płaska łyżeczka
cynamonu
✓ 1/2 łyżeczki kardamonu
✓ 1/2 łyżeczki kurkumy

10 minut

4 porcje

1. Jabłko pokrój na kawałki. Imbir obierz i przeciśnij przez
praskę.
2. Mleko roślinne wymieszaj z sokiem z jabłek i z marchwi.
3. Przelej do kielicha blendera.
4. Dodaj pokrojone jabłko, imbir oraz cynamon, kardamon
i kurkumę. Zmiksuj na gładko.
5. Przelej do szklanek i podawaj od razu.

Jedna porcja: kalorie: 100 | białko: 2,5 g
| tłuszcz: 1,4 g | węglowodany: 18,2 g | błonnik: 2,2 g
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Szakszuka
Przepis na szakszukę pochodzi z Tunezji, ale jest też
znany w innych krajach Bliskiego Wschodu. Ta potrawa
to mnóstwo aromatu i smaku. Jedna porcja nasyci i doda
energii na długo. Przepis jest łatwy i sprawdzony.
Postępuj według niego krok po kroku, a przepyszna
szakszuka uda Ci się już za pierwszym razem.

Składniki:
✓ 4 pomidory
✓ 4 jajka
✓ 1 cebula czerwona
✓ 1 ząbek czosnku
✓ 2 łyżki oliwy z oliwek
✓ 1/4 łyżeczki chili
✓ 1/4 łyżeczki suszonego
oregano
Do podania:
✓ świeża bazylia

30 minut

4 porcje

1. P
 omidory sparz i obierz ze skórki. Podziel na ćwiartki i
usuń szypułki. Pokrój w kostkę.
2. Cebulę pokrój w drobną kostkę. Czosnek posiekaj.
3. Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek i smaż na niej cebulę i
czosnek do momentu, aż cebula się zeszkli. Cały czas
mieszaj.
4. D
 odaj pomidory. Dopraw solą, pieprzem, oregano i chili.
5. Smaż około 10 minut, aż woda odparuje. Często mieszaj.
6. W podsmażonych pomidorach zrób cztery wgłębienia.
Do każdego wbij po jednym jajku.
7. P
 atelnię przykryj pokrywką i zostaw na ogniu około 4
minut, aż białka jajek się zetną.
8. Podawaj na gorąco posypane listkami świeżej bazylii.
Rada: poza sezonem na dobre pomidory użyj jednej puszki
krojonych. Dalej postępuj według przepisu.

Jedna porcja: k
 alorie: 159,3 | białko: 8,5 g
| tłuszcz: 10,7 g | węglowodany: 5,6 g | błonnik: 2,1 g
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Jarmużowa zupa krem
Talerz tej pysznej kremowej zupy to mnóstwo smaku i
aromatu, bez względu na porę dnia czy roku. Przepis jest
łatwy i sprawdzony, a składniki można kupić w każdym
sklepie spożywczym lub na bazarze i w lecie, i w zimie.
Zupę możesz podać w ciągu zwykłego tygodnia lub
zabrać ze sobą na wynos. Ser feta i orzechy włoskie
zapakuj oddzielnie i dodaj tuż przed jedzeniem.
Składniki:
✓ 4 szklanki bulionu
drobiowego lub
warzywnego
✓ 350 g liści jarmużu
✓ 4 ziemniaki
✓ 2 czerwone cebule
✓ 4 łyżki oliwy z oliwek
✓ 2 łyżki posiekanej natki
pietruszki
✓ 2 łyżki soku z cytryny
✓ szczypta kurkumy
✓ szczypta chili
✓ sól
✓ świeżo zmielony
czerwony pieprz

40 minut

4 porcje

1. O
 rzechy upraż na suchej patelni. Fetę pokrój w kostkę.
2. J
 armuż umyj i osusz. Usuń twarde łodygi, liście posiekaj.
3. Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. Cebule obierz i
pokrój w kostkę.
4. W garnku rozgrzej oliwę z oliwek i smaż na niej cebule,
aż się zeszklą. Dodaj ziemniaki i wlej bulion. Doprowadź do
wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj około 15 minut.
5. Dołóż jarmuż i natkę pietruszki. Gotuj około 10 minut.
6. Zupę zmiksuj na gładko. Wlej sok z cytryny i dopraw
kurkumą, chili oraz solą i pieprzem.
7. Podawaj udekorowaną serem feta i orzechami włoskimi.

Do podania:
✓ 50 g sera feta
✓ 30 g orzechów
włoskich

Jedna porcja: k
 alorie: 292,4 | białko: 9 g
| tłuszcz: 17,5 g | węglowodany: 19,6 g | błonnik: 6,5 g
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Kasza gryczana z kurczakiem i
warzywami
W tym przepisie tytułową i pierwszoplanową rolę zagrała
kasza gryczana niepalona zwana białą. Towarzyszą jej
zdrowe i pełne dobrych składników odżywczych warzywa.
Znajdziesz tu czerwoną paprykę, cebulę i cukinię. Jest tu
także soczysty kurczak doprawiony słodką i ostrą papryką
oraz kurkumą i oregano. Poznaj sprawdzony przepis na
kaszę gryczaną w zdrowej odsłonie.
Składniki:
✓ 2 szklanki bulionu
warzywnego
✓ 400 g piersi kurczaka
✓ 100 g kaszy gryczanej
niepalonej
✓ 1 cebula
✓ 1 czerwona papryka
✓ 1 cukinia
✓ 2 łyżki sosu sojowego
✓ 2 łyżki oliwy z oliwek
✓ 1/2 łyżeczki słodkiej
papryki
✓ 1/2 łyżeczki ostrej
papryki
✓ 1/2 łyżeczki kurkumy
✓ 1/2 łyżeczki oregano
✓ sól
✓ świeżo zmielony
czarny pieprz

40 minut

4 porcje

1. K
 urczaka umyj i osusz. Pokrój w kostkę. Dopraw solą,
pieprzem, oregano, kurkumą i obiema paprykami.
Wymieszaj.
2. C
 ebulę pokrój w piórka. Paprykę przetnij na pół, usuń
gniazda nasienne, pokrój w kostkę. Cukinię pokrój w
półplastry.
3. N
 a patelni rozgrzej oliwę i smaż na niej cebulę, aż się
zeszkli.
4. D
 orzuć paprykę i cukinię. Smaż 3–4 minuty.
5. D
 odaj kawałki kurczaka i smaż około 10 minut, często
mieszając, aż mięso całkowicie zmieni kolor.
6. W
 syp kaszę gryczaną i wymieszaj.
7. W
 lej bulion warzywny i gotuj około 20 minut. Od czasu
do czasu zamieszaj.
8. Podawaj od razu na obiad.

Jedna porcja: k
 alorie: 298 | białko: 28,4 g
| tłuszcz: 9,1 g | węglowodany: 21,8 g | błonnik: 4,9 g
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Curry z kalafiora
Kalafior powinien na stałe zagościć w naszym menu. Jest
źródłem wielu wartościowych składników odżywczych i
witamin, a także zapobiega wielu chorobom. Curry z
kalafiorem to jedno z wegetariańskich dań, które
zawojuje kubki smakowe także mięsożerców. Robi się je
szybko, a efekt końcowy jest po prostu przepyszny.

Składniki:
✓ 1 kalafior
✓ 1 puszka mleczka
kokosowego
✓ 1 puszka krojonych
pomidorów
✓ 1 cebula czerwona
✓ 2 ząbki czosnku
✓ 2 łyżki sosu sojowego
✓ 2 łyżki oleju
✓ 1 łyżeczka curry
✓ 1 łyżeczka garam
masali
✓ 1 łyżeczka słodkiej
papryki
✓ 1/2 łyżeczki zmielonych
ziaren kolendry
✓ 1/2 łyżeczki ostrej
papryki
✓ sól
✓ świeżo zmielony
czarny pieprz

30 minut

4 porcje

1. K
 alafior podziel na różyczki. Cebulę pokrój w piórka.
Czosnek przeciśnij przez praskę.
2. Na dużej patelni rozgrzej olej i smaż na nim czosnek i
cebulę, aż się zeszkli. Cały czas mieszaj.
3. D
 orzuć kalafior i smaż minutę.
4. Wlej sos sojowy. Dodaj pomidory i mleczko kokosowe.
Dopraw solą, pieprzem, papryką słodką i ostrą, garam
masalą, kolendrą i curry. Wymieszaj.
5. Smaż na dużym ogniu 10–12 minut, często mieszając, aż
sos zgęstnieje.
6. P
 odawaj z ryżem i posiekaną natką pietruszki.

Do podania:
✓ ryż i posiekana natka
pietruszki

Jedna porcja: k
 alorie: 202,7 | białko: 6,2 g
| tłuszcz: 13,4 g | węglowodany: 11,8 g | błonnik: 8 g
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Pieczona pierś kurczaka
z zielonym pesto
Pieczona pierś kurczaka z sosem pesto to pyszny i
aromatyczny pomysł na lekki i zdrowy obiad. Dzięki temu,
że mięso przed pieczeniem delikatnie rumieni się na
patelni, jest ono miękkie i soczyste. Przyjemnym
uzupełnieniem jest zielony sos pesto z bazylii. Kurczak
najlepiej smakuje podany z lekką sałatką z rukoli i
truskawek, które przełamują smaki.
Składniki:
✓ 600 g piersi
kurczaka (4 małe
sztuki)
✓ 4 łyżki zielonego
sosu pesto
✓ 2 łyżki soku z cytryny
✓ 2 łyżki oliwy z oliwek
✓ sól
✓ świeżo zmielony
czarny pieprz

45 minut

4 porcje

1. P
 iekarnik nagrzej do 180 stopni.
2. Kurczaka umyj i osusz. Dopraw solą i pieprzem i
posmaruj zielonym sosem pesto. Przełóż do miski, przykryj
folią spożywczą i wstaw do lodówki na 30 minut.
3. Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek i smaż na niej
kurczaka z obu stron, aż będzie rumiany.
4. Przełóż mięso do formy do zapiekania, wstaw do
piekarnika i piecz około 10 minut.
5. P
 odawaj na ciepło z sałatką z rukoli i truskawek.

Jedna porcja: k
 alorie: 300,2 | białko: 34,6 g
| tłuszcz: 16,2 g | węglowodany: 1,7 g | błonnik: 0,4 g

153

162

Pieczony dorsz na ostro z ziołami
Pieczony dorsz na ostro z ziołami to przepis na
aromatyczny, lekki, ale sycący obiad. Przepis nie jest
skomplikowany. Postępując według niego krok po kroku,
nie spotka Cię żadna przykra niespodzianka. Do ryby
możesz zaserwować kaszę gryczaną i lekką surówkę.
Będzie przepysznie i zdrowo.

Składniki:
✓ 600 g polędwiczek z
dorsza
✓ 4 łyżki oliwy z oliwek
✓ 4 łyżki posiekanego
lubczyku
✓ 1 łyżka posiekanej
natki
✓ 1 łyżka kaparów
✓ 1 łyżeczka chili
✓ 1 łyżeczka kurkumy
✓ sól
✓ świeżo zmielony
czarny pieprz

60 minut

4 porcje

1. D
 orsza umyj i osusz. Pokrój na cztery równe kawałki.
2. D
 o miseczki wlej oliwę z oliwek. Dodaj lubczyk i natkę.
Dopraw chili, kurkumą, solą i pieprzem. Dokładnie
wymieszaj.
3. R
 ybę przełóż do miski i dokładnie natrzyj marynatą.
Przykryj folią spożywczą i wstaw do lodówki na 30 minut.
4. P
 iekarnik nagrzej do 180 stopni. Blachę wyłóż papierem
do pieczenia.
5. Dorsza ułóż na blasze i wstaw do piekarnika. Piecz około
20 minut.
6. Podawaj od razu posypanego kaparami i z kaszą
gryczaną.

Jedna porcja: k
 alorie: 211,5 | białko: 26 g
| tłuszcz: 10,7 g | węglowodany: 1,8 g | błonnik: 1,6 g
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Sałatka z żółtej cukinii i pora z
jogurtowym sosem chili
W tej sałatce cukinia świetnie komponuje się z porem.
Kolorowy akcent stanowią czerwone soczyste pomidory.
Kropką nad „i” jest ciekawy lekki sos jogurtowy z ostrą
nutą chili. To doskonała propozycja na przystawkę, która
sprawdzi się bez względu na porę dnia i okazję. Przepis
jest bardzo prosty. W 10 minut przyrządzisz coś naprawdę
pysznego i zdrowego.

10 minut

4 porcje

Składniki:

1. P
 rzygotuj sos. W słoiczku umieść wszystkie składniki.

✓ 4 pomidory
✓ 1 żółta cukinia
✓ 1 por (tylko biała część)

Zakręć go i energicznie potrząśnij kilka razy, aby składniki
się połączyły.
2. C
 ukinię pokrój na makaron. Możesz to zrobić za pomocą

Sos:

obieraczki lub temperówki do warzyw.
3. Pomidory umyj i osusz. Pokrój w paski, usuwając

✓ 1/2 szklanki jogurtu
naturalnego
✓ 1 mała papryczka chili
✓ sól
✓ świeżo zmielony
czarny pieprz

gniazda nasienne. Por pokrój w cienkie plasterki.
4. Warzywa przełóż do miski i wymieszaj. Tuż przed
podaniem skrop sosem.
5. P
 odawaj z pełnoziarnistym chlebem.

Jedna porcja: k
 alorie: 66,5 | białko: 4,2 g
| tłuszcz: 1 g | węglowodany: 8,5 g | błonnik: 3,2 g
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Sałatka z winogronami
i selerem naciowym
Lekka i pyszna sałatka z winogronami i selerem
naciowym to nie tylko niezwykła kompozycja smaków i
aromatów, ale też mnóstwo witamin i składników
odżywczych. Przepis jest bardzo łatwy, szybki i
sprawdzony. Warto z niego skorzystać, by na stałe
zagościł w codziennym menu.

Składniki:
✓ 200 g czerwonych
winogron
✓ 100 g rukoli
✓ 2 łodygi selera
naciowego
✓ 1 jabłko
✓ 1/2 szklanki orzechów
włoskich
Sos:
✓ 1/2 szklanki jogurtu
naturalnego
✓ 2 łyżki soku z limonki
✓ 2 łyżki posiekanego
koperku
✓ sól
✓ świeżo zmielony
czarny pieprz

15 minut

4 porcje

1. P
 rzygotuj sos. W słoiczku umieść wszystkie składniki.
Zakręć go i energicznie potrząśnij kilka razy, aby składniki
się połączyły.
2. Orzechy włoskie posiekaj i upraż na suchej patelni.
3. W
 inogrona umyj, osusz i pokrój na połówki. Seler
naciowy pokrój na kawałki o boku około 0,5 cm. Jabłko
pokrój w plastry.
4. N
 a talerzach lub półmisku ułóż rukolę. Na niej kładź
plasterki jabłek, winogrona i kawałki selera. Posyp
orzechami włoskimi.
5. P
 rzed podaniem skrop sałatkę sosem.

Jedna porcja: k
 alorie: 185 | białko: 5,2 g
| tłuszcz: 10,2 g | węglowodany: 16,8 g | błonnik: 3,4 g
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Pesto z jarmużu
Pesto z jarmużu to sos uniwersalny. Ma piękną barwę
intensywnej zieleni, przyjemny aromat z nutą migdałów i
sezamu, a także jest pełen dobrych składników
odżywczych. Świetnie smakuje z makaronami i pasuje do
mięsa jako marynata. Domowe pesto możesz
wykorzystać do przygotowania smacznego i oryginalnego
dressingu do kolorowego bukietu sałat.
Składniki:
✓ 400 g liści jarmużu
✓ 3/4 szklanki oliwy z
oliwek
✓ 2 ząbki czosnku
✓ 2 łyżki płatków
migdałowych
✓ 1 łyżka białego
sezamu
✓ 2 łyżeczki startego
parmezanu
✓ sól
✓ świeżo zmielony
czarny pieprz

10 minut

4 porcje

1. C
 zosnek pokrój w plasterki.
2. J
 armuż umyj i osusz. Usuń twarde łodygi. Zmiksuj na
gładko.
3. W
 lej oliwę z oliwek, wsyp parmezan, czosnek, płatki
migdałowe i sezam. Dopraw solą i pieprzem. Miksuj, aż
składniki połączą się w jednolity sos.
4. Gotowe pesto przełóż do słoiczka i wstaw do lodówki.
5. Podawaj z makaronem, warzywami lub świeżym
pieczywem.

Jedna porcja: k
 alorie: 493,9 | białko: 5,5 g
| tłuszcz: 49,9 g | węglowodany: 3,6 g | błonnik: 4,6 g
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Zapraszam!

Obejrzałaś właśnie 31 stron "Jesz i chudniesz. SIRT - skuteczna
dieta bez wyrzeczeń".
Cały ebook ma ich aż 255!

Jeśli przepisy Ci się podobają, kliknij i kup, by już za kilka minut
mieć je wszystkie i zacząć jeść i chudnąć.

Uśmiechy wysyłam i zapraszam do mniamowego sklepu :)
Grześ z MniamMniam.pl

www.MniamMniam.pl

