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9

Po	co	brać	jedzenie	w pudełkach	do	pracy?	Odpowiedź	jest	prosta:		
aby	się	lepiej	czuć. Jesteś	tym,	co	jesz.	Jedz	więc	po	pierwsze	inteligentnie,	
a po	drugie	ładnie	:)

Jakie jest inteligentne jedzenie? Przede wszystkim naturalne, nieprzetworzone. Oparte 
na warzywach, kaszach, owocach, wartościowych tłuszczach, pysznym nabiale, 
świeżych rybach. Mało w nim mięsa, szczególnie tego czerwonego. Cukru tyle co nic. 
Dużo w nim świeżych produktów, gotowanych i pieczonych, a niewiele smażonych. 
Mało soli, a zamiast niej mnóstwo aromatycznych ziół. I przede wszystkim inteligentne 
jedzenie to znaczy świeże, przygotowane we własnej kuchni. Bazuje na produktach 
dobrej jakości. Wbrew pozorom NIE jest ono drogie. Kasza czy ryż nie spustoszą 
kieszeni. Tak samo sezonowe warzywa czy zdrowe kiszonki. 

To jest takie łatwe, a jednak czasem tak trudne do wykonania. Udowodnię Ci, że nie 
trzeba spędzać długich godzin w kuchni, aby przygotować pełnowartościowy, świetnie 
zbilansowany posiłek. I do tego korzystając z dostępnych, niedrogich produktów.

Jedz	ładnie	–	jesteś	przecież	tym,	co	jesz	–	kolorowo,	wesoło,	zróżnicowanie.

Zgodnie z porami roku. Używaj dużo kolorowych warzyw i ziół. Stosuj różnorodne 
przyprawy. Mieszaj ze sobą smaki z różnych stron świata. Jak to się robi? Wszystkiego 
dowiesz się z tej książki. Z jej pomocą możesz przygotować w zasadzie nieograniczoną 
liczbę pudełkowych zestawów do pracy lub szkoły.

Oczywiście przepisy sprawdzą się też jako zwykłe dania obiadowe. Ze względu jednak 
na specyfikację jedzenia „pracowego” zostały one tak przygotowane, aby właśnie 
w biurze, szkole czy „na zakładzie” sprawdziły się jak najlepiej. Przede wszystkim nie 
pachną intensywnie, są pozbawione wszystkich produktów, które mogą spowodować 
jakieś dolegliwości, zwłaszcza przy siedzącym trybie pracy.

Wszystkie dania są lekkie, pełne cennego białka, dających energię węglowodanów, 
odpowiedniej ilości tłuszczów oraz witamin i mikroelementów. Po obiedzie z pudełka 
według moich receptur będziesz zawsze mieć dużo energii, pozbędziesz się uczucia 
ociężałości i senności, które zwykle dopada Cię po posiłku w stołówce czy w barze za 
rogiem. O tym, że zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy, przynosząc jedzenie do pracy, 
nie muszę pisać. A ile zyskasz na zdrowiu? Jeszcze więcej!

Ile czasu trwa przyrządzanie tych smakołyków? Moje przepisy są łatwe i szybkie do 
przygotowania, wielokrotnie sprawdzone, a zatem masz gwarancję świetnego efektu.

Krzysztof Bartnik
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Praktyczne i krótkie porady
� JAKI WYBRAĆ POJEMNIK
Wybór jest spory. Są pudełka plastikowe, stalowe, silikonowe, aluminiowe, szklane, 
nawet bambusowe.

    ▶ Plastikowe	są najpopularniejsze, niezbyt drogie i lekkie. Stalowe łatwo utrzymać 
w czystości, ale nie są szeroko dostępne, a przy tym okazują się dość drogie.

    ▶ Szklane pojemniki najlepiej się nadają do przechowywania żywności, ale są ciężkie 
i niestety podatne na zbicie – nawet te, o których producenci piszą, że jest inaczej.

    ▶ Silikonowe lunchboxy są lekkie, można je składać. Do ich wad należy słaba 
szczelność i to, że lubią „łapać” zapachy.

    ▶ Tworzywo	aluminiowe – moim zdaniem – to nie jest najlepszy materiał do 
pakowania jedzenia. Zdecydowanie nie można go używać do produktów kwaśnych. 
Nie polecam i już.

    ▶ Opakowania	bambusowe	to ostatnio bardzo modny „ekologiczny” produkt. 
Pamiętaj jednak o tym, że zwykle produkuje się je z dodatkiem melaminy. Są lekkie 
i łatwe do utrzymania w czystości. Ale… często można spotkać opinie, że melamina źle 
reaguje z produktami kwaśnymi. 
 
Podsumowując: najbardziej uniwersalne i poręczne są pojemniki plastikowe.

Jedno	duże	z przegródkami	czy	kilka	małych? 
Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Duże pudełko to jeden pojemnik na biurko, 
a małe to kilka pojemników. Zmywania tyle samo. Wybierz to rozwiązanie, które Ci  
się podoba. Pamiętaj tylko o jednym, aby mieć oddzielne pudełeczko na sos – duże 
pudełka zwykle mają je w komplecie, do małych musisz je sobie dobrać osobno.

Jak	dużego	pojemnika(-ów)	potrzebujesz? 
Nie za dużego ani nie za małego. 500 ml to objętość w zupełności wystarczająca  
na zapakowanie posiłku składającego się z dania głównego i dodatków. Jeśli lubisz 
sałatki i surówki, objętość Twoich pojemników powinna mieć około 800–1000 ml.

Z przegródkami	czy	bez?
Jeśli przewidujesz duże pudełko, to koniecznie z przegródkami. Dania nie będą się  
ze sobą mieszać.

Krzysztof Bartnik
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� ZUPY

Jedna porcja: kalorie: 258� |�białko:�11,3�g�|�tłuszcz:�12,9�g�|�węglowodany:�16,6�g�|�błonnik:�12,1�g

25�minut��������2�porcje��I��najlepsza�po�podgrzaniu

Krem z kalafiora  
z prażonymi pestkami dyni
Gęsta,�kremowa,�aromatyczna,�a bez�zasmażki.�Krem�z kalafiora�wspaniale�smakuje�
z prażonymi�pestkami�dyni.�Zupę�możesz�oczywiście�zjeść�też�z grzankami�lub�z kaszą.�
Też�będzie�pysznie.�

• 2 szklanki bulionu warzywnego
• 1 mały kalafior
• 2 średnie korzenie pietruszki
• 100 g selera
• 10 cm białej części pora
• 1/2 szklanki słodkiej śmietanki 18%
• 2 łyżki pestek dyni
• 1/2 łyżeczki świeżo startej gałki muszkatołowej
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz

PRZYGOTOWANIE
    ▶ Obrane�warzywa�pokrój�na�cienkie�kawałki.�Kalafior�podziel�na�małe�różyczki.
    ▶ W�garnku�zagotuj�bulion.�Dodaj�pietruszkę,�seler�i por.�Gotuj�10�minut.
    ▶ �Dodaj�kalafior,�dopraw�solą,�pieprzem�i gałką�muszkatołową.�Gotuj�około�8–10�minut,�
aż�będzie�miękki.

    ▶ Zestaw�z ognia.�Wlej�śmietankę�i zmiksuj�na�gładki�krem. 
    ▶ Zupę�przelej�do�pojemników�i wstaw�do�lodówki. 
    ▶ �Mocno�rozgrzej�patelnię�i praż�na�niej�pestki�dyni,�cały�czas�mieszając,�aż�będą�
rumiane.�Przesyp�do�miseczki,�odstaw�do�ostygnięcia. Przełóż�do�małego�pojemniczka.

    ▶ Zupę�zjedz�w�pracy�na�obiad.�Nie�zapomnij�posypać�jej�prażonymi�pestkami�dyni.

Jeśli�chcesz,�aby�zupa�była�mniej�kaloryczna,�śmietankę�zastąp�chudym�mlekiem�krowim�
lub�roślinnym.
Do�przygotowania�zupy�możesz�użyć�mrożonej�włoszczyzny�zawierającej�nie�tylko�białe�
warzywa.�Będzie�równie�smaczna,�a jej�kolor�żółty�lub�zielony�–�w�zależności�od�tego,�
jakie�warzywa�będą�znajdowały�się�w�mrożonce.

Krzysztof Bartnik
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� ZUPY

Jedna porcja: kalorie: 424,9� |�białko:�17,5�g�|�tłuszcz:�15,5�g�|�węglowodany:�46,2�g�|�błonnik:�9,6�g

25�minut��������2�porcje��I��najlepsza�po�podgrzaniu

Zupa z soczewicy  
z chili i grzankami 
Lekko�ostra�zupa�z soczewicy�przyjemnie�smakuje�w�chłodne�dni�–�rozgrzeje�i nasyci.�
Przepis�jest�prosty�i szybki.�Dzięki�kremowej�konsystencji�możesz�zabrać�zupę�do�pracy�
i zjeść�na�lunch.�Pamiętaj,�aby�przed�podaniem�ją�podgrzać. 

• 2 szklanki bulionu warzywnego
• 200 g mrożonej włoszczyzny w paskach
• 1/2 szklanki mleka
• 1/2 szklanki czerwonej soczewicy
• 1 papryczka chili
• 1 łyżeczka soku z limonki
• szczypta imbiru
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz

grzanki:
• 10 cm bagietki (lub 2 bułki kajzerki)
• 2 łyżki drobno startego parmezanu (lub innego twardego ostrego sera)
• 2 łyżki oleju roślinnego

PRZYGOTOWANIE
    ▶ Chili�pokrój�w�drobną�kostkę.
    ▶ �W�garnku�zagotuj�bulion.�Dodaj�włoszczyznę,�chili�i soczewicę.�Ponownie�doprowadź�
do�wrzenia,�zmniejsz�ogień�i gotuj�pod�przykryciem�15�minut. Zdejmij�z ognia.� 
Dopraw�imbirem,�solą�i pieprzem. 

    ▶ Wlej�mleko�i sok�z limonki.�Zmiksuj�na�gładki�krem. 
    ▶ Zupę�przelej�do�pojemników�i wstaw�do�lodówki.�
    ▶ �Przygotuj�grzanki.�Bagietkę�pokrój�w�kostkę.�Na�patelni�rozgrzej�olej,�wrzuć�kawałki�
pieczywa�i smaż,�aż�będzie�chrupiące.�Posyp�parmezanem�i wymieszaj.�Patelnię� 
zestaw�z ognia,�aby�grzanki�ostygły. Zapakuj�w�oddzielny�pojemnik. 

    ▶ Weź�ze�sobą�do�pracy�lub�szkoły,�podgrzej�i zjedz�na�lunch�z dodatkiem�grzanek. 

Krzysztof Bartnik
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� DANIA GŁÓWNE

Jedna porcja: kalorie: 353,2� |�białko:�47,7�g�|�tłuszcz:�14,5�g�|�węglowodany:�4,6�g�|�błonnik:�4�g

40�minut��������2�porcje��I���na�ciepło�i na�zimno

Pieczona shoarma  
z kurczaka 
Danie�to�jest�popularne�w�krajach�arabskich.�Dzięki�marynacie�przygotowanej�na�bazie�
jogurtu�z dodatkiem�przypraw�kurczak�ma�bardzo�przyjemny�smak�i jest�soczysty.� 
To�propozycja�nie�tylko�na�rodzinny�obiad.�Można�je�zapakować�do�pudełka�i zabrać� 
do�pracy.�Przed�zjedzeniem�warto�je�podgrzać. 

• 400 g piersi kurczaka
• 3 łyżki jogurtu greckiego
• 1 łyżka oleju roślinnego
• 1 łyżka mielonej słodkiej papryki
• 1/2 łyżeczki mielonego kuminu
• 1/2 łyżeczki mielonej kolendry
• 1/2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej
• szczypta imbiru
• szczypta mielonego kardamonu
• szczypta mielonego cynamonu
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz

PRZYGOTOWANIE
    ▶ Piekarnik�rozgrzej�do�180�stopni.
    ▶ Kurczaka�umyj�i osusz.�Pokrój�na�kawałki�i przełóż�do�miski.
    ▶ Do�jogurtu�greckiego�wlej�olej�i dodaj�wszystkie�przyprawy.�Dokładnie�wymieszaj.
    ▶ Dodaj�do�kurczaka�i wymieszaj,�aby�każdy�kawałek�był�pokryty�marynatą.
    ▶ Mięso�przełóż�do�formy�do�zapiekania�i wstaw�do�piekarnika.�Piecz�25–30�minut.
    ▶ Wyjmij�z piekarnika�i odstaw�do�ostygnięcia.
    ▶ Upieczonego�kurczaka�przełóż�do�pojemnika.�Wstaw�do�lodówki.�
    ▶ �Zabierz�ze�sobą�następnego�dnia�na�wynos.�Świetnie�smakuje�z ryżem�z brokułami�
i sosem�jogurtowo-ziołowym.

Krzysztof Bartnik
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� DANIA GŁÓWNE

Jedna porcja: kalorie: 539,2� |�białko:�15,6�g�|�tłuszcz:�35,4�g�|�węglowodany:�32,9�g�|�błonnik:�13,95�g

Kalafior z patelni  
w sosie curry z orzeszkami
Kalafior�w�tym�daniu�ma�piękny,�żółty�kolor,�za�który�odpowiedzialna�jest�kurkuma�
i curry.�Jego�kawałki�są�jędrne,�aromatyczne�i przepyszne.�Orzeszki�przyjemnie�chrupią,�
a rodzynki�nadają�daniu�przyjemnej�słodyczy. 

• 1 mały kalafior
• 1/2 szklanki wody
• 4 łyżki oleju roślinnego
• 4 łyżki niesolonych orzeszków ziemnych
• 4 łyżki rodzynek
• 1 płaska łyżka przyprawy curry
• 1 płaska łyżka kurkumy
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz

PRZYGOTOWANIE
    ▶ Kalafior�podziel�na�małe�różyczki.
    ▶ �Na�dużej�patelni�rozgrzej�olej,�dodaj�kawałki�kalafiora�i cały�czas�mieszając,� 
smaż�2�minuty,�aż�zacznie�się�lekko�przypiekać�na�brzegach.�

    ▶ �Wlej�wodę,�dodaj�rodzynki�i często�mieszając,�gotuj�na�średnim�ogniu,� 
aż�woda�odparuje. 

    ▶ �Kalafior�dopraw�solą,�pieprzem,�curry�i kurkumą.�Dodaj�orzeszki.�Zmniejsz�ogień� 
i smaż�minutę,�cały�czas�mieszając.

    ▶ Odstaw�do�wystygnięcia.�
    ▶ Przełóż�do�pudełek.

25�minut��������2�porcje��I��na�ciepło�i na�zimno

Krzysztof Bartnik
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� DANIA GŁÓWNE

Jedna porcja: kalorie: 349� |�białko:�33,5�g�|�tłuszcz:�21,3�g�|�węglowodany:�4,7�g�|�błonnik:�2,6�g

Pikantne miniburgery  
z brokułami 
Soczyste,�bardzo�aromatyczne.�Lekkie,�bo�z dodatkiem�sporej�ilości�zdrowych�brokułów.�
To�burgery�pieczone,�nie�smażone,�więc�mało�jest�w�nich�tłuszczu.�Znikają�z pudełka�
błyskawicznie,�bo�to�jest�wielki�hit�pudełkowy.

• 300 g mielonego mięsa drobiowego
• 200 g różyczek brokułu (około 1/4 małego brokułu)
• 2 czubate łyżeczki musztardy z całymi ziarnami gorczycy
• 2 łyżki oleju roślinnego do skropienia
• 1/2 łyżeczki chili
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz

PRZYGOTOWANIE
    ▶ Piekarnik�rozgrzej�do�230�stopni.�Blachę�wyłóż�papierem�do�pieczenia.
    ▶ Brokuł�bardzo�drobno�posiekaj.
    ▶ �Wszystkie�składniki�przełóż�do�miski,�dopraw�solą�i pieprzem�i wyrób� 
na�jednolitą�masę. 

    ▶ �Rękoma�zwilżonymi�zimną�wodą�formuj�kulki�wielkości�mandarynki,�następnie�
spłaszcz�je�na�grubość�około�0,5�cm.

    ▶ Ułóż�je�na�blasze.�Skrop�olejem. 
    ▶ Wstaw�do�gorącego�piekarnika�i zapiekaj�około�20�minut,�aż�ładnie�się�przyrumienią.
    ▶ Ostudź�przed�włożeniem�do�pojemnika.

30�minut��������2�porcje��I��najlepszy�w�temperaturze�pokojowej

Krzysztof Bartnik
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� DANIA GŁÓWNE

Jedna porcja: kalorie:  514,9 � |�białko:�45�g�|�tłuszcz:�21�g�|�węglowodany:�29,8�g�|�błonnik:�5,6�g

Burrito  
z kurczakiem
Burrito�to�danie�kuchni�meksykańskiej,�które�możesz�zrobić�samodzielnie�i zabrać� 
ze�sobą�do�pracy�lub�szkoły.�Jego�wykonanie�nie�jest�takie�trudne,�a smaku�w�nim� 
co�niemiara.�Jest�tu�sycący�kurczak,�papryka,�fasola�i ser�żółty.�Wszystko�zapakowane� 
w�tortillę�smakuje�tak,�że�sięgniesz�po�dokładkę. 

• 300 g piersi kurczaka
• 2 placki pszennej tortilli 
• 1 mała papryka czerwona
• 1/2 szklanki czerwonej fasoli
• 2 łyżki startego żółtego sera 
• 2 łyżki oliwy
• 2 łyżki passaty pomidorowej 
• 1 łyżeczka mielonej ostrej papryki
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz

PRZYGOTOWANIE
    ▶ Mięso�umyj�i osusz.�Pokrój�w�drobną�kostkę. 
    ▶ Paprykę�pokrój�na�pół,�usuń�gniazda�nasienne�i pokrój�w�kostkę.
    ▶ Na�patelni�rozgrzej�oliwę�i smaż�na�niej�kurczaka,�aż�całkowicie�zmieni�kolor.
    ▶ �Dodaj�paprykę,�czerwoną�fasolę�i passatę�pomidorową.�Dopraw�solą,�pieprzem�oraz�
ostrą�papryką.�Gotuj�na�średnim�ogniu�około�10�minut.�Często�mieszaj.

    ▶ Piekarnik�rozgrzej�do�180�stopni.
    ▶ �Na�środku�każdej�tortilli�nałóż�porcje�farszu�i posyp�żółtym�serem.�Zawiń�w�kopertę:�
najpierw�złóż�dół�tortilli,�potem�prawą�i następnie�lewą�stronę.�Możesz�użyć�
wykałaczek,�aby�koperta�się�nie�rozłożyła.

    ▶ �Gotowe�burrito�ułóż�na�blasze�wyłożonej�papierem�do�pieczenia.�Wstaw�do�piekarnika�
i piecz�8–10�minut,�aż�tortille�będą�apetycznie�rumiane.

    ▶ Po�ostudzeniu�przełóż�do�pojemniczków�i wstaw�do�lodówki.
    ▶ �Zjedz�następnego�dnia�na�lunch.�Świetnie�smakuje�z sosem�tysiąca�wysp�i kolorową�
sałatą�z pomidorkami�koktajlowymi.�Nie�trzeba�podgrzewać. 

40�minut��������2�porcje��I��najlepszy�w�temperaturze�pokojowej

Krzysztof Bartnik
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� DANIA GŁÓWNE

Jedna porcja: kalorie: 198,2� |�białko:�6,7�g�|�tłuszcz:�10,8�g�|�węglowodany:�14,4�g�|�błonnik:�7,3�g

Kasza bulgur  
z jarmużem i brokułami
Ultrazdrowy�jarmuż,�zdrowy�brokuł,�pyszna�i wartościowa�kasza�w�jednym�pudełku� 
to�pomysł�na�wegański�posiłek�nie�tylko�dla�wegan.�Kasza�bulgur�z tytułowymi�dodatkami�
wygląda�i smakuje�wspaniale.�

• 100 g kaszy bulgur
• 1/2 brokułu
• 2 spore garście świeżego jarmużu
• 2 łyżki oleju roślinnego
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz
 
PRZYGOTOWANIE

    ▶ Ugotuj�kaszę�bulgur�według�przepisu�na�opakowaniu.�
    ▶ Brokuł�podziel�na�małe�różyczki.�Jarmuż�niezbyt�drobno�posiekaj.
    ▶ �Zagotuj�6�szklanek�wody�z płaską�łyżeczką�soli.�Wrzuć�do�niej�brokuł�i jarmuż.� 
Gotuj�4�minuty,�przełóż�na�durszlak,�przepłucz�zimną�wodą�i odcedź.�

    ▶ �Do�miski�wsyp�kaszę�i dodaj�warzywa.�Wlej�olej�i dopraw�solą�i pieprzem.� 
Wymieszaj�i przełóż�do�pudełek.

    ▶ �Zjedz�na�obiad�w�pracy.�Możesz�ją�zjeść�jako�samodzielne�wegańskie�danie� 
lub�dodatek�do�mięsa�lub�ryby.�

15�minut��������2�porcje��I��najlepsza�w�temperaturze�pokojowej

Krzysztof Bartnik
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� SAŁATKI

Jedna porcja: kalorie: 287,7� |�białko:�20,8�g�|�tłuszcz:�9,9�g�|�węglowodany:�23,9�g�|�błonnik:�3,1�g

25�minut��������2�porcje��I��najlepsza�w�temperaturze�pokojowej

Sałatka ziemniaczana  
z wędzonym łososiem
Sałatka�ziemniaczana�z wędzonym�łososiem�to�pyszne�danie,�które�sprawdzi�się�zawsze�
i będzie�smakować�każdemu.�To�pomysł�na�jedzenie�do�pracy,�kolację�czy�przekąskę� 
na�imprezę.�Przepis�jest�łatwy�i dość�szybki.�Do�przygotowania�sałatki�możesz�użyć�
ziemniaków,�które�zostały�z obiadu. 

• 300 g ziemniaków
• 100 g wędzonego łososia
• 2 jajka ugotowane na twardo
• 2 łyżki pora pokrojonego w cienkie plasterki (tylko biała część)
• 2 łyżki posiekanego koperku
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz
 
PRZYGOTOWANIE

    ▶ �Ziemniaki�obierz,�umyj�i pokrój�w kostkę.�Ugotuj�do�miękkości.� 
Odcedź�i odstaw�do�ostygnięcia.

    ▶ Łososia�podziel�na�mniejsze�kawałki.�Jajka�pokrój�w kostkę.
    ▶ Do�ziemniaków�dodaj�łososia,�jajka,�por�i koperek.�Dopraw�solą�i pieprzem.�Wymieszaj.
    ▶ �Sałatkę�zapakuj�do�pojemnika�i wstaw�do�lodówki.�Weź�ze�sobą�następnego�dnia�do�
pracy�i zjedz�w czasie�przerwy�obiadowej.�Sałatka�przyjemnie�smakuje�z sosem�
jogurtowym,�z którym�możesz�wymieszać�ją�wcześniej.

Krzysztof Bartnik
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� SAŁATKI

Jedna porcja: kalorie:  392,8� |�białko:�12,2�g�|�tłuszcz:�19,8�g�|�węglowodany:�40,6�g�|�błonnik:�2,3�g

Sałatka z makaronem orzo,  
pomidorkami i mozzarellą
Świetna�jako�główne�danie�w cieplejsze�dni.�Do�makaronu�dołączyły�pomidorki�
koktajlowe�i włoska�mozzarella.�Świeża�bazylia�nadaje�jej�aromatu�i lekkości.� 
Wszystkie�składniki�tworzą�przyjemną�sałatkę�w sam�raz�na�lunch�do�pracy.�

• 100 g makaronu orzo
• 100 g pomidorków koktajlowych
• 50 g mozzarelli (w dowolnej formie)
• 3 łyżki oliwy
• kilka gałązek świeżej bazylii
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz
 
PRZYGOTOWANIE

    ▶ Makaron�ugotuj�al�dente.�Odcedź�i opłucz�zimną�wodą.�Odstaw.�
    ▶ Pomidorki�przekrój�na�połówki.�Mozzarellę�pokrój�na�małe�kawałki.
    ▶ �Do�miski�przesyp�makaron.�Dodaj�pomidorki,�mozzarellę�i listki�bazylii.� 
Wlej�oliwę�i dopraw�solą�i pieprzem.

    ▶ Wymieszaj�i przełóż�do�pudełka.

15�minut��������2�porcje��I��najlepsza�w�temperaturze�pokojowej

Krzysztof Bartnik
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� SAŁATKI

Sałatka – jedna porcja: kalorie: 286,4  |�białko:�37,7�g�|�tłuszcz:�5,3�|�węglowodany:�18,4�g�|�błonnik:�3,5�g
Sos – jedna porcja: kalorie: 481,2  |�białko:�4,6�g�|�tłuszcz:�50,6�|�węglowodany:�3,5�g�|�błonnik:�0,3�g

Sałatka Cezar  
do pudełka
Sałatka�Cezar�jest�znana�i�lubiana.�Bez�problemu�możesz�zrobić�ją�własnoręcznie�i�zabrać�
ze�sobą�do�pracy�lub�szkoły.�Pamiętaj,�aby�sos�zapakować�do�drugiego�słoiczka�i�skropić�
nim�sałatkę�przed�jedzeniem. 

• 300 g piersi kurczaka
• 2 minisałaty rzymskie
• 1 bułka kajzerka (lub kawałek bagietki)
• 8 pomidorków koktajlowych
• 1 łyżeczka przyprawy do kurczaka

 
PRZYGOTOWANIE

    ▶ Piekarnik�rozgrzej�do�200�stopni.
    ▶ �Pierś�kurczaka�pokrój�na�plastry�o�grubości�około�1�cm.�Posyp�przyprawą� 
do�kurczaka.�Odstaw�na�kilka�minut.

    ▶ Bułkę�pokrój�w�kostkę�o�boku�około�1�cm.
    ▶ �Mięso�ułóż�na�blasze�wyłożonej�papierem�do�pieczenia.�Wstaw�do�piekarnika� 
i�piecz�10�minut. 

    ▶ �Mięso�wyjmij�z�piekarnika,�przewróć�na�drugą�stronę�i�poprzesuwaj,� 
tak�aby�obok�zmieściły�się�kostki�bułki.�Wsyp�je�do�formy�i�wstaw�ponownie� 
do�piekarnika.�Piecz�5�minut,�aż�grzanki�ładnie�się�przyrumienią.

    ▶ �Blachę�wyjmij�z�piekarnika.�Mięso�pokrój�na�kawałki�„na�jeden�kęs”. 
Odstaw�do�ostygnięcia.

    ▶ Wszystkie�składniki�sosu�dokładnie�wymieszaj.
    ▶ Sałatę�pokrój�w�paski.�Pomidorki�pokrój�na�połówki.
    ▶ �Do�pudełek�włóż�porcje�sałaty,�na�niej�rozłóż�kawałki�mięsa� 
i�połówki�pomidorków.�Posyp�parmezanem. 

    ▶ Sos�weź�w�oddzielnym�pojemniku�i�skrop�nim�sałatkę�tuż�przed�jedzeniem. 
 
Możesz�zmniejszyć�kaloryczność�sosu,�zamieniając�majonez�na�gęsty�grecki�jogurt.

25�minut��������2�porcje��I��najlepsze�na�ciepło

sos:
• 4 łyżki majonezu
• 2 łyżki startego parmezanu
• 2 łyżeczki musztardy miodowej
• 1 łyżeczka świeżo zmielonego  
czarnego pieprzu
do podania:  
2 łyżki startego parmezanu

Krzysztof Bartnik



Zapraszam po więcej!

     
     

Jeśli przepisy Ci się podobają, kliknij i kup, by już za kilka minut
mieć je wszystkie i już jutro nastawić zdrową kiszonkę.

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

Obejrzałaś właśnie 29 stron “Zdrowie z pudełka”... 
Cały ebook ma ich aż 213!

https://sklep.mniammniam.com/pudelka-pelne-zdrowia-ebook
https://sklep.mniammniam.com/pudelka-pelne-zdrowia-ebook

