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PRZEPISY OPRACOWANE I STWORZONE NA PODSTAWIE POTRZEB

PODOPIECZNYCH, KTÓRZY OSIĄGNĘLI SUKCES ZMIENIAJĄC SWÓJ TRYB ŻYCIA.



Witam Was serdecznie. Jeśli teraz to czytacie
to znak, że postanowiliście sięgnąć po ten
smaczny ebook a to dalej oznacza, 
iż obchodzi Was temat zdrowia i to zapewne
nie tylko własnego ale także rodziny czy
najbliższych osób. Dobrze trafiliście. 
  Ponad 20 lat temu byłem młodym facetem,
właśnie wstępowałem w związek małżeński 
i lada moment na świat miała przyjść nasza
córka. Ja przy wzroście 182 cm przekroczyłem
wagę 110kg i to już zaczynało mocno
przekładać się na moje zdrowie. 
Początki nadciśnienia jak również cukrzycy.
Te choroby współistniejące nieodzownie
wręcz towarzyszą otyłości. Córka okazała się
od pierwszego dnia życia dzieckiem
żywiołowym pełnym energii. A ojciec? 
  Ojciec sapał jak wchodził w bloku na wyższe
piętra, zacierał się przy zwykłym chodzeniu 
w gorące dni a zgagi czy inne niestrawności
były na porządku dziennym. 
Powiedziałem dosyć. Chcę zobaczyć jak córka
wychodzi za mąż, chcę dożyć wnuków, chcę
żyć na 100% cokolwiek to znaczy (wtedy
jeszcze nie wiedziałem). 
  Mijały dni, tygodnie, miesiące i lata. 
Uczyłem się, czytałem, zgłębiałem wiedzę.
Sprawdzałem dosłownie wszystkie produkty
jakie zalegają na półkach sklepowych,
uczyłem się jak działają na organizm 
w różnych połączeniach. Ponad dekadę
zajęło mi manewrowanie jedzeniem i
ćwiczeniami tak by skóra po dużym spadku
wagi nie wisiała a była cały czas sukcesywnie
odżywiania dzięki czemu miała budulec do
tego by mieć czas się uelastyczniać.                                                                                            

  Byłem pierwszym żywym eksperymentem
czy to prawda, że jesteśmy tym co jemy.       
 Udało się. Po utracie 30kg wagi stan skóry
był wręcz idealny. 
  Od bębna doszedłem do tzw. sześciopaka
na brzuchu czyli mówiąc potocznie kraty z
widocznych mięśni. To był szał. Zaczęło się.
Następna w kolejce na sprawdzenie mojego
świeżo ułożonego systemu była żona Kasia.      
Po ciąży w której przybrała grubo ponad
20kg także udało mi się sprawić, że wróciła
do stanu sprzed ciąży a zaraz potem
osiągnęła życiową formę. 
  Następnie razem wspierany przez jej talent
kulinarny zaczęliśmy totalnie demolować
obowiązujące w polskim społeczeństwie
standardy. W ruch poszły produkty
dosłownie z całego świata. 
  Dzisiaj po tym całym okresie życia składam
na Wasze ręce pierwszy profesjonalny zbiór
przepisów na wszelakie okazje. Myślę, że
każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.
Zarówno mięsożercy jak i wegetarianie.
Miłośnicy słodkości jak również innych
smaków a smaków znajdziecie całą bajeczną
karuzelę. Tylko korzystać. 
  Wy już nie musicie szukać samodzielnej
drogi 20 lat, oddaję Wam sprawdzone
warianty byście nie tracili czasu dostając
same konkrety. 
  Zatem, jedzcie, smakujcie i cieszcie się
zdrowiem długie lata. 

„JEDZCIE, SMAKUJCIE I CIESZCIE SIĘ ZDROWIEM DŁUGIE LATA”

STRONA: 
Dietanakażdycel.pl

FACEBOOK:
Czarny Furiat

INSTAGRAM: 
@czarnyfuriatofficial
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ZNAJDŹ MNIE TUTAJ

Czarny Furiat



SPIS TREŚCI  



SPIS TREŚCI  





1.Rozpuść sodę w occie.
2.Wymieszaj suche składniki.
3.W oddzielnej misce zmiksuj mokre składniki z
bananem. 
4.Wymieszaj masy: suchą i mokrą.
5.Wmieszaj w masę maliny.
6.Rozłóż do 5 foremek.
7.Piecz w piekarniku w 180 stopniach przez ok.
30 minut.

Truskawki 240,0 g
Napój sojowy naturalny bio 125,0 g
Płatki owsiane 110,0 g
Ksylitol 98,0 g
Mąka migdałowa 50,0 g
Wiórki kokosowe 18,0 g
Masło orzechowe 15,0 g
Soda oczyszczona 3,0 g
Ocet jabłkowy z dojrzałych jabłek 3,0 g

k: 1417,7  b:36  t:55  w:176,1 

SKŁADNIKI  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Babeczki z truskawkami  
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Kaszę wypłukać i ugotować w lekko osolonej wodzie.
Bakłażana umyć, przekroić na pół, wydrążyć środek. 
Posypać go obficie solą (zostawić odrobinę do doprawienia
farszu), odstawić na kwadrans i opłukać w wodzie. 
Na patelni zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek, dodać
i usmażyć zmieloną pierś z indyka (lub pokrojoną w drobną
kostkę). 
Całość przyprawić solą, pieprzem, oregano. 
Dodać startą marchewkę, wydrążony miąższ z bakłażana,
kukurydzę. Wymieszać. 
Wrzucić ugotowaną kaszę jaglaną, dodać serek śmietankowy i
wszystko wymieszać. 
Bakłażana wypełnić farszem z patelni. Piec w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni ok 25 minut.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Cebula 100 g
Czosnek 2.5 g
Pierś z indyka 70 g
Kasza jaglana 40 g 
Marchew 22.5 g 
Kukurydza konserwowa
45 g 
Serek kanapkowy (np.
śmietankowy) 25 g 
Pieprz czarny 0.3 g 
Oregano suszone 4 g 
Bakłażan 240 g

Furiacki bakłażan

k:646,4  b:36,7  t:40,6  w:30,4

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  
k-kalorie  
b-białko
t-tłuszcze
w-węglowodany





Cebulę i pieczarki drobno pokroić i usmażyć na oliwie.
Następnie dodać mięso mielone i smażyć ok 5-7 minut.
Doprawić przyprawami do smaku.
Bakłażana przekroić na pół, oprószyć lekko solą i poczekać aż
puści soki, po czym go opłukać. 
Wydrążyć łyżką miąższ. Do usmażonego mięsa dodać
pomidory (wcześniej zalać je wrzątkiem i pozbawić skórki) i
dusić do momentu aż woda z pomidorów lekko odparuje. 
Następnie wypełnić bakłażany farszem i wstawić do
rozgrzanego na 180 stopni piekarnika. 
Piec ok 40 minut .

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Bakłażan 240 g 
Pieczarki 120 g
Cebula 100 g 
Mięso mielone wołowe 100 g 
Pomidor 340 g 
Oliwa z oliwek 5 g 
Sól 0.3 g 
Pieprz czarny 0.3 g 
Papryka słodka w proszku 0.3 g 
Majeranek suszony szczypta 0.5 g

Ugotuj kaszę w lekko osolonej wodzie. 
Podsmaż czosnek przeciśnięty przez praskę. Po chwili dodaj
pokrojone pieczarki. Dopraw do smaku.
Wymieszaj kaszę z farszem pieczarkowym i koncentratem.
Dopraw przyprawami. 
Przekrój bakłażana na pół, wydrąż część miąższu, tak by
zmieścił się farsz. Dołóż zawartość patelni. 
Pokrój mozzarellę i posyp wierzch potrawy. 
Piecz w nagrzanym piekarniku przez ok 30 minut w 200
stopniach C.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Bakłażan 400,0 g 
Pieczarka uprawna, świeża 100,0 g
Kasza jaglana 65,0 g 
Ser, mozzarella 60,0 g 
Koncentrat pomidorowy, 30% 50,0 g
Oliwa z oliwek 20,0 g 
Oregano (suszone) 6,0 g 
Czosnek 5,0 g 
Bazylia (suszona) 4,0 g 
Sól biała 2,0 g
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k:500,4  b:26,1  t:27,9  w:42,5 

SKŁADNIKI  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Bakłażan nadziewany mięsem  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

Bakłażan z kaszą jaglaną i cukinią  
SKŁADNIKI  



1. Zmiel nasiona chia. 
2.Ugotuj ryż. 
3.Zmiksuj orzechy z 1/4 szklanki wody. 
4.Zalej ryż "mlekiem" orzechowym. 
5. Wkrój banana do potrawy i posyp cynamonem oraz chia.

Banan 120,0 g 
Ryż brązowy 50,0 g
Orzechy laskowe 15,0 g
Cynamon 5,0 g 
Nasiona chia 5,0 g

Zalej nasiona mlekiem i wstaw na noc do lodówki. 
Następnego dnia zmiksuj banana z masłem
orzechowym i połącz z chia. 
Posiekaj migdały i dodaj z malinami do puddingu.

1.
2.

3.

Napój ryżowy naturalny bio 125,0 g
Banan 120,0 g 
Maliny 30,0 g
Nasiona chia 15,0 g 
Masło orzechowe 15,0 g 
Migdały 15,0 g
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k:420,4 b:7,9 t:12,4 w:62,9

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

k:441,3 b:10,8 t:21,8 w:44,1

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

SKŁADNIKI  

Furiacka ryżanka 

Pudding z chia i bananami



Batata dobrze wyszoruj i przekrój na pół. Piecz ok 40 min. w
180 stopniach w naczyniu żaroodpornym podlanym wodą.  
W międzyczasie podduś mięso na oleju z pokrojoną cebulą i
szpinakiem. Dodaj mozzarellę, dopraw. 
Wyjmij batata, wydrąż część miąższu. 
Wydrążony miąższ wymieszaj z farszem i włóż do batata.

1.

2.

3.
4.

Bataty obierz i pokrój w grube plastry. Wyłóż na blachę do
pieczenia, posyp ziołami i przyprawami oraz podlej wodą na
dnie. 
Piecz z około 20 minut w 180 stopniach, w opcji z
termoobiegiem. 
Jogurt dopraw według uznania i zjedz z gorącymi batatami.

1.

2.

3.
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Bataty 200,0 g 
Woda mineralna niegazowana 125,0 g
Szpinak 50,0 g 
Cebula 50,0 g 
Udziec wołowy mielony 50,0 g 
Ser, mozzarella 45,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g

Furiacki batat z mięsem mielonym

Jogurt naturalny 120,0 g
Pieprz czarny mielony
Bazylia (suszona) 2,0 g
Tymianek 2,0 g Oregano
(suszone) 1,0 g Sól
himalajska 1,0 g

Pieczony batat z dipem

SKŁADNIKI  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

k:521,8 b:24,7 t:26,6 w:38,8 
WARTOŚCI ODŻYWCZE  

k:433,9 b:11,7 t:3,7 w:76,5
WARTOŚCI ODŻYWCZE  



Piekarnik nagrzej do 180 stopni bez termobiegu.
Płatki i słonecznik upraż przez 3 minuty na patelni. Odstaw do
ostudzenia. 
Banany wraz z olejem kokosowym zmiksuj za pomocą
blendera. 
Morele drobno posiekaj. 
Wszystkie składniki wymieszaj i przełóż do formy wyłożonej
papierem do pieczenia (24 x 28). Delikatnie ugnieć. 
Piecz przez 25 minut. Następnie wyjmij i pozostaw do
ostudzenia. 
Krój na batoniki gdy będą już zimne (ma ich być 10).
Przechowuj w lodówce do 5 dni.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Banan 240,0 g
Płatki orkiszowe (pełnoziarniste) 200,0 g 
Jaja kurze całe 112,0 g 
Wiórki kokosowe 70,0 g 
Słonecznik, nasiona, łuskane 50,0 g 
Żurawina suszona 50,0 g 
Miód pszczeli 48,0 g 
Morele, suszone 32,0 g 
Olej kokosowy (stały) 20,0 g 
Nasiona chia 20,0 g
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k:2541,0 b:63,8 t:111,2 w:292,3 

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Batoniki bez dodatku cukru



Rozpuść olej i wymieszaj z owocami. Zmiksuj, tak by otrzymać
pastę owocowa z małymi kawałeczkami owoców. 
Dodaj do blendera ziarna. Miksuj do pasty z małymi
kawałeczkami. 
Przełóż do formy i ciasno ugnieć. Przykryj papierem do
pieczenia i przygnieć czymś ciężkim, by się ciasno zbiło.
Podziel na 5 batoników. 
Przechowuj w lodówce.

1.

2.

3.

4.
5.

Zetrzyj na tarce jabłko i marchew. Zmiel siemię lniane, roztop
olej. 
Rozmieszaj widelcem jajko i dodaj składniki. Odstaw na 30
minut. 
Zagrzej piekarnik do 180 stopni. 
Wyłóż foremkę papierem do pieczenia, przełóż "ciasto" na
batony i ugnieć. 
Piecz ok 40 minut cały czas pilnując ciasta. 
Podziel na 6 batoników. 

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Jabłko 300,0 g 
Marchew 135,0 g
Jaja kurze całe 112,0 g 
Olej kokosowy (stały) 40,0 g
Sezam, nasiona 20,0 g
Migdały w płatkach 20,0 g
Jagody goji (suszone) 16,0 g
Otręby owsiane 14,0 g
Wiórki kokosowe 12,0 g
Len, nasiona 10,0 g

Daktyle, suszone 90,0 g 
Morele, suszone 88,0 g 
Śliwki bez pestek, suszone 70,0 g
Słonecznik, nasiona, łuskane 60,0 g 
Dynia, pestki, łuskane 60,0 g 
Olej kokosowy (stały) 20,0 g

k:1174,6 b:33,3 t:86,2 w:60,5
Na 1 porcję przypadają 2 sztuki.

Marchewkowe love

Owocowe batoniki
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SKŁADNIKI  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

SKŁADNIKI  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  
k:1591,1 b:38,3 t:75,8 w:173,7



Pokrój jabłka i orzechy. 
W blenderze zmiksuj wszystkie składniki, na końcu dodając
pokrojone jabłka i orzechy. 
Możesz dodać też naturalny aromat waniliowy i stewię lub
ksylitol do smaku. 
Uformuj długi baton i piecz w piekarniku w 200 stopniach
przez 30 minut. 
Potnij na kawałki 10 cm długości i przechowuj w lodówce.

1.
2.

3.

4.

5.

Jabłko 300,0 g 
Jaja kurze całe 168,0 g
Płatki owsiane 80,0 g 
Odżywka białkowa (WPC) 40,0 g 
Otręby owsiane 40,0 g 
Otręby żytnie 40,0 g 
Migdały 20,0 g Cynamon 5,0 g
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k:1194,3 b:67,1 t:45,1 w:119,3

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie batony białkowe

Wszystkie składniki wrzucić do blendera/ malaksera. 
Smoothie wypij od razu po przygotowaniu

1.
2.

Pomarańcza 100,0 g 
Napój kokosowy bez cukru 100,0 g
Sok marchwiowy 100,0 g 
Truskawki 70,0 g 
Szpinak 25,0 g

k:165,6 b:5,8 t:2,2 w:28,3

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Odżywcze smoothie
SKŁADNIKI  



Zmiksuj mąkę, jajko, siemię i banana w blenderze. 
Usmaż placuszki na małej ilości tłuszczu. 
Zmiksuj jogurt z dojrzałym kiwi. 
Usmażone placki polej sosem jogurtowym.

1.
2.
3.
4.

Kiwi 150,0 g 
Banan 120,0 g 
Mąka jaglana 100,0 g 
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 100,0 g 
Jaja kurze całe 56,0 g 
Olej kokosowy (stały) 10,0 g 
Len, nasiona 5,0 g

k:839 b:26,4 t:23,6 w:124,0

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Bezglutenowe placuszki jaglane
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SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Placuszki dyniowe



Zmiel siemię lniane. 
Ugotuj kasze (po ugotowaniu powinno wyjść około
600 g kaszy jaglanej i 600 g kaszy gryczanej). 
Nagrzej piekarnik do 180 st. C i posmaruj keksówkę
dowolnym olejem. 
Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki, formując
ciasto.
Przełóż do foremki. 6. Piecz około godziny.

1.
2.

3.

4.

5.

Kasza jaglana 299,0 g 
Kasza gryczana 299,0 g 
Len, nasiona 100,0 g 
Olej kokosowy (stały) 60,0 g
Słonecznik, nasiona, łuskane 30,0 g
Sezam, nasiona 30,0 g 
Miód pszczeli 12,0 g 
Sól biała 12,0 g 
Dynia, pestki, łuskane 10,0 g
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 k:3550,7 b:110,3 t:144,1 w:428,1

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiacki chleb bezglutenowy



Grzyby namocz w ciepłej wodzie 
Kapustę odcedź, posiekaj i wrzuć do garnka. 
Gotuj kapustę pod przykryciem z liśćmi laurowymi i zielem
angielskim około 20 minut. 
Świeżego kurczaka pokrój, dopraw solą, pieprzem oraz
czosnkiem. 
Podsmaż go razem z cebulką na patelni bez dodatku tłuszczu. 
Dodaj pokrojonego kurczaka wędzonego i posiekane grzyby
oraz pokrojoną śliwkę (opcjonalne). 
Gotuj przez 15 minut po dodaniu przecieru pomidorowego.
Dopraw solą, pieprzem i majerankiem. 
Podawaj z kromką chleba graham. 

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Kapusta kwaszona 300,0 g 
Filet z kurczaka (wędzony) 200,0 g
Cebula 100,0 g 
Passata pomidorowa (przecier) 100,0 g 
Mielony filet z piersi kurczaka (bez skóry) 100,0 g 
Chleb żytni 60,0 g 
Grzyby suszone 15,0 g 
Śliwki bez pestek, suszone 14,0 g 
Czosnek 5,0 g 
Majeranek 4,0 g 
Ziele angielskie 3,0 g 
Liść laurowy 2,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g
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Bigos po furiacku
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k:706,8 b:80,9 t:9,9 w:66,0

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  



Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. 
Wymieszaj wiórki ze słodzikiem i mleczkiem
kokosowym (w puszce). 
Uformuj batoniki z masy kokosowej (ok 10, tak
by na 1 porcję przypadały 2 batoniki). 
Polej batoniki masą czekoladowo- kokosową. 
Przechowuj w lodówce.

1.
2.

3.

4.
5.

Mleczko kokosowe (21%) 200,0 g
Czekolada gorzka 102,0 g 
Wiórki kokosowe 96,0 g 
Erytrol / Erytrytol 50,0 g

k:1594,9 b:16,2 t:138,3 w:67,3

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie bounty
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Kaszę ugotuj i zmiksuj na gładką masę. 
Olej kokosowy doprowadź do postaci płynnej. 
Wszystkie składniki wymieszaj i dodaj wiśnie. 
Piecz 35-40 min. w 180st. (sprawdzając patyczkiem, tak by
ciasto było delikatnie wilgotne)

1.
2.
3.
4.

Jaja kurze całe 224,0 g 
Wiśnie bez pestek, mrożone 200,0 g 
Czekolada gorzka 150,0 g 
Olej kokosowy (stały) 150,0 g 
Kasza jaglana 130,0 g 
Mąka gryczana 50,0 g 
Ksylitol 28,0 g

k:3289,2 b:60 t:227,7 w:243,5 

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Brownie z kaszy jaglanej



Komosę ryżową dokładnie opłucz na sitku, najlepiej gorącą
wodą. Dodaj do osolonego lekko wrzątku (w proporcji 2:1- dwa
razy więcej wody niż komosy) i gotuj przez 15 minut. Gdy
będzie miękka, odcedź. 
Natłuść lekko patelnię grillową i ułóż na niej pokrojoną cukinię
i pieczarki (jeśli są małe, to możemy smażyć w całości, dobrym
wyborem będą również grzyby shitake). Smaż na dość dużym
ogniu, po 3 minuty z każdej strony. 
Marchewkę pokrój obieraczką we wstążki. 
Tofu pokrój w kostkę. Na woku rozgrzej połowę oleju i dodaj
tofu. Smaż, od czasu do czasu mieszając, aż będzie lekko
rumiane. 
Wok przetrzyj, rozgrzej pozostały olej, dodaj posiekany czosnek
i połowę szyczypiorku. Jak będą lekko złote, dodaj sos sojowy,
wędzone tofu i wymieszaj. 
Miski napełnij komosą ryżową, dodaj rukolę, pokrojone wąsko
awokado, pomidorki koktajlowe, kiełki, kukurydzę, marchew,
pieczarki, cukinię (lub kabaczek). 
Całość posyp tofu, sezamem i szczypiorkiem, a awokado skrop
cytryną.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Cukinia 200,0 g 
Tofu wędzone 90,0 g 
Awokado 70,0 g 
Pomidory koktajlowe 60,0 g 
Marchew 45,0 g 
Pieczarka uprawna, świeża 40,0 g 
Kukurydza, konserwowa 30,0 g 
Komosa ryżowa (Quinoa), ziarna 28,0 g
Rukola 20,0 g 
Olej rzepakowy 15,0 g 
Sos sojowy ciemny 10,0 g 
Kiełki brokuła 8,0 g 
Sok cytrynowy 6,0 g 
Szczypiorek 5,0 g 
Czosnek 5,0 g 
Sezam, nasiona 5,0 g
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Furiacki wege bowl
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k:627 b:25,8 t:38,2 w:38,9
WARTOŚCI ODŻYWCZE  
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Zalej chia mlekiem, wymieszaj z cynamonem i erytrolem. 
Odstaw na minimum 5 godzi do lodówki, by zgęstniało. 
Dołóż owoce.

1.
2.
3.

Mleko spożywcze, 1,5 % tłuszczu 190,0 g
Banan 120,0 g 
Maliny 120,0 g 
Nasiona chia 20,0 g 
Erytrol / Erytrytol 15,0 g 
Cynamon 3,0 g

k:361,9 b:12,6 t:9,7 w:44,4 
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Pudding chia z malinami
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Wymieszaj mleczko z miodem, 50 ml wody i nasionami chia.
Użyj do przepisu mleczka kokosowego w puszce. 
Odstaw pudding na minimum 5 godzin. Jeśli za bardzo
zgęstnieje, dodaj wody i wymieszaj. 
Pokrój kiwi i wymieszaj z puddingiem.

1.

2.

3.

Kiwi 150,0 g 
Mleczko kokosowe (12%) 80,0 g 
Nasiona chia 30,0 g 
Miód pszczeli 24,0 g

k:407,6 b:7,0 t:19,6 w:40,9

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Pudding chia z kiwi

Mięso podduś na oleju z cebulą i papryką. 
Zalej pomidorami, dodaj fasolę i kukurydzę. 
Dopraw solą, pieprzem i pieprzem cayenne do smaku.

1.
2.
3.

Fasola czerwona w zalewie (konserwowa) 200,0 g 
Pomidory z puszki (krojone) 200,0 g 
Kukurydza, konserwowa 150,0 g 
Papryka czerwona 140,0 g 
Wołowina mielona 100,0 g 
Cebula 100,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g 
Sól biała 1,0 g

k:763,8 b:36,9 t:32,1 w:66,4
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Furiackie chili con carne



Przygotuj bulion zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Pokrój mięso w kostkę i podsmaż na oleju razem z pokrojoną
cebulką. 
Podsmażone mięso zalej 1/3 szklanki bulionu. Dodaj pokrojoną
marchewkę. Gotuj do miękkości razem z zielem angielskim,
listkiem laurowym, solą, pieprzem. 
Zagęść sos mąką i dodaj pokrojony koperek.

1.
2.

3.

4.

Cielęcina, łopatka 100,0 g 
Marchew 90,0 g 
Cebula 50,0 g 
Mąka żytnia (typ 2000, pełnoziarnista) 15,0 g
Kostka rosołowa warzywna 10,0 g 
Koper ogrodowy 8,0 g 
Oliwa z oliwek 5,0 g 
Ziele angielskie 3,0 g 
Liść laurowy 2,0 g 
Sól biała 1,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g

k:263,9 b:23,9 t:9,1 w:18,4 
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Cielęcina w sosie własnym

25   |   CZARNY  FURIAT



26   |   CZARNY  FURIAT

Komosę ugotuj na półmiękko. 
Pieczarki i paprykę pokrój w kosteczkę i podduś na oliwie.
Komosę wymieszaj z pieczarkami i posiekaną pietruszką.
Dopraw. 
Cukinię przekrój, wydrąż środek i włóż przygotowany farsz. 
Zapiecz około 30 minut w 180 stopniach.

1.
2.
3.

4.
5.

Cukinia 300,0 g 
Pieczarka uprawna, świeża 120,0 g
Papryka czerwona 70,0 g 
Komosa ryżowa (Quinoa), ziarna 56,0 g 
Pietruszka, liście 15,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g

k:391,6 b:16,3 t:14,2 w:43,6
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Faszerowana cukinia
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Pokrój drobno cebulę i pomidory, posiekaj szpinak, czosnek
przeciśnij przez praskę, brokuł podziel na różyczki. Ciecierzycę
odsącz z zalewy. 
Podsmaż cebulę i czosnek w odrobinie oleju przez 3 minuty.
Wsyp wszystkie przyprawy, sól, obrany i posiekany imbir, dodaj
pomidory, soczewicę i krem kokosowy (gęsta część mleczka
kokosowego). 
Przykryj i gotuj na małym ogniu przez 15 minut, w razie
potrzeby podlewając wodą, aż soczewica stanie się miękka.
Dodaj brokuły i gotuj przez kolejne 4 minuty. 
Dodaj ciecierzycę, szpinak i sok z cytryny i gotuj jeszcze 3
minuty, aż szpinak lekko zmięknie. 
Podawaj z kleksem jogurtu greckiego i posiekaną świeżą
kolendrą.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Pomidor 240,0 g 
Brokuły 125,0 g 
Ciecierzyca (w zalewie) 120,0 g
Szpinak 50,0 g 
Cebula 50,0 g 
Jogurt grecki 40,0 g 
Mleczko kokosowe (21%) 40,0 g 
Soczewica czerwona, nasiona suche 24,0 g 
Cytryna 20,0 g 
Imbir 10,0 g 
Kolendra (świeża) 10,0 g 
Czosnek 5,0 g 
Kolendra (suszone liście) 2,0 g 
Kurkuma 2,0 g 
Kmin rzymski (kumin) 2,0 g 
Sól biała 0,0 g 
Pieprz cayenne 0,0 g

k:636,5 b:32,1 t:20,0 w:67,6 
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Furiackie wege curry
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Dodatkowo przygotuj pastę curry. 
Ugotuj ryż. 
Pokrój cukinię i tofu w kostkę. Podsmaż cukinię. 
Wymieszaj sos sojowy z cytryną, 1/2 podanej ilości oleju, z
przyprawami. Obtocz tofu w marynacie i przechowaj w
lodówce przez ok 1 godzinę. 
Podsmaż tofu. 
Dodaj na patelnię pastę curry, jogurt, cukinię. Duś przez
chwilę, doprawiając do smaku. 
Podaj z ryżem i posyp posiekaną pietruszką

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Tofu naturalne (fortyfikowane Ca) 180,0 g 
Cukinia 150,0 g 
Ryż brązowy 105,0 g
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 80,0 g 
Oliwa z oliwek 15,0 g 
Pietruszka, liście 12,0 g 
Sos sojowy jasny 10,0 g 
Sok cytrynowy 6,0 g 
Mielona papryka chili 2,0 g 
Imbir mielony 2,0 g 
Czosnek granulowany 2,0 g
Curry 2,0 g

k:857,9 b:46,3 t:35,2 w:91,6
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Rozgrzewające curry z tofu
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Kaszę gotuj do miękkości na mleku z cynamonem. 
Wyłóż do miseczki, dodaj pokrojone i wypestkowane
winogrona. 
Posyp pistacjami.

1.
2.

3.

Mleko spożywcze, 1,5 % tłuszczu 200,0 g
Winogrona 70,0 g 
Kasza jaglana 39,0 g 
Orzechy pistacjowe 9,0 g 
Cynamon 3,0 g

 k:341,4 b:13,2 t:8,7 w:50,5 
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Cynamonowa jaglanka

Ugotuj kaszę. 
Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze.

1.
2.

Brzoskwinia 255,0 g 
Mleko spożywcze, 1,5 % tłuszczu 200,0 g 
Kasza jaglana 50,0 g 
Miód pszczeli 12,0 g 
Kakao 16%, proszek 10,0 g

k:479,7 b:16,5 t:7,1 w:83,7
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Czekoladowa jaglanka z brzoskwinią
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Podgrzej płatki owsiane z małą ilością wody i czekoladą.
Pokrój pomarańczę w drobne cząstki. 
Wymieszaj składniki z jogurtem.

1.
2.
3.

Pomarańcza 200,0 g
Jogurt naturalny 100,0 g
Płatki owsiane 50,0 g
Czekolada gorzka 12,0 g

k:409,1 b:12,2 t:10,9 w:61,7
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Furiacka owsianka



Kaszę wsyp na sitko, przelej wrzątkiem a następnie przepłucz
jeszcze pod bieżącą wodą. 
Przesyp kaszę do garnka i zalej mlekiem. Gotuj do miękkości
przez około 10 minut, aż wchłonie cały płyn. 
Ugotowaną kaszę przełóż do malaksera, dodaj miód, banana,
kakao i masło orzechowe. 
Dokładnie zmiksuj, aż masa będzie gładka, dodając mleko aż
do uzyskania odpowiedniej konsystencji. 
Wyłóż do miseczek, udekoruj uprażonymi orzechami
laskowymi.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ugotuj płatki na mleku z dodatkiem czekolady. 
Wyłóż do miseczki polej syropem klonowym. 
Dołóż owoce i orzechy

1.
2.
3.

Napój sojowy naturalny bio 200,0 g 
Maliny 60,0 g 
Płatki owsiane 40,0 g 
Orzechy włoskie 15,0 g 
Czekolada gorzka 12,0 g 
Syrop klonowy 10,0 g

k:452,2 b:14,5 t:19,4 w:47,2
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Czekoladowa owsianka z malinami

Mleko spożywcze, 1,5 % tłuszczu 250,0 g 
Banan 120,0 g 
Kasza jaglana 91,0 g 
Miód pszczeli 36,0 g 
Orzechy laskowe 30,0 g 
Masło orzechowe 15,0 g 
Kakao (proszek 11%) 15,0 g

k:1016,4 b:30,00 t:34,9 w:134,6
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Budyń z kaszy jaglanej
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Furiacki omlet z czekoladą
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Mięso i warzywa pokrój w paski. 
Podsmaż mięso na oleju z porem, gdy będzie rumiane dodaj
warzywa i obsmażaj maksymalnie 3 minuty. 
Dopraw danie przyprawami. 
Dodaj pomidory z puszki, gdy sos zacznie wrzeć zdejmij z
palnika.

1.
2.

3.
4.

Pomidory z puszki (całe bez skóry) 200,0 g
Cukinia 150,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 100,0 g 
Por 70,0 g 
Marchew 45,0 g 
Pietruszka, korzeń 25,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Kurkuma 2,0 g 
Cynamon 2,0 g 
Tymianek 1,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g 
Sól biała 1,0 g
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Chińczyk po furiacku

k:309,4 b:28,0 t:12,5 w:17,4
WARTOŚCI ODŻYWCZE  
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Zrób grzanki z chleba. 
Posiekaj drobno papryczkę chilli. Podana ilość jest
orientacyjna, użyj wg własnego gustu. 
Przeciśnij przez praskę czosnek. 
Podsmaż na oleju czosnek, dodaj po chwili papryczkę. 
Wlej na patelnię pomidory z puszki i wbij jajka. Usmaż.
 Dopraw solą i pieprzem. 
Zetrzyj ser mozzarella i posyp posiekanym szczypiorkiem.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Pomidory z puszki (krojone) 200,0 g 
Jaja kurze całe 112,0 g 
Chleb żytni razowy 60,0 g
Ser, mozzarella 30,0 g 
Papryczka ostra (chili) 20,0 g 
Czosnek 5,0 g 
Oliwa z oliwek 5,0 g 
Szczypiorek 5,0 g

k:463,6 b:27,3 t:22,2 w:36,2 
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Jajka sadzone na ostro

Rybę dopraw i polej oliwą i obłóż plastrami cytryny, a
następnie wyłóż do naczynia żaroodpornego. 
Pora pokrój i dodaj do ryby. Całość piecz około 30 minut w 180
stopniach. 
Kaszę ugotuj do miękkości, dodaj przecier i dopraw solą.
Brokuła ugotuj na parze. 
Podaj rybę ugotowaną kaszą i brokułem, posypanymi
pestkami dyni.

1.

2.

3.
4.
5.

Brokuły 150,0 g 
Por 140,0 g 
Dorsz, świeży, filety bez skóry 100,0 g
Kasza jaglana 65,0 g 
Cytryna 40,0 g 
Koncentrat pomidorowy, 30% 25,0 g
Oliwa z oliwek 15,0 g 
Dynia, pestki, łuskane 10,0 g 
Bazylia (suszona) 4,0 g 
Sól biała 2,0 g

SKŁADNIKI  
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Duszony dorsz 
k:23,6 b:36,0 t:23,4 w:61,3 
WARTOŚCI ODŻYWCZE  
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Rybę skrop sokiem z cytryny, oliwą i dopraw. 
Rozłóż dwa płaty folii aluminiowej na każdej połóż rybę i obłóż
ją pokrojonymi warzywami. Dopraw i szczelnie zawiń w folię.
Piecz w piekarniku około 40 minut.

1.
2.

3.

Dorsz, świeży, filety bez skóry 200,0 g
Bataty 100,0 g 
Brokuły, mrożone 100,0 g 
Groszek zielony, mrożony 75,0 g
Marchew 45,0 g 
Oliwa z oliwek 20,0 g 
Sok cytrynowy 3,0 g

k:510,4 b:42,6 t:21,3 w:29,9
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Pieczony dorsz

Rybę dopraw według uznania.
Jarzyny umyj, obierz i zetrzyj na grubych oczkach. Dodaj olej,
passatę i dopraw. 
Plastry ryby ułóż w naczyniu żaroodpornym warstwami na
zmianę z warzywami. 
Piecz w piekarniku, przykryte folią około 40 minut. 
Ugotuj ryż i zjedz z rybą w warzywach.

1.
2.

3.

4.
5.

Dorsz, świeży, filety bez skóry 200,0 g 
Por 140,0 g 
Ryż brązowy 105,0 g 
Passata pomidorowa (przecier) 100,0 g
Marchew 90,0 g 
Seler korzeniowy 60,0 g 
Pietruszka, korzeń 50,0 g 
Oliwa z oliwek 20,0 g 
Pieprz czarny mielony 2,0 g 
Sól himalajska 1,0 g

k:835,0 b:48,1 t:22,6 w:101,8

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Jarzynowy dorsz



 Dorsza posmaruj pesto, dopraw solą, zawiń w folię
aluminiową i upiecz w piekarniku (około 30 minut w 180
stopniach) 
Fasolkę groszek ugotuj w lekko osolonej wodzie. 
Kaszę ugotuj z dodatkiem kurkumy. 
Rybę zjedz z fasolką, groszkiem i kaszą.

1.

2.
3.
4.

Dorsz, świeży, filety bez skóry 200,0 g
Fasola szparagowa 180,0 g 
Groszek zielony, mrożony 150,0 g 
Kasza jaglana 104,0 g 
Pesto zielone z bazylii 40,0 g 
Pieprz czarny mielony 2,0 g 
Kurkuma 2,0 g 
Sól himalajska 2,0 g

k:851,1 b:59,9 t:19,3 w:99,8
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Dorsz z fasolką

37   |   CZARNY  FURIAT





39   |   CZARNY  FURIAT

Olej wymieszaj z sokiem z cytryny i przyprawami. 
Obierz cukinię na podłużne i cienkie plastry, a następnie zawiń
je w rybę. 
Rozłóż zalewę tłuszczową na filet i smaż na patelni już bez
tłuszczu. 
Wyłóż talerz szpinakiem i połóż na niego rybę. 
Rozsmaruj pesto na potrawie.

1.
2.

3.

4.
5.

Cukinia 100,0 g
Dorsz, świeży, filety bez skóry 100,0 g 
Szpinak 25,0 g 
Pesto zielone z bazylii 20,0 g 
Sok cytrynowy 6,0 g 
Oliwa z oliwek 5,0 g 
Bazylia (suszona) 4,0 g 
Sól biała 1,0 g

k:222,0 b:20,1 t:13,0 w:4,7
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Zielony dorsz
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 Pokrój cebulę w kostkę, posiekaj szpinak. 
Na małej ilości oleju podduś szpinak i cebulę. 
Do mięsa dodaj "farszu" z patelni i dopraw ulubionymi ziołami
np. czubricą zieloną i ostrą papryką. Wymieszaj dokładnie. 
Uformuj i smaż małe kotleciki na beztłuszczowej patelni.
Kapustę posiekaj, dodaj startą marchew, olej i dopraw. Możesz
też skropić sokiem z cytryny. 
Kaszę ugotuj do miękkości. 
Zjedz mięso z kaszą i surówką.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Kapusta biała 165,0 g 
Mielony filet z piersi kurczaka (bez
skóry) 150,0 g 
Cebula 100,0 g 
Kasza gryczana 91,0 g 
Marchew 90,0 g 
Szpinak 50,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Koper ogrodowy 16,0 g

k:806,5 b:52,1 t:27,9 w:76,5
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Furiackie kotleciki drobiowe
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 Pierś z kurczaka delikatnie rozbij, posmaruj olejem, połóż na
niej pomidory i por. Dopraw i zawiń roladki. 
Piecz w 180 stopniach około 30 minut. 
Ryż ugotuj i dopraw. 
Buraki dokładnie umyj, pokrój w plastry, dopraw, skrop sokiem
z cytryny i olejem i piecz około 30 minut. 
Wszystko razem wyłóż na talerz.

1.

2.
3.
4.

5.

Burak 300,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 200,0 g
Ryż brązowy 150,0 g 
Por 140,0 g 
Suszone pomidory 14,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Sok cytrynowy 3,0 g

k:992,1 b:64,1 t:16,6 w:134,5
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Drobiowe roladki z pieczonym burakiem



Mięso lekko rozbij, dopraw. Na środku ułóż pomidory
suszone, oliwki i mozarellę. Zawiń roladki. 
Upiecz około 25 minut. 
Ryż ugotuj i dopraw delikatnie kurkumą. 
Sałatę porwij, wymieszaj z pomidorkami i polej
sosem z oliwy, soku z cytryny z odrobiną wody.

1.

2.
3.
4.

Pomidory koktajlowe 280,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 200,0 g 
Sałata lodowa 200,0 g
Ryż brązowy 165,0 g 
Ser, mozzarella 30,0 g 
Suszone pomidory 28,0 g 
Oliwa z oliwek 20,0 g 
Oliwki czarne 15,0 g 
Kurkuma 2,0 g

k:1178,5 b:70,6 t:33,7 w:138,1

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Roladki z ryżem
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 Mięso lekko rozbij, dopraw. Na środku ułóż pomidory suszone,
oliwki i mozarellę. Zawiń roladki. 
Upiecz około 25 minut. 
Ziemniaki pokrój w łódeczki, oprósz przyprawami i upiecz w
piekarniku. 
Sałatę porwij, wymieszaj z jogurtem i dopraw.

1.

2.
3.

4.

Ziemniaki 280,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 200,0 g
Sałata 100,0 g 
Jogurt naturalny 80,0 g 
Ser, mozzarella 30,0 g 
Suszone pomidory 28,0 g 
Oliwki czarne 15,0 g 
Pieprz czarny mielony 2,0 g 
Sól biała 1,0 g

k:646,3 b:64,4 t:12,6 w:67,1

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie roladki
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Wszystkie składniki (oprócz batatów) pokrój w kostkę i w
dowolnej kolejności nadziewaj na długą wykałaczkę. 
Skrop sosem sojowym, sokiem z cytryny i dopraw ulubionymi
ziołami. Podlej wodą i duś do miękkości w piekarniku w 180
stopniach. 
Bataty dokładnie wyszoruj, pokrój w grube plastry, dopraw do
smaku i piecz do miękkości w 180 stopniach, około 20 minut.
Zjedz z szaszłykami. 
Awokado rozgnieć z sokiem z cytryny i powstały dip podaj
obok szaszłyków.

1.

2.

3.

4.

Bataty 400,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 200,0 g 
Pomidory koktajlowe 200,0 g 
Awokado 140,0 g 
Papryka zielona 140,0 g 
Cebula 100,0 g 
Sos sojowy jasny 20,0 g 
Sok cytrynowy 6,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g 
Sól biała 1,0 g

k:891,3 b:58,7 t:25,4 w:94,4

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Kolorowe szaszłyki
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Mięso pokrój w kostkę a warzywa w słupki. 
Na oleju zeszklij cebulę i obsmaż marchewkę. Dodaj
przyprawy i pół szklanki wody. 
Dodaj mięso i gotuj przez około 15 - 20 minut.

1.
2.

3.

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 200,0 g
Cebula 50,0 g 
Marchew 45,0 g 
Oliwa z oliwek 20,0 g 
Ziele angielskie 3,0 g 
Liść laurowy 1,0 g 
Majeranek 1,0 g 
Tymianek 1,0 g
Sól biała 1,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g

k:516,4 b:44,7 t:33,4 w:7,8 

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Duszona pierś kurczaka
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Przygotuj pure z dyni. 
Wymieszaj wszystkie składniki razem, dodając sól, proszek do
pieczenia i cukier wanilinowy. 
Wypełnij silikonowe foremki do muffinek powstałą masą.
Piecz w temperaturze 180 stopni przez ok 35 minut.

1.
2.

3.
4.

Dynia 400,0 g 
Mąka żytnia (typ 2000, pełnoziarnista) 150,0 g
Jaja kurze całe 56,0 g 
Ksylitol 42,0 g 
Mąka migdałowa 25,0 g 
Cynamon 5,0 g 
Proszek do pieczenia 4,5 g
 Cukier wanilinowy 4,0 g 
Sól biała 1,0 g

k:961,9 b:34,4 t:22,8 w:134,8

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Żytnie muffiny z dynią





Papryka czerwona 140,0 g 
Jaja kurze całe 56,0 g 
Mięso wołowe (świeżo mielone z polędwicy) 50,0 g 
Cebula 50,0 g 
Kasza jęczmienna, pęczak 45,0 g 
Koncentrat pomidorowy, 30% 13,0 g 
Bułka tarta 8,0 g 
Pietruszka, liście 6,0 g 
Czosnek 5,0 g
Oliwa z oliwek 5,0 g

49   |   CZARNY  FURIAT

Obsmaż zmielone mięso z pokrojoną cebulką na małej ilości
tłuszczu. 
Mięso wymieszaj z pozostałymi składnikami (oprócz papryki). 
Wypełnij paprykę farszem i piecz ok 20 minut w temperaturze
160 stopni na termoobiegu.

1.

2.
3.

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

Faszerowana papryka z wołowiną
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Kaszę wypłukać i ugotować w lekko osolonej wodzie.
Bakłażana umyć, przekroić na pół, wydrążyć środek. 
Posypać go obficie solą (zostawić odrobinę do doprawienia
farszu), odstawić na kwadrans i opłukać w wodzie. 
Na patelni zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek, dodać
i usmażyć zmieloną pierś z indyka (lub pokrojoną w drobną
kostkę). 
Całość przyprawić solą, pieprzem, oregano. 
Dodać startą marchewkę, wydrążony miąższ z bakłażana,
kukurydzę. Wymieszać. 
Wrzucić ugotowaną kaszę jaglaną, dodać serek śmietankowy i
wszystko wymieszać. 
Bakłażana wypełnić farszem z patelni. Piec w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni ok 25 minut.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Cebula 100 g
Czosnek 2.5 g
Pierś z indyka 70 g
Kasza jaglana 40 g 
Marchew 22.5 g 
Kukurydza konserwowa
45 g 
Serek kanapkowy (np.
śmietankowy) 25 g 
Pieprz czarny 0.3 g 
Oregano suszone 4 g 
Bakłażan 240 g

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

Ziemniaki faszerowane mięsem

k:850,7 b:82,2 t:15,5 w:88
WARTOŚCI ODŻYWCZE  



Kaszę wypłukać i ugotować w lekko osolonej wodzie.
Bakłażana umyć, przekroić na pół, wydrążyć środek. 
Posypać go obficie solą (zostawić odrobinę do doprawienia
farszu), odstawić na kwadrans i opłukać w wodzie. 
Na patelni zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek, dodać
i usmażyć zmieloną pierś z indyka (lub pokrojoną w drobną
kostkę). 
Całość przyprawić solą, pieprzem, oregano. 
Dodać startą marchewkę, wydrążony miąższ z bakłażana,
kukurydzę. Wymieszać. 
Wrzucić ugotowaną kaszę jaglaną, dodać serek śmietankowy i
wszystko wymieszać. 
Bakłażana wypełnić farszem z patelni. Piec w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni ok 25 minut.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Cebula 100 g
Czosnek 2.5 g
Pierś z indyka 70 g
Kasza jaglana 40 g 
Marchew 22.5 g 
Kukurydza konserwowa
45 g 
Serek kanapkowy (np.
śmietankowy) 25 g 
Pieprz czarny 0.3 g 
Oregano suszone 4 g 
Bakłażan 240 g

k:309,3 b:8,4 t:16,5 w:23,2

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie frytki
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 Odżywkę WPC rozpuść w wodzie i zblenduj z resztą
składników na gładką masę. 
Upiecz gofry w gofrownicy. 
Gotowe gofry podawaj ze świeżymi owocami i masłem
migdałowym.

1.

2.
3.

Mandarynki 80,0 g 
Woda 75,0 g 
Jaja kurze całe 56,0 g 
Banan 50,0 g 
Maliny 30,0 g 
Mąka owsiana (pełnoziarnista) 30,0 g
Masło migdałowe prażone 15,0 g
Odżywka białkowa (WPC) 15,0 g
Cynamon 5,0 g

k:459,7 b:22,0 t:18,9 w:45,0
SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  
Gofry białkowe

Dynia 200,0 g 
Figi świeże 140,0 g 
Mleko spożywcze, 1,5 % tłuszczu 125,0 g
Mąka owsiana (pełnoziarnista) 105,0 g 
Jaja kurze całe 56,0 g 
Borówki amerykańskie 50,0 g 
Olej kokosowy (płynny) 20,0 g 
Ksylitol 14,0 g
Wiórki kokosowe 6,0 g 
Proszek do pieczenia 3,0 g
 Cynamon 2,0 g 
Sól biała 1,0 g

SKŁADNIKI  
Gofry dyniowe

Przygotuj puree z dyni: usuń miąższ i obierz ze skórki (jeśli używasz odmiany hakkaido nie
musisz obierać skórki, ponieważ jest jadalna) i piecz w piekarniku nagrzanym do 200
stopni przez ok. 40 min. lub dłużej/krócej do miękkości. Zmiksuj blenderem na gładką
masę. 
Wymieszaj proszek do pieczenia, mąkę owsianą, sól i cynamon. 
W drugiej miseczce zmiksuj jajka, puree z dyni, mleko, roztopiony tłuszcz i ksylitol. Połącz
ze składnikami sypkimi i odstaw na 15 minut, żeby ciasto napęczniało. Smaż w rozgrzanej
gofrownicy 5 minut każdą partię. 
Podawaj posypane wiórkami kokosowymi, figami i borówkami amerykańskimi. 
Z przepisu powinny wyjść 4 gofry (2 partie).

1.

2.
3.

4.
5.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

k:977,5 b:28,2 t:39,7 w:120,9
WARTOŚCI ODŻYWCZE  
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Ugotuj ryż. 
Na rozgrzanej oliwie podsmaż cebulę (1/2 ilości) pokrojoną w kostkę. 
Wymieszaj cebulę z mięsem, ryżem i przyprawami wg. uznania. 
Wytnij głąb z kapusty i ugotuj ją. Po ugotowaniu nie wylewaj wody. 
Zdejmij liście z ugotowanej kapusty i zawiń w nie farsz ryżowo- mięsny. 
Dno garnka wyłóż kilkoma liśćmi kapusty i ułóż gołąbki. 
Zalej gołąbki połową wody, w której gotowała się kapusta. 
Gotuj gołąbki ok. godziny do momentu aż kapusta zmięknie. 
Na rozgrzanej oliwie zeszklij cebulę, dodaj przecieru i podlej resztą wody, w której
gotowała się wcześniej kapusta. 
Sos pomidorowy dopraw do smaku i wymieszaj z posiekanym koperkiem. 
Gotowe gołąbki polej sosem pomidorowym.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Kapusta włoska 605,0 g 
Cebula 100,0 g 
Mielony filet z piersi kurczaka (bez skóry) 100,0 g 
Ryż brązowy 90,0 g 
Koncentrat pomidorowy, 30% 75,0 g 
Koper ogrodowy 32,0 g 
Oliwa z oliwek 20,0 g

k:977,4 b:55,4 t:28,3 w:109,3 

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie gołąbki

 Cebulę pokrój drobno i podsmaż na oliwie z tymiankiem.
Dodaj pomidory z puszki. 
Mięso pokrój w kostkę, dopraw solą i pieprzem i włóż do sosu
pomidorowego. 
Gotuj około 20 - 25 minut.

1.

2.

3.

Pomidory z puszki (krojone) 200,0 g
Mięso z udźca indyka, bez skóry 100,0 g
Cebula 100,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Tymianek 1,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g 
Sól himalajska 1,0 g

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

Pomidorowy indyk

k:263 b:22,6 t:13,7 w:11,7
WARTOŚCI ODŻYWCZE  
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Kaszę ugotuj na wodzie do miękkości, pod koniec gotowania
wrzuć pokrojonego w drobną kostkę banana. 
Arbuza wypestkuj i pokrój w kostkę. 
Kaszę wyłóż do miski, dodaj arbuza i płatki migdałów.

1.

2.
3.

Arbuz 150,0 g 
Banan 120,0 g 
Kasza jaglana 52,0 g 
Migdały w płatkach 10,0 g

k:410,4 b:9,7 t:7,3 w:74,8 

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Arbuzowa jaglanka z bananem

Jajka ugotuj i przekrój na połówki. 
Wyjmij żółtka i rozgnieć widelcem razem z awokado, sokiem
z cytryny i ulubionymi przyprawami. 
Wymieszaj pastę ze szczypiorkiem. 
Farsz włóż w białka.

1.
2.

3.
4.

Jaja kurze całe 112,0 g
Awokado 70,0 g
Szczypiorek 10,0 g 
Sok cytrynowy 6,0 g

k:280,4 b:15,8 t:21,7 w:4,1

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie jajka z awokado



 Ugotowane na twardo jajka przekrój na pół i wyjmij żółtka.
Żółtka zmiksuj z suszonymi pomidorami. 
Faszeruj jajka i udekoruj migdałami, sardynkami i kaparami. 
Posyp pietruszką i bazylią.

1.
2.
3.
4.

Jaja kurze całe 224,0 g 
Suszone pomidory (w oleju z ziołami, odsączone) 150,0 g 
Sardynka w oleju 50,0 g 
Migdały w płatkach 10,0 g 
Kapary 10,0 g 
Pietruszka, liście 6,0 g Bazylia (świeża) 5,0 g

k:809,5 b:50,5 t:55,2 w:23,0

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Jajka z pastą z suszonych pomidorów

55   |   CZARNY  FURIAT



56   |   CZARNY  FURIAT

 Ugotuj jajko na twardo. 
Ugotuj pierś z kurczaka. 
Rozdrobnij kurczaka i jajko, wymieszaj razem i dodaj
posiekaną bazylię. Dopraw. 
Chleb posmaruj masłem, nałóż pastę z kurczaka i kiełki. 
Zjedz z pokrojonym pomidorem.

1.
2.
3.

4.
5.

Chleb żytni razowy 180,0 g 
Pomidor 120,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 100,0 g 
Jaja kurze całe 56,0 g 
Kiełki brokuła 16,0 g 
Masło ekstra 5,0 g 
Bazylia (świeża) 4,0 g 
Pieprz czarny mielony 2,0 g 
Sól himalajska 1,0 g

k:424,7 b:8,4 t:22,8 w:42,2

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Kanapki z bazyliową pastą

 Seler zetrzyj na tarce, dodaj mięso, jajko. Wymieszaj i dopraw
do smaku. 
Smaż małe kotlety na beztłuszczowej patelni. 
Ryż ugotuj według przepisu na opakowaniu. 
Szparagi ugotuj na parze. 
Na talerzu wyłóż szpinak, dodaj pokrojonego w grube plastry
ogórka i kawałki szparagów. Dodaj suszone pomidory i
dopraw olejem. 
Kotlety zjedz z ryżem i sałatką.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Mielony filet z piersi kurczaka (bez skóry) 200,0 g
Seler korzeniowy 120,0 g 
Szparagi 120,0 g 
Ryż brązowy 105,0 g 
Jaja kurze całe 56,0 g 
Ogórek 40,0 g 
Suszone pomidory 28,0 g 
Szpinak 25,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

Kotlety z kurczaka ze szparagami
k:994,7 b:68,5 t:34,2 w:91,2
WARTOŚCI ODŻYWCZE  





 Przygotuj bulion zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Pokrój mięso i gotuj w bulionie. 
Dodaj brokuła i czosnek przeciśnięty przez praskę. 
Gotuj do momentu dogotowania mięsa i aż brokuł będzie
miękki. 
Dopraw do smaku. 
Zmiksuj zupę na krem, po wcześniejszym wyciągnięciu mięsa. 
Zupę wymieszaj z mięsem i oliwą. 
Podaj z chlebem.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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Brokuły 250,0 g 
Chleb żytni razowy 120,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 100,0 g 
Kostka rosołowa warzywna 10,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Czosnek 5,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g 
Sól himalajska 1,0 g

k:548,6 b:36,6 t:14,4 w:60,0

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Krem z brokuła



Burak 500,0 g 
Mleczko kokosowe (21%) 400,0 g
Woda 250,0 g 
Kiełki brokuła 24,0 g 
Papryczka ostra (chili) 20,0 g 
Oliwa z oliwek 20,0 g 
Sok z limonki 12,0 g 
Czosnek 10,0 g 
Sól morska 1,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g

k:673,2 b: 25,1 t:14,7 w:92

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Krem z buraka

Buraki oczyść, owiń folią i piecz
przez 60 minut w 200 stopniach.
Ostudzone pokrój na mniejsze
kawałki. 
Przeciśnięty przez praskę czosnek
i posiekane chili zeszklij na oliwie
w garnku z grubym dnem. Dodaj
buraki, smaż chwilę razem, zalej
wodą i mleczkiem kokosowym. 
Gotuj przez 10 minut na wolnym
ogniu, zmiksuj blenderem,
dopraw solą i pieprzem do
smaku i gotuj jeszcze całość
przez 5 minut. 
Podawaj z kiełkami i skropione
limonką.

1.

2.

3.

4.

 W garnku podsmaż czosnek
na oliwie z oliwek. 
W tym samym garnku ugotuj
bulion z kostki rosołowej
razem z pokrojonym mięsem
w kostkę. 
Dodaj do garnka pokrojoną w
kostkę dynię i dopraw wg
uznania. 
Wyjmij mięso i zmiksuj zupę
blenderem na krem. 
Wyłożoną potrawę posyp
pestkami dyni i posiekaną
natką pietruszki. Dodaj mięso i
podaj z pieczywem.

1.

2.

3.

4.

5.

Dynia 200,0 g 
Mięso z udźca indyka, bez skóry
200,0 g 
Chleb pełnoziarnisty z żyta 120,0 g
Dynia, pestki, łuskane 20,0 g
Pietruszka, liście 12,0 g 
Kostka rosołowa warzywna 10,0 g
Czosnek 10,0 g 
Oliwa z oliwek 5,0 g

k:456 b:12,6 t:24,2 w:38,3

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Krem z dyni
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Por, ziemniaki i marchew, obierz, pokrój na mniejsze kawałki,
zalej wodą (250 ml) i gotuj do miękkości. 
Zmiksuj na krem z olejem i dopraw. 
Chleb pokrój w kostkę i podpiecz w piekarniku na grzanki. 
Zupę nalej do talerza, posyp grzankami i pokruszonym feta.

1.

2.
3.
4.

Por 140,0 g 
Ziemniaki 140,0 g 
Chleb żytni razowy 120,0 g 
Ser typu "Feta" 100,0 g
Marchew 90,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g

k:846,5 b:30,9 t:38,8 w:84,7

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Krem z porów
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Pokrój czekoladę w kawałeczki. 
Wymieszaj składniki w blenderze (odłóż połowę
wiórków do obtoczenia). 
Formuj z masy kuleczki i obtocz je w wiórkach. 
Pamiętaj, że jest to przepis na 3 porcje, dlatego
najlepiej jeśli przygotujesz ilość kuleczek, które
rozdzielisz na 3. 
Przechowuj w lodówce.

1.
2.

3.
4.

5.

Płatki owsiane 100,0 g
Wiórki kokosowe 36,0 g
Daktyle, suszone 25,0 g
Woda 20,0 g 
Masło orzechowe 15,0 g
Czekolada gorzka 12,0 g
Kakao (proszek 11%) 5,0 g

k:862,3 b:19,6 t:42,4 w:89,6

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie kuleczki
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Pomidory z puszki (krojone) 200,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 100,0 g 
Pieczarka uprawna, świeża 100,0 g 
Cukinia 100,0 g Cebula 50,0 g 
Marchew 45,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Oregano (suszone) 3,0 g 
Mielona słodka papryka 2,0 g 
Pieprz czarny mielony 2,0 g 
Kurkuma 2,0 g 
Sól himalajska 1,0 g
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Cebulę pokrój drobno i podsmaż na oleju. Dodaj pokrojoną
marchew, cukinię, pieczarki. 
Dopraw słodką papryką, oregano, pieprzem i solą. 
Dodaj filet pokrojony w paski. Dopraw kurkumą. 
Na koniec dodaj pomidory z puszki i gotuj aż zgęstnieje.

1.

2.
3.
4.

k:404,2 b:29,1 t:23 w:16,4

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Kurczak w warzywniaku
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Kurczaka pokrój w kosteczkę,
cebulę w piórka, ananasa w
kostkę. 
Wszystko wyłóż na patelnię,
zalej sokiem, dopraw
pieprzem, solą i chilli. Gotuj
pod przykryciem. 
Skrobię rozprowadź w
wodzie, dodaj ketchup i wlej
całość do sosu. 
Ryż ugotuj i zjedz z sosem.

1.

2.

3.

4.

Sok ananasowy 250,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 200,0 g 
Ryż brązowy 150,0 g 
Ananas, plastry w syropie 120,0 g 
Keczup 30,0 g 
Skrobia ziemniaczana 25,0 g
Cebula dymka 20,0 g 
Mielona papryka chili 2,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g 
Sól himalajska 1,0 g

k:1049,3 b:56,3 t:6,5 w:182,7

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie Hawaje

 Wymieszaj składniki marynaty (sos
sojowy, olej sezamowy, sok z
limonki, sól, pieprz). Pokrojone
wzdłuż filety z kurczaka obtocz w
marynacie i pozostaw na 30 minut. 
Mango obierz i ¾ przełóż do
miksera. Dodaj czosnek, chili, ocet i
zmiksuj. Pozostałe mango pokrój
na kawałki. 
Mięso i mango grilluj na
rozgrzanym grillu lub patelni
grillowej ok. 3 minut z każdej
strony, aż będą rumiane. 
Podaj z sosem chili-mango,
posypane świeżą kolendrą.

1.

2.

3.

4.

Mango 560,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 400,0 g 
Limonka 29,0 g 
Papryczka ostra (chili) 20,0 g
Ocet jabłkowy z dojrzałych jabłek 12,0 g 
Sos sojowy jasny 10,0 g 
Kolendra (świeża) 9,0 g 
Olej sezamowy 6,0 g 
Czosnek 5,0 g 
Sól biała 3,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g

k:869,1 b:90,8 t:13,2 w:94,3

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Kurczak z mango



 Udka z kurczaka włóż do garnka, dopraw i przykryj
pokrojonymi w talarki jabłkami. Duś pod przykryciem około 30
minut. 
Ryż ugotuj do miękkości. 
Kalafiora pokrój na drobne kawałki, dodaj kukurydzę, jogurt i
przyprawy.

1.

2.
3.

Mięso z ud kurczaka, bez skóry 150,0 g
Jabłko 150,0 g 
Kalafior 150,0 g 
Jogurt naturalny (0% tł.) 100,0 g 
Ryż brązowy 50,0 g 
Kukurydza, konserwowa 45,0 g 
Koper ogrodowy 8,0 g 
Pieprz czarny mielony 2,0 g 
Tymianek 2,0 g 
Sól biała 1,0 g

k:581,7 b:41,6 t:11,6 w:70,6
SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Kurczak zapiekany z ryżem

Posiekaj cebulę, przeciśnij czosnek przez praskę. podsmaż na
oleju. Dołóż na patelnię mięso pokrojone w kostkę. 
Pokrój warzywa duś na patelni razem pomidorami, czosnkiem
i cebulą (pomiń pietruszkę). 
Przypraw wg uznania. 
Wyłóż na talerz i posyp posiekaną pietruszką.

1.

2.

3.
4.

Pomidory z puszki (krojone) 400,0 g
Cukinia 150,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 100,0 g 
Papryka czerwona 70,0 g 
Cebula 50,0 g 
Pietruszka, liście 12,0 g 
Olej rzepakowy 10,0 g 
Czosnek 5,0 g

k:329,9 b:29,0 t:12,9 w:22,7

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Drobiowe leczo
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 Mango obierz, odkrój pestkę i zmiksuj wraz z mleczkiem
kokosowym i kurkumą. Skrop sokiem z limonki i wymieszaj. 
Całość przelej do foremek, wbij patyczki i posyp płatkami
migdałów. 
Zamrażaj przez minimum 4 godziny. Po wyjęciu z zamrażarki
zamocz w ciepłej wodzie, żeby lody łatwo odeszły od foremek.

1.

2.

3.

Mango 140,0 g 
Mleczko kokosowe (21%)
60,0 g 
Limonka 29,0 g 
Migdały w płatkach 10,0 g 
Kurkuma 2,0 g

k:288,7 b:4,4 t:18,6 w:27,1

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Wegańskie lody mango
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 Łososia oprósz solą i pieprzem. 
Bataty umyj, osusz i pokrój (w plasterki lub podłużne plasterki).
Rozgrzej piekarnik do 220 stopni i piecz bataty razem z
łososiem przez około 20 minut. 
Kapustę opłucz na sitku. Posiekaj. Dodaj startą marchew oraz
jabłko. Polej oliwą z oliwek i wymieszaj.

1.
2.
3.

4.

Bataty 500,0 g 
Łosoś, świeży 150,0 g
Papryka czerwona 140,0 g 
Kapusta kwaszona 110,0 g
Jabłko 75,0 g 
Marchew 45,0 g 
Oliwa z oliwek 15,0 g

k:982,3 b:41,6 t:36,6 w:103,3
SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Łosoś z batatami

 Przygotuj ratatuj. 
Pomidora sparz wrzątkiem, przelej zimną wodą i zdejmij z niego skórkę. 
Pozostałe warzywa umyj i pozbaw niejadalnych części. Pokrój je w 3-centymetrową kostkę. 
Bakłażana posól i umieść na sicie. 
Po 15 minutach przelej wodą i osusz. 
Pokrojone warzywa wymieszaj z obranymi ząbkami czosnku, oliwkami, kaparami, oliwą 
i przyprawami. 
Przełóż wszystko do brytfanki i wstaw na 15 minut do piekarnika rozgrzanego do 200 st. C. 
Po tym czasie wymieszaj zawartość naczynia, odsuń ratatuj na boki i pomiędzy warzywami
ułóż skropiony sokiem z cytryny oraz doprawiony solą i pieprzem dzwonek łososia. 
Piecz wszystko około 15 minut i po wyjęciu posyp danie listkami bazylii i/lub natki pietruszki.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Łosoś, świeży 200,0 g 
Cukinia 150,0 g 
Papryka czerwona 140,0 g 
Pomidor 120,0 g
Bakłażan 100,0 g 
Cebula 50,0 g 
Oliwki zielone, marynowane,
konserwowe 30,0 g 
Czosnek 15,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Kapary 10,0 g 
Zioła prowansalskie 3,0 g

k:694,0 b:47,9 t:42,5 w:24,6
SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  
Łosoś z warzywami
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Na patelni usmaż mięso w kawałkach na minimalnej ilości
tłuszczu, dodając ulubione przyprawy. 
Obierz cukinię i pokrój ją na cienkie i długie paski. 
Na oddzielnej patelni rozgrzej oliwę i krótko podsmaż na niej
czosnek, tak by się nie przypalił, a następnie podduś cukinię,
do czasu aż zmięknie. 
Na samym końcu dopraw do smaku. 
"Makaron" z cukinii wyłóż do miseczki, dodaj mięso, pokrojone
pomidorki, rzodkiewkę i posiekany koperek.

1.

2.
3.

4.
5.

Cukinia 300,0 g 
Pomidory koktajlowe 100,0 g 
Wołowina, polędwica 100,0 g
Rzodkiewka 45,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Koper ogrodowy 8,0 g 
Czosnek 5,0 g

k:289 b:25,6 t:14,1 w:11,8

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Wołowina z cukinią





Jaja kurze całe 168,0 g 
Pomidory koktajlowe 120,0 g 
Cukinia 100,0 g 
Papryka czerwona 40,0 g 
Ser typu "Feta" 25,0 g 
Bazylia (świeża) 5,0 g 
Czosnek 2,5 g 
Sól biała 2,0 g 
Pieprz czarny mielony 2,0 g
*Dodatkowo przygotuj tłuszcz do posmarowania kokilek

k:350,6 b:28,6 t:20,9 w:10,1

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie muffiny z warzywami

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni C. Cukinię zetrzyj
na tarce o dużych oczkach, paprykę i fetę pokrój
w małą kosteczkę. Pomidorki przekrój na połówki.
Bazylię posiekaj a czosnek przeciśnij przez praskę. 
W misce roztrzep jajka. Dodaj pozostałe składniki,
dopraw solą i pieprzem i wymieszaj. 
Sześć kokilek nasmaruj tłuszczem. Wylej do nich
masę jajeczną. Piecz przez 15-18 minut aż masa
będzie ścięta.

1.

2.

3.
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Mąkę wymieszaj z jajkiem i mlekiem. Dodaj wody gazowanej, tak by ciasto
uzyskało konsystencję ciasta naleśnikowego. 
Smaż naleśniki na 1/2 porcji oleju. 
Kurczaka pokrój w drobną kostkę, podduś na pozostałej porcji oleju. 
Pieczarki zetrzyj na tarce, cebulę pokrój w kostkę. Dodaj na patelnię i dopraw. 
Naleśniki nadziej farszem.

1.

2.
3.
4.
5.

Pieczarka uprawna, świeża 200,0 g 
Mąka gryczana 150,0 g 
Mleko spożywcze, 1,5 % tłuszczu 100,0 g 
Jaja kurze całe 56,0 g 
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 50,0 g
Cebula 50,0 g
Oliwa z oliwek 20,0 g

k:957,4 b:46,9 t:32,6 w:112,0

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Naleśniki gryczane z pieczarkami





 Przygotuj białą masę: wymieszaj twaróg z jogurtem i
ekstraktem waniliowym. 
Rozmieszaj jajka, następnie dodaj pozostałe składniki na
omleta. Wymieszaj dokładnie do konsystencji gęstej śmietany.
Dodaj wody jeśli będzie taka potrzeba. 
Rozsmaruj tłuszcz na patelni i smaż omleta (patelnia o małej
średnicy). 
Usmażonego omleta przekrój na pół. Przełóż placki masą
twarogową (zostaw część na wierzch). 
Pozostałą masę twarogową rozsmaruj na wierzchu omleta i
przyozdób malinami.

1.

2.

3.

4.

5.
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Maliny 60,0 g 
Jaja kurze całe 56,0 g 
Ser twarogowy półtłusty 50,0 g 
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 20,0 g
Mąka owsiana (pełnoziarnista) 15,0 g
Ksylitol 14,0 g 
Kakao niskotłuszczowe 5,0 g 
Olej rzepakowy 5,0 g 
Ekstrakt waniliowy (alkoholowy) 3,0 g

k:333,8 b:20,7 t:15,1 w:25,9

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiackie oreo



 Pokrój warzywa oraz łososia. Podduś na tłuszczu pod
przykryciem. 
Rozmieszaj jajka widelcem i dopraw przyprawami. 
Dodaj jajka i smaż pod przykryciem do ścięcia. Posyp
koperkiem i przełóż na drugą stronę.

1.

2.
3.

Jaja kurze całe 168,0 g 
Papryka czerwona 70,0 g 
Brokuły, gotowane w wodzie 50,0 g 
Cebula 50,0 g 
Łosoś, wędzony 30,0 g 
Koper ogrodowy 8,0 g 
Oliwa z oliwek 5,0 g 
Bazylia (suszona) 2,0 g 
Sól biała 1,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g

k:388,9 b:30,9 t:24,6 w:8,9

SKŁADNIKI  
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WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Omlet z warzywami i łososiem
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Owsiane gofry
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 Mięso z kurczaka zmielić, wymieszać z
jajkiem, płatkami owsianymi, rozmrożoną
włoszczyzną, posiekanym koperkiem,
doprawić solą himalajską, pieprzem,
majerankiem, słodką papryką. 
Z masy uformować pulpeciki i ugotować je w
bulionie warzywnym. 
Gotować przez ok. 25-30 min, na małym
ogniu. W międzyczasie na parze ugotować
marchew z groszkiem. 
Gotowe pulpeciki udekorować posiekanym
koperkiem, podawać z brązowym ryżem i
ugotowaną na parze marchewką z groszkiem
skropioną oliwą z oliwek.

1.

2.

3.

4.

Mielony filet z piersi kurczaka (bez skóry) 150,0 g
Bulion warzywny (domowy) 125,0 g 
Jaja kurze całe 112,0 g 
Marchew 90,0 g 
Groszek zielony 90,0 g 
Ryż brązowy 60,0 g 
Włoszczyzna krojona w paski, mrożona 50,0 g
Pieprz czarny mielony 20,0 g 
Płatki owsiane (górskie) 20,0 g 
Koper ogrodowy 16,0 g 
Mielona słodka papryka 15,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g 
Majeranek 10,0 g

k:959,1 b:68,2 t:31,5 w:85,0

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Pulpeciki drobiowe z płatkami
owsianymi



 Pierś z kurczaka lekko rozbij, dopraw, na środku ułóż
pomidory i cebulę. Zawiń szczelnie. 
Bataty umyj, obierz i pokrój w paski. Paprykę pokrój w paski.
Skrop warzywa olejem i dopraw. 
Wszystko razem piecz w piekarniku, warzywa będą gotowe po
około 20 minutach, mięso po 30.

1.

2.

3.

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 200,0 g 
Bataty 200,0 g 
Papryka czerwona 140,0 g 
Cebula 100,0 g 
Suszone pomidory (w oleju z ziołami, odsączone) 60,0 g
Oliwa z oliwek 20,0 g

k:843,6 b:52,5 t:42,2 w:53,9

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Roladki drobiowe z pieczonymi warzywami
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.Pokrój fileta na 2 lub 3 części 
Posyp go solą, pieprzem i czosnkiem z obu
stron. 
Pokrój cebulę w kostkę a marchewkę zetrzyj
na tarce z grubymi oczkami. 
Do rondelka dodaj łyżeczkę oliwy oraz cebulę. 
Smaż 2 minuty, po czym dodaj marchewkę
startą na tarce.
Trzymaj na patelni aż wszystkie składniki
zmiękną. 
Dodaj filety z mintaja i trochę wody, oraz ziele
angielskie i liście laurowe. 
Duś wszystko około 10 minut, dopraw solą i
pieprzem oraz czosnkiem do smaku.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Umyj i ugotuj ziemniaki oraz pietruszkę. 
Warzywa ostudź, obierz ze skórki i pokrój
w kostkę. 
Ugotuj jajka na twardo i pokrój je w
kostkę. 
Wyparz wrzątkiem marchew z groszkiem. 
Wrzuć składniki do miski i wymieszaj. 
Połącz jogurt z chrzanem i imbirem. 
Dopraw do smaku pieprzem i wymieszaj
z resztą składników.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Marchew 200,0 g 
Mintaj, świeży 200,0 g
Cebula 100,0 g 
Czosnek 5,0 g 
Oliwa z oliwek 5,0 g 
Ziele angielskie 3,0 g 
Liść laurowy 2,0 g 
Sól morska 1,0 g 
Pieprz czarny mielony 1,0 g

k:312,1 b:37,4 t:7,5 w:19,7

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Furiacka rybka po grecku
Marchew z groszkiem, mrożona 300,0 g
Ziemniaki 210,0 g
Jogurt naturalny 200,0 g 
Jaja kurze całe 168,0 g 
Pietruszka, korzeń 50,0 g 
Imbir 10,0 g 
Chrzan tarty 2,0 g

k:692,9 b:41,7 t:23,5 w:70,8

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Sałatka jarzynowa
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 Pokrój mięso i wymieszaj w przyprawie curry. 
Podsmaż indyka na niewielkiej ilości oleju. Pod koniec dodaj
na chwilę jarmuż by nieco się poddusił. 
Ugotuj komosę. 
Pokrój na pół pomidory. 
Wymieszaj składniki, polej sokiem z cytryny i dopraw do
smaku.

1.
2.

3.
4.
5.

Polędwiczka z indyka (surowa) 200,0 g
Pomidory koktajlowe 160,0 g 
Komosa ryżowa (Quinoa), ziarna 84,0 g 
Szpinak 75,0 g 
Jarmuż 50,0 g 
Cytryna 40,0 g 
Kiełki brokuła 16,0 g 
Oliwa z oliwek 10,0 g

k:640 b:56,3 t:17,1 w:58,2

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Sałatka z indykiem

Seler naciowy myjemy i kroimy w półkrążki. 
Pierś z kurczaka kroimy w kostkę, smażymy na oleju,
doprawiamy przyprawą. 
Łączymy seler, przestudzone mięso oraz żurawinę. 
Całość polewamy jogurtem naturalnym. Najlepiej smakuje po
schłodzeniu.

1.
2.

3.
4.

Mięso z piersi kurczaka, bez skóry 100,0 g 
Seler naciowy 90,0 g 
Żurawina suszona 24,0 g 
Jogurt naturalny 20,0 g 
Olej rzepakowy 10,0 g 
Zioła prowansalskie 3,0 g

k:289,3 b:23,2 t:12,3 w:21,1

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  

Sałatka z selera naciowego



Ryż wsyp do naczynia żaroodpornego. 
Cukinię zetrzyj na drobnych oczkach. Wymieszaj razem z
mięsem, dodaj kaszę i dopraw. 
Formuj nieduże pulpety i układaj na ryżu. Na górę wysyp
pokrojoną w kostkę paprykę i kukurydzę. 
Masło rozpuść, wymieszaj z pół litra wody, dodaj przyprawy i
zalej zawartość naczynia. 
Piecz w piekarniku około 30 minut.

1.
2.

3.

4.

5.

Cukinia 150,0 g 
Papryka czerwona 70,0 g 
Mielony filet z piersi indyka (bez skóry) 50,0 g 
Kukurydza, konserwowa 45,0 g 
Ryż brązowy 45,0 g 
Kasza manna 24,0 g 
Masło ekstra 10,0 g

Drobiowe pulpeciki

82   |   CZARNY  FURIAT

k:467,1 b:21,0 t:10,7 w:67,7

SKŁADNIKI  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  

WARTOŚCI ODŻYWCZE  



„JEDZCIE, SMAKUJCIE I CIESZCIE SIĘ ZDROWIEM DŁUGIE LATA”

Czarny Furiat

STRONA:  Dietanakażdycel.pl     FACEBOOK: Czarny Furiat     INSTAGRAM: @czarnyfuriatofficial


