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O MNIE
Nazywam się Sylwia Sobota. Z wykształcenia jestem Magistrem
Wychowania Fizycznego.  Od 8 lat pracuję jako trener personalny.
Jako dwukrotna Mistrzyni Polski Bikini Fitness, każdego dnia staram  
się zarażać moich fanów zdrowym stylem życia, nie tylko poprzez
aktywność fizyczną, ale także poprzez zbilansowaną dietę. 
Od ponad 7 lat codziennie motywuję tysiące moich obserwatorów
w mediach społecznościowych. 
Moje motto to: Niemożliwe nie istnieje!!!
Prywatnie jestem mamą Borysa i żoną.



WSTĘP 

Witaj. Cieszę się, że masz przed sobą mojego e-booka i dziękuję,
że zaufałaś/eś mojej osobie.

Jest to mój pierwszy e-book i jestem pewna, że nie ostatni!

Stworzyłam tego e-booka po pierwsze dlatego, że było to jedno z
moich marzeń (a marzenia trzeba spełniać), po drugie pokazując
moje żywienie na portalach społecznościowych zawsze dostaję 
 setki pytań odnośnie przepisów. Postanowiłam więc, pięknie
oprawić te przepisy i dać Ci gotowy produkt, dzięki któremu
przekonasz się, że zdrowe odżywianie może być proste i pyszne!!

Dlaczego e-book o omletach?? Ponieważ bardzo często
wykorzystuję je w swojej diecie i przede wszystkim w diecie
swojego dziecka. Jajka są drogocennym produktem odżywczym,
które można przyrządzić na wiele pysznych sposobów. 

Daję Ci zatem 30 sprawdzonych przepisów na omlety, które
urozmaicą Twoją codzienną kuchnię.  Omlety są łatwe w
przygotowaniu i możesz je wykorzystać jako posiłek w domu, pracy
czy szkole.

Mam nadzieję, że te omlety będą dawały Ci ogromną, zdrową
przyjemność jedzenia!!!

Dlaczego powstał e-book  



KILKA WSKAZÓWEK 

Mam dla Ciebie kilka wskazówek, które ułatwią Ci
przygotowywanie omletów.

Patelnia - najlepiej taka z powłoką nieprzywierającą. Ja
najczęściej smażę na teflonowej. Do robienia tych omletów
wykorzystywałam patelnię o średnicy 20cm. Do omletów słodkich
możesz użyć także nieco większej patelni, natomiast do omletów
słonych nie polecam, gdyż masy jajecznej z powodu mniejszej
ilości dodatków będzie mniej.

Omleta smażymy na małej temperaturze pod przykryciem. Moja
płyta indukcyjna ma zakres temperatury do 10 i najczęściej smażę
go na temperaturze 4-5. 

Do przekładania omletów używam długiej, cienkiej łopatki, aby
objąć jak największą ilość omleta. 
Omleta przerzucamy dopiero wtedy, kiedy widzimy, że góra się
ścina. Staramy się to robić powoli, aby omlet się nie złamał.

W przypadku, kiedy omlet jest dla Ciebie zbyt mało słodki możesz
go po prostu dosłodzić czym chcesz.

Jeżeli chcesz, aby omlet był mniej kaloryczny możesz miód
zamienić dowolnym słodzikiem. Jeżeli nie chcesz używać np.
ksylitolu to możesz go zastąpić miodem lub cukrem. 

Do omleta nie musisz dodawać świeżych owoców. Mogą to być
owoce mrożone (mam tutaj na myśli maliny czy borówki).
 



KILKA WSKAZÓWEK 

Do omletów wybieram średniej wielkości dojrzałe banany.
Najczęściej jedna sztuka po obraniu ma 100g. Nie przejmuj się,
jeżeli będzie trochę więcej czy mniej. Omlet wyjdzie - będzie po
prostu trochę różnił się słodkością.

Gramatura warzyw i owoców w przepisach podana jest bez skóry
i pestek - jeśli wymagają obrania czy usunięcia nasion
uwzględniłam to w przepisie. 
 



OMLETY SŁODKIE 
Omlety te idealnie sprawdzą się jako  zdrowy zamiennik
słodyczy. Osobiście przypominają mi słodkie ciasta. Są
jednak  dużo mniej kaloryczne i bardziej syte. Będą idealnie
nadawały się zarówno jako posiłek w domu jak i w pracy. 



NAJPROSTSZY OMLET
ŚWIATA

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Banana rozgnieć widelcem. Wszystkie składniki poza olejem wymieszaj za pomocą
trzepaczki lub miksera. Na patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę i smaż na
bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przewróć go
na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Gotowego omleta przełóż na talerz.
Omlet możesz udekorować ulubionymi dodatkami.

Składniki

2 jajka
1 banan (100g)
15g mąki
gryczanej lub
dowolnej innej 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody

Kcal: 336   Białka: 16   Tłuszcze: 16   Węglowodany: 33 



 OMLET 
JABŁKO-BANAN-KOKOS 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Banana rozgnieć widelcem. Jabłko zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Wszystkie
składniki poza olejem wymieszaj za pomocą trzepaczki lub miksera. Na patelni
rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę i smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem.
Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez
chwilę. Gotowego omleta przełóż na talerz. Omlet możesz udekorować ulubionymi
dodatkami.

Składniki

2 jajka
1 banan (100g)
20g wiórków
kokosowych
0,5 jabłka (60g)
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody

Kcal: 439   Białka: 15,5   Tłuszcze: 28  Węglowodany: 31 



 OMLET 
SER-BUDYŃ 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki poza olejem zblenduj blenderem. Na patelni rozgrzej olej. Wlej
wymieszaną masę i smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się
zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Gotowego
omleta przełóż na talerz. Omlet możesz udekorować ulubionymi dodatkami.

Składniki

2 jajka
1 banan (100g)
40g twarogu
półtłustego 
20g budyniu
waniliowego 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody

Kcal: 409   Białka: 22   Tłuszcze: 17   Węglowodany: 42 



 OMLET 
ORZECHOWY 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka, miód, masło orzechowe, mąkę, proszek do pieczenia wymieszaj dokładnie za
pomocą miksera. Na patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę, posyp borówkami i
delikatnie wciśnij je w ciasto. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy
omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę.
Gotowego omleta przełóż na talerz. Omlet możesz udekorować ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka
10g miodu lub
innego słodzidła
20g masła z
nerkowców lub
innych orzechów 
15g mąki
orkiszowej
30g borówek  
5g oleju do
smażenia
Szczypta proszku
do pieczenia

Kcal: 410,5   Białka: 19   Tłuszcze: 24   Węglowodany: 29 



 OMLET 
CZEKO-ŚLIWKA 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka, banana, budyń, płatki owsiane, cynamon oraz sodę oczyszczoną zblenduj
blenderem. Czekoladę posiekaj, śliwkę pokrój w kostkę. Dodaj oba składniki do
przygotowanej masy i połącz razem.  Na patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę.
Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie
przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Gotowego omleta przełóż
na talerz. Omlet możesz udekorować ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka
1 banan (100g)
10g budyniu
śmietankowego
20g płatków
owsianych 
1 śliwka (40g)
kostka gorzkiej
czekolady 70%
(8g)
1/3 łyżeczki
cynamonu 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej

Kcal: 456   Białka: 17   Tłuszcze: 19   Węglowodany: 54 



 OMLET 
SER-MAK 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki poza olejem wymieszaj za pomocą miksera lub trzepaczki. Na
patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę i smaż na bardzo małym ogniu pod
przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż
jeszcze przez chwilę. Gotowego omleta przełóż na talerz. Omlet możesz udekorować
ulubionymi dodatkami.

Składniki

2 jajka
1 banan (100g)
20g budyniu
śmietankowego
40g twarogu
półtłustego 
15g maku
mielonego
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej

Kcal: 477   Białka: 25   Tłuszcze: 22   Węglowodany: 42 



 OMLET 
DYNIOWY 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka, puree z dyni, mąkę, miód, sok z pomarańczy, sodę oczyszczoną wymieszaj za
pomocą miksera lub trzepaczki. Czekoladę posiekaj, śliwkę pokrój w kostkę. Dodaj
oba składniki do przygotowanej masy i połącz razem. Na patelni rozgrzej olej. Wlej
wymieszaną masę i smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się
zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Gotowy
omlet przełóż na talerz.  
Wskazówka: Purre z dyni to zblenodwana ugotowana lub upieczona dynia. 

Składniki

2 jajka
80g purre z dynii 
20g mąki pszennej
5g miodu 
1 kostka gorzkiej
czekolady 
1 śliwka (40g)
odrobina soku z
pomarańczy  
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej

Kcal: 349,5   Białka: 16   Tłuszcze: 18   Węglowodany: 31 



 OMLET 
KAKAO-SZPINAK 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki poza olejem zblenduj blenderem. Na patelni rozgrzej olej. Wlej
wymieszaną masę. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się
zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Gotowego
omleta przełóż na talerz. Omlet możesz udekorować ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka
1 banan (100g) 
20g mąki gryczanej
10g budyniu
czekoladowego 
50g serka
wiejskiego grani
5g miodu lub
innego słodzidła
30g szpinaku
świeżego
5g kakao gorzkiego 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej

Kcal: 460   Białka: 22   Tłuszcze: 19   Węglowodany: 51 



 OMLET 
SZARLOTKA 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka, banana, mąkę, kefir, masło orzechowe, cynamon, sodę oczyszczoną zblenduj
blenderem. Jabłko obierz, pokrój w kostkę i dodaj do przygotowanej masy. Połącz
razem. Na patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę i smaż na bardzo małym ogniu
pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i
smaż jeszcze przez chwilę. Gotowego omleta przełóż na talerz. Omlet możesz
udekorować ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka
1 banan (100g) 
0,5 jabłka (60g)
30g mąki pszennej
30g kefiru 
10g masła
orzechowego
0,5 łyzeczki
cynamonu 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej

Kcal: 499   Białka: 21   Tłuszcze: 21   Węglowodany: 55 



 OMLET 
Z BATATEM 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka, batata, mąkę, budyń, ksylitol, sodę oczyszczoną zblenduj blenderem. Na patelni
rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę, posyp borówkami i delikatnie wciśnij je w ciasto.
Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie
przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Gotowego omleta przełóż
na talerz. Omlet możesz udekorować ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka
100g batata
ugotowanego 
20g mąki ryżowej
10g budyniu
waniliowego
10g ksylitolu lub
innego słodzidła
30g borówek 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej

Kcal: 442   Białka: 16   Tłuszcze: 15   Węglowodany: 60 



 OMLET 
Z DŻEMEM 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka, mleko, mąkę, sodę wymieszaj mikserem lub trzepaczką. Na patelni rozgrzej olej.
Wlej wymieszaną masę i smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet
się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę.
Gotowego omleta przełóż na talerz i posmaruj dżemem. Omlet możesz złożyć na pół i
udekorować  ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka
50g mleka 
25g mąki owsianej
40g dżemu
niskosłodzonego 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej

Kcal: 442   Białka: 16   Tłuszcze: 15   Węglowodany: 60 



 OMLET 
Z GRUSZKĄ

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka, banana, mąkę, serek, sodę oczyszczoną zblenduj blenderem. Gruszkę pokrój w
kostkę. Na patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę, posyp pokrojoną gruszką i
delikatnie wciśnij ją w ciasto. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy
omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę.
Gotowego omleta przełóż na talerz. Omlet możesz udekorować ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka
1 banan (100g) 
20g mąki
orkiszowej
40g serka skyr
60g gruszki
miękkiej  
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej

Kcal: 411   Białka: 21   Tłuszcze: 16   Węglowodany: 50 



 OMLET 
Z KASZĄ MANNĄ 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę mannę zalej zimnym mlekiem i odstaw na minimum 10min. Po tym czasie dodaj
do kaszy rozgniecionego banana, żółtka, budyń, nasiona chia, sodę oczyszczoną i
dokładnie wymieszaj mikserem lub trzepaczką. Białka ze szczyptą soli ubij mikserem
na sztywną pianę. Ubite białka delikatnie wmieszaj do masy z żółtek. Na patelni
rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę, posyp malinami i delikatnie wciśnij je w ciasto.
Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie
przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Gotowego omleta przełóż
na talerz. Omlet możesz udekorować ulubionymi dodatkami 

Składniki

2 żółtka
2 białka 
1 banan (100g)
20g kaszy manny 
30g mleka
10g budyniu
czekoladowego
5g nasion chia
30g malin 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej
Szczypta soli

Kcal: 435   Białka: 18   Tłuszcze: 18   Węglowodany: 50 



 OMLET 
ZE ŚLIWKĄ 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka, płatki owsiane, miód, cynamon, sodę oczyszczoną wymieszaj mikserem lub
trzepaczką. Śliwki pokrój w kostkę, dodaj do przygotowanej masy i połącz razem. Na
patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę i smaż na bardzo małym ogniu pod
przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż
jeszcze przez chwilę. Gotowego omleta przełóż na talerz. Omlet możesz udekorować
ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka 
20g płatków
owsianych
błyskawicznych 
5g miodu
30g suszonych
śliwek 
płaska łyżeczka
cynamonu 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej 

Kcal: 367   Białka: 16   Tłuszcze: 17   Węglowodany: 38 



 OMLET 
BISZKOPTOWY 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Białka ze szczyptą soli ubij mikserem na sztywną pianę. Do piany dodaj budyń, mąkę,
ksylitol, proszek do pieczenia, żółtka. Całość wymieszaj za pomocą miksera. Na
patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę. Smaż na bardzo małym ogniu pod
przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż
jeszcze przez chwilę. W tym czasie połącz serek bieluch z rozpuszczoną w kąpieli
wodnej czekoladą. Omlet przełóż na talerz, posmaruj serkiem, posyp borówkami i
delikatnie złóż go na pół.

Składniki

2 żółtka
2 białka
10g budyniu
śmietankowego
10g mąki pszennej
5g ksylitolu lub
innego słodzidła 
50g serka bieluch
2 kostki mlecznej
czekolady (10g)
50g borówek
5g oleju do
smażenia
Szczypta proszku
do pieczenia 
Szczypta soli

Kcal: 372   Białka: 19   Tłuszcze: 20   Węglowodany: 31 



 OMLET 
SZPINAKOWY 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Żółtka połącz z budyniem, mąką gryczaną, szpinakiem, 30g serka bieluch, ksylitolem i
sodą oczyszczoną. Wszystkie składniki bardzo dokładnie zblenduj blenderem. Białka
ze szczyptą soli ubij mikserem na sztywną pianę. Ubite białka delikatnie wmieszaj do
masy z żółtek. Na patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę. Smaż na bardzo
małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na
drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. W tym czasie pokrój gruszkę w kostkę i
podsmaż na rozgrzanej patelni z odrobiną wody. Kiedy gruszka będzie miękka dodaj
do niej czekoladę i poczekaj, aż się rozpuści. Połącz gruszkę z roztopioną czekoladą.
Gotowego omleta przełóż na talerz, posmaruj pozostałym serkiem, nałóż gruszkę i
złóż omleta delikatnie na pół.

Składniki

2 żółtka
2 białka
10g budyniu
śmietankowego
10g mąki gryczanej
30g szpinaku
świeżego 
10g ksylitolu
50g serka bieluch
2 kostki gorzkiej
czekolady (8g)
1 mała miękka
gruszka (100g) 
5g oleju do
smażenia
Szczypta sody
oczyszczonej 
Szczypta soli

Kcal: 416   Białka: 20   Tłuszcze: 20   Węglowodany: 40 



 OMLET 
KAKAOWY GRUBAS 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Żółtka połącz z rozgniecionym bananem, mąką, proszkiem do pieczenia, kakao za
pomocą miksera lub trzepaczki. Białka ze szczyptą soli ubij mikserem na sztywną
pianę. Ubite białka delikatnie wmieszaj do masy z żółtek. Jabłko pokrój w kostkę.
Jedną połówkę jabłka dodaj do masy i połącz razem. Na patelni rozgrzej olej. Wlej
wymieszaną masę. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. W tym czasie
drugą połówkę pokrojonego jabłka podsmaż na rozgrzanej patelni z odrobiną wody.
Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez
chwilę. Gotowego omleta przełóż na talerz, posmaruj serkiem, nałóż podsmażone
jabłko. Złóż omleta delikatnie na pół.

Składniki

2 żółtka
2 białka
1 banan ( 100g)
15g mąki gryczanej
5g kakao gorzkie
1 jabłko (120g)  
30g serka bieluch 
5g oleju do
smażenia
Szczypta proszku
do pieczenia 
Szczypta soli

Kcal: 372   Białka: 19   Tłuszcze: 20   Węglowodany: 31 



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ugotowanego buraka pokrój w kostkę. Żółtka, buraka, mąkę, ksylitol, proszek do
pieczenia dokładnie zblenduj blenderem. Białka ze szczyptą soli ubij mikserem na
sztywną pianę. Ubite białka delikatnie wmieszaj do masy z żółtek. Na patelni rozgrzej
olej. Wlej wymieszaną masę. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy
omlet się zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę.
W tym czasie serek bieluch połącz z miodem. Gotowego omleta przełóż na talerz,
posmaruj serkiem i dodaj pokrojone w plasterki kiwi. Złóż omleta delikatnie na pół.

 OMLET 
Z BURAKIEM 

Składniki

2 żółtka
2 białka
25g mąki gryczanej
10g ksylitolu lub
innego słodzidła
60g buraka
ugotowanego
50 serka bieluch
5g miodu
1 kiwi (80g)
5g oleju do
smażenia
Szczypta proszku
do pieczenia 
Szczypta soli

Kcal: 454   Białka: 22   Tłuszcze: 20   Węglowodany: 46 



 OMLET 
Z JARMUŻEM 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Żółtka, banana, jarmuż, mąkę, budyń, 20g jogurtu greckiego proszek do pieczenia
dokładnie zblenduj  blenderem. Białka ze szczyptą soli ubij mikserem na sztywną
pianę. Ubite białka delikatnie wmieszaj do masy z żółtek. Na patelni rozgrzej olej. Wlej
wymieszaną masę. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się
zetnie, delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. W tym
czasie pozostały jogurt grecki zblenduj z malinami. Gotowego omleta przełóż na talerz
i posmaruj sosem malinowym. 

Składniki

2 żółtka
2 białka
1 banan (100g)
15g mąki ryżowej 
10g budyniu
waniliowego
50g jogurtu
greckiego
20g jarmużu 
20g malin 
5g oleju do
smażenia
Szczypta proszku
do pieczenia 
Szczypta soli

Kcal: 448   Białka: 18   Tłuszcze: 20   Węglowodany: 48 



 OMLET 
MARCHEWKOWY 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Marchewkę i jabłko obierz i zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Wszystkie składniki
poza olejem wymieszaj mikserem lub trzepaczką. Na patelni rozgrzej olej. Wlej masę
jajeczną. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie,
delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Gotowego omleta
przełóż na talerz. Omlet możesz udekorować ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 żółtka
2 białka
50g marchewki
1 małe jabłko (80g) 
20g mąki
orkiszowej
10g płatków
migdałowych 
0,5 łyżeczki
cynamonu
5g miodu 
5g oleju do
smażenia
Szczypta proszku
do pieczenia 
Szczypta soli

Kcal: 374   Białka: 18   Tłuszcze: 21   Węglowodany: 28 



 OMLETY SŁONE 

Omlety słone w większości charakteryzują się niską zawartością
węglowodanów, a co za tym idzie nadadzą się bardziej na
śniadania białkowo-tłuszczowe. Te omlety preferuję jeść na ciepło,
od razu po zrobieniu. 



 OMLET 
PIETRUSZKOWY 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka wbij do miseczki, dodaj mleko, sól i pieprz do smaku. Wymieszaj składniki
mikserem lub trzepaczką. Posiekaj pietruszkę oraz pokrój w kostkę ser feta. Na
patelni rozgrzej olej. Wlej wymieszaną masę jajeczną. Dodaj pietruszkę i ser feta.
Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie złóż
go na pół i przekłóż na talerz. Omlet możesz zjeść z ulubionymi dodatkami.

Składniki

2 jajka 
20g mleka
10g pietruszki 
20g sera feta
oliwa z oliwek 5g
sól, pieprz (do
smaku)

Kcal: 241   Białka: 16   Tłuszcze: 19   Węglowodany: 3 



 OMLET 
Z PIECZARKAMI 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pieczarki obierz i pokrój w paski. Na patelni rozgrzej 5g oliwy. Podsmaż pieczarki i
przełóż do innego naczynia. Posiekaj pietruszkę. Jajka wbij do miseczki, dodaj mleko,
sól i pieprz do smaku. Wymieszaj składniki mikserem lub trzepaczką. Na patelni
ponownie rozgrzej 5g oliwy. Wlej masę jajeczną, posyp wcześniej przygotowanymi
pieczarkami, serem mozzarella oraz posiekaną pietruszką. Smaż na bardzo małym
ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie złóż go na pół i przekłóż na
talerz. Omlet możesz zjeść z ulubionymi dodatkami.

Składniki

2 jajka 
20g mleka
15g sera
mozzarella tartego
80g pieczarek 
10g oliwa z oliwek
kilka listków natki
pietruszki
sól, pieprz (do
smaku)

Kcal: 295   Białka: 20   Tłuszcze: 23   Węglowodany: 3 



 OMLET 
Z CUKINIĄ I SZYNKĄ 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cukinię obierz ze skóry i pokrój w drobną kostkę. Szynkę pokrój w kostkę. Na patelni
rozgrzej 5g oliwy. Dodaj cukinię, szynkę, dwie łyżki passaty pomidorowej i całość
podsmaż przez chwilę. Przełóż do innego naczynia. Jajka wbij do miseczki, dodaj
mleko, sól i pieprz do smaku. Wymieszaj składniki mikserem lub trzepaczką. Na
patelni ponownie rozgrzej 5g oliwy. Wlej masę jajeczną, posyp wcześniej
przygotowaną cukinią z szynką, serem mozzarella oraz szczypiorkiem. Smaż na
bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie złóż go na pół
i przekłóż na talerz. Omlet możesz zjeść z ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka 
20g mleka
60g cukinii
30 szynki
prosciutto cotto
15g sera mozarella
tartego
2 łyżki passaty
pomidorowej 
1 łyżeczka
szczypiorku
10g oliwa z oliwek
sól, pieprz (do
smaku)

Kcal: 359   Białka: 26   Tłuszcze: 27   Węglowodany: 4 



 OMLET 
ZE SZPINAKIEM I FETĄ 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyj i osusz liście szpinaku. Na patelni rozgrzej 5g oliwy. Dodaj szpinak i duś pod
przykryciem, aż zmniejszy swoją objętność. Przełóż do innego naczynia. Ser feta
pokrój w kostkę. Jajka wbij do miseczki, dodaj mleko, przeciśnięty czosnek, sól i
pieprz do smaku. Wymieszaj składniki mikserem lub trzepaczką. Na patelni ponownie
rozgrzej 5g oliwy. Wlej masę jajeczną, posyp wcześniej przygotowanym szpinakiem i
serem feta. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie,
delikatnie złóż go na pół i przełóż na talerz. Omlet możesz zjeść z ulubionymi
dodatkami. 

Składniki

2 jajka 
20g mleka
40g szpinaku
świeżego
25g sera feta
pół ząbka czosnku
10g oliwa z oliwek
sól, pieprz (do
smaku)

Kcal: 304   Białka: 19   Tłuszcze: 24   Węglowodany: 2 



 OMLET 
ZIEMNIACZANY 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaka obierz ze skóry i zetrzyj na papkę (jak na placki ziemniaczane) . Jajka wbij
do miseczki, dodaj przeciśnięty czosnek, startego ziemniaka, mąkę, sól i pieprz do
smaku. Wymieszaj składniki mikserem lub trzepaczką. Na patelni rozgrzej oliwę. Wlej
masę jajeczną. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie,
delikatnie przewróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez chwilę. Przełóż omlet na
talerz i posmaruj serkiem. 

Składniki

2 jajka 
1 ziemniak większy
(100g) 
20g mąki pszennej
0,5 ząbka czosnku 
5g oliwa z oliwek
20g serka Bieluch
sól, pieprz (do
smaku)

Kcal: 362   Białka: 19   Tłuszcze: 17   Węglowodany: 33 



 OMLET 
GRECKI 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Oliwki i suszone pomidory pokrój w plasterki. Ser feta pokrój w kostkę. Jajka wbij do
miseczki, dodaj mleko, sól i pieprz do smaku. Wymieszaj składniki mikserem lub
trzepaczką. Na patelni rozgrzej oliwę. Wlej masę jajeczną. Posyp oliwkami i suszonymi
pomidorami. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie,
dodaj rukolę oraz ser feta. Delikatnie złóż go na pół i przełóż na talerz. Omlet możesz
zjeść z ulubionymi dodatkami.

Składniki

2 jajka 
20g mleka
20g oliwek 
25g suszonych
pomidorów
20g sera feta   
5g oliwa z oliwek
Garść rukoli 
Sól, pieprz (do
smaku)

Kcal: 332   Białka: 18   Tłuszcze: 26   Węglowodany: 6 



 OMLET 
MEKSYKAŃSKI 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Awokado pokrój w kostkę, fasolę opłucz wodą. Jajka wbij do miseczki, dodaj mleko,
paprykę słodką, sól i pieprz do smaku. Wymieszaj składniki mikserem lub trzepaczką.
Na patelni rozgrzej oliwę. Wlej masę jajeczną. Posyp omleta fasolą czerwoną,
kukurydzą, awokado. Skrop sokiem z cytryny i posyp serem mozzarella. Smaż na
bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie złóż go na pół
i przełóż na talerz. Omlet możesz zjeść z ulubionymi dodatkami. 

Składniki

2 jajka 
20g mleka
20g fasola
czerwona
konserwowa 
20g kukurydza
konserwowa 
30g awokado (1/4) 
15g sera
mozzarella tartego   
5g oliwa z oliwek
Kilka kropel soku z
cytryny
0,5 łyżeczki papryki
czerwonej w
proszku 
Sól, pieprz (do
smaku)

Kcal: 327   Białka: 20   Tłuszcze: 23   Węglowodany: 10 



 OMLET 
Z ŁOSOSIEM 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyj i osusz liście szpinaku. Na patelni rozgrzej 5g oliwy. Dodaj szpinak i duś pod
przykryciem, aż zmniejszy swoją objętność. Przełóż do innego naczynia. Łososia
pokrój w plasterki. Jajka wbij do miseczki, dodaj mleko, sól i pieprz do smaku.
Wymieszaj składniki mikserem lub trzepaczką. Na patelni rozgrzej oliwę. Wlej masę
jajeczną. Dodaj wcześniej przygotowany szpinak i łososia. Skrop omleta sokiem z
cytryny. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie,
posmaruj go serkiem. Delikatnie złóż go na pół i przełóż na talerz. Omlet możesz zjeść
z ulubionymi dodatkami.

Składniki

2 jajka 
20g mleka
20g szpinaku
świeżego
30 łososia
wędzonego na
zimno 
10g serka
Philadelphia   
10g oliwa z oliwek
Kilka kropel soku z
cytryny
Sól, pieprz (do
smaku)

Kcal: 321   Białka: 21   Tłuszcze: 25   Węglowodany: 2 



 OMLET 
PIZZA 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Szynkę podsmaż na suchej patelni, porwij na kawałki i odłóż na talerzyk. Cebulę
pokrój w cienkie piórka. Jajka wbij do miseczki, dodaj mleko, mąkę, 20g parmezanu,
sól i pieprz do smaku. Wymieszaj składniki mikserem lub trzepaczką. Na patelni
rozgrzej oliwę. Wlej masę jajeczną. Polej omlet trzema łyżkami passaty pomidorowej.
Dodaj pokrojoną cebulę, kukurydzę, porwaną na kawałki szynkę. Całość posyp
oregano i pozostałym parmezanem. Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem.
Kiedy omlet się zetnie, przełóż go na talerz i posyp rukolą.

Składniki

2 jajka 
20g mleka
15g mąki gryczanej
30g sera parmezan
3 łyżki passaty
pomidorowej
25g szynki
prosciutto cotto
20g kukurydzy
5g cebuli  
5g oliwa z oliwek
garść rukoli
szczypta oregano
Sól, pieprz (do
smaku)

Kcal: 468   Białka: 36   Tłuszcze: 29   Węglowodany:16 



 OMLET 
Z BATATEM 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Batata ugotuj do miękkości i pokrój w kostkę. Cebulę pokrój w cienkie piórka.
Szczypiorek posiekaj. Jajka wbij do miseczki, dodaj mleko, sól, pieprz, paprykę do
smaku. Wymieszaj składniki mikserem lub trzepaczką. Na patelni rozgrzej oliwę. Wlej
masę jajeczną. Dodaj pokrojonego batata, cebulę, szczypiorek. Posyp parmezanem.
Smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Kiedy omlet się zetnie, delikatnie złóż
go na pół i jeszcze przez chwilę trzymaj na patelni. Przełóż na talerz, posyp
szczypiorkiem. Omlet możesz zjeść z ulubionymi dodatkami.

Składniki

2 jajka 
10g mleka
80g batatów 
10g cebuli
2 łyżeczki
szczypiorku 
15g parmezanu
5g oliwa z oliwek 
Sól, pieprz, papryka
ostra (do smaku)

Kcal: 336   Białka: 21   Tłuszcze: 20   Węglowodany:18 



 PODZIĘKOWANIA 

Z całego serca dziękuję mojej podopiecznej Kasi, która była jedyną
osobą, która dodała mi takiego "kopa" do działania. Dzięki niej
uwierzyłam w swoje możliwości, nabrałam motywacji do działania
nie tylko nad tym e-bookiem, ale także nad rozwojem swojej firmy. 
Dziękuję za wprowadzenie mnie w świat marketingu i każde cenne
uwagi i wskazówki.
Dzięki Tobie mogę pisać te podziękowania - teraz!!! 

Dziękuję każdej osobie, która mi zaufała i kupiła ten e-book. Mam
nadzieję, że spełniłam wasze oczekiwania i że nie będzie to nasza
ostatnia wspólna podróż w e-bookowym świecie. 

Sylwia.


