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Wstęp 

Cze�� !!!

Cieszę się, że masz przed sobą mojego e-booka. �wietny wyb�r !

Ten e-book powstał z miło�ci do truskawek i gotowania, po to, aby zafundowa� Tobie
ucztę dla podniebienia i prawdziwy raj na talerzu. 

Uwielbiam truskawki za ich walory odżywcze i chcę aby� poznała/poznał nowe, �wietne i
naprawdę proste przepisy, kt�re urozmaicą Twoją kuchnię i pokażą Ci truskawkową
petardę smaku:)   

W tym e-booku znajdziesz 26 słodkich przepis�w z wykorzystaniem truskawek. Do
każdego przepisu przeliczona jest kaloryczno��, dzięki czemu bez problemu wpleciesz je
w codzienną dietę.

Znajdziesz tutaj przepisy na zdrowe desery, lody, omlety, placki, kanapki, owsianki i
wiele innych.

Jestem pewna, że przepisy podbiją Twoje kubki smakowe i będziesz mile zaskoczona/y
jak szybko można stworzy� warto�ciowy, słodki obiad lub 
deser.

Sezon na truskawki jest kr�tki, dlatego już teraz poznaj ze mną
TRUSKAWOWE LOVE !! 
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Czy wiesz że...

 
TRUSKAWKI to doskonałe �r�dło witaminy C (lepsze niż cytrusy) – w 100 g tych
pysznych owoc�w znajduje się aż 60 mg kwasu askorbinowego. 

W truskawkach znajdziemy także witaminy B2, B3 (niacynę), B6 A i E oraz szereg
składnik�w mineralnych, w tym fosfor i krzem (kt�re wzmacniają ko�ci, korzystnie
wpływają na sk�rę, włosy i paznokcie), magnez (odpowiada za prawidłowe działanie
układu nerwowego), mangan (zapobiega zmęczeniu i poprawia pamię�), potas, wap�,
żelazo i cynk. 

Truskawki zawierają r�wnież bromelinę. Jest to enzym, kt�ry ułatwia spalanie tłuszczu,
fitocydy, kt�re mają działanie bakteriob�jcze oraz antocyjany o wła�ciwo�ciach
przeciwzapalnych.
 
Truskawki to w 90% woda, opr�cz kt�rej owoce zawierają sporo błonnika,
węglowodan�w i białka. 

Mają bardzo mało kalorii – 100 g porcja to ok. 30–35 kcal.

Korzy�ci z jedzenia truskawek są nieocenione, dlatego nie zwlekaj tylko już 
teraz biegnij do kuchni :).

Źródło: https://hurompolska.pl/blog/truskawki-wlasciwosci-lecznicze-i-odzywcze/
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wskazówki 

Mam dla Ciebie kilka wskaz�wek odno�nie tego e-booka.
 

Do czę�ci przepis�w użyłam odżywki białkowej.
Je�li zastanawiasz się czy odżywka białkowa jest zdrowa, mogę bez wahania
odpowiedzie�, że TAK.

Odżywka proteinowa, może stanowi� dodatkowy, zdrowy element diety. Jest ona
�r�dłem pełnowarto�ciowego białka, kt�rego często brakuje nam w codziennej
diecie. Dodatkowo nie dostarcza dużej ilo�ci tłuszczy i węglowodan�w. Dzięki
dodaniu odżywki do deser�w możesz sprawi�, że posiłek stanie się bardziej
warto�ciowy i sycący. Ponadto posłuży jako niskokaloryczny słodzik. 

Osobi�cie polecam izolat białka serwatki gdyż zawiera 80-95% białka. Je�li chodzi o
smak to najbardziej neutralny będzie waniliowy.

Je�li nie chcesz stosowa� odżywki białkowej możesz we wszystkich przepisach, w
kt�rych została użyta zamieni� ją na inną substancję słodzącą, kt�ra osłodzi dania
z e-booka. Pamiętaj jednak, że zmieni to kaloryczno�� i obniży białko w danym
posiłku.
Polecam tutaj erytrol, ksylitol lub bardziej kaloryczny mi�d.

W przepisach jako słodzik używałam erytrolu. Możesz go także zamieni� na
inny słodzik typu ksylitol czy mi�d. Pamiętaj jednak, że podniesie to 
przeliczoną przeze mnie kaloryczno��. 
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wskazówki 

Przepisy z e-booka zrobione są z wykorzystaniem truskawek, ale pamiętaj, że możesz sobie
zmodyfikowa� przepisy używając malin, bor�wek, rabarbaru czy innych owoc�w sezonowych.
Tym samym możesz potrawy dopasowa� pod siebie i zwiększy� swoją bazę przepis�w na
podstawie tego e-booka. 

Życzę Ci udanego gotowania !
Wykorzystaj sezon na TRUSKAWKOWE LOVE  !

SYLWIA
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Białka ze szczyptą soli ubi� mikserem na sztywną
pianę. 
 Do piany z białek doda� ż�łtka, budy�, mąkę,
erytrol, proszek do pieczenia oraz startą na wi�rki
czekoladę.
 Cało�� dokładnie wymiesza� mikserem na niskich
obrotach.
 Na patelni rozgrza� olej.
 Wyla� masę jajeczną.
 Ułoży� na wierzchu omleta pokrojone w plastry
truskawki.
 Smaży� na wolnym ogniu pod przykryciem.
 Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przełoży� go na
drugą stronę.
 Smaży� jeszcze chwilę. 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Omlet czekoladowy

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

2 jajka 

15g budyniu

czekoladowego 

15g mąki gryczanej 

10g erytrolu 

2g proszku do pieczenia 

5g gorzkiej czekolady 

3g oleju rzepakowego

1 szczypta soli 

60g truskawek

KCAL: 378,6
BIAŁKO: 17,9G 

TŁUSZCZE: 16,7G
WĘGLOWODANY: 39,1G

 

15 minut
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*do smażenia omleta użyłam patelni o �rednicy 24cm. 



 Serek Bieluch dokładnie połączy� z odżywką
białkową  (polecam wanilię).
 Ciastka oreo pokruszy� i doda� do serka (zostawi�
troszkę do dekoracji).
 Truskawki pokroi� w kostkę.
 Do pucharka włoży� połowę pokrojonych
truskawek, serek, drugą czę�� truskawek.
 Posypa� pokruszonym ciastkiem oreo.
 Najlepiej smakuje schłodzone. 

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Deser Oreo 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

150g serka Bieluch

naturalny - lekki 

10g odżywki  białkowej

22g ciasteczek oreo

(2sztuki)

150g truskawek 

KCAL: 322
BIAŁKO: 22,6G 

TŁUSZCZE: 10,1G
WĘGLOWODANY: 35,3G

 

5  minut
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 Mąkęm jajko, odżywkę, jogurt, sodę i mleko
połączy� razem za pomocą miksera.
 Truskawki pokroi� w plastry
 Na patelni rozgrza� olej.
 Na patelnię nakłada� łyżką ciasto, tworząc placki.
 Na wierzch plack�w powciska� plastry truskawek.
 Smaży� na wolnym ogniu pod przykryciem.
 Kiedy będzie wida�, że placki są �cięte, przełoży�  je
delikatnie na drugą stronę.
 Smaży� jeszcze przez chwilę.
 Podawa� posypane szczyptą zmielonego erytrolu. 

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Placki jogurtowe 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

60g mąki owsianej

1 jajko

100g jogurtu naturalnego

2% tłuszczu

15g odżywki białkowej

1/2 łyżeczki sody

oczyszczonej

20g mleka 2%

70g truskawek

5g oleju rzepakowego 

KCAL: 484 
BIAŁKO: 30G 

TŁUSZCZE: 18,8G
WĘGLOWODANY: 48,8G

 

5  minut
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 Wszystkie składniki zblendowa� na gładką masę.
 Gotowa� 3 min na wolnym ogniu.
 Kiedy masa przybierze posta� gęstego budyniu, 
 przelewa� do miseczki.
 Można je�� na ciepło lub schłodzone w lod�wce.

1.
2.
3.

4.

Budyń truskawkowy 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

250g truskawek

15g budyniu waniliowego

15g erytrolu

25g �mietanki 30%

1 jajko 

KCAL: 357,4 
BIAŁKO: 9,8G 

TŁUSZCZE: 14,3G
WĘGLOWODANY: 47,3G

 

5  minut
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 Mąkę, jajko, twar�g, erytrol, proszek  do pieczenia
zblendowa� na gładką masę.
 Truskawki pokroi� w kostkę i wrzuci� do masy
serowej.
 Dokładnie połączy�.
 Rozgrza� olej na patelni.
 Łyżką nakłada� ciasto na patelnię, tworząc placki.
 Smaży� na wolnym ogniu pod przykryciem.
 Kiedy będzie wida�, że placki są �cięte, delikatnie
przełoży� je na drugą stronę. 
 Smaży� jeszcze przez chwilę.
 Podawa� posypane startą czekoladą. 

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Placki serowe 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

50g mąki owsianej

1 jajko

70g twarogu p�łtłustego

40g mleka 2%

20g erytrolu

1/2 łyżeczki proszku do

pieczenia

100g truskawek

5g gorzkiej czekolady

5g oleju rzepakowego

KCAL: 550,2 
BIAŁKO: 28,4G

TŁUSZCZE: 20,4G
WĘGLOWODANY: 63,3G

 

15minut
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 Do garnka wla� mleko.
 Doda� płatki owsiane, 10g erytrolu, kakao i
dokładnie wymiesza�.
 Gotowa� około 5 minut, mieszając co jaki� czas.
 W tym czasie truskawki pokroi� i poddusi� na
patelni z odrobiną wody i 5g erytrolu.
 Pod koniec gotowania owsianki doda� do niej
budy�, wymiesza� i poczeka�, aż zgęstnieje.
 Przełoży� owsiankę do miseczki.
 Na wierzch doda� masło orzechowe i duszone
truskawki. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

owsianka kakaowa 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

200g mleka 2%

40g płatk�w owsianych

g�rskich

10g budyniu

czekoladowego

15g erytrolu 

5g kakao gorzkiego

20g masła orzechowego

100%

100g truskawek

KCAL: 529,5
BIAŁKO: 16,8G

TŁUSZCZE: 20,6G
WĘGLOWODANY: 69,1G

 

10 minut
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 Wszystkie składniki wrzuci� do blendera i dokładnie
zmiksowa�.
 Przela� do szklanki.
 Najlepiej smakuje schłodzone. 

1.

2.
3.

shake z awokado 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

300g truskawek

150ml mleka 2%

70g awokado

10g odżywki białkowej

4 listki mięty

KCAL: 346,7 
BIAŁKO: 15G

TŁUSZCZE: 15,6G
WĘGLOWODANY: 36,6G

 

5  minut
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 Mąkę, mleko, jajko, szczyptę soli dokładnie połączy�
mikserem lub trzepaczką.
 Na patelni rozgrza� olej.
 Ciasto wylewa� partiami na patelnie i smaży�
cienkie nale�niki.
 Serek skyr połączy� dokładnie z odżywką białkową.
 Truskawki pokroi� w kostkę i poddusi� na patelni z
odrobiną wody i erytrolem.
 Nale�niki posmarowa� serkiem i zawiną� w rulony.
 Pola� duszonymi truskawkami. 

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Naleśniki z serkiem 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

125g mleka 2%

50g mąki pszennej

1 jajko

1 szczypta soli

150g serka Skyr - naturalny

10g odżywki białkowej

5g oleju rzepakowego 

150g truskawek

5g erytrolu

KCAL: 571,4
BIAŁKO: 42G

TŁUSZCZE: 15,4G
WĘGLOWODANY: 66,2G

 

15  minut
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 Wszystkie składniki dokładnie zblendowa�.
 Przela� do foremek na lody.
 Włoży� do zamrażarki na kilka godzin lub całą noc. 
 Z podanych składnik�w wychodzi około 4-5 lod�w. 

1.
2.
3.
4.

lody na Mleczku kokosowym 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

200g truskawek

100ml mleczka

kokosowego

20g erytrolu

KCAL: 326,4
BIAŁKO: 2.3G

TŁUSZCZE: 18,8G
WĘGLOWODANY: 37G

 

5  godzin
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*Żeby wyciągną� lody z foremek wystarczy pola� je gorącą
wodą. 



 Makaron ugotowa� al"dente.
 Serek Bieluch dokładnie połączy� z odżywką
białkową.
 Truskawki pokroi� i poddusi� na patelni z odrobiną
wody i erytrolem.
 Makaron nałoży� na talerz.
 Doda� serek i pola� duszonymi truskawkami. 

1.
2.

3.

4.
5.

Makaron z truskawkami 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

80g makaronu �widerki

150g truskawek

150g serka Bieluch

naturalny - lekki 

10g odżywki białkowej

5g erytrolu

KCAL: 517
BIAŁKO: 31,1G
TŁUSZCZE: 7G

WĘGLOWODANY: 82,4G
 

15  minut
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 Serek dokładnie połączy� z jakiem, miodem i
masłem orzechowym.
 Do masy serowej doda� płatki owsiane i dokładnie
wymiesza�.
 Przela� do małego naczynia żaroodpornego.
 Truskawki pokroi� w kostkę.
 Owsiankę posypa� truskawkami i delikatnie wcisną�
je w ciasto.
 Wstawi� do nagrzanego piekarnika i piec około 20
minut w 180 stopniach.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

pieczona owsianka 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

40g płatk�w owsianych

g�rskich

75g serka Skyr - naturalny 

1 jajko

15g miodu

15g masła orzechowego

100%

80g truskawek

KCAL: 447,7 
BIAŁKO: 25,7G

TŁUSZCZE: 15,6G
WĘGLOWODANY: 51G

 

25  minut
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*Do zapiekania użyłam kokilki o �rednicy 10cm i wysoko�ci
5cm. 



 Wszystkie składniki dokładnie zblendowa� i
przełoży� do miseczki.
 Zje�� od razu.

1.

2.

deser lodowy 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

200g truskawek

mrożonych

20g odżywki białkowej

100ml mleka kokosowego

50ml wody

KCAL:365,6 
BIAŁKO: 17,4G

TŁUSZCZE: 23,4G
WĘGLOWODANY: 21,2G

 

5  minut
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 Płatki owsiane połączy� z masłem orzechowym i
miodem tworząc owsianą kruszonkę.
 Truskawki pokroi�, obtoczy� w mące ziemniaczanej  
oraz erytrolu.
 Rozgrza� piekarnik do 180 stopni.
 Przełoży� truskawki do małego naczynia
żaroodpornego.
 Posypa� owsianą kruszonką.
 Wstawi� do piekarnika i piec około 15-20 minut, aż
kruszonka nabierze złocistego koloru.
 Podawa� ze schłodzonym serkiem waniliowym. 

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Truskawki pod kruszonką 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

150g truskawek 

30g płatk�w owsianych

g�rskich

5g miodu

30g masła orzechowego

100%

5g erytrolu

5g skrobi ziemniaczanej

75g serka Skyr - waniliowy

KCAL: 442,9
BIAŁKO: 19,6G

TŁUSZCZE: 15,9G
WĘGLOWODANY: 55,3G

 

25  minut
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*Z podanych składnik�w zapiekłam owoce w dw�ch
mniejszych kokilkach o �rednicy 10cm i wysoko�ci 5cm. 



 Mleko połączy� z mleczkiem kokosowym. 
 Podgrza� prawie do zagotowania. 
 Wsypa�, żelatynę i bardzo dokładnie rozpu�ci� ją w
mleku (nie gotowa�!).
 Do przestudzonego mleka doda� odżywkę białkową 
 i połączy� razem.
 Przela� do salaterki i wstawi� do lod�wki na kilka
godzin (do całkowitego stężenia).
 Aby wyciągną� tak powstałą penna cottę, najlepiej
włoży� na chwilę miseczkę do gorącej wody (tak  aby
woda nie dostała się do deseru).
 Wyciągną� miseczkę z wody i położy� odwrotnie na
talerzu.
 Deser powinien się odklei� od miski.
 Truskawki zblendowa� z erytrolem i pola� nimi 
 penna cottę.
 Można także zje�� deser bezpo�rednio z

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
      miseczki.

Fit penna cotta 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

150ml mleka 2%

50ml mleczka kokosowego

15g odżywki białkowej

15g żelatyny w proszku

100g truskawek 

5g erytrolu

KCAL: 297,2 
BIAŁKO: 21,2G

TŁUSZCZE: 13,4G
WĘGLOWODANY: 22,9G

 5  godzin
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 Truskawki zblendowa� z mleczkiem kokosowym i
erytrolem.
 Doda� nasiona chia i dokładnie wymiesza�.
 Wstawi� do lod�wki na około 20-30 minut.
 Po tym czasie wymiesza� dokładnie i przela� do
pucharka.
 Zostawi� na kilka godzin w lod�wce lub na całą noc.

1.

2.
3.
4.

5.
 

truskawkowy pudding chia 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

50ml mleczka kokosowego

200g truskawek 

25g nasion chia 

10g erytrolu

KCAL: 330,8 
BIAŁKO: 6,3G

TŁUSZCZE: 17,5G
WĘGLOWODANY: 37G

 

8 godzin
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 Galaretkę rozpu�ci� w gorącej wodzie.
 Pozostawi� do ostudzenia.
 Do ostudzonej galaretki doda� serek Bieluch.
 Cało�� dokładnie połączy� mikserem.
 Przela� do małej tortownicy lub innego naczynia.
 Włoży� pokrojone truskawki.
 Zostawi� w lod�wce na całą noc.

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

szybki sernik z truskawkami 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

P�ł paczki galaretki

truskawkowej

100g wody

130g truskawek

150g serka Bieluch

naturalny -  lekki

KCAL: 313,3 
BIAŁKO: 19,8G
TŁUSZCZE: 5G

WĘGLOWODANY: 47,6G
 

12  godzin
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*Do sernika użyłam miseczki o �rednicy 15cm. 
*Żeby wyciągną� cały sernik z miseczki wystarczy zanurzy�
sp�d w gorącej wodzie. 



 Mleko  i mleczko kokosowe wla� do garnka.
 Doda� płatki owsiane, wi�rki kokosowe, erytrol.
 Gotowa� na wolnym ogniu przez około 7min co jaki�
czas mieszając.
 W tym czasie truskawki pokroi� i poddusi� na patelni
z odrobiną wody.
 Ugotowaną owsiankę przela� do miseczki.
 Na wierzch owsianki nałoży� duszone truskawki.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Owsianka kokosowa 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

150ml mleka

50ml mleczka kokosowego

40 płatk�w owsianych

g�rskich

10g wi�rk�w kokosowych

10g erytrolu

100g truskawek

KCAL: 451,5 
BIAŁKO: 6,3G

TŁUSZCZE: 21,5G
WĘGLOWODANY: 53,5G

 

10  minut
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 Czekoladę rozpu�ci� w kąpieli wodnej.
 Połączy� rozpuszczoną czekoladę z serkiem Bieluch.
 Ciasteczka pokruszy�, truskawki pokroi� w kostkę.
 W pucharku na desery ułoży� kolejno: herbatniki,
połowa serka, truskawki, połowa serka, truskawki.
 Wstawi� do lod�wki na około 30min.
 Można także zje�� bezpo�rednio po zrobieniu.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Deser z czekoladą 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

150g serka Bieluch

naturalny - lekki

20g herbatnik�w

15g czekolady mlecznej

120g truskawek 

KCAL: 329,9 
BIAŁKO: 16,7G

TŁUSZCZE: 11,6G
WĘGLOWODANY: 39,6G

 

45  minut
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 Wszystkie składniki dokładnie zblendowa�.
 Przela� do foremek na lody.
 Wstawi� do lod�wki na kilka godzin lub całą noc.
 Z podanych składnik�w wychodzi około 4-5 lod�w.

1.
2.
3.
4.

Lody na skyrze 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

150g serka Skyr -

waniliowy

200g truskawek

70g awokado

10g miodu 

KCAL: 351,8
BIAŁKO: 17,2G

TŁUSZCZE: 11,5G
WĘGLOWODANY: 44,8G

 

12  godzin
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*Żeby wyciągną� lody z foremek wystarczy pola� je gorącą
wodą. 



 Mleko, wodę i 5g erytrolu wla� do garnka i podgrza�.
 Kiedy mleko będzie bliskie wrzenia, wsypa� kaszę
mannę i od razu cały czas miesza�.
 Gotowa� około 3 minuty, aż kasza stanie się gęsta.
 Przełoży� do miseczki, doda� serek Skyr i
wymiesza�. 
 Truskawki poddusi� na patelni z odrobiną wody i 5g
erytrolu.
 Pola� nimi kaszę mannę. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Kasza manna z serkiem 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

100ml mleka 2%

150ml wody

35g kaszy manny

10g erytrolu

75g serka Skyr - waniliowy

130g truskawek

KCAL: 322,1
BIAŁKO: 14,2G
TŁUSZCZE: 3G

WĘGLOWODANY: 59,7G
 

10  minut
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 Jajko w bi� do głębokiego talerza.
 Dola� mleko, doda� erytrol i rozbełta� widelcem.
 Kromki chleba namoczy� w jajku tak, aby wchłonęły  
jajko do �rodka.
 Na patelni rozgrza� olej.
 Smaży� kromki na wolnym ogniu, tak aby nabrały
złotego koloru.
 Przełoży� na talerz. 
 Posmarowa� serkiem.
 Położy� pokrojone w plastry truskawki.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Chleb w jajku 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

80g chleba żytniego

(dobrze sprawdzi się

czerstwy)

1 jajko

10ml mleka

5g erytrolu

75g serka Skyr - waniliowy

60g truskawek

5g oleju rzepakowego

3g czekolady gorzkiej (p�ł

kostki)

KCAL: 447,7 
BIAŁKO: 20,3G

TŁUSZCZE: 13,6G
WĘGLOWODANY: 61,1G

 

10  minut
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*osobi�cie lubię także wersję z jajkiem ze szczyptą soli
zamiast erytrolu + słodkie dodatki 



 Biszkopty namoczy� w espresso.
 Serek Bieluch połączy� dokładnie z odżywką
białkową. 
 Truskawki pokroi�.
 Do pucharka na desery włoży� kolejno: połowę
namoczonych biszkopt�w, serek, połowę
pokrojonych truskawek. 
 Ponownie włoży� do pucharka składniki w tej samej
kolejno�ci.
 Włoży� do lod�wki na około 1 godzinę. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Truskawkowe a'la tiramisu 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

50g biszkopt�w

150g serka Bieluch

naturalny - lekki 

50ml espresso

15g odżywki białkowej

100g truskawek

KCAL: 407,1 
BIAŁKO: 30,2G

TŁUSZCZE: 8,1G
WĘGLOWODANY: 53,3G

 

70  minut
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 Twar�g połączy� z jogurtem i miodem. Można lekko
zblendowa�.
 Truskawki pokroi� w kostkę.
 Doda� truskawki do twarogu i wymiesza�.
 Nałoży� serek na przekrojoną bułkę. 

1.

2.
3.
4.

Kanapka z twarogiem
truskawkowym 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

80 bułki żytniej

100g twarogu p�łtłustego

50g jogurtu 2%

10g miodu 

100g truskawek

KCAL: 395,3 
BIAŁKO: 27,4G

TŁUSZCZE: 7,2G
WĘGLOWODANY: 55,2G

 

5  minut
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 Banana rozgnie�� widelcem.
 Do miski wbi� jajka, doda� rozgniecionego banana,
budy� i wi�rki kokosowe.
 Cało�� dokładnie połączy�.
 Truskawki pokroi� w plasterki.
 Na patelni rozgrza� olej.
 Wyla� masę jajeczną i ułoży� na wierzchu truskawki.
 Smaży� na wolnym ogniu pod przykryciem.
 Kiedy omlet się zetnie, delikatnie przełoży� go na
drugą stronę i smaży� jeszcze przez chwilę.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Omlet budyniowy 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

100g banana

2 jajka

10g wi�rk�w kokosowych

20g budyniu waniliowego

w proszku

3g oleju rzepakowego

60g truskawek 

KCAL: 452,1
BIAŁKO: 17G

TŁUSZCZE: 21,5G
WĘGLOWODANY: 47,7G

 

15  minut
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*do smażenia omleta użyłam patelni o �rednicy 24cm. 



 Wszystkie składniki wrzuci� do blendera i dokładnie
zmiksowa�.
 Przela� do szklanki.
 Najlepiej smakuje schłodzone. 

1.

2.
3.

shake kokosow0-truskawkowy 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

300g truskawek

100ml mleka 2%

20g wi�rk�w kokosowych

150g serka wiejskiego grani

20g erytrolu 

KCAL: 450,7
BIAŁKO: 24,7G

TŁUSZCZE: 22,3G
WĘGLOWODANY: 37,9G

 

5  minut
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 Wszystkie składniki wrzuci� do blendera i dokładnie
zmiksowa�.
 Przela� do foremek na lody.
 Włoży� do lod�wki na całą noc. 
Z podanych składnik�w wychodzi około 4-5 lod�w. 

1.

2.
3.
4.

Lody na jogurcie greckim 

SPOS�B PRZYGOTOWANIASKŁADNIKI

200g truskawek

150g jogurtu greckiego

100g banana

10g miodu

10g erytrolu

10g kakao 

KCAL: 410
BIAŁKO: 17G

TŁUSZCZE: 14,3G
WĘGLOWODANY: 53,4G

 

12 godzin

32

*Żeby wyciągną� lody z foremek wystarczy pola� je gorącą
wodą. 



Dziękuję, każdej osobie, kt�ra kupiła mojego e-booka, kt�ra mnie obserwuje, kt�ra
czerpie ode mnie zdrowe podej�cie do życia.

Wszystko to co w ostatnim czasie robię sprawia, że czuję się coraz bardziej
spełniona zawodowo. 
Bardzo cieszy mnie fakt, że mogę dzieli� się z wami swoimi inspiracjami i
motywacją do zawalczenia o lepszą wersję siebie.

Nie b�jcie się spełnia� marzenia!! Czasem trzeba podją� ryzyko, ale to ryzyko może
okaza� się największym sukcesem !  

Dziękuję każdej bliskiej mi osobie, kt�ra mnie wspiera, pomaga, motywuje i daje
kopa do działania, wtedy kiedy wydaje mi się, że co� jest bez sensu :*

Dziękuję !!!

Sylwia 

Podziękowania 
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