
Przepisy na wynos
JESIENNO- ZIMOWE

WSPIERAJĄCE
ODPORNOŚĆ



Słowo od autorki
Cześć,
mam na imię Natalia i jestem
psychodietetykiem

Wszystkie przepisy zostały przetestowane 
w wersji "na wynos", tak aby nie traciły konsystencji i
smaku. Przetestowałam wiele pojemników i najbardziej
polecam te szklane z IKEA, które zobaczysz na zdjęciach.
Dlaczego według mnie sa najlepsze? Mogą służyć za
naczynie żaroodporne, więc możesz zapiekać 
potrawy bezpośrednio w nich. Szkło nie pochłania 
kolorów i zapachów w przeciwieństwie do 
plastiku. Można także w nich podgrzać 
jedzenie w pracy. Do transportu 
zupy polecam zwykły słoik
- ryzyko wylania 
minimalne. 

psychodietetykgryglewicz.pl



Jak wspierać odporność?

1. Zadbaj o dietę
Warzywa i owoce – źródło witaminy C i ß-karotenu:
marchew, szpinak, nać pietruszki, brukselka, cytryna,
pomarańcza, kalafior, papryka czerwona, śliwki,
brzodkwinie, aronia
Warzywa cebulowe- źródło fitoncydy : cebula, czosnek,
szczypiorek, por. Mają działanie bakteriobójcze.
Kiszonki- wytwarzają podczas fermentacji witaminę C
Fermentowane produkty mleczne- hamują rozwój
patogenów i stymulują wzrost korzystnej mikroflory
jelitowej: jogurty, maślanki, kefiry
Ryby morskie- zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe:
sardynki, łosoś, makrela, tuńczyk. Kwasy omega 3 mają
działanie przecwizapalne
2. Stosuj przyprawy: cynamon, kardamon, goździki,
imbir, kurkuma, chilli, oregano- mają silne właściwości
antyoksydacyjne
3. Dodawaj miód- pamiętaj, że traci on swoje
właściwości przeciwutleniające w wysokiej
temperaturze, dodawaj go po przestygnięciu
4. Suplementuj witaminę D, jest odpowiedzialna za
aktywację komórek uczestniczących w reakcjach
odpornościowych
5. Wysypiaj się- niedobór snu powoduje większą
podatność na infekcje

psychodietetykgryglewicz.pl



Cześć,
mam na imię Natalia i jestem
psychodietetykiem

Jak mogę Ci pomóc?

Współpracuję z kobietami z zaburzeniami hormonalnymi i
osobami, które chcą schudnąć, ale mają dosyć jadłospisów.
Wspieram w zmianie nawyków żywieniowych, poprawie
relacji z jedzeniem, leczeniu zaburzeń odżywiania, a także
przy dbaniu o zdrowie psychiczne.

Jak wygląda współpraca ze mną?
 Dopasujemy sposób naszej współpracy, 
który pomoże Ci w osiągnięciu 
oczekiwanego efektu. Możemy 
korzystać z jadłospisów, bazy 
posiłków lub indywidualnych 
zaleceń, jednak stanowią one 
tylko narzędzie, które ułatwi Ci 
przejście przez proces zmiany 
nawyków. Współpracę 
z pacjentami opieram 
na edukacji, wsparciu i nauce 
elastycznego podejścia, dzięki 
czemu zmiana nawyków nie jest trudna 
i rygorystyczna, a osiągane efekty są trwałe.

psychodietetykgryglewicz.pl



Przygotowanie

Jaglanka z duszoną
śliwką
Składniki

6 łyżek płatków jaglanych

3/4 szklanki napoju owsianego

2 śliwki

kilka orzechów

kardamon i cynamon do smaku

Przekrój śliwki, włóż je do garnka, dodaj
przyprawy i odrobinę wody. Przykryj
naczynie i podduś śliwki co jakiś czas
mieszając.
 Gdy śliwki będą miękkie, przełóż je do
innego naczynia. Do tego samego
garnka wsyp płatki jaglane i wlej napój
roślinny. Gotuj do miękkości. Jeśli wolisz
płynną jaglankę, dolej trochę wody. 
 Pokrusz lub posiekaj orzechy.
Przełóż jaglankę do naczynia, dodaj
śliwki i posyp orzechami. 

1.

2.

3.
4.



Przygotowanie

Placuszki Sos

Placuszki twarogowo-
bananowe
Składniki

1 banan

1/2 kostki twarogu

1 jajko

2 łyżki mąki pszennej (lub innej)

1 łyżka oleju rzepakowego

kilka orzechów

1 szklanka malin

1/2 szklanki jogurtu naturalnego

1/2 łyżeczki miodu

Twaróg rozgnieć widelcem w miseczce,
dodaj banana i jajko i je także rozgnieć
lub użyj blendera aby uzyskać jednolitą
masę. Dodaj mąkę i dokładnie
wymieszaj.
 Zblenduj jogurt naturalny, maliny i miód
aby uzyskać sos do placuszków.
Pokrusz lub posiekaj orzechy.
Rozgrzej olej na patelni i wylewaj
przygotowaną wcześniej masę formując
placuszki. Użyj przykrywki aby wszystko
dokładnie się ścięło.
Przygotowane placuszki przełóż do
pojemnika i posyp orzechami.
Sos przelej do innego pojemnika, tak
aby placuszki się nie rozmoczyły. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.



Przygotowanie

Zapiekana owsianka

Składniki

Wskazówki

Jeśli wolisz bardziej "mokre" potrawy,
polecam Ci jeść ją z jogurtem naturalnym.

6 łyżek płatków owsianych

górskich

1 szklanka napoju roślinnego

1 łyżka kakao

1 jabłko

1 łyżeczka miodu

cynamon do smaku

Płatki wsyp do naczynia żaroodpornego,
dodaj kakao, napój roślinny i dokładnie
wymieszaj.
Pokrój jabłko w kostkę, dodaj do
owsianki i posyp cynamonem.
Zapiecz owsiankę w 180 stopniach ok.
25 minut.
Wyjmij owsiankę i polej ją miodem.

1.

2.

3.

4.



Przygotowanie

Kanapka Sos

Kanapka z panierowanym
boczniakiem
Składniki

1 bułka np. ciabatta

1 garść rukoli

3 boczniaki

1 łyżka bułki tartej

1/3 jajka

1 łyżka orzeszków ziemnych

1 łyżka siekanego szczypiorku

2 łyżki majonezu

1/3 łyżeczki sosu sriracha 

Wymieszaj majonez z sosem sriracha.
Dokładnie umyj boczniaki, odetnij
nóżkę, obtocz w jajku i bułce tartej.
Włóż boczniaki na blaszkę i podpiecz w
piekarniku.
Przetnij bułkę i podpiecz razem z
boczniakami.
Posiekaj lub pokrusz orzechy.
Wyjmij bułkę z piekarnika, obie strony
posmaruj przygotowanym sosem, jedną
stroną obłóż rukolą, drugą posyp
orzeszkami. Na rukolę wyłóż boczniaki i
posyp posiekanym szczypiorkiem.
Złóż obie połówki bułki.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.



Przygotowanie

Szakszuka dyniowa

Składniki
1 szklanka dyni

2 jajka

1 garść rukoli

2 kromki chleba

2 łyżki pikantnej pasty

pomidorowej

przyprawy do smaku

1 łyżka oleju rzepakowego 

Dynię upiecz lub podduś do miękkości,
następnie zblenduj na puree.
Rozgrzej olej na patelni, dodaj dynię i
pastę pomidorową, dokładnie
wymieszaj.
Wbij jajka, zmniejsz moc kuchenki i
przykryj.
Gdy jajka się zetną od góry przełóż
szakszukę do naczynia.
Podawaj razem z pieczywem i rukolą. 

1.

2.

3.

4.

5.



Przygotowanie

Śniadaniowy wrap

Składniki

Wskazówki

Wrapa najlepiej transportować w folii
aluminiowej lub pojemniku na wynos.

1 placek do tortilli

2 łyżeczki serka śniadaniowego

typu almette

garść sałaty

1/2 garści kiełków

1 garść pomidorków koktajlowych

1 łyżka kimchi

1 plaster sera żółtego

1/2 papryki

Placek posmaruj serkiem śniadaniowym,
połóż ser żółty.
Pokój pomidorki i paprykę i dodaj do
wrapa.
Dodaj ulubione sałaty, kimchi i kiełki.
Zawiń wrapa

1.

2.

3.
4.



Przygotowanie

Koktajl z aronią

Składniki
1 szklanka aronii

1/3 kostki twarogu

1 mały kefir

1 łyżka miodu

Zmiksuj dokładnie wszystkie składniki. 1.



Przygotowanie

Kakaowy deser chia

Składniki

2 łyżki nasion chia

1 świeża figa

1/2 szklanki napoju roślinnego

1/2 łyżeczki kakao

Wymieszaj dokładnie napój roślinny z
kakao, a następnie dodaj chia i również
wymieszaj.
Dodaj pokrojoną figę.
Odstaw pudding na ok. godzinę, po tym
czasie ponownie zamieszaj oraz odstaw
znowu pudding aż nasiona zpęcznieją.

1.

2.
3.



Przygotowanie

Koktajl owsiany z
malinami
Składniki

1 banan

1 szklanka malin

3 łyżki płatków owsianych górskich

1 szklanka napoju roślinnego

 Płatki zalej napojem roślinnym i
poczekaj aż zmiękną. Dodaj pozostałe
składniki i dokładnie zmiksuj.

1.



Przygotowanie

Kaszotto z suszonymi
pomidorami
Składniki (1 porcja)

woreczek kaszy bulgur

5 pomidorów suszonych

1/6 kostki sera typu feta

2 garści szpinaku

6 pieczarek

1/6 brokuła

3 łyżki oliwy z oliwek

ulubione przyprawy

 Ugotuj kaszę, jeśli masz garnek do
gotowania na parze to możesz
jednocześnie gotować brokuł, jesli nie-
ugotuj go osobno.
Pokrój pieczarki w plastry i podsmaż na
łyżce oliwy. Gdy będą miękkie dodaj
szpinak.
Do podsmażonych pieczarek i szpinaku
dodaj ugotowanego brokuła, kaszę i
pokrojone suszone pomidory.
Całość wymieszaj, dodaj pozostałą oliwę
i dopraw do smaku. Wymieszaj
ponownie.
Przełóż kaszotto do naczynia i wkrusz
fetę.

1.

2.

3.

4.

5.



Przygotowanie

Zupa Grzanki

Krem z dyni 
z grzankami
Składniki (4 porcje)

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 mała dynia Hokkaido 

2 łyżki masła

½ łyżeczki soli

½ łyżeczki pieprzu

po szczypcie mielonego cynamonu

i gałki muszkatołowej

1/2 l bulionu warzywnego

2 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżki śmietany

1 mała bagietka

2 łyżki masła

ulubione zioła

Obierz cebulę i poszatkuj razem z
czosnkiem. Podsmaż na oliwie w garnku.
Dynię umyj, oczyść i pokrój na kawałki, a
następnie wrzuć do garnka.
Dodaj  pokrojone na kawałeczki masło.
Duś przez ok. 10 minut. Dodaj
przyprawy.
Wlej bulion i gotuj przez 20 minut.
Zblenduj zupę do uzyskania jednolitej
konsystencji. 
 Dodaj śmietane i gotuj jeszcze 5 minut.
Pakietkę pokrój na kromki, posmaruj
masłem i posyp ziołami, a następnie
podpiecz w piekarniku.
Zupę podawaj z grzankami.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.



Przygotowanie

Risotto pomidorowe

Składniki (2 porcje)

1.5 szklanki ryżu arborio

2 garści pomidorków koktajlowych

1 szklanka passaty pomidorowej

2 ząbki czosnku

1 kostka rosołowa

2 łyżki startego parmezanu

2 łyżki oliwy z oliwek

1 kostka rosołowa

ulubione przyprawy

Podsmaż na oliwie posiekany lub
przeciśnięty przez praskę czosnek.
Dodaj przekrojone na połówki
pomidorki koktajlowe i podduś je.
Podduszone pomidorki zsuń do innego
naczynia. Wsyp do garnka ryż i smaż
chwilę, następnie wlej szklakę wody i
wrzuć kostkę rosołową. Dokładnie
mieszaj do rozpuszczenia kostki. 
Dolewaj tyle wody, ole wchłonie ryż.
Następnie dodaj passatę i wymieszaj.
Poczekaj aż odparuje nadmiar wody.
Dodaj pomidorki koktajlowe. Wymieszaj.
Dopraw do smaku.
Przełóż risotto do naczynia i posyp
parmezanem. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Przygotowanie

Sałatka Sos

Pieczona ciecierzyca 
z gruszką i warzywami
Składniki (1 porcja)

2 garści rukoli

2 gotowane ziemniaki

1/2 gruszki

2 łyżki octu balsamicznego

1/2 szklanki gotowanej ciecierzycy

1 łyżka masła orzechowego

1/6 kostki sera typu feta

1 łyżka sezamu

curry, pieprz i sól

1 łyżka musztardy

1 łyżeczka miodu

1 łyżeczka oliwy z oliwek

 Ugotowane buraki pokrój w plastry,
zaleń octem balsamicznym i odstaw.
Ugotowaną ciecierzycę dokładnie
wypłucz, wsyp do naczynia
żaroodpornego i wymieszaj z masłem
orzechowym, curry i sezamem. Wstaw
do piekarnika i piecz ok. 20 minut w 180
stopniach. 
Wymieszaj na jednolitą konsystencję
składniki na sos.
Wyłóż do naczynia rukolę.
Gruszkę obierz ze skórki i pokrój w
plasterki.
Na rukolę ułóż na przemian plaster
gruszki i buraka. Dodaj upieczoną
ciecierzycę. Wkrusz ser feta. Dopraw do
smaku.
Całość polej sosem.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.



Przygotowanie

Faszerowana
papryka
Składniki (1 porcja)

Wskazówki
Jeśli wolisz "mokre" potrawy, możesz
przygotować sos pomidorowy z passaty
pomidorowej i ulubionych przypraw.

1 papryka

8 pieczarek

1/2 woreczka ryżu

1/2 kostki wędzonego tofu

2 łyżki startego parmezanu

kurkuma i curry do smaku

Ugotuj ryż razem z curry.
W tym czasie podsmaż pokrojone w
plasterki pieczarki. Rozgnieć widelcem
tofu i również podsmaż. 
Dodaj kurkumę i ryż i smaz razem przez
ok 5 minut.
Przekój paprykę na pół, wydrąż środek i
wypełnij farszem. Piecz przez ok. 30
minut w 180 stopniach, aż papryka
zmięknie.
Przełóż do naczynia i posyp
parmezanem.

1.
2.

3.

4.

5.



Przygotowanie

Curry z tofu i cukinią

Składniki (1 porcja)

1 woreczek ryżu

1/2 cukini

1/2 naturalnego tofu

1/2 puszki mleczka kokosowego

1 łyżka kurkumy, 3 łyżki curry

1 łyżka oliwy z oliwek

Ugotuj ryż.
W tym czasie pokrój cukinię na
półksiężyce i podduś na oliwie.
Do cukini dodaj mleczko kokosowe oraz
przyprawy, dokładnie wymieszaj i duś
przez ok. 10 minut.
Do całości dodaj tofu pokrojone w
kostkę i duś jeszcze ok. 5 minut.
Ugotowany ryż przełóż do naczynia i
dodaj przygotowane curry. 

1.
2.

3.

4.

5.


