LOW CARB JÍDELNÍČEK od 3. 5.
PONDĚLÍ: snídaně - chia pudink z kokosovéé ho mléé ka, boruů vky, mandlé,
lzž icž ka mandlovéé ho jogurtu, goji; oběd - pad thai célérovéé nudlé s kurž écíém
masém, véjcém, arasž íédy, koriandr; večeře - tartar z lososa s avokaé dém,
lnéž nyé low carb toast
ÚTERÝ: snídaně - avotoast s osminutovyé mi véjci, syé rovyé chléé b;
oběd - filaé tko z cž érnéé trésky na pyréé z rž épy a céléru; večeře - trhanaé
hovéž zíé pécž énaé zž ébíérka na coléslaw salaé tku s rž édkvicž kami
STŘEDA: snídaně - low carb makovo tvarohovyé kolaé cž ; oběd - kruů tíé
Tandoori, zéléninovéé hranolky, koriandrovaé majonéé za; večeře - pécž ényé
lilék baba ganusž s ovcž íém syé rém z farmy
ČTVRTEK: snídaně - vajécž naé smazž énka z low carb syé rovéé ho chléba
s krž upavou zéléninou a horž cžicž nyé m drésinkém; oběd - kvéž taé kovéé a cž érnéé
bio rizoto s houbovou omaé cž kou a kousky panénky; večeře - zoodlés
s omaé cž kou z rajcž at, féty a cž érstvyé ch bylinék
PÁTEK: snídaně - acai líévanécž ky s bio tvarohém a boruů vkami;
oběd - kurž écíé club séndvicž z kokosovéé ho chléba s cocomayo;
večeře - chrž éstovyé kréé m s krévétami
SOBOTA: snídaně - matcha pohaé r s jahodovyé m kréé mém sé stéé viíé,
mandlé, sémíénka, végan coco protéin; oběd - salaé t z cž érvénéé quinoy,
fénykl a rž apíék sé sous vidé kruů tíémi prsíécžky; večeře - cukétovo syé rovéé
“bramboraé ky” s tzatziki
NEDĚLE: snídaně - vajíécžkovaé pomazaé nka s ricottou, jarníé cibulkou
a rž édkvicž kami s low carb bylinkovyé m chlébém; oběd - sékanyé télécíé rž íézék,
kédlubnovéé brambuů rky; večeře - chrž éstovyé quiché béz mouky

