Vyvážená
krabičková
strava
NA CELÝ TÝDEN
objednávejte včas na tel.

257 312 849
nebo na eshop.gourmetpauza.cz

LOW CARB JÍDELNÍČEK NA CELÝ TÝDEN
PONDĚLÍ: snídaně - avotoast se ztracenýý m vejcem na proteinoveý m
chlebu; oběd - kruů ta Tandoori, zeleninoveý hranolký (celer, mrkev),
zeleninovýý salaý tek, cč erveneý kari; večeře - krč upavýý salaý t s krevetami
Black Tiger, wakame rč asami, sezamem a chilli majoneý zou
ÚTERÝ: snídaně - avokaý doveý proteinoveý muffiný s pekan. orč echý;
oběd - quinoovýý salaý t s cizrnou, rýý zčíý natural, fava fazolkami, rukolou,
prazč enýý mi semíýnký a limetkovýý m tahini dresinkem;
večeře - proteinoveý palacč inký bez mouký se sč penaý tem, ricottou
a holandskou omaý cč kou
STŘEDA: snídaně - vajíýcčkovaý pomazaý nka z ricottý, proteinodvýý chleý b;
oběd - cuketoveý zoodles s pikant. hoveč zíými kouský, rč apíýk. celerem
a sč alotkou; večeře - zeleninoveý kari, cč erstvýý losos, kokosoveý mleý ko
ČTVRTEK: snídaně - quinoovýý salaý tek s kustovnicíý a orč íýsčký aà la sč truů dl;
oběd - filaý tko z cč erstveý morč skeý rýbý, kreý movaý cč ernaý cč ocč ka se
zeleninou; večeře - salaý t Waldorf s vlasč skýý mi orč echý a varč enýý m
hoveč zíým masem
PÁTEK: snídaně - ital. omeleta, parmezaý n, susč . rajcč ata; oběd - mexickaý
lusč teč ninovaý poleý vka s domaý cíými proteinovýý mi líývanci z cuketý a
rýý zčoveý mouký; večeře - hoveč zíý carpaccio s rukolou, bazalkovýý m
pestem, parmezaý nem, kampotskýý m bíýlýý m peprč em a proteinovýý m
chlebem
SOBOTA: snídaně - proteinovýý banaý novýý chlebíýcček; oběd - hoveč zíý
burger na avokaý doveý m salaý tku se sč alotkou a plaý tkem krč upaveý
slaninký; večeře - zeleninovýý kisč bez teč sta s fenýklem a sýý rem cottage
NEDĚLE: snídaně - cizrnovýý hummus, zeleninoveý prouzč ký, proteinovýý
chleý b; oběd - pecč enaý kruů ta s medovou cuketou a pistaý ciemi;
večeře - salaý tek z cč ocč ký beluga, s rč apíýkatýý m celerem, avokaý dem,
prazč enýý mi dýý nčovýý mi semíýnký a tempehem

VEGETARIÁNSKÝ JÍDELNÍČEK NA CELÝ TÝDEN
PONDĚLÍ: snídaně - avotoast se ztracenýý m vejcem na kvaý skoveý m
zč itneý m chlebu; oběd - veganskeý zeleninoveý kari s kokosovýý m mleý kem,
rýý zče natural; večeře - grilovanýý tempeh se zeleninovýý mi hranolký,
wakame salaý tkem, sezamem a koriandrovou majoneý zou
ÚTERÝ: snídaně - avokaý doveý proteinoveý muffiný s pekan. orč echý;
oběd - quinoovýý salaý t s cizrnou, rýý zčíý natural, fava fazolkami, rukolou,
prazč enýý mi semíýnký a limetkovýý m tahini dresinkem; večeře - rýý zčoveý
palacč inký se sč penaý tem, ricottou a holandskou omaý cč kou
STŘEDA: snídaně - vajíýcčkovaý pomazaý nka z ricottý, naý sč kvaý skovýý zč itnýý
chleý b; oběd - kreý movaý cč ernaý cč ocč ka se zeleninou, rýý zčíý natural
a rukolovýý m hníýzdem s pistaý ciemi; večeře - cuketoveý zoodles s
uzenýý m tofu, rč apíýkatýý m celerem, sč alotkou a dýý nčovýý mi semíýnký
ČTVRTEK: snídaně - quinoovýý salaý tek s kustovnicíý a orč íýsčký aà la sč truů dl;
oběd - gourmet cč ocč kovýý salaý t s hummusem, avokaý dem, semíýnký,
grilovanýý m tempehem a zč itnýý m toastem; večeře - starocč eskaý kulajda
se ztracenýý m vejcem a krč upavýý mi brambuů rký
PÁTEK: snídaně - zč itnýý toast s arasč íýdovýý m maý slem, mandlovýý jogurt
s kustovnicíý a vlasč skýý mi orč íýsčký; oběd - mexickaý lusč teč nin. poleý vka
s domaý cíými proteinovýý mi líývanci z cuketý a rýý zčoveý mouký;
večeře - carpaccio z cč erveneý rč epý s bazalkovýý m pestem, piniemi
a kampotskýý m bíýlýý m peprč em, kozíý sýý r
SOBOTA: snídaně - proteinovýý banaý novýý chlebíýcček; oběd - falafel
na avokaý doveý m salaý tku se sč alotkou a tahini dresinkem;
večeře - zeleninovýý kisč s fenýklem a sýý rem cottage
NEDĚLE: snídaně - cizrnovýý hummus, zeleninoveý prouzč ký, proteinovýý
chleý b; oběd - pecč enýý halloumi sýý r s medovou cuketou a pistaý ciemi;
večeře - italskaý omeleta s parmezaý nem a susč enýý mi rajcč atý

JÍDELNÍČEK NA CELÝ TÝDEN - FITNESS KLASIK
PONDĚLÍ: snídaně - avotoast se ztracenýý m vejcem na zč itneý m
kvaý skoveý m chlebu; oběd - kruů ta Tandoori, zeleninoveý hranolký (celer,
mrkev, bramborý), zeleninovýý salaý tek, cč erveneý kari, koriandrovaý
majoneý za; večeře - krč upavýý salaý t s krevetami Black Tiger, wakame
rč asami, sezamem a chilli
ÚTERÝ: snídaně - avokaý doveý proteinoveý muffiný s pekan. orč echý;
oběd - quinoovýý salaý t s cizrnou, rýý zčíý natural, fava fazolkami, rukolou,
prazč enýý mi semíýnký a limetkovýý m tahini dresinkem; večeře - slaneý
palacč inký se sč penaý tem, ricottou a holandskou omaý cč kou
STŘEDA: snídaně - vajíýcčkovaý pomazaý nka z ricottý, zč itnýý chleý b;
oběd - spaghetti Mafiosi s pikant. hoveč zíými kouský, rč apíýk. celerem
a sč alotkou; večeře - lososoveý kari s rýý zčíý natural, kokosoveý mleý ko
ČTVRTEK: snídaně - quinoovýý salaý tek s kustovnicíý a orč íýsčký aà la sč truů dl;
oběd - filaý tko z cč erstveý morč skeý rýbý, kreý movaý cč ernaý cč ocč ka se
zeleninou; večeře - salaý t Waldorf s vlasč skýý mi orč echý a varč enýý m
hoveč zíým masem
PÁTEK: snídaně - ital. omeleta, parmezaý n, susč . rajcč ata; oběd - mexickaý
lusč teč ninovaý poleý vka s domaý cíými líývanci z cuketý a rýý zčoveý mouký;
večeře - hoveč zíý burger bez houský, s chedarem, zeleninovýý mi
hranolký, salaý tek
SOBOTA: snídaně - proteinovýý banaý novýý chlebíýcček; oběd - starocč eskaý
kulajda se ztracenýý m vejcem a restovanýý mi brambuů rký, club sendvicč
ze zč itneý ho chleba; večeře - hoveč zíý carpaccio s rukolou, parmezaý nem,
zč itnýý toast
NEDĚLE: snídaně - cizrnovýý hummus, zeleninoveý prouzč ký, proteinovýý
chleý b; oběd - pecč enaý kruů ta s medovou cuketou a pecč enýý mi brambuů rký;
večeře - salaý tek z cč ocč ký beluga, s roastbeefem a horč cčicč nýý m dresinkem

