
Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4
start start start start

szklanka ciepłej wody z sokiem z 1/2 
cytryny

sszklanka wody z sokiem cytryny + szczypta 
soli himalajskiej koktajl: jarmuż, jabłko zakwas

szklanka zakwasu z ząbkiem czosnku
szklanka z dodatkiem octu jabłkowego (1/2 
łyżki octu)

śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie
1/2 grapefruita z odrobiną cynamonu surówka: marchew, brokuł, świeży imbir surówka fitness surówka z selera z jabłkiem
surówka pekińska, 2 plasty pomarańczy + 
zioła ogórki kiszone z rzodkiewką leczo jarskie 2 średnie ogórki kiszone

surówka: selere, marchew, jabłko
warzywa gotowane na parze: marchew, seler, 
kalarepa herbatka z rumianku 3 małe różyczki brokuła + 3 kalafiora

brokuł gotowany na parze, posypany 
kiełkami napar z ziół herbatka ziołowa

obiad obiad obiad obiad
zielony koktajl: seler, natka pietruszki, 
szpinak sok jabłkowy

kiszony burak starty na grubych 
oczkach koktajl: szpinak, marchew, jabłko

surówka: roszponka, pomidor, ogórel 
kiszony surówka: pomidor, cebula, kiełki, 

zielona sałata z koperkiem doprawiona 
cytryną zupa cebulowa

surówka: marchew + jabłko surówka: buraki z jakbłkiem, natką pietruski
pieczyne jarzyny z pieca: marchew, 
papryka, jarmuż, rzepa

surówka: kapusta kiszona, natka pietruszki, 
koperek

zupa cebulowa kalafior pieczony z curry zupa warzywna
papryka gotowana na parze nadziewana 
szpinakiem

gotowane warzywa: kalafior posypany 
koperkiem i pietruszką

kolacja kolacja kolacja kolacja
pomidor jabłko sok pomidorowy kompot jabłkowy z cynamonem

surówka: biała rzodkiew, jabłko
koktajl: szpinak, jarmuż, 1/2 kiwi, 1/2 szklanki 
wody sałatka z buraków z jabłkiem i cebulą

surówka: ogórek kiszony, pomidor, czosnek, 
cebula

surówka: brokuł, ogórek kiszony, czosnek bigos jarski z koperkiem jabłko pieczone (30 min 180*) surówka: kapusta pekińska, papryka, jabłko
bigos z białej kapusty i marchewki z 
koperkiem napar z melisy herbata z melisy 2 średnie pomidory gotowane na parze
herbata ziołowa

Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7
start start start

zakwas sok z marchwi wyciskany zakwas
sszklanka wody z sokiem cytryny + 
szczypta soli himalajskiej zakwas

szklanka z dodatkiem octu jabłkowego 
(1/2 łyżki octu)

śniadanie śniadanie śniadanie
surówka: ogórek kiszony, pomidor, 
szczypiorek 1/2 grapefruita

surówka: górek kiszony, pomidor, 
cebula

3 różyczki kalafiora, 2 plastry cukinii na 
parze surówka: kapusta kiszona, jabłko, marchewka

surówka: czerwona kapusta, jarmuż, 
marchewka

herbata z rumianku surówka: sałata lodowa i pomidor
2 pomidory nadziewane warzywami, 
gotowane na parze

cukinia gotowana na parze komport z czarnych jagód z jabłkiem
obiad obiad obiad

sok z pokrzywy, jabłka, jarmuzu
surówka: pomido ze szczypiorkiem, 
koperkiem i kiełkami

surówka: seler naciowy, marchew, 
jabłko

surówka: czerwona kapusta, marchewka, 
por, jabłko

surówka: papryka czerwona, ogórek, cebula 
czerwona, ogórek kiszony

surówka: rzodkiewka, z ogórkiem 
kiszonym

papryka nadziewana warzywami kalafior pieczony z curry zupa wielowarzywna
herbata z mięty z dodatkiem soku z 
cytryny sok wielowarzywny kapusta włoska gotowana na parze

kolacja kolacja kolacja

biała kapusta z papryką jabłko
surówka: biała kapusta, marchew, 
jabłko

2 ogórki kiszone surówka: marchewka z brokułem + imbirem
surówka: marchew, seler, cebula, 
czosnek, pietruszka, papryka

leczo warzywne kapusta kiszona pieczona w piekarniku
kopoty z jabłka z cynamonem i 
gozdzikami

sok z jabłek napar z melisy


