
I CO DALEJ? 
Zalecenia żywieniowe do 
stosowania po zakończeniu kuracji

KURACJA KETO LUV…

Gratulacje, udało Ci się!
Jeśli chcesz utrzymać nową wagę,
postaraj stosować się do tych zaleceń.

Po kuracji KETO LUV polecamy pozostać jeszcze przez jakiś 
czas ‒ choćby przez dwa tygodnie ‒ na diecie ketogenicznej. 
Skoro już jesteś w ketozie, wykorzystaj to! Jeśli nie masz czasu 
albo chęci, po prostu przejdź na low-carb: dąż do tego, żeby 
spożywać do 50 g węglowodanów dziennie. W tym e-booku 
znajdziesz pomoc. 

Jeśli zdecydujesz się pozostać w ketozie, pamiętaj o ładowaniu 
węglowodanowym: co jakiś czas pozwól sobie na odżywianie 
z udziałem węglowodanów o niskim ładunku glikemicznym. 
Dobrym okresem na wyjście z ketozy i przejście na low-
carb jest lato, bogate w warzywa i owoce jagodowe. Efekty 
diety zmaksymalizujesz poprzez systematyczne (np. raz na 
2 tygodnie) stosowanie kuracji KETO LUV. Dzięki temu znów 
szybko wejdziesz w ketozę i będziesz kontynuować proces 
regeneracji organizmu.

Rekomendujemy przeczytanie całego e-booka i wdrożenie 
w życie tylu porad, ile możesz. Trzymaj się tam! 
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DIETA
KETOGENICZNA

Czym jest dieta ketogeniczna?
Jeżeli tu jesteś, to zapewne już wiesz, że dieta ketogeniczna to 
taki model żywienia, który sprawia, że utrzymujesz organizm 
w ketozie: stanie, w którym czerpie on energię nie z glukozy, ale 
z ketonów. Aby je pozyskać, korzysta z tłuszczu ‒ dostarczanego 
w pożywieniu oraz czerpanego z własnych zgromadzonych 
zasobów.

Bycie na keto to w zasadzie proces, złożony z kilku następujących 
po sobie faz:

JAK CZERPAĆ ENERGIĘ Z TŁUSZCZU

1 Wchodzenie w ketozę ‒ kiedy odcinasz organizmowi 
węglowodany, w pierwszej kolejności zużywa on glikogen: 
„podręczne paliwo” zgromadzone w mięśniach i wątrobie. 
Brakuje węglowodanów, a wytwarzane ketony nie są jeszcze 
sprawnie wykorzystywane. Dlatego w tej fazie będziesz 
prawdopodobnie odczuwać osłabienie. 

Mogą wystąpić również objawy tzw. keto grypy: bóle 
głowy i mięśni, silne mdłości. Gdy tracimy glikogen, wraz 
z nim tracimy zmagazynowaną w ciele wodę (1 cząsteczka 
glikogenu wiąże 4 cząsteczki wody). Wraz z wodą ‒  
elektrolity, tj. sód, potas, magnez i wapń. Bóle głowy 
są więc sygnałem odwodnienia. Warto starać się mu 
zapobiegać i podczas wchodzenia w ketozę przyjmować 
dużo płynów oraz suplementować wymienione substancje. 
W kuracji KETO LUV elektrolity są już zawarte w zupach, ale 
koniecznie pij dużo wody.

Istnieje kilka sposobów na wejście w ketozę:
tradycyjna dieta ketogeniczna, podczas której proces 
przebiega zwykle około 1‒2 tygodni (w chorobach takich 
jak cukrzyca, insulinooporność czy leptynooporność 
nawet do kilku miesięcy);
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głodówka trwająca 2‒3 dni, ale trudna do zniesienia ze 
względu na gwałtowny spadek cukru i związany z nim 
silny głód;
post ketogeniczny, którego formą jest kuracja KETO LUV, 
i podczas którego również wejście w ketozę trwa około 3 
dni, ale odbywa się w sposób bezpieczny dla zdrowia.

Ketoza ‒ w momencie, gdy organizm zużyje cały zapas gli-
kogenu, zaczyna pozyskiwać energię z tłuszczu. Gratulacje, 
jesteś w ketozie! Ale to jeszcze nie koniec…

Ketoadaptacja ‒ to, że organizm produkuje ketony, nie ozna-
cza jeszcze, że potrafi je efektywnie wykorzystywać. W po-
czątkowej fazie duża liczba ketonów jest wydalana z mo-
czem, a stosunkowo niewiele krąży we krwi i rozprowadza 
energię do komórek. W tym czasie Twoje samopoczucie 
i wyniki sportowe nadal mogą być słabsze. Ketoadaptacja 
trwa od kilku do kilkunastu tygodni, ale im dłużej zdecy-
dujesz się praktykować styl życia polegający na wchodze-
niu w ketozę i wychodzeniu z niej, tym większe korzyści bę-
dziesz odczuwać.

Stabilizacja ‒ moment, w którym zaczynasz w pełni cieszyć 
się korzyściami płynącymi z diety ketogenicznej.  

Ładowanie węglowodanowe ‒ raz na 2‒3 miesiące wzbo-
gać dietę o 300 g węglowodanów dziennie przez kilka dni. 
To konieczny element układanki. Nasze organizmy najlepiej 
funkcjonują, gdy na przemian korzystają z ketonów i węglo-
wodanów jako źródła energii. Nie przejmuj się: z każdym ko-
lejnym razem wejście w ketozę będzie łatwiejsze, bowiem 
cykliczne stosowanie diety wyrabia Twoją elastyczność me-
taboliczną.

Po 3‒4 miesiącach bycia w ketozie można zacząć odżywiać 
się „sezonowo”: zimą stosować czystą dietę ketogeniczną, 
a w ciepłym okresie, gdy pod ręką jest dużo warzyw i owoców 
jagodowych, wyjść z ketozy i korzystać z tych dobrodziejstw 
natury. 

Alternatywą jest rozpoczęcie przygody z CKD: cykliczną dietą 
ketogeniczną. Przez 5‒6 dni pozostajesz w ketozie, a przez 
1‒2 dni robisz doładowanie węglowodanami (ok. 100‒150 g 
dziennie). Zadbaj, by były to węglowodany złożone o niskim 
ładunku glikemicznym. Do ketozy wrócisz poprzez post KETO 
LUV, wysiłek fizyczny, ewentualnie post o wodzie. Z czasem 
wchodzenie i wychodzenie z ketozy stanie się coraz szybsze 
i łatwiejsze, osiągniesz bowiem tzw. elastyczność metabo-
liczną.

Są osoby, które latami nie wychodzą z ketozy i deklarują wy-
śmienite samopoczucie. Jeśli jednak zdecydujesz się na taką 
drogę, pamiętaj, żeby regularnie wykonywać badania.

2

3
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OBLICZANIE MAKROSKŁADNIKÓW
Dieta ketogeniczna polega na spożywaniu dużej ilości tłusz-
czów, umiarkowanej białka i ograniczonej ilości węglowoda-
nów. Dla każdego jednak, w zależności od budowy ciała i trybu 
życia, będzie to oznaczać coś innego. Po to jest właśnie liczenie 
makr ‒ daje Ci wiedzę, jak powinny wyglądać proporcje tłusz-
czów, białka i węglowodanów w Twojej keto diecie. Liczymy!

Węglowodany
Na diecie ketogenicznej możesz ich przyjmować 20‒50 g 
dziennie.

Węglowodany netto
Dobra wiadomość: przy obliczaniu makr bierzesz pod uwagę 
nie całkowitą ilość węglowodanów, ale węglowodany netto. 
Jest to suma wszystkich spożywanych przez Ciebie węglowo-
danów minus błonnik. 

Białko
Co do zasady, osoby mało aktywne fizycznie powinny spo-
żywać 1 g białka na 1 kg beztłuszczowej masy ciała dziennie, 
a osoby ćwiczące: 1,5 g białka na 1 kg.

Jeśli jednak zależy Ci na skrupulatnym wyliczeniu ilości biał-
ka, skorzystaj z tej tabeli:

Beztłuszczowa masa ciała
LBM ‒ Lean Body Mass. To masa wszystkich Twoich tkanek 
i kości z wyłączeniem masy tłuszczowej. Aby ją poznać, udaj 
się do dietetyka, który dysponuje sprzętem pomiarowym. 
W warunkach domowych do takiego pomiaru posłuży Ci 
fałdomierz.

JEŚLI POTRZEBUJESZ TYLE BIAŁKA 
na 1 kg beztłuszczowej masy 
ciała dziennie

Jesteś w ketozie, ale 
jeszcze adaptujesz się do 
przetwarzania ketonów

0,8‒1,2 g

Jesteś w okresie adaptacji i nie 
planujesz ćwiczyć regularnie, 
tylko tracić kilogramy dzięki 
deficytowi kalorycznemu

1,4‒2 g

Treningi są częścią Twojego 
życia i nie chcesz z nich 
rezygnować

1,6‒2,5 g

Cierpisz na cukrzycę
lub insulinooporność

skonsultuj się z dobrym
dietetykiem
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Możesz też samodzielnie oszacować LBM według wzoru:

Kobiety z prawidłową masą ciała:
0,384 x masa ciała [kg] + 0,129 x wysokość ciała [cm]

Kobiety z nadwagą:
0,240 x masa ciała [kg] + 0,177 x wysokość ciała [cm]

Mężczyźni:
0,278 x masa ciała [kg] + 0,22 x wysokość ciała [cm]

Mężczyźni z nadwagą:
0,488 x masa ciała [kg] + 0,089 x wysokość ciała [cm]

Wreszcie, najmniej dokładnym, ale najszybszym sposobem 
jest porównanie swojej sylwetki do tych z poniższej ilustracji.

PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Tłuszcz
Z niego ma pochodzić reszta kalorii. Przelicznik gramów na 
kalorie jest stały i na jego podstawie wyliczysz, ile gramów 
tłuszczu dziennie będziesz potrzebować:

• 1 g węglowodanów = 4 kcal
• 1 g białka = 4 kcal
• 1 g tłuszczu = 9 kcal

Załóżmy, że chcesz dostarczać sobie 1800 kcal dziennie, 
potrzebujesz 40 g białka i chcesz spożywać 25 g węgli.

• ilość kalorii z białka: 40 x 4 kcal = 160 kcal
• ilość kalorii z węglowodanów: 25 x 4 kcal = 100 kcal
• ilość kalorii z tłuszczów: 1800 kcal ‒ 160 kcal ‒ 100 kcal = 

1540 kcal
• przeliczenie kalorii z tłuszczu na gramy: 1540 : 9 = 171 g

45% 35% 30% 25% 15%

Przykład!

Liczymy!
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POMIAR KETONÓW

ILOŚĆ POSIŁKÓW
To mit, że zdrowa dieta musi składać się z pięciu posiłków 
dziennie. Gdy przejdziesz z niskokalorycznej kuracji KETO LUV 
na tradycyjną dietę keto, szybko zauważysz, że nie potrzebu-
jesz jeść tak często. Prawdopodobnie wystarczą Ci 2‒3 posiłki 
dziennie. 

Dla lepszego efektu rekomendujemy, by Twoje okno żywieniowe 
(czas w ciągu doby, w którym spożywasz posiłki) było możliwie 
krótkie. Zajrzyj do tematu intermittent fasting.

POMIAR KETONÓW
Sposób na to, by skontrolować, czy jest się w ketozie 
i czy przebiega ona prawidłowo. Istnieją trzy główne rodzaje 
ketonów i każdy z nich mierzy się w inny sposób. Najbardziej 
miarodajny jest pomiar z krwi, pokazujący ilość kwasu beta-
hydroksymasłowego (BHB), czyli tych ketonów, które krążą 
w krwiobiegu i rozprowadzają energię do komórek ciała. BHB 
stanowi ok. 80% wszystkich ciał ketonowych.

Z MOCZU
ACETYLOOCTAN

Powstaje z kwasów
tłuszczowych o długich
i średnich łańcuchach

Przetwarzany na kwas 
3-hydroksymasłowy 

lub aceton

Niewykorzystywany jest 
natychmiast wydalany 

z moczem

Mierzysz ketony wydalane, 
nie wykorzystywane

Dobra metoda na początek

Dowiesz się, czy w ogóle 
wytwarzasz już ketony

Z KRWI
KWAS

3-HYDROKSYMASŁOWY

Powstaje z acetylooctanu

Przemieszcza się z krwią

W mitochondriach jest 
przekształcany na energię

Mierzysz ketony, 
które rzeczywiście są 

w organizmie

Najpewniejsza metoda

>0,5 mmol/l oznacza, że 
jesteś w ketozie

Z ODDECHU
ACETON

Powstaje z acetylooctanu

Niewykorzystany jest 
natychmiast wydalany 

z powietrzem

Mierzysz ketony wydalane, 
nie wykorzystywane

Dobra metoda
pomocnicza

Dokładniejszy niż paski

Dowiesz się, czy
wytwarzasz ketony
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CO JEŚĆ,
A CZEGO NIE

TŁUSZCZE
1 Spożywaj jak najwięcej nierafinowanych tłuszczów roślin-

nych: oleju kokosowego do smażenia i oliwy z oliwek do sała-
tek. Odpowiedni będzie również olej z awokado, z orzechów 
makadamia lub np. z ostropestu. Ważne by były tłoczone na 
zimno i pochodziły z pierwszego tłoczenia.

Stosuj z umiarem tłuszcze zwierzęce: masło, smalec gęsi 
i wieprzowy.

Zdecydowanie unikaj: rafinowanych i utwardzanych tłusz-
czów (tych najtańszych olejów roślinnych w plastikowych 
butelkach i margaryn), oleju z pestek winogron, majonezu 
sporządzanego na olejach rafinowanych, produktów za-
wierających przemysłowo przetworzony olej palmowy oraz 
produktów przetworzonych typu ketchup czy gotowe sosy 
sałatkowe.

Na diecie ketogenicznej rekomendujemy:

do smażenia: olej kokosowy, masło ghee, smalec, łój;
do sałatek: oliwa z oliwek, olej z awokado, olej MCT;
w małych ilościach, do smaku: olej z migdałów, orzechów 
makadamia, nasion sezamu.

TŁUSZCZE MCT
Najzdrowszy rodzaj tłuszczów występujących w naturze 
(i podstawa kuracji KETO LUV). Jako jedyne nie ulegają 
rozkładowi w jelicie cienkim. Przenikają przez błonę jelitową 
i poprzez układ wrotny trafiają bezpośrednio do wątroby. 
Tam przekształcane są w ketony, które przedostają się 
do krwiobiegu. Ketony są rozprowadzane do wszystkich 
organów ciała, które wykorzystują je jako wyjątkowo 
wartościowe źródło energii. 

Najwięcej MCT występuje w oleju kokosowym oraz w... 
mleku matki. Całkiem bogatym ich źródłem jest również 
olej palmowy, ale wyłącznie nieprzetworzony, czyli nie w tej 
formie, którą znasz z rozmaitych produktów spożywczych. 
W niewielkiej ilości (ok. 10‒12%) MCT można znaleźć w nabiale.

2
3

4
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BIAŁKO
1 Najlepsze źródła białka to:

czerwone mięso i drób;
tłuste ryby;
tłuste sery z mleka krowiego;
sery typu feta z owczego mleka.

...I rosół domowy na kościach! To świetne źródło kolagenu 
oraz naturalny elektrolit podczas głodówek tłuszczowych.

Warto sięgnąć również po pełnowartościowe proteiny 
serwatkowe lub roślinne (nasiona chia, proteiny z konopi) do 
sporządzania koktajli owocowo‒warzywnych.

Produkty mleczne wbrew pozorom często zawierają sporo 
węglowodanów. Warto uważać z ich stosowaniem. Wybieraj 
najlepiej takie, które pochodzą od krów wypasanych w spo-
sób naturalny, na zielonej trawie: śmietanę 30% i 36%, tłuste 
sery, m.in. mascarpone czy feta. Jeśli preferujesz produkty 
wegańskie, sięgnij po mleko kokosowe lub migdałowe ‒ ko-
niecznie porównaj składy podobnych produktów i wybierz 
takie, w których nie ma cukru.

Spożywaj węglowodany netto z dużą rozwagą, ale jednocze-
śnie zadbaj o to, by w Twojej diecie znalazły się źródła błon-
nika: awokado, siemię lniane, łuski babki jajowatej i babki 
płesznik, nasiona chia, inulina (błonnik z cykorii)

Najlepsze węglowodany zawarte są w:

warzywach liściastych, jak np. szpinak, jarmuż, rukola, 
rzeżucha
warzywach krzyżowych, w tym kapustnych, jak np. rzod-
kiewka, brokuł, brukselka, biała rzepa, kalarepa.

Te warzywa są bogate w siarkę. Spożywaj je codziennie!

Ogranicz do minimum węglowodany wysokoskrobiowe. 
Ich źródłem są makarony, ziemniaki, biały ryż oraz produkty 
z białej mąki, np.: pieczywo, naleśniki, krokiety, pierogi, cia-
sta, ale także, uwaga, nasiona strączkowe, orzechy nerkowca 
i kasze.

Kasza gryczana jest za to jak najbardziej wskazana na łado-
waniu węglowodanowym. Zawiera ok. 20 g węglowodanów 
netto na 100 g.

Całkowicie zrezygnuj z produktów zawierających cukier, 
a zwłaszcza syrop glukozowo-fruktozowy. Unikaj słodzików ‒ 
nie są korzystne dla Twojego zdrowia, mogą też powodować 
wyrzuty insuliny. Co ciekawe: nie zawsze, kiedy sprawdzasz 
skład produktu, wyczytasz z niego bezpośrednio, czy zawiera 
cukier.

2

3

WĘGLOWODANY

Ważne!

1

2

3

4

5

Rada!
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BŁONNIK, PREBIOTYKI I PROBIOTYKI
Podczas adaptacji, tj. wtedy, kiedy wytwarzasz już ketony, ale 
Twój organizm ciągle uczy się z nich korzystać, mikroflora jelito-
wa ulega zmianom. Różnorodność bakterii spada, a proporcje 
między nimi mogą zostać zachwiane. Po jakimś czasie stan ten 
normuje się, jednak na diecie ketogenicznej, jak zresztą na każ-
dej innej diecie, bardzo ważne jest, by zadbać o jelita.

Mikrobiota jelitowa najbardziej potrzebuje po pierwsze błonni-
ka i prebiotyków, które tworzą doskonałe środowisko dla rozwo-
ju bakterii. Po drugie, koniecznie powinno się spożywać probio-
tyki, czyli żywność zawierającą korzystne szczepy bakterii.

CO LUBIĄ BAKETRIE W JELITACH?

Napój z kakaowcem KETO LUV

BŁONNIK

Orzechy (nie arachidowe)

Rośliny strączkowe: groch, 
fasola, ciecierzyca

Brokuły Awokado

Łuska babki jajowatej wypiekach Jagody, maliny i porzeczki

Nasiona, np. słonecznika, 
chia, siemię lniane
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Jogurty bez cukru

PROBIOTYKI

Zakwas chlebowy 

Kiszonki

Zakwas buraczany

Produkty pełnoziarnisteKefir

Czosnek

PREBIOTYKI

Cebula

Szparagi Por

ODPOCZYNEK

post ketogeniczny

www.onemoreluv.com
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CO OPRÓCZ DIETY
KETOGENICZNEJ

CKD - CYKLICZNA DIETA KETOGENICZNA
Sposób na to, żeby utrzymać efekty odchudzania na dłużej. Je-
śli nie chcesz na co dzień odżywiać się ketogenicznie, możesz 
po prostu odbywać kurację KETO LUV cyklicznie, np. co dwa ty-
godnie lub miesiąc, a w międzyczasie po prostu rozsądnie się 
odżywiać z wykorzystaniem tych zaleceń z e-booka, które doty-
czą każdej zdrowej diety (np. unikanie utwardzanych tłuszczów 
i nadmiaru węglowodanów). Kuracja jest też formą bezpiecz-
nego postu, który regeneruje i oczyszcza organizm, co oznacza, 
że jej stosowanie będzie dla Ciebie korzystne również jeśli masz 
prawidłową wagę.

Jeśli chcesz zastosować kuracje KETO LUV jedna po drugiej, 
możesz zrobić sobie dobową przerwę pomiędzy nimi na łado-
wanie węglowodanowe. Będzie Ci łatwiej.

Zwany także oknem żywieniowym. Polega na ograniczeniu spo-
żywania jedzenia do 8 godzin podczas doby. Należy wyznaczyć 
sobie godziny tak, by przestać jeść co najmniej 3 godziny przed 
pójściem spać. Przez pozostałe 16 godzin można wyłącznie pić 
niesłodzone napoje bezalkoholowe. Dopuszczalna jest również 
lampka czerwonego wina.

Oczywiście od czegoś trzeba zacząć. To bardzo indywidualna 
kwestia i samemu najlepiej sprawdzisz, z jakim oknem żywie-
niowym świetnie się czujesz. Najbardziej popularne i dobrze 
sprawdzające się nawet u osób początkujących jest 16/8: 16 go-
dzin, w czasie których jesz i 8 godzin, gdy nie jesz. Inne opcje 
to np. 14/10 i 12/12. Możesz sobie stopniowo skracać okno ‒ po 
prostu wsłuchaj się w swój organizm!

POST PRZERYWANY -
INTERMITTENT FASTING

Lampka,
a nie butelka!
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Podczas stosowania okna żywieniowego ogranicz cukry proste 
(zwłaszcza fruktozę) oraz niskobłonnikowe i wysokoglikemiczne 
węglowodany, czyli białe pieczywo, ciasta, makarony i wszelkie 
produkty o wysokiej zawartości skrobi. Spożywanie posiłków 
przez 8 godzin na dobę nigdy nie doprowadzi do całkowitej od-
budowy rezerwy glikogenu, skutecznie redukowanego podczas 
16 godzin postu.

Tak!!! Chociaż dieta ketogeniczna z odpowiednim deficytem ka-
lorycznym pozwala schudnąć bez regularnych ćwiczeń, to ruch 
jest bardzo wskazany:

pozwala wcześniej wejść w ketozę, ponieważ zdecydowanie 
przyspiesza spalanie glikogenu;
pomaga szybciej osiągnąć zdrową, szczupłą sylwetkę;
powoduje wzrost liczby mitochondriów (zwłaszcza ten na-
stawiony na budowę masy mięśniowej), które są naszymi 
fabrykami do spalania tłuszczu i produkcji energii;
efekty w postaci utraty masy ciała są zauważalne znacznie 
szybciej niż wtedy, gdy organizm czerpie energię z węglo-
wodanów.

Każde. Nawet minimalna dawka ruchu jest lepsza niż brak ru-
chu. Po prostu dostosuj wysiłek fizyczny do swoich możliwości, 
a z czasem będą one coraz większe.

Zasadniczo ćwiczenia dzielimy na dwa typy: aerobowe i anae-
robowe. 

Ćwiczenia aerobowe, nazywane także tlenowymi, to takie, któ-
re wykonuje się długo, ale z umiarkowaną intensywnością, aby 
utrzymać tętno na poziomie 120‒130 uderzeń serca na minutę, 
a więc np. bieganie, szybkie spacery, jazda na rowerze, pływanie, 
skakanka etc. Tego typu aktywność fizyczna pogłębia deficyt 
kaloryczny, dotlenia ciało i sprawia, że organizm szybciej sięga 
po zapasy tkanki tłuszczowej. 

Sportowcy aerobowi nie potrzebują doładowań węglowodano-
wych w okresie wzmożonej aktywności fizycznej, np. przed za-
wodami, ponieważ z powodzeniem mogą czerpać energię wy-
łącznie z tłuszczu.

Ćwiczenia anaerobowe to np. crossfit, HIIT (trening interwało-
wy o wysokiej intensywności) czy podnoszenie ciężarów ‒ takie 
formy treningu, w których po krótkotrwałym, ale bardzo inten-
sywnym wysiłku następuje odpoczynek. W ćwiczeniach anae-
robowych najlepsze wyniki osiąga się, stosując częste dołado-
wania węglowodanowe. Są też jednak osoby, które na diecie 
ketogenicznej uzyskują muskulaturę bez ładowania węglowo-
danowego.

WYSIŁEK FIZYCZNY

Jakie ćwiczenia są najlepsze w ketozie?
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Jeśli planujesz wysiłek o skrajnie wysokiej intensywności i dłu-
gości, na dwa dni przed nim zacznij ładowanie węglowodano-
we: 10 g węglowodanów na kilogram beztłuszczowej masy ciała 
przed treningiem ‒ lub połowę przed i połowę po. Przed trenin-
giem przyjmuj węglowodany proste (np. miód), a po treningu 
produkty węglowodanowe niebogate w błonnik, np. ryż, maka-
ron, ziemniaki. Możesz wspomóc się izotonikiem domowej ro-
boty.

PRZEPIS NA IZOTONIK
1 l wody 
5 g soli kłodawskiej 
2 g potasu 
łyżka miodu

Na początku to może być wyzwanie

Jeśli trenujesz regularnie, podczas kuracji KETO LUV zmniejsz 
intensywność treningów o około 25%. Jest to bowiem dieta bar-
dzo niskokaloryczna, a wejście w ketozę następuje szybko i mo-
żesz odczuwać osłabienie. 

Także po wejściu w ketozę, już na regularnej diecie ketogenicz-
nej, ale wciąż w fazie adaptacji organizmu do nowych warun-
ków, mięśnie mogą wydawać się „cięższe”, bardziej powolne. 
W tym czasie również zaleca się umiarkowany wysiłek fizyczny. 
Adaptacja jest stresogenna dla naszych komórek i dołożenie 
nadmiernej aktywności fizycznej tylko ten stres pogłębi. Co za 
dużo, to niezdrowo. 

Nie przejmuj się ‒ z czasem wszystko wróci do normy! Jeśli 
chcesz podkręcić swoje wyniki sportowe, np. przed zawodami, 
zrób sobie porządne 2‒3 dniowe ładowanie węglowodanowe. 
Organizm uzupełni w tym czasie glikogen z naddatkiem i bę-
dziesz mieć mnóstwo szybko dostępnej energii.

Warto polubić tę formę relaksu i regularne ją praktykować.
Nasze organizmy są wprawdzie wyposażone w naturalne filtry 
toksyn: wątrobę i nerki. Nigdy jednak środowisko nie było tak 
zanieczyszczone jak obecnie i nie jesteśmy do tego ewolucyjnie 
przystosowani. Organizm, aby uchronić się przed szkodliwym 
działaniem toksyn, których nie jest w stanie zmetabolizować, 
przechowuje je w tkance tłuszczowej. Gdy zaczynasz chudnąć, 
uwalniają się.

Aby pozbyć się ich szybciej, należy je wypocić. Udowodniono 
przy tym, że podczas pasywnego pocenia się (tak jak w saunie) 
organizm uwalnia zacznie więcej toksyn niż podczas pocenia 
się w ruchu, np. gdy uprawiasz sport. Zatem: łap ręcznik i do 
sauny marsz!

SAUNA
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Termogeneza to po prostu zespół procesów zachodzących w na-
szych organizmach służący utrzymaniu stałej temperatury ciała. 
Da się ją jednak efektywnie wykorzystać w celach zdrowotnych. 
Jak? Eksponując się na niskie temperatury, np. poprzez morso-
wanie, krioterapię czy kąpiel w wannie wypełnionej lodem.

Brrr… Brzmi lodowato, ale warto. W ten sposób znacząco zwięk-
szamy swoje zapotrzebowanie na energię i usprawniamy pro-
ces spalania tkanki tłuszczowej. Zimna termogeneza poprawia 
metabolizm, reguluje pracę tarczycy, a ‒ stosowana regularnie 
‒ prowadzi do zmniejszenia ilości białego tłuszczu w ciele, na 
rzecz zdrowego, brązowego.

Brak snu nie tylko nasila złe samopoczucie podczas adaptacji, 
ale przede wszystkim utrudnia utratę wagi. Bardzo niekorzyst-
nie wpływa na dwa kluczowe hormony regulujące ten proces: 
podnosi poziom greliny (hormonu głodu) i obniża poziom lep-
tyny (hormonu sytości). Ponadto rośnie poziom kortyzolu, który 
ma działanie kataboliczne: sprzyja rozpadowi mięśni na rzecz 
przyrostu tkanki tłuszczowej.

Zapewnij sobie 7‒9 godzin snu na dobę. Zadbaj o wygodny, 
niezbyt miękki materac i odpowiednie zaciemnienie pomiesz-
czenia. Na 2‒3 godziny przed pójściem spać odstaw telefon, 
laptop i telewizor. Ekspozycja na niebieskie światło emitowane 
przez monitory i wyświetlacze rozregulowuje zegar biologiczny 
i utrudnia zaśnięcie. 

ZIMNA TERMOGENEZA

DOBRY SEN
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KETO KUCHNIA

PRZEKĄSKI
CHIPSY JARMUŻOWE    2 porcje                     Vegan

Makra podane są w gramach. Węglowodany są netto, czyli 
dokładnie tak, jak potrzebujesz do wyliczenia codziennego 
bilansu! 

  200 g jarmużu
  2 łyżki oleju z awokado
  łyżka stołowa soku z cytryny
  pół łyżeczki różowej soli himalajskiej

Rozgrzej piekarnik do 175°C. Jarmuż oddziel od grubych łody-
żek, rozdrobnij do pożądanej wielkości, wymieszaj wszystkie 
składniki. Rozłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia 
i piecz 12 min.

1 porcja 100 g: 125 kcal | 3,3 B | 10,7 T | 2,5 W
całość 200 g: 250 kcal | 6,6 B | 21,5 T | 5 W

DO POCHRUPANIA                                              Vege
Możesz jeść nasiona słonecznika, pestki dyni, wiórki kokosowe, 
kakao bez cukru oraz czekoladę o zawartości kakao od 70% 
wzwyż (bez syropu glukozowo‒fruktozowego). Ilość: 25‒30 g 
dziennie. Garść migdałów oraz orzechów takich jak makada-
mia, pekan, brazylijskie, laskowe lub włoskie 1‒2 razy dziennie 
też jest w porządku.
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DIP SZPINAKOWY    8 porcji                              Vege  

Świetnie nadaje się do surowych warzyw albo prażonych skó-
rek wieprzowych! Możesz go przechowywać w szczelnym opa-
kowaniu w lodówce do 6 dni.

  230 g liści szpinaku
  230 g miękkiego twarogu tłustego
  60 g startego sera cheddar
  30 g startego parmezanu
  30 g startego pecorino romano
  ½ szklanki bulionu / tłustego rosołu
  ½ szklanki śmietany 18%
  ½ małego pomidora
  ¼ małej cebuli
  1 łyżka oleju kokosowego
  1 łyżeczka tymianku
  1 łyżeczka czosnku granulowanego
  sól 

Szpinak i cebulę posiekaj, pomidor pokrój w kostkę. Zeszklij ce-
bulę na oleju kokosowym. Dodaj szpinak, pomidor, tymianek 
i smaż przez około 3 min. Wlej bulion, wymieszaj i na małym 
ogniu gotuj jeszcze 2 min. Dodaj twaróg, śmietanę i sery, mie-
szaj do ich rozpuszczenia. Najlepiej smakuje na ciepło!

1 porcja 110 g: 208 kcal | 7,5 B | 17,5 T | 4,2 W
całość 880 g: 1664 kcal | 60 B | 140 T | 33,6 W

GUACAMOLE porcja 240 g                              Vegan
Dużo tłuszczu, mało białka i samo zdrowie z awokado!

  awokado (150 g)
  3 pomidorki koktajlowe (60 g)
  pół cebuli (20 g)
  łyżeczka oliwy z oliwek, oleju z awokado lub MCT
  ząbek czosnku
  łyżeczka soku z cytryny
  łyżeczka siemienia lnianego
  sól i pieprz 

Awokado rozgnieć widelcem i skrop cytryną. Czosnek przeciśnij 
przez praskę. Cebulę drobno posiekaj i, jeśli nie lubisz jej ostrego 
smaku, sparz. Wymieszaj wszystkie składniki.

1 porcja 240 g: 341 kcal | 4,9 B | 29,5 T | 10,7 W

KISZONKI                                                            

Mniam! Spożywaj codziennie po trochu, zawierają bowiem 
bakterie probiotyczne i dużo witamin.

Vegan
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KETO BAR    porcja 50 g                                      Vegan
Pysznie i zdrowo. Ketogeniczny baton, którym pokryjesz 
prawie 25% dziennego zapotrzebowania na błonnik. Możesz 
nim zastąpić drugie śniadanie ‒ jest pełen zdrowych kwasów 
tłuszczowych i antyoksydantów.

KETO BAR kupisz tutaj >

KETO BAR COFFEE: 190 kcal | 8,2 B | 17,1 T | 1,7 W
KETO BAR HAZELNUT: 205 kcal | 8,3 B | 16,7 T | 1,4 W
KETO BAR STRAWBERRY: 208 kcal | 7,9 B | 17,1 T | 1,3 W

KETO LODY    10 porcji                                         Vege
  700 ml mleka kokosowego
  2 czubate łyżki stołowe czekoladowego izolatu białka
  szczypta soli

Zmieszaj wszystkie składniki i ubijaj na patelni na małym ogniu, 
dopóki nie połączą się w jednolity krem. Przestudź, przelej 
w foremki do lodów i włóż do zamrażalnika ‒ Twoje lody będą 
gotowe po ok. 3 godzinach.

1 porcja ok. 75 g: 173 kcal | 6 B | 14,9 T | 2,5 W
całość 760 g: 1725 kcal | 60 B | 149 T | 25 W

KETO SNACK porcja 30 g                                 Vegan
Doskonałe uzupełnienie diety ketogenicznej: zdrowa i warto-
ściowa przekąska w postaci pysznego kremu. To prawdziwa 
bomba energetyczna, która zaspokaja głód na kilka ładnych 
godzin, jak również dobry sposób na podbicie tłuszczu w ma-
krach. Jeśli więc nie masz czasu gotować albo po prostu po-
trzebujesz czegoś słodkiego, One More KETO SNACK będzie 
jak znalazł. Różne smaki do wyboru!

KETO SNACKI kupisz tutaj >

https://onemoreluv.com/kategoria-produktu/keto-luv/produkty-ketogeniczne/
https://onemoreluv.com/kategoria-produktu/keto-luv/produkty-ketogeniczne/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-3x-keto-bar-coffee/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-3x-keto-bar-hazelnut/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-3x-keto-bar-strawberry/
https://onemoreluv.com/produkt/keto-snack-o-smaku-imbirowym/
https://onemoreluv.com/produkt/keto-snack-o-smaku-kakaowym/
https://onemoreluv.com/produkt/keto-snack-o-smaku-kawowym/
https://onemoreluv.com/produkt/keto-snack-o-smaku-owocowym/
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KETO SNACK imbirowy: 194 kcal | 1,5 B | 18 T | 1,1 W
KETO SNACK kakaowy: 201 kcal | 1,8 B | 19,8 T | 0 W
KETO SNACK kawowy: 203 kcal | 2 B | 18,8 T | 1,8 W
KETO SNACK owocowy: 192 kcal | 1,3 B | 18 T | 2 W

KULKI FETA W BEKONIE 4 porcje

  340 g sera feta
  12 grubych plastrów boczku
  12 pomidorków koktajlowych
  wykałaczki

Uformuj 12 kulek z sera feta. Każdą kulkę ułóż na końcu plastra 
boczku zawiń do połowy, następnie przekręć kulkę o 90°, żeby 
okryć ją całą boczkiem i zawijaj dalej, aż do końca plastra. 
Aby boczek się nie rozwijał, wbij w kulkę wykałaczkę. Smaż kul-
ki na średnim ogniu, po 2‒3 min z każdej strony do momentu, 
gdy boczek stanie się chrupki. Podawaj z pomidorkami koktaj-
lowymi.

1 porcja 3 szt.: 414 kcal | 25 B | 33,3 T | 6,3 W 
całość 12 szt.: 1656 kcal | 100 B | 133,2 T | 25,2 W

NALEŚNIKI KAKAOWE Z NAPOJEM KETO LUV

Przepis naszej Grupowiczki, Diany! Jeśli chcesz poznać więcej 
przepisów i wymienić się doświadczeniami z innymi osobami, 
które zaczęły od KETO LUV i teraz są na diecie ketogenicznej:

dołącz do facebookowej grupy
Keto styl życia ‒ wyzwanie keto LUV >

  2 jajka
  łyżka masła orzechowego 100%
  saszetka napoju ketogenicznego KETO LUV z kakaowcem

Napój z kakaowcem znajdziesz tutaj >

Zblenduj wszystkie składniki i smaż placki na wolnym ogniu na 
patelni naleśnikowej.

całość: 390 kcal | 22,4 B | 30,6 T | 0,7 W

Zrobione
z udziałem!

https://www.facebook.com/groups/1229120810806541
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-7-napojow-ketogenicznych-keto-luv-z-ziarnem-kakaowca/
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OWOCE                                                                    Vegan
Zawierają fruktozę, ale nie trzeba całkiem z nich rezygnować. 
Polecamy purpurowe i czerwone owoce jagodowe w niewiel-
kich ilościach, zwłaszcza jagody (9,7 g W netto / 100 g), tru-
skawki (5,7 g W netto), maliny (5,4 g W netto) czy jeżyny (4,3 g 
W netto). Jako dodatek do podkręcenia smaku posiłku moż-
na używać soku z cytryny i limonki. Najlepszym z najlepszych 
owocem na keto jest awokado: ma tylko 1,8 g W netto na 100 g 
i aż 15 g zdrowych tłuszczów!

PALUSZKI Z MOZZARELLI W PANIERCE    Vege
4 porcje

  240 g sera mozzarella
  2 jajka
  2 łyżki śmietanki 36%
  500 g masła klarowanego
  ⅔ szklanki mąki kokosowej wysokobłonnikowej (85 g)
  ¼ łyżeczki cebuli granulowanej
  ½ szklanki niesłodzonego sosu pomidorowego
  sól, czarny pieprz, czosnek granulowany 

Mozzarellę pokrój na 12 paluszków. Przygotuj panierkę: wymie-
szaj mąkę, cebulę i przyprawy. W małej misce wymieszaj ze 
sobą jajka i śmietanę. Paluszki zanurzaj najpierw w jajku, potem 
w panierce. Włóż do zamrażalnika na co najmniej 2 godz. (aby 
się ze sobą nie stykały, najlepiej rozłóż je na blaszce). Rozgrzej 
olej do 200°C w głębokiej patelni lub frytkownicy i smaż po 2‒3 
na raz przez ok. 2 min, aż będą miały złocisty kolor. Podawaj 
z podgrzanym sosem pomidorowym.

1 porcja 3 szt.: 518 kcal | 23,35 B | 42,22 T | 6,33 W
całość 12 szt.: 2072 kcal | 93,4 B | 168,9 T | 25,3 W

PRAŻONE SKÓRKI WIEPRZOWE 10 porcji
Kiedy tęsknisz za chipsami. Skórki wieprzowe możesz odkroić 
np. z boczku (zrób to jak najcieniej) lub zapytaj o nie w sklepie 
mięsnym.

  1 kg skórek wieprzowych
  kostka smalcu
  sól 
  inne przyprawy według uznania, np. pieprz, papryka, czosnek lub

zioła

Skórki wrzuć do osolonego wrzątku i gotuj 2 godz. Następnie 
pokrój je na kwadraty o boku ok. 2 cm i piecz w 120°C (najlepiej 
z termoobiegiem, przy lekko uchylonych drzwiczkach) przez 
5 godz., do stwardnienia. Rozpuść smalec w rondelku i smaż 
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skórki na głębokim tłuszczu, aż będą przypominać prażynki. 
Wrzucaj skórki po kilka na raz, ponieważ pęcznieją w trakcie 
smażenia. Przypraw tak, jak lubisz.

1 porcja 100 g: 538 kcal | 57,9 B | 31,8 T | 1,6 W
całość 1000 g: 5380 kcla | 579 B | 318 T | 16 W

SMAŻONA PIETRUSZKA    porcja 100 g          Vegan
Nietypowy sposób na codzienną porcję warzyw korzeniowych.

  łyżka oleju kokosowego
  korzeń pietruszki
  sól

 
Pietruszkę pokrój w słupki i podsmaż na oleju kokosowym. 
Dopraw solą i chrup na zdrowie.

1 porcja 100 g: 274 kcal | 2,6 B | 25,5 T | 6,3 W
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SAŁATKI
SAŁATKA COBB    7 porcji
Tradycyjna amerykańska sałatka prosto z Hollywood.

  awokado (ok. 200 g)
  150 g grillowanego kurczaka
  3 plastry boczku wędzonego (ok. 30 g)
  130 g pomidorków koktajlowych
  100 g sałaty
  50 g sera roquefort (lub innego niebieskiego sera pleśniowego)
  2 jajka na twardo
  7 czarnych oliwek
  łyżka siekanego szczypiorku
  75 ml oliwy z oliwek
  25 ml wody
  25 ml octu winnego
  łyżeczka musztardy dijon
  ząbek czosnku
  sól, czarny pieprz 

Dressing: Wymieszaj wodę, ocet winny i musztardę, przeciśnij 
przez praskę ząbek czosnku. Na końcu dodaj oliwę i olej, 
wymieszaj i dopraw.

Sałatka: posiekaj sałatę i wymieszaj ją z odrobiną dressingu. 
Pomidory i oliwki pokrój na połówki, a kurczaka, awokado, 
gotowane jajka oraz (uprzednio podsmażony) boczek ‒ 
w kostkę. Wymieszaj wszystkie składniki, rozkrusz ser, dopraw 
do smaku. Podawaj z dressingiem.

1 porcja 110 g: 218,3 kcal | 7,8 B | 19,6 T | 1,8 W
całość 775 g: 1528,5 kcal | 54,5 B | 137 T | 12,6 W

SAŁATKA JAJECZNA    6 porcji                          Vege
  4 jajka na twardo
  1 awokado (ok. 200 g)
  1 pomidor
  50 g miksu sałat
  2 łyżki szczypiorku
  łyżka musztardy dijon
  2 łyżki oliwy z oliwek
  3 łyżki wody
  sól, pieprz

Dressing: wymieszaj wodę, musztardę i oliwę, przyprawy. 

Sałatka: awokado, pomidor i jajka pokrój w kostkę, wymieszaj 
wszystkie składniki.

1 porcja 100 g: 160 kcal | 6,9 B | 11,3 T | 2,3 W
całość: 690 g: 962 kcal | 41,3 B | 79,4 T | 13,7 W
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SAŁATKA Z MAKRELĄ    5 porcji

Tuńczyka w sałatkach z powodzeniem można zastąpić ma-
krelą, która należy do tej samej rodziny ryb, a ma znacznie lep-
sze makro.

  300 g makreli wędzonej
  2 czubate łyżki majonezu (60 g)
  2 łyżeczki musztardy BIO
  2 łyżeczki suszonego koperku
  2 łyżeczki soku z cytryny
  połówka małej papryki czerwonej (100 g)
  sól, pieprz
  125 g miksu sałat z rukolą

Rozdrobnij makrelę, pokrój paprykę w kostkę, dodaj majonez, 
musztardę, koper i sok z cytryny dopraw do smaku, wymieszaj. 
Sałatka będzie smaczniejsza, jeśli zostawisz ją na noc w lodów-
ce, żeby się „przegryzła”. Podawaj na świeżej mieszance sałat.

1 porcja = 100 g + 25 g sałat: 291 kcal | 16.9 B | 23,3 T | 2 W
całość = 500 g + 100 g sałat: 1164 kcal | 67,5 B | 93 T | 8,2 W

SAŁATKA Z OGÓRKA, POMIDORÓW I CEBULI
4 porcje                                                                    Vegan
Po pokrojeniu ogórka posyp go odrobiną soli. Wymieszaj, od-
staw na 15 min, aby puścił wodę i odsącz. Dzięki temu sałatka 
nie będzie wodnista.

  ogórek zielony (170 g)
  12 pomidorków koktajlowych (240 g)
  połówka czerwonej cebuli (50 g)
  4 łyżki szczypiorku
  8 liści bazylii
  2 łyżki stołowe octu jabłkowego
  3 łyżki stołowe oliwy z oliwek
  ¼ łyżeczki soli
  ¼ łyżeczki pieprzu

Dressing: wymieszaj ocet, oliwę, pieprz i sól. Sałatka: ogórek 
i cebulę pokrój w kostkę, a pomidorki przekrój na pół. Posiekaj 
szczypiorek i bazylię. Wymieszaj ze sobą składniki oraz dressing, 
w razie potrzeby dopraw.

1 porcja 125 g: 57 kcal | 1,1 B | 4 T | 3,3 W
całość 500 g: 128 kcal | 4,4 B | 16 T | 13 W
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ZIELONA SAŁATKA Z KURCZAKIEM    4 porcje

  garść miksu sałat z rukolą
  garść jarmużu
  garść szpinaku baby
  1⁄2 piersi z kurczaka
  łyżka oleju kokosowego
  oliwa, sok z 1⁄2 cytryny
  sól
  przyprawy ziołowe, np. pieprz, oregano, bazylia

Jarmuż i młody szpinak krótko zblanszuj, kurczaka pokrój 
w kostkę, posól, dopraw ulubionymi ziołami i usmaż na 
oleju kokosowym. Ostudź, wymieszaj sałaty, jarmuż, szpinak 
i kurczaka. Skrop oliwą i sokiem z cytryny.

1 porcja 50 g: 97 kcal | 5,8 B | 7,9 T | 0,2 W
całość 400 g: 388 kcal | 23,1 B | 31,5 T | 0,8 W
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ŚNIADANIA I KOLACJE
FASZEROWANE PIECZARKI    2 porcje           Vegan

  10 pieczarek (średnica ok 4 cm)
  30 g cebuli
  30 g startego parmezanu
  1 pomidor śliwkowy
  1 zielona papryka
  1 łyżka masła klarowanego
  2 ząbki czosnku
  sól, pieprz 

Rozgrzej piekarnik do 200°C, na blasze do pieczenia umieść 
kratkę do wypieków. Ułóż kapelusze pieczarek na kratce i piecz 
ok 10 min. 

Nóżki pieczarek, paprykę i pomidor pokrój w kostkę, posiekaj 
cebulę. Smaż wszystko na maśle klarowanym przez ok. 4‒5 
min., często mieszając. Dopraw solą i pieprzem, następnie 
wypełnij farszem kapelusze i piecz jeszcze 10 min. Na koniec 
posyp pieczarki parmezanem i podpiecz, aż ser się rozpuści.

1 porcja ‒ 5 pieczarek: 176 kcal | 9,3 B | 11,5 T | 6,5 W
całość ‒ 10 pieczarek: 352 kcal | 18,6 B | 23 T | 13 W

HUMMUS Z KALAFIORA    9 porcji                   Vegan
Kalafior ma bardzo uniwersalne zastosowanie w dietach 
niskowęglowodanowych i przyrządza się z niego dania 
zarówno wytrawne, jak i słodkie.

  główka kalafiora (800 g)
  ½ szklanki pasty sezamowej tahini (120 g)
  ⅓ szklanki soku z cytryny (ok. 80 ml)
  4 łyżki oliwy
  2 duże ząbki czosnku
  sól, pieprz 
  posiekana świeża pietruszka do posypania

Piekarnik rozgrzej do 220°C, wyłóż blachę papierem do piecze-
nia. Podziel kalafior na różyczki, włóż do miski, dodaj 2 łyżki oli-
wy i potrząśnij miską, żeby równomiernie rozprowadzić tłuszcz. 
Wyłóż różyczki na blachę i piecz ok. 20 min.

Zmiksuj na gładką masę: opieczony kalafior, 2 łyżki oliwy, tahi-
ni, sok z cytryny, czosnek, przyprawy. Przełóż do słoika i schłódź 
w lodówce. Podawaj skropiony oliwą i posypany pietruszką.

1 porcja ok. 115 g: 161 kcal | 5,7 B | 12,6 T | 3,3 W
całość 1050 g: 1452 kcal | 51,2 B | 113,5 T | 29,4 W 
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JAJKA W ZIELONYCH KOSZYCZKACH          Vege
4 porcje

  8 jajek
  4 awokado
  1 łyżka tabasco
  ½ łyżeczki cebuli granulowanej
  sól, czosnek granulowany 

Piekarnik rozgrzej do 200°C, wyłóż blachę papierem do 
pieczenia. Awokado przetnij wzdłuż na połówki, usuń pestki 
i ułóż je na blasze skórkami do dołu. Piecz przez 10 min. 
Do każdej podpieczonej połówki wbij po jednym jajku i piecz 
przez 12‒15 min. Białka mają być ścięte, a żółtka płynne (chyba, 
że wolisz ścięte). Przestudź, przypraw, podawaj z sosem tabasco.

1 porcja ‒ 2 połówki: 393 kcal | 12,6 B | 32 T | 2,7 W 
całość ‒ 8 połówek: 1572 kcal | 50,4 B | 128 T | 10,8 W

KIEŁBASKI KOKTAJLOWE W SZYNCE
PARMEŃSKIEJ
6 porcji

W lekko pikantnej konfiturze malinowej. 

  36 kiełbasek koktajlowych (ok. 400 g)
  12 plastrów szynki parmeńskiej (ok. 85 g)
  4 plastry wędzonego boczku (ok. 40 g) 
  ½ małej cebuli (ok. 50 g)
  360 g dżemu malinowego bez cukru
  łyżeczka sosu tabasco
  sól, czosnek granulowany 
  4 sztuki drewniane szpikulce do grilla

Szpikulce namaczaj w wodzie ok. 30 min. Rozgrzej piekarnik do 
200°C i umieść kratkę do wypieków na blasze do pieczenia.

Konfitura: posiekaj cebulę, boczek pokrój w kostkę. Smaż bo-
czek przez ok. 5 min (do wytopienia tłuszczu), dodaj cebulę 
i smaż, aż cebula się przyrumieni. Dodaj dżem, tabasco i przy-
prawy, gotuj przez 2 min. Konfiturę przestudź i wstaw do lodów-
ki na 15 min, żeby lekko zastygła.

Kiełbaski: każdy plasterek szynki pokrój na 3 paski, a potem 
każdą kiełbaskę owiń jednym plastrem szynki. Nadziej owinię-
te kiełbaski na szpikulce tak, by szynka się nie odwijała. Połóż 
kiebłaski na kratce i piecz przez ok. 5 min z każdej strony ‒ do 
momentu, gdy ich krańce będą chrupkie. Podawaj z konfiturą.

1 porcja ‒ 6 kiełbasek: 174 kcal | 7,9 B | 13,7 T | 3 W 
całość ‒ 36 kiełbasek: 1056 kcal | 47,4 B | 82,2 T | 18 W
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MIĘSNY QUICHE    8 porcji

  60 g miękkiego masła klarowanego
  30 g startego sera cheddar
  2 łyżki odtłuszczonego siemienia lnianego
  2 łyżki wysokobłonnikowej mąki kokosowej
  ½ szklanki mąki kokosowej
  5 jajek
  80 g startego sera gruyere
  30 g startego parmezanu
  60 g szynki parmeńskiej
  4 plastry wędzonego boczku (ok. 40 g)
  110 g surowej kiełbasy chorizo
  1 średniej wielkości papryka (ok. 200 g)
  1 mały pomidor (ok. 150 g)
  ½ małej cebuli (ok. 50 g)
  ¼ szklanki śmietanki 36% (ok. 60 g)
  1 łyżeczka czosnku granulowanego

Siemię lniane jest bogate w kwasy omega-3 i omega-6. Pod-
dane działaniu wysokich temperatur działa prozapalnie, dla-
tego do obróbki termicznej polecamy siemię odtłuszczone.

Rozgrzej piekarnik do 200°C i natłuść formę do tarty o średnicy 
23 cm.

Spód tarty: posiekaj masło i zmieszaj z cheddarem, mąkami, 
siemieniem i jednym jajkiem. Wyrabiaj do uzyskania konsysten-
cji ciasta. Rozprowadź ciasto w formie i piecz przez 5‒7 min. 
Po wyjęciu go z piekarnika obniż temperaturę do do 180°C.

Farsz: boczek, szynkę parmeńską, paprykę i pomidor pokrój 
w kostkę, chorizo i cebulę posiekaj. Podsmaż boczek i chorizo 
na głębokiej patelni przez 3‒4 min. Dodaj paprykę, pomidor, ce-
bulę i czosnek, smaż razem, aż warzywa zmiękną. Dodaj szynkę 
parmeńską, całość wymieszaj.

Quiche: wyłóż farsz na podpieczony spód tarty. 4 jajka roztrzep 
ze śmietanką i przelej na tartę. Posyp serem gruyere i parmeza-
nem. Piecz ok. 35 min., aż jajka się zetną, a brzegi tarty zarumie-
nią. W połowie pieczenia przekręć formę o 180°.

1 porcja: 348 kcal | 18,8 B | 27,5 T | 3,1 W 
całość: 2784 kcal | 150,4 B | 220 T | 24,8 W

Ważne!
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PLACUSZKI WARZYWNE Z CHORIZO
I JAJKIEM SADZONYM
4 porcje

  1 średni kalafior (ok. 900 g)
  8 jajek
  230 g surowej kiełbasy chorizo
  60 g masła klarowanego
  30 g startego sera cheddar
  ½ zielonej papryki (ok. 100 g)
  ½ czerwonej papryki (ok. 100 g)
  ½ żółtej papryki (ok. 100 g)
  ¼ cebuli (ok 35 g)
  1 ząbek czosnku
  1 łyżeczka tabasco
  sól, czarny pieprz 

Chorizo i paprykę pokrój w kostkę, cebulę i czosnek posiekaj. 
Różyczki kalafiora zetrzyj na tarce. Rozpuść połowę masła na 
patelni. Gdy zacznie brązowieć, dodaj chorizo, papryki, cebulę 
oraz czosnek i smaż ok. 4 min, by warzywa lekko się zarumie-
niły. Zwiększ ogień i dodaj kalafior, smaż kolejne 4 min., aż za-
rumieni się kalafior. Dodaj ser cheddar i dopraw sosem, solą 
i pieprzem. Wymieszaj, rozprowadź składniki równomiernie na 
patelni i smaż do rozpuszczenia sera, już bez mieszania. Po zdję-
ciu patelni z palnika odczekaj chwilę z wyłożeniem placka, by 
ser stężał.

Jednocześnie na drugiej patelni usmaż jajka sadzone tak, jak 
lubisz.

Gotowy placek podziel na 4 równe części i każdą część podawaj 
z 2 jajkami sadzonymi. Placek możesz przechowywać w lodów-
ce do 3 dni.

1 porcja: 449 kcal | 19,2 B | 36,2 T | 7,9 W
całość: 1796 | 76,8 B | 144,8 T | 31,6 W

STEK KALAFIOROWY    4 porcje                       Vegan
  duża główka kalafiora (ok. 1200 g)
  2 łyżki stołowe masła klarowanego
  sok z ½ cytryny
  sproszkowany czosnek, bazylia, oregano
  sól

Rozgrzej piekarnik do 175°C. Kalafior przekrój wzdłuż na 4 steki 
i rozłóż na blasze. Polej kalafior rozpuszczonym masłem (może 
być też olej z awokado), skrop cytryną, posyp przyprawami i solą. 
Piecz 30‒45 min, do miękkości.

1 porcja 300 g: 185 kcal | 7,3 B | 11,8 T | 8,3 W
całość 1200 g: 604 kcal | 29,3 B | 47,3 T | 33,2 W
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WYTRAWNE MUFFINY    4 porcje

  170 g startego wędzonego sera
  2 grube plastry wędzonego boczku (ok. 20 g)
  1 czerwona papryka (ok. 200 g)
  1 zielona papryka (ok. 200 g)
  1 mały pomidor (ok. 150 g)
  9 jajek
  ½ szklanki śmietanki 36% (ok. 120 g)
  1 łyżka oleju kokosowego
  1 łyżeczka suszonej bazylii
  1 łyżeczka tabasco
  1 łyżeczka cebuli granulowanej
  sól czosnek granulowany 

Piekarnik rozgrzej do 180°C i natłuść formę na 12 muffinek. 

Farsz: boczek, paprykę i pomidor pokrój w kostkę. Smaż boczek 
na patelni przez 4‒5 min, aż tłuszcz się wytopi, dodaj olej koko-
sowy, paprykę i pomidor, smaż przez ok. 3 min. Dodaj przyprawy, 
cebulę i czosnek, i smaż jeszcze około minuty. Rozłóż potraw-
kę do muffinek. Ubij jajka ze śmietanką i sosem, a otrzymaną 
mieszanką polej muffinki. Posyp każdą serem. Piecz przez ok. 
20 min, aż jajka się zetną, a muffinki zarumienią. Przechowuj 
w szczelnym pojemniku w lodówce do 4 dni lub w zamrażalni-
ku do 2 tygodni.

1 porcja ‒ 3 muffiny: 469 kcal | 30,3 B | 36,3 T | 7,7 W
całość ‒ 12 muffinów: 1876 kcal | 121,2 B | 145,2 T | 30,8 W
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ZUPY
KREM KALAFIOROWY Z ŁOSOSIEM    4 porcje

  1 główka kalafiora (ok. 900 g)
  250 g łososia wędzonego
  1 cebula (ok. 110 g)
  400 ml bulionu warzywnego
  200 ml śmietanki 36%
  1 łyżka masła klarowanego
  2 łyżki siekanego szczypiorku (20 g)
  sól i czarny pieprz 

Kalafior podziel na małe różyczki, cebulę posiekaj. Podsmaż 
warzywa na maśle ok. 5 min. Dodaj bulion i śmietankę, gotuj 
przez 10 min. Całość zmiksuj na jednolitą masę, ponownie 
zagotuj i dopraw. Łososia pokrój na cienkie paseczki i umieść 
w zupie przed podaniem wraz ze szczypiorkiem.

1 porcja 473 g: 384 kcal | 20,6 B | 28 T | 9,42 W
całość: 1892 g: 1535 kcal | 82,5 B | 112 T | 37,7 W

KREM SZPINAKOWO‒BROKUŁOWY           Vege
Z PARMEZANEM
4 porcje

  50 g brokułów
  100 g szpinaku
  50 g parmezanu
  3 cebule szalotki
  2 ząbki czosnku
  łyżka oliwy z oliwek
  łyżka masła klarowanego
  400 ml wody
  100 ml bulionu warzywnego
  sól i pieprz czarny 

Doprowadź wodę do wrzenia, dodaj brokuły i bulion. Gotuj 
przez 10 min. Dodaj szpinak i gotuj jeszcze przez 5 min. Posiekaj 
cebulę i czosnek, smaż przez minutę na maśle, a potem dodaj 
do zupy. Dodaj oliwę, całość zmiksuj na gładki krem i przypraw. 
Podawaj z parmezanem pokrojonym w cienkie paski.

1 porcja ok. 235 g: 150 kcal | 8 B | 10,2 T | 5,3 W
całość 947 g: 602 kcal | 32,2 B | 40,9 T | 21 W
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KREM POMIDOROWY Z MOZARELLĄ    5 porcji

  0,5 l tłustego rosołu z kury (na kościach)
  1 puszka całych pomidorów (400 g)
  150 g mozarelli
  1 cebula (100 g)
  2 łyżki stołowe zielonego pesto
  1 łyżka stołowa oliwy z oliwek
  2 ząbki czosnku
  pół szklanki świeżej bazylii (35 g)
  sól, pieprz, chilli

Cebulę pokrój w pióra, czosnek w drobną kostkę. Podgrzej oliwę 
w garnku i lekko je podsmaż. Dodaj rosół, pomidory i bazylię. 
Zagotuj, ostudź i zblenduj. Ponownie podgrzej, dopraw do 
smaku i dodaj pokrojoną w kostkę mozarellę.

1 porcja 250 ml: 166 kcal | 7,1 B | 12,6 T | 3,9 W
całość 1250 g: 829 kcal | 35,6 B | 63 T | 19,7 W

ZUPA GRZYBOWA Z KALAFIOREM    10 porcji
Nadmiar zupy zawsze możesz zamrozić i przechowywać
ok. 2 miesięcy.

  1 l tłustego rosołu z kury (na kościach)
  900 g grzybów
  ½ kalafiora (600 g)
  150 g boczku wędzonego
  1 cebula (100 g)
  ząbek czosnku
  100 ml mleka kokosowego
  3 łyżki stołowe masła klarowanego
  2 łyżeczki świeżej pietruszki

sól, biały pieprz 

Smaż grzyby na maśle, aż wyparuje z nich woda. Pokrój cebulę 
w półtalarki, a czosnek w drobną kostkę. Dodaj do grzybów łyż-
kę masła i smaż przez chwilę. Dolej rosół i mleko kokosowe, go-
tuj przez 20 min dopraw do smaku. Kalafior podziel na różyczki, 
a boczek pokrój w drobną kostkę. Podsmaż boczek i kalafior na 
maśle, potem dodaj do zupy.

1 porcja ok. 290 ml: 155 kcal | 7,8 B | 11,3 T | 3,6 W
całość 2910 g: 1555 kcal | 78,4 B | 112,7 T | 36,5 W

ZUPA KETOGENICZNA KETO LUV                  Vegan
porcja 200 ml

Pasuje do różnego typu diet keto- i termogenicznych oraz pro-
teinowych. Zastępuje kompletny posiłek, a dzięki temu, że ma 
wyliczone makra, łatwo włączysz ją do zaplanowanej diety. 
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Zawiera kompleks witamin i minerałów, więc będzie solidnym 
wsparciem na keto. Do wyboru: zupa z porem, burakiem, ce-
bulą, pomidorem, i ‒ niewegańska ‒ z kurczakiem. 

Zawartość saszetki wsyp do miski i zalej 200 ml wrzątku. Zamie-
szaj widelcem. Możesz też doprawić zupę wedle uznania. Aby 
otrzymać zupę-krem, dodaj mniej wody. Wówczas jednak pa-
miętaj o popiciu posiłku.

Zupy ketogeniczne kupisz tutaj >

Zupa ketogeniczna KETO LUV z burakiem:
196 kcal | 16 B | 12 T | 1,1 W

Zupa ketogeniczna KETO LUV z cebulą: 195 kcal | 16 B | 11 T | 5,3 W

Zupa ketogeniczna KETO LUV z kurczakiem:
188 kcal | 18,2 B | 11,3 T | 0,2 W

Zupa ketogeniczna KETO LUV z pomidorem:
201 kcal | 15 B | 13 T | 1,9 W

Zupa ketogeniczna KETO LUV z porem: 193 kcal | 18 B | 11 T | 5,3 W

https://onemoreluv.com/kategoria-produktu/keto-luv/produkty-ketogeniczne/
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ZUPA KOKOSOWA Z KURCZAKIEM PO TAJSKU    
11 porcji

Kokos i imbir ‒ samo zdrowie!

  2 l tłustego rosołu z kury (na kościach)
  2 piersi z kurczaka (400 g)
  470 ml pełnotłustego mleka kokosowego
  papryka czerwona (ok. 240 g)
  110 g grzybów
  ½ szalotki (ok. 10 g)
  2,5 cm korzenia imbiru (ok. 20 g)
  sok z ½ limonki
  25 g świeżej kolendry
  3 łodygi trawy cytrynowej (ew. startej skórki z limonki)

Pokrój paprykę w kostkę, szalotkę w pióra, posiekaj grzyby 
i kolendrę, zetrzyj imbir. Pognieć trawę cytrynową i zwiąż ją 
w pęczek bawełnianą nitką. Rosół umieść na średnim ogniu, 
dodaj imbir i trawę cytrynową, po 25 min wyjmij trawę. Dodaj 
do rosołu całe piersi kurczaka, szalotkę, paprykę i grzyby. Gotuj 
na wolnym ogniu ok. 20 min, aż kurczak się ugotuje, a warzywa 
zmiękną. Porwij lub pokrój kurczaka, dodaj z powrotem do zupy. 
Dodaj mleko kokosowe, sok z limonki i kolendrę.

1 porcja 290 ml: 157 kcal | 10,2 B | 10,4 T | 4,6 W 
całość 3210 g: 1732 kcal | 112 B | 114,6 T | 50,5 W
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DANIA OBIADOWE
FASOLKA SZPARAGOWA
Z PIECZONĄ PAPRYKĄ  2 porcje

  500 g zielonej fasolki szparagowej
  1 czerwona papryka (ok. 200 g) 
  ½ szklanki bulionu warzywnego
  3 łyżki masła klarowanego
  1 łyżka oliwy z oliwek
  sól i pieprz do smaku

Paprykę posmaruj oliwą z oliwek, połóż na dużym palniku ku-
chenki i podpiekaj, aż skórka się zwęgli. Przełóż paprykę do mi-
ski, zakryj folią aluminiową i odstaw do przestygnięcia. Fasolce 
obetnij końcówki i zdejmij łyko. Smaż 6 min na rozgrzanym ma-
śle klarowanym, często mieszając, aż zacznie się karmelizować. 
Zmniejsz ogień, dodaj bulion, gotuj ok. 5 min, aż fasolka stanie 
się miękka. Z papryki zdejmij skórę i usuń gniazdo nasienne 
z pestkami. Pokrój w kostkę, podawaj wraz z fasolką. Dopraw do 
smaku.

1 porcja ok. 400 g: 302 kcal | 5,2 B | 24,6 T | 12,6 W
całość ok. 800 g: 604 kcal | 10,4 B | 49,2 T | 25,2 W

KETO HALIBUT    4 porcje
Ten przepis pasuje też do innych tłustych ryb, np. dorsza, 
łososia albo pstrąga.

  600 g filetu z halibuta
  4 łyżki mąki kokosowej
  2 jajka
  3 łyżki masła klarowanego
  sól i pieprz do smaku
  2 łyżki posiekanej cebuli
  2 łyżki kaparów w zalewie
  2 łyżki masła klarowanego
  100 ml tłustego rosołu / bulionu
  200 ml śmietanki 30%
  2 żółtka
  2 łyżki soku z cytryny
  1 łyżka winnego octu
  1 łyżka posiekanego koperku
  sól i biały pieprz do smaku

Sos: cebulę i kapary podsmaż na maśle, dodaj ocet i smaż jesz-
cze przez minutę. Dodaj bulion i sok z cytryny. Poczekaj, aż się 
zagotuje i dodaj połowę śmietanki, gotuj na wolnym ogniu. 
Po ok. 10 min dodaj resztę śmietanki wymieszanej z żółtkiem, 
dopraw i krótko zagotuj, cały czas mieszając.

Vegan
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Ryba: halibuta pokrój na „kotlety”, przypraw, obtocz w roztrze-
panym jajku, a potem w mące. Smaż na maśle ok. 10‒12 min, 
przekładając co jakiś czas. Ryba ma się zarumienić i nie być su-
rowa w środku, ale nie należy jej smażyć za długo, by nie była 
sucha. Podawaj halibuta polanego sosem i posypanego koper-
kiem.

1 porcja 320 g: 625 kcal | 40 B | 49,3 T | 5,2 W
całość 1280 g: 2500 kcal | 160 B | 197,2 T | 20,8 W

KOKOSOWY KURCZAK CURRY    4 porcje

Z klasycznym keto ryżem.

  450 g mięsa z udek kurczaka
  400 ml mleka kokosowego
  1 łyżeczka czerwonej pasty curry
  2 ząbki czosnku
  sok z 1 limonki
  2 papryczki chilli
  2 łyżki oleju kokosowego
  ½ czerwonej papryki (ok. 100 g)
  ½ żółtej papryki (ok. 100 g)
  ½ szklanki bulionu drobiowego
  pęczek świeżej bazylii
  2 łyżki niesłodzonych płatków kokosowych
  100 g kalafiora
  ¼ czerwonej cebuli (ok. 20 g)
  sól do smaku

Marynata do kurczaka: wymieszaj ¼ szklanki mleka kokosowe-
go, pastę curry, przeciśnięty przez praskę czosnek, sok z limon-
ki i posiekaną tajską papryczkę. Obtocz kurczaka w marynacie 
i odstaw na 30 min.

Curry: rozgrzej 1 łyżkę oleju kokosowego na dużej patelni, dodaj 
czerwoną i żółtą paprykę pokrojone w kostkę i podsmaż przez 
3 min. Wyłóż na patelnię kurczaka wraz z marynatą i smaż 5 min, 
po czym dolej bulion i gotuj na wolnym ogniu kolejne 5 min. 
Dodaj połowę posiekanego pęczku bazylii i rozdrobnione płatki 
kokosowe. Gotuj na małym ogniu przez ok. 3 min, aż kurczak 
będzie  biały  w  środku,  a  jego  wewnętrzna  temperatura
osiągnie 75°C.

Ryż z kalafiora: zetrzyj kalafior na tarce. Na drugiej patelni roz-
grzej łyżkę oleju kokosowego i podsmaż czerwoną cebulę. Do-
daj starty kalafior oraz resztę posiekanej bazylii i smaż przez ko-
lejne 2‒3 min, aż ryż się zarumieni. Dopraw solą.

1 porcja: 333 kcal | 26,4 B | 21,5 T | 7,1 W
całość: 1332 kcal | 105,6 B | 10 T | 28,4 W
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ŁOSOŚ SMAŻONY Z JAJECZNYM SOSEM
4 porcje
Łosoś jest jedną z najtłustszych ryb, bogatą w kwasy omega-3, 
pełnowartościowe białko oraz wit. A, D, E.

  500 g filetu z łososia (najlepiej dziko żyjącego)
  5 jajek
  100 ml mleka kokosowego
  3 łyżki stołowe masła klarowanego
  sól, pieprz, rozmaryn, estragon, majeranek

Jajka gotuj przez 6‒7 min. Ostudź i posiekaj. Podgrzej mleko 
kokosowe i dodaj jajka, dopraw solą i pieprzem.
Łososia doprowadź do temperatury pokojowej, odsącz 
ręcznikiem papierowym, przypraw i posól. Rozgrzej masło 
na patelni i smaż łososia przez ok. 4 min po każdej ze stron 
(przewróć, gdy filet stanie się biały do połowy w najgrubszym 
miejscu). Do smażenia można użyć oleju kokosowego, ale 
pozostawia nieprzyjemną skorupę na rybie.
Podawaj łososia z sosem. Do dania dobrze pasują pomidorki 
koktajlowe (1 szt. = ok. 4 kcal | 0,2 B | 0 T  | 0,4 W).

1 porcja 200 g: 455 kcal | 29,2 B | 36,9 T | 1,2 W 
całość 800 g: 1820 kcal | 116,8 B | 147,5 T | 2,4 W

PALUSZKI Z KURCZAKA
W CIEŚCIE KOKOSOWYM
4 porcje

  4 piersi z kurczaka (ok. 800 g)
  4 jajka
  2 szklanki wiórków kokosowych (200 g)
  ½ szklanki mąki kokosowej (60 g)
  4 łyżki roztopionego oleju kokosowego
  sól, pieprz, czosnek do smaku

Rozgrzej piekarnik do 200°C. Na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia umieść ruszt i przetrzyj go olejem kokosowym. 
Kurczaka pokrój w paski przypraw solą, pieprzem i czosnkiem, 
odstaw na 20 min. Następnie zanurzaj paski kolejno w: 1. mące 
kokosowej, 2. roztrzepanych jajkach, 3. wiórkach kokosowych. 
Umieść panierowane mięso na ruszcie i za pomocą pędzelka 
przetrzyj delikatnie roztopionym olejem kokosowym. Piecz ok. 
25 min, od czasu do czasu przewracając na drugą stronę. 

1 porcja ok. 330 g: 790 kcal | 55,7 B | 54,8 T | 15,1 W
całość: 1324 g: 3158 kcal | 222,7 B | 219,3 T | 60,6 W
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PIECZONE SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA
4 porcje

Odlotowo proste!

  8 skrzydełek z kurczaka (ok. 500 g)
  2 łyżki stołowe oleju awokado
  2 łyżki curry bez glutaminianu sodu

Piekarnik rozgrzej do 200°C. Skrzydełka obtocz w curry wymie-
szanym z olejem awokado. Umieść ruszt na blasze do pieczenia 
i rozłóż na nim skrzydełka tak, by się nie stykały. Piecz 50 min, 
potem podnieś temperaturę do 220°C i piecz kolejne 15 min.

1 porcja 130 g: 285 kcal | 24,3 B | 20,6 T | 0,8 W
całość 520 g: 1140 kcal | 97,2 B | 82,3 T | 2,3 W

PIZZA NA CIENKIM SPODZIE    8 porcji
Jeśli chcesz pokazać znajomym, że dieta keto jest pyszna,
ta pizza będzie w sam raz.

  140 g startego sera mozzarella
  ¼ szklanki mąki kokosowej
  2 łyżki tłustego twarogu
  1 jajko
  łyżka posiekanej świeżej bazylii
  ½ łyżeczki cebuli granulowanej
  szczypta soli czosnkowej
  50 g pomidorków koktajlowych
  30 g świeżego szpinaku
  10 plastrów pepperoni (ok. 15 g)
  2 plasterki szynki parmeńskiej (ok. 30 g)

Piekarnik rozgrzej do 220°C ‒ od razu włóż do niego blachę wy-
łożoną papierem do pieczenia, by się nagrzała. 

Wymieszaj 110 g mozzarelli i mąkę migdałową, i podgrzewaj 
w mikrofali przez ok. 45 sek. Wymieszaj do uzyskania jednoli-
tej konsystencji. Po czym podgrzewaj w mikrofali jeszcze 30 sek. 
Dodaj twaróg i dokładnie wymieszaj, następnie dodaj jajko, sól 
czosnkową, cebulę granulowaną oraz bazylię. Ugniataj, aż cia-
sto stanie się sztywne. Na płaskiej powierzchni rozłóż papier do 
pieczenia. Połóż na nim ciasto, przykryj je drugim kawałkiem 
papieru i rozwałkuj na płaski okrąg. Ciasto umieść w piekarniku 
i ponakłuwaj widelcem. Piecz około 7 min, aż brzegi staną się 
chrupkie.

Wyjmij spód pizzy z piekarnika i połóż na nim posiekany szpi-
nak, resztę mozzarelli, pomidorki koktajlowe przekrojone na pół 
i pepperoni. Piecz kolejne 5 min, aby rozpuścić ser. Po wyjęciu 
z piekarnika połóż na pizzy szynkę parmeńską. Przed pokroje-
niem na 8 kawałków odstaw pizzę na 2 min, by stężała.

1 kawałek: 136 kcal | 8,8 B | 10,6 T | 1,6 W
całość ‒ 8 kawałków: 1088 kcal | 70,4 B | 84,8 T | 12,8 W
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PLACUSZKI Z DORSZA    10 placuszków

  200 g surowego dorsza bez ości i skóry (może być inna ryba, 
tłusta i niewędzona)

  40 g różyczek surowego brokuła
  2 jajka
  3 łyżki masła klarowanego (45 g)
  sól, pieprz, czosnek

Dorsza drobno posiekaj, brokuł zetrzyj na tarce. Wymieszaj 
dorsza, jajka, brokuł i przyprawy. Rozgrzej masło na patelni 
i wykładaj na nią porcje masy dużą łyżką stołową. Smaż po kilka 
minut z każdej strony ‒ przewróć kotleciki, kiedy górna warstwa 
zetnie się na tyle, by nie rozlewała się podczas przekładania.

1 placuszek 40 g: 61 kcal | 5,1 B | 4,4 T | 0,2 W
całość 400 g: 610 kcal | 51 B | 44 T | 2 W

ROLADA Z KURCZAKA Z AWOKADO    2 porcje

  6 podłużnych plastrów wędzonego boczku (ok. 60 g)
  duży filet z kurczaka (ok. 220 g)
  2 awokado
  ¼ szklanki śmietany 36% (ok 60 g)
  1 łyżeczka cebuli granulowanej
  1 łyżeczka soku z cytryny
  sól, pieprz czarny, czosnek granulowany do smaku
  2 wykałaczki

Rolady: piekarnik rozgrzej do 160°C i umieść na blasze kratkę 
do pieczenia. Filet z kurczaka podziel na pół. Każdy filet zawiń 
w 3 plastry boczku i zabezpiecz wykałaczką przed rozwijaniem 
się. Podsmaż rolady na patelni ‒ po 3 min na każdą ze stron. 
Piecz w piekarniku 15‒18 min, aż temperatura wewnątrz rolad 
będzie wynosić 75°C. Podawaj z pastą z awokado.

Pasta z awokado: wyjmij łyżeczką miąższ z awokado, dodaj 
śmietanę, cebulę, przyprawy. Skrop sokiem z cytryny, zmiksuj.

1 rolada: 653 kcal | 41 B | 50 T | 2,8 W
całość ‒ 2 rolady: 1306 kcal | 82 B | 100 T | 5,6 W

SPAGHETTI
Z DYNI MAKARONOWEJ    6 porcji       

Vege

  dynia makaronowa (po usunięciu niejadalnych części ok. 1560 g)
  110 g sera feta owczego
  55 g suszonych pomidorów
  10 liści bazylii
  5 łyżek stołowych oliwy z oliwek
  2 łyżki stołowe octu balsamicznego
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  2 łyżki stołowe oleju kokosowego
  sól i pieprz

Rozgrzej piekarnik do 200°C. Przekrój dynię na pół i usuń gniaz-
do nasienne. Obie połówki posmaruj od wewnątrz olejem ko-
kosowym. Ułóż wnętrzem do dołu na blasze pokrytej papierem 
do pieczenia i piecz 45‒60 min do miękkości. Wydrapuj miąższ 
ostrym widelcem, aby powstał makaron. Zmieszaj oliwę, ocet, 
sól i pieprz, polej makaron. Posyp posiekanymi pomidorami 
i bazylią oraz pokruszonym serem feta.

1 porcja ok. 210 g: 203 kcal | 1,9 B | 14,1 T | 15,5 W
całość 1680 g: 1221 kcal | 11,7 B | 84,8 T | 93 W

WEGETARIAŃSKA LAZANIA    10 porcji          Vege
  300 g mozarelli
  50 g startego tłustego sera gouda
  dynia (po usunięciu niejadalnych części ok. 850 g)
  1 puszka całych pomidorów (400 g)
  3 pomidory suszone w oliwie
  1 bakłażan (po usunięciu niejadalnych części ok. 240 g)
  1 cebula (100 g)
  ząbek czosnku
  sól, pieprz, chilli
  szklanka oliwy z oliwek (210 g)
  łyżka stołowa świeżego tymianku

Rozgrzej piekarnik do 225°C. Posiekaj drobno cebulę, czosnek, 
tymianek i suszone pomidory. Dynię i bakłażana pokrój w pla-
stry wzdłuż, tak żeby przypominały płaty lazanii. Podgrzej oliwę 
w garnku, podsmaż cebulę i czosnek. Dołóż pomidory z pusz-
ki oraz pomidory suszone i tymianek, dopraw do smaku. Gotuj 
przez 10 min. Nasmaruj formę oliwą i połóż na dnie warstwę 
sosu. Nałóż warstwę dyni, posmaruj oliwą, posyp solą, pieprzem 
i rozkruszoną mozarellą. Nałóż warstwę sosu, na to warstwę ba-
kłażana i znów oliwę, przyprawy oraz mozarellę. Zapiekaj przez 
ok. 20 min. 

1 porcja ok. 220 g: 350 kcal | 8,8 B | 30,7 T | 7,9 W
całość 2220 g: 3503 kcal | 88,1 B | 307,3 T | 79,3 W
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NAPOJE
KAWA KULOODPORNA    szklanka 250 ml     Vege
Dużo energii i tłuszczu, zero węglowodanów. 

  2 łyżeczki dobrej kawy mielonej
  2 łyżeczki masła klarowanego
  1 łyżeczka oleju kokosowego lub oleju MCT
  opcjonalnie: cynamon i kardamon do doprawienia

Kawę zaparz tak, jak lubisz i zblenduj z pozostałymi składnikami.

1 porcja 250 ml: 206 kcal | 5,2 B | 19,2 T | 0,9 W

KURKUMA DO PICIA         Vegan

Rozpuszczalne pastylki do picia z kurkumą BIO (70%), imbirem 
BIO (28%), pieprzem czarnym BIO (1,5%) i pieprzem cayenne. 
Razem z nimi skutecznie zawalczysz o poprawę zdrowia. Kur-
kumina ma silne działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne, 
wpływa pozytywnie na metabolizm oraz funkcjonowanie serca 
i mózgu. To solidne wsparcie Twojej diety, w wygodnej i atrakcyj-
nej do spożywania formie.

Pastylkę rozpuść w 350 ml wody lub ulubionego keto napoju.

Dowiedz się więcej o kurkumie do picia >

https://onemoreluv.com/produkt/kurkuma-do-picia-one-more-by-herbs/
https://onemoreluv.com/produkt/kurkuma-do-picia-one-more-by-herbs/
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NAPOJE KETOGENICZNE KETO LUV         Vege
porcja 250 ml

Napój i niskokaloryczny posiłek w jednym. Źródło tłuszczów 
MCT oraz błonnika (w wersji z kakaowcem) i witamin
(w wersji z aronią).

Zawartość saszetki zalej 250 ml gorącej wody i zblenduj. Mo-
żesz też zjeść napój bezpośrednio z saszetki i popić dużą ilo-
ścią ciepłej wody lub wymieszać ze 100 g tłustego jogurtu
(np. bałkańskiego).

Napoje ketogeniczne kupisz tutaj >

Napój ketogeniczny KETO LUV z aronią:
103 kcal | 7 B | 6,4 T | 0,4 W
Napój ketogeniczny KETO LUV z kakaowcem:
109 kcal | 7 B | 7,4 T | 0 W

https://onemoreluv.com/kategoria-produktu/keto-luv/produkty-ketogeniczne/
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SMOOTHIE Z BLOKERAMI CUKRU       Vegan
Stanowczo zmniejszają przyswajanie cukrów przez organizm, 
a jednocześnie przyspieszają spalanie tłuszczu i zaspokaja-
ją uczucie głodu. Nie powiększają przy tym dziennego bilansu 
energetycznego. Wypijaj co najmniej 1 szklankę dziennie (250 ml), 
ale nie więcej niż 3, ponieważ mają działanie pobudzające.

Zieloną kawę niepaloną, która stanowi bazę dla 
smoothie, kupisz tutaj >

łącznie: ok. 0,6 kg owoców

2‒3 łyżeczki
zielonej kawy

min. 150 ml
wody ≤ 90°C

1 grejpfrut 1 gruszka 1 banan

½ grejpfruta ½ mango 1 jabłko

¼ ananasa ½ grejpfruta ½ mango

¼ ananasa 1 jabłko 1 kiwi

¼ ananasa 1 gruszka 1 banan

¼ ananasa 1 mango

1 jabłko 1 gruszka 2 kiwi

750 ml smoothie = 330‒360 kcal (47 kcal/100 g) 
= 3 porcje zdrowego smoothie na cały dzień

https://onemoreluv.com/produkt/kawa-zielona-niepalona-200g/
https://onemoreluv.com/produkt/kawa-zielona-niepalona-200g/
https://onemoreluv.com/produkt/kawa-zielona-niepalona-200g/
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DOBRE DODATKI
ALGI               Vegan  

Zdecydowanie polecamy. Algi zawierają wszystkie niezbędne 
aminokwasy i cenny jod w dobrze przyswajalnej formie, 
a ponadto oczyszczają wątrobę z toksyn. Możesz je także 
zażywać w formie pastylek.

BABKA PŁESZNIK          Vegan

Znana też jako psyllium. Jeśli zdecydujesz się odżywiać 
niskowęglowodanowo, będzie Twoim sojusznikiem jako 
zamiennik mąki we wszelkiego rodzaju wypiekach. I dobrze! 
Babka płesznik jest bogatym źródłem błonnika, który wiąże 
toksyny, co pozwala na usunięcie ich z organizmu.

KETO CHLEB NA MĄCE KOKOSOWEJ
ok. 17 kromek

  65 g mąki kokosowej
  6 jajek
  6 łyżek miękkiego masła klarowanego 
  1 łyżka czosnku granulowanego
  1 łyżka suszonej cebuli  
  1 łyżka rozmarynu
  szczypta soli

Piekarnik nagrzej do 175°C. Przesiej mąkę do miski, wymieszaj 
z proszkiem do pieczenia. W osobnej misce ubij jajka i zblenduj 
z masłem. Dodaj mąkę, zblenduj. Dodaj resztę składników i wy-
mieszaj. Formę keksową natłuść, przełóż ciasto i piecz ok. 45 min 
do suchego patyczka.

1 kromka ok. 30 g: 84 kcal | 3,3 B | 7 T | 1 W
całość 505 g: 1420 kcal | 55,6 B | 118,2 T | 17,6 W

MAJONEZ DOMOWY NA OLIWIE    420 g     Vegan
Majonezy ze sklepu często zawierają tłuszcze rafinowane 
‒ przygotuj własny, żeby wiedzieć, co jesz. Jeśli nie lubisz 
posmaku oliwy w majonezie, możesz ją zastąpić olejem MCT 
lub olejem z awokado.

  1 całe jajko i 2 żółtka
  350 ml oliwy z oliwek
  łyżeczka soku z cytryny
  1 łyżka musztardy BIO
  opcjonalnie: sól i zioła do smaku
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Wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową. 
Do wysokiego, wąskiego naczynia wbij jajko i żółtka, dodaj 
musztardę i sok z cytryny. Blendując powstałą masę (końcówką 
z ostrzami), powoli dolewaj oliwę i stopniowo podnoś blender 
w miarę, jak majonezu będzie przybywać. Próbuj co jakiś czas 
i doprawiaj tak, jak lubisz.

1 łyżka stołowa 25 g: 117 kcal | 0,8 B | 18,8 T | 0,3 W
całość 420 g: 2922 kcal | 14 B | 316 T | 4,4 W

MASŁO KLAROWANE    650 g

Inaczej masło ghee. Jest pozbawione białka ‒ to czysty tłuszcz. 
Nie przypala się i można je przechowywać w lodówce nawet 
kilkanaście miesięcy.

  4 kostki / 800 g masła z zawartością 82% tłuszczu

Masło podgrzewaj na bardzo małym ogniu w rondlu o grubym 
dnie przez 20‒30 min. Za każdym razem, gdy na wierzchu roz-
puszczonego masła pojawi się biała piana, zbieraj ją łyżką ce-
dzakową. Gdy masło będzie klarowne i nabierze złotego koloru, 
przecedź je przez drobne sitko wyłożone gazą. Przelej do słoika, 
odstaw do ostygnięcia.

1 łyżka stołowa 25 g: 225 kcal | 0 B | 25,9 T | 0 W
całość 650 g: 5837 kcal | 0,7 B | 648,7 T | 0,7 W

SÓL             Vegan
Jeśli odżywiasz się ketogenicznie ‒ z bardzo małym udziałem 
złych węglowodanów, wysokim udziałem dobrych tłuszczów 
i stosujesz produkty białkowe w umiarkowanych ilościach ‒ 
Twój organizm nie będzie zatrzymywał wody w związku z tym, 
że spożywasz sól. Sięgnij po różową himalajską, kłodawską lub 
sezamową sól gomasio.



45

LISTA ZAKUPÓW

PO TE PRODUKTY SIĘGAJ
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI!

ZDROWE TŁUSZCZE

ROŚLINNE

  awokado
  kokos
  masło kokosowe
  mleko kokosowe (tylko 

z bardzo krótkim składem,
bez dodatku cukrów)

  olej kokosowy
  olej MCT
  olej z awokado
  olej z ostropestu
  oliwa z oliwek
  oliwki
  orzechy makadamia

ZWIERZĘCE

  łój
  majonez domowy
  masło klarowane
  smalec
  tłuszcz kaczy

WARTOŚCIOWE BIAŁKA

ROŚLINNE

  chia
  migdały
  orzechy brazylijskie, laskowe,

pekan, włoskie
  pestki słonecznika
  siemię lniane
  tahini

ZWIERZĘCE

  dorsz
  dzikie ptactwo
  halibut
  jagnięcina ze zwierząt 
wypasanych na łące

  jajka
  kolagen
  kurczaki z wolnego wybiegu
  łosoś
  makrela
  morszczuk
  podroby
  wieprzowina ze zwierząt 

wypasanych na łące
  wołowina ze zwierząt 

wypasanych na łące
  wywar z kości
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JEDZ CZĘSTO

  botwina
  brokuły
  brukselka
  endywia
  cebula
  czosnek
  gorczyca
  jarmuż
  kalafior
  kapusta
  kapusta kiszona
  kimchi
  liście buraka
  młode liście warzyw 

liściastych
  natka pietruszki
  pak choi
  por
  rzeżucha
  rukola
  szalotka
  szpinak

JEDZ UMIARKOWANIE

  bakłażan
  cukinia
  fenkuł
  kalarepa
  karczochy
  kapary
  ogórki
  papryka
  pieczarki
  pomidory
  rzepa
  rzodkiew
  sałata
  seler naciowy
  szparagi

WARZYWA NIESKROBIOWE

  mięta
  natka pietruszki
  oregano
  papryka mielona
  pieprz cayenne
  pieprz czarny
  rozmaryn
  sól morska / kłodawska / 

himalajska
  szałwia
  szczypiorek
  tymianek
  wanilia
  ziele angielskie

  bazylia
  chilli
  curry
  cynamon
  czosnek
  estragon
  gałka muszkatołowa
  goździki
  imbir
  kardamon
  kolendra
  koperek
  kumin
  kurkuma
  liście laurowe

  aronia
  borówki
  cytryna
  grejpfrut
  jagody

OWOCE NISKOFRUKTOZOWE

  jeżyny
  limonka
  maliny
  żurawina

ZIOŁA I PRZYPRAWY
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  ocet jabłkowy
  sos chilli
  sos tabasco
  sos Worcestershire

  chrzan
  keczup bez cukru
  musztarda dijon
  ocet balsamiczny

w małych ilościach

PRZYPRAWY NIESYPKIE

ZAMIAST MĄKI

  mąka migdałowa (lepiej 
stosować w posiłkach
nie poddawanych obróbce

  mąka kokosowa

  babka płesznik
  łuska babki jajowatej
  mąka z orzechów włoskich / 

laskowych

SUPLEMENTY

  kwas foliowy w formie 
zmetylowanej (jeśli jesz 
dużo zielonych warzyw, nie 
będzie konieczny)

  kwas omega-3 w postaci 
płynnego tranu

  wit. D z wit. K2 MK‒7

  elektrolity:
- sód z soli kłodawskiej

lub himalajskiej 
- potas w postaci cytrynianu 
- magnez w postaci 

cytrynianu
  wapń


