


KETO VEGE

Masło migdałowe - 2 łyżki (40g)
Truskawki - 1/3 szklanki (60g)
Mleko migdałowe, niesłodzone - 2/3 szklanki (160ml)
Nasiona chia, suszone - 3 łyżki (30g)
Olej MCT (C8:0 i C10:0) - 1 łyżka (10ml)

Sposób przygotowania:

1. Umieścić olej, połowę mleka i masło migdałowe w
blenderze. Zblendować, aż składniki utworzą jednolitą
masę.

2. Do masy dodać truskawki, a następnie rozgnieść je
za pomocą widelca. Kilka można odłożyć do dekoracji.

3. Dodać nasiona chia, i pozostałą ilość mleka
migdałowego. Wymieszać i przelać do słoiczka.
Szczelnie zakręcić wieko i potrząsać, aż wszystko
dobrze się połączy. Odstawić na 10 minut, aż nasiona
chia wchłoną prawie całe mleko i napęcznieją.

4.Przed spożyciem gotowy pudding wymieszać, by
rozbić wszelkie grudki, udekorować pokrojonymi
truskawkami.

poniedziałek

 Śniadanie (E: 526kcal, B o.: 14.4g, T: 43.2g, W o.: 26.83g)

 II śniadanie (E: 190kcal, B o.: 8g, T: 17g, W o.: 7g)

 Obiad (E: 557kcal, B o.: 27.38g, T: 41.95g, W o.: 18.4g)

Pudding z nasion chia z masłem migdałowym i truskawkami (E: 526kcal, B o.: 14.4g, T:
43.2g, W o.: 26.83g)

1 porcja

BATON KETO LUV - KETO BAR COFEE (E: 190kcal, B o.: 8g, T: 17g, W o.: 7g) 1 sztuka (50g)

Kremowa zupa z kalafiora - przepis na 4 porcje (E: 310kcal, B o.: 14.78g, T: 23.94g, W o.:
7.83g)

1 porcja

1

https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-3x-keto-bar-coffee/


KETO VEGE

Bulion warzywny - 3 szklanki (720ml)
Szczypiorek - 1 łyżka (5g)
Kalafior - 2 porcje (400g)
Oliwa z oliwek - 3 łyżki (30ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Pieprz cayenne - 1 szczypta (1g)
Sól himalajska - 1 szczypta (1g)
Płatki drożdżowe - 4 łyżki (20g)
Nasiona konopi obłuszczone - 10 łyżek (120g)

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać oliwę w dużym rondlu, na średnim ogniu.

2. Dodać rozdrobniony kalafior i podsmażać przez
około 5 minut, od czasu do czasu mieszając, aż kalafior
zacznie mięknąć.

3. Dodać bulion i gotować dalej, aż kalafior zrobi się
miękki i z łatwością będzie można przekuć go
widelcem.

4. Ostrożnie przelać zupę do odpornego na ciepło
blendera o wysokiej mocy i dodać nasiona konopi,
drożdże oraz posiekany szczypiorek. Zblendować do
uzyskania gładkiej konsystencji.

5. Doprawić do smaku solą i pieprzem oraz innymi
ulubionymi przyprawami.

Dynia, pestki, łuskane - 1 i 1/2 łyżki (15g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Szpinak - 6 i 3/4 garści (170g)
Płatki drożdżowe - 2 łyżki (10g)

Sposób przygotowania:

1. Szpinak ugotować na parze.

2. Skropić oliwą z oliwek i posypać płatkami
drożdżowymi oraz pestkami dyni.

 Kolacja (E: 490kcal, B o.: 14.29g, T: 39.83g, W o.: 18.59g)

Gotowany szpinak z pestkami i drożdżami (E: 247kcal, B o.: 12.6g, T: 18.01g, W o.: 10.57g) 1 porcja

Bajgle z tahini - przepis na 6 porcji (E: 366kcal, B o.: 12.7g, T: 29.1g, W o.: 12.32g) 2 porcje

2



KETO VEGE

Masło sezamowe, tahini - 6 i 1/2 łyżki (130g)
Proszek do pieczenia - 3/4 łyżeczki (3g)
Sól himalajska - 1 szczypta (1g)
Babka płesznik, ziarno - 4 łyżeczki (20g)
Woda - 1 szklanka (240ml)
Siemię lniane, całe nasiona - 5 i 2/3 łyżki (56g)

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 180°C i natłuścić
standardowej wielkości blachę do donatów lub wyłożyć
zwykłą blaszkę papierem do pieczenia.

2. W małej misce wymieszać razem świeżo zmielone
nasiona lnu, łupiny babki płesznik, proszek do pieczenia
i sól.

3. W kolejnej małej misce wymieszać razem ciepłą
wodę i tahini.

4. Wymieszać suche składniki z płynnymi, a następnie
zagnieść ciasto. Powinno być gęste i lepkie.

5. By zrobić bajgle na blasze do donatów, należy
wcisnąć ciasto w nasmarowane tłuszczem foremki,
pamiętając, by rozprowadzić je równomiernie.

6. By zrobić bajgle na blasze do pieczenia należy,
podzielić ciasto na 6 równych kulek. Z każdej kulki
uformować w dłoniach dysk o średnicy 10 cm i
grubości 6 mm. Zrobić palcem dziurkę w środku
każdego donata i rozciągać ciasto, aż osiągnie się
średnicę około 2,5 cm. Bajgle ułożyć na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia.

7. Piec przez około 40 minut, aż bajgle zrobią się
złocistobrązowe. Pozwolić, by całkowicie ostygły przed
zdjęciem ich z blachy.

8. Przed zjedzeniem można przekroić na pół i opiekać
jak standardowe bajgle.

9. Gotowe bajgle zjeść z porcją guacamole.

Awokado - 1 sztuka (140g)
Bazylia, świeża - 1/3 garści (1g)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Sok z limonki - 1 łyżka (6ml)

Sposób przygotowania:

1. Awokado rozgnieść widelcem, dodać sól, wyciśnięty
czosnek, sok z limonki i drobno posiekaną bazylię.
Dokładnie wymieszać. Gotową pastą smarować bajgle.

Guacamole - przepis na 2 porcje (E: 124kcal, B o.: 1.59g, T: 10.73g, W o.: 6.27g) 1 porcja
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KETO VEGE

Ekstrakt wanilii - 1/2 łyżeczki (2ml)
Cynamon, mielony - 1/4 łyżeczki (1g)
Mleko migdałowe, niesłodzone - 3/4 szklanki (180ml)
Erytrol - 1/3 łyżeczki (2g)
Wegański jogurt kokosowy - 1 łyżka (15g)
Siemię lniane, całe nasiona - 2 i 1/2 łyżki (25g)
Borówki amerykańskie - 1/3 garści (20g)
Olej MCT (C8:0 i C10:0) - 1/2 łyżki (5ml)

Sposób przygotowania:

1.Siemię lniane zmielić.

2.Wszystkie składniki poza jogurtem, cynamonem i
owocami umieścić w małym rondlu i wymieszać, by je
ze sobą połączyć.

3. Delikatnie podgrzewać na średnim ogniu, od czasu
do czasu mieszając, aż mleko zacznie bulgotać wokół
brzegów naczynia, następnie zdjąć z ognia.

4. Odstawić potrawę na około minutę, by zgęstniała i
ostygła. Dodać wanilię i opcjonalnie słodzik, a
następnie wymieszać i przelać do miski. Na koniec
oprószyć odrobiną cynamonu. Udekorować jogurtem i
owocami.

Czosnek - 1 ząbek (5g)
Sól himalajska - 1 szczypta (1g)
Płatki drożdżowe - 12 łyżek (60g)
Woda - 3/4 szklanki (180ml)
Papryka słodka, mielona - 1/4 łyżeczki (1g)
Nasiona konopi obłuszczone - 13 i 1/3 łyżki (160g)

Sposób przygotowania:

1. Umieścić wszystkie składniki w blenderze lub
robocie kuchennym i zmiksować, aż zrobią się
całkowicie gładkie – ok. 2-3 minuty.

2. Gotowy sos przelać do szklanki lub słoika.

wtorek

 Śniadanie (E: 490kcal, B o.: 14.3g, T: 39.84g, W o.: 18.6g)

 II śniadanie (E: 236kcal, B o.: 6.27g, T: 18.01g, W o.: 9.97g)

 Obiad (E: 516kcal, B o.: 20.28g, T: 42.68g, W o.: 11.12g)

Bajgle z tahini (E: 366kcal, B o.: 12.7g, T: 29.1g, W o.: 12.32g) 2 porcje

Ten posiłek powinien być już gotowy. Przepis znajdziesz wyżej.

Guacamole (E: 124kcal, B o.: 1.6g, T: 10.74g, W o.: 6.28g) 1 porcja

Ten posiłek powinien być już gotowy. Przepis znajdziesz wyżej.

Wegańska "owsianka" (E: 236kcal, B o.: 6.27g, T: 18.01g, W o.: 9.97g) 1 porcja

Kremowy sos z konopi - przepis na 5 porcji (E: 242kcal, B o.: 15.42g, T: 17.25g, W o.:
3.96g)

1 porcja

Makaron alfredo z cukinii (E: 274kcal, B o.: 4.86g, T: 25.43g, W o.: 7.16g) 1 porcja
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KETO VEGE

Bazylia, świeża - 1/3 garści (1g)
Cukinia - 1/4 sztuki (150g)
Oliwa z oliwek - 2 i 1/2 łyżki (25ml)
Szpinak - 1 i 1/4 garści (30g)
Płatki drożdżowe - 1 łyżka (5g)

Sposób przygotowania:

1. Z cukinii przygotować makaron. Za pomocą
krajalnicy spiralnej lub innego urządzenia (np. tarki)
zetrzeć ją w długie nitki.

2. Umieścić makaron, oliwę, sos alfredo i szpinak w
średnim rondlu, na niedużym ogniu, i mieszać, aż
makaron i szpinak pokryją się sosem.

3. Przykryć i gotować przez około 5 minut, aż makaron
zrobi się miękki, a sos całkowicie się nagrzeje.

4. Rozłożyć makaron na talerzu do serwowania i
posypać płatkami drożdżowymi oraz posiekaną bazylią.

 Kolacja (E: 513kcal, B o.: 22.17g, T: 40.91g, W o.: 11.75g)

Kremowa zupa z kalafiora (E: 468kcal, B o.: 22.17g, T: 35.91g, W o.: 11.75g) 1.5 porcji

Ten posiłek powinien być już gotowy. Przepis znajdziesz wyżej.

Olej z pestek dyni (E: 45kcal, B o.: 0g, T: 5g, W o.: 0g) 1/2 łyżki (5ml)

UWAGI DO POSIŁKU: Zupę można skropić również olejem lnianym/z wiesiołka/ogórecznika.
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KETO VEGE

Ekstrakt wanilii - 1/4 łyżeczki (1ml)
Szpinak - 2 i 1/3 garści (60g)
Mleko migdałowe, niesłodzone - 1 szklanka (240ml)
Sok z cytryny - 1 łyżka (6ml)
Mięta - 1 łyżeczka (5g)
Siemię lniane, całe nasiona - 2 łyżki (20g)
Olej MCT (C8:0 i C10:0) - 1 łyżka (10ml)
Nasiona konopi obłuszczone - 3 i 1/3 łyżki (40g)

Sposób przygotowania:

1. Umieścić wszystkie składniki w blenderze i
miksować, aż się połączą.

2. Przelać do szklanki. Udekorować listkiem mięty.

Dynia, pestki, łuskane - 5 łyżek (50g)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Oliwa z oliwek - 3 łyżki (30ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól himalajska - 1 szczypta (1g)
Szpinak - 4 garście (100g)
Cebula dymka - 1 sztuka (20g)
Woda - 1/2 szklanki (120ml)
Nasiona konopi obłuszczone - 2 łyżki (24g)

Sposób przygotowania:

1. Pestki dyni zalać ciepłą wodą. Odstawić na kilka
godzin.

2. Cebulę drobno posiekać i posolić. Zostawić na 10
minut.

3. Cebulę, szpinak, wyciśnięty czosnek, odsączone
pestki i oliwę umieścić w blenderze i zmielić na
jednolitą pastę. Na koniec dodać nasiona konopi.
Doprawić do smaku solą i pieprzem.

środa

 Śniadanie (E: 501kcal, B o.: 19.3g, T: 41.79g, W o.: 6.84g)

 II śniadanie (E: 552kcal, B o.: 18.47g, T: 45.54g, W o.: 16.31g)

 Obiad (E: 473kcal, B o.: 22.15g, T: 37.42g, W o.: 14.64g)

Poranne wege smoothie (E: 501kcal, B o.: 19.3g, T: 41.79g, W o.: 6.84g) 1 porcja

Opcjonalnie można dodać kilka kostek lodu.

Można również zblendować szpinak i przelać do tacek na kostki lodu i zamrozić.

Bajgle z tahini (E: 366kcal, B o.: 12.7g, T: 29.1g, W o.: 12.32g) 2 porcje

Ten posiłek powinien być już gotowy. Przepis znajdziesz wyżej.

Pasta ze szpinaku i nasion konopi - przepis na 4 porcje (E: 186kcal, B o.: 5.77g, T: 16.44g,
W o.: 3.99g)

1 porcja

Pad thai z makaronem z alg morskich (E: 335kcal, B o.: 11.18g, T: 27.74g, W o.: 12.77g) 1 porcja
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KETO VEGE

Dynia, pestki, łuskane - 1 i 1/2 łyżki (15g)
Sezam, nasiona - 2 łyżeczki (10g)
Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Masło migdałowe - 1 łyżka (20g)
Olej sezamowy - 1/2 łyżki (3ml)
Sos sojowy tamari - 1 łyżeczka (5g)
Woda - 1/8 szklanki (5ml)
Makaron z alg morskich - 1/2 opakowania (150g)

Sposób przygotowania:

1. Makaron przygotować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu.

2. Przygotować dressing: zblendować razem masło
migdałowe, sos, olej sezamowy, wodę, zmiażdżony
czosnek i sezam.

3. Delikatnie osuszyć makaron i włożyć go do miski z
dressingiem. Wymieszać i odstawić na 20 minut, by
dressing wsiąknął w makaron i go zmiękczył.

4. Wymieszać pestki dyni z makaronem. Posypać
nasionami sezamu

Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Tofu, twarde - 14 plastrów (349g)
Sos sriracha - 1 łyżka (12g)
Sos sojowy tamari - 6 łyżeczek (30g)

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 180°C i wyłożyć blachę
papierem do pieczenia.

2. Dobrze odsączyć tofu. Przekroić wzdłuż na pół, a
następnie obie połówki pokroić na plasterki o grubości
około 1 cm.

3. W małym naczyniu połączyć sos tamari, oliwę i sos
sriracha. Zanurzyć każdy kawałek tofu w mieszance i
umieścić na blasze do pieczenia. Pozostałą ilość
marynaty rozsmarować lub wylać na kawałki tofu.
Następnie włożyć do piekarnika.

4. Piec przez 25 minut, aż brzegi tofu zrobią się
chrupiące. W połowie tego czasu przewrócić tofu na
drugą stronę.

 Kolacja (E: 205kcal, B o.: 8.5g, T: 16.5g, W o.: 9g)

Tofu z chili i tamari - przepis na 4 porcje (E: 138kcal, B o.: 10.97g, T: 9.68g, W o.: 1.87g) 1 porcja

BATON KETO LUV - KETO BAR HAZELNUT (E: 205kcal, B o.: 8.5g, T: 16.5g, W o.: 9g) 1 porcja (50g)
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KETO VEGE

Cebula - 1 sztuka (100g)
Kiełki brokuła - 1 łyżka (8g)
Oliwa z oliwek - 3 łyżki (30ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól himalajska - 1 szczypta (1g)
Tofu, twarde - 5 i 2/3 plastra (140g)
Śmietana kokosowa - 3 i 1/3 łyżki (50g)

Sposób przygotowania:

1. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i podsmażyć na
oliwie.

2. Tofu pokroić na mniejsze kawałki i dodać na
patelnię.

3. Gdy tofu zacznie się topić, dodać śmietankę oraz
przyprawy.

4. Po osiągnięciu przez tofu odpowiedniej konsystencji,
przełożyć potrawę na talerz i posypać kiełkami.

Dynia, pestki, łuskane - 1 i 1/2 łyżki (15g)
Sezam, nasiona - 2 łyżeczki (10g)
Czosnek - 2/3 ząbka (3g)
Masło migdałowe - 1 łyżka (20g)
Olej sezamowy - 1/2 łyżki (3ml)
Sos sojowy tamari - 1 łyżeczka (5g)
Woda - 1/8 szklanki (5ml)
Makaron z alg morskich - 1/2 opakowania (150g)

Sposób przygotowania:

1. Makaron przygotować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu.

2. Przygotować dressing: zblendować razem masło
migdałowe, sos, olej sezamowy, wodę, zmiażdżony
czosnek i sezam.

3. Delikatnie osuszyć makaron i włożyć go do miski z
dressingiem. Wymieszać i odstawić na 20 minut, by
dressing wsiąknął w makaron i go zmiękczył.

4. Wymieszać pestki dyni z makaronem. Posypać
nasionami sezamu

czwartek

 Śniadanie (E: 534kcal, B o.: 18.74g, T: 46.19g, W o.: 10.69g)

 II śniadanie (E: 474kcal, B o.: 22.15g, T: 37.43g, W o.: 14.65g)

 Obiad (E: 193kcal, B o.: 18g, T: 11g, W o.: 7.88g)

 Kolacja (E: 525kcal, B o.: 15.7g, T: 45.35g, W o.: 18.25g)

Tofucznia (E: 534kcal, B o.: 18.74g, T: 46.19g, W o.: 10.69g) 1 porcja

Pad thai z makaronem z alg morskich (E: 335kcal, B o.: 11.18g, T: 27.74g, W o.: 12.77g) 1 porcja

Tofu z chili i tamari (E: 139kcal, B o.: 10.97g, T: 9.69g, W o.: 1.88g) 1 porcja

Ten posiłek powinien być już gotowy. Przepis znajdziesz wyżej.

POSIŁEK WEGAŃSKI Z POREM KETO LUV (E: 193kcal, B o.: 18g, T: 11g, W o.: 7.88g) 1 porcja (40g)

Patyczki nori (E: 525kcal, B o.: 15.7g, T: 45.35g, W o.: 18.25g) 5 porcji
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KETO VEGE

Oliwa z oliwek - 2 łyżki (21ml)
Papryka chili, w proszku - 1/4 łyżeczki (1g)
Nasiona słonecznika, łuskane - 5 łyżek (50g)
Sól himalajska - 1 szczypta (1g)
Nasiona chia, suszone - 3/4 łyżki (8g)
Woda - 1/8 szklanki (25ml)
Nori, liście - 1 i 2/3 sztuki (5g)

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 80°C i wyłożyć blachę
papierem do pieczenia.

2. Przygotować małe naczynie z wodą do zawinięcia
arkuszy nori.

3. Przeciąć arkusze nori na trzy części za pomocą
nożyc kuchennych.

4. W robocie kuchennym zmielić ziarna słonecznika na
mączkę.

5. W małej misce wymieszać razem mączkę z ziaren
słonecznika, nasiona chia, chili w proszku, sól, oliwę i
wodę, aż uformuje się gęste ciasto. Powinno utrzymać
swój kształt po uciśnięciu.

6. Rozłożyć jeden z przeciętych kawałków nori i
umieścić w nim ok 1½ łyżki mieszanki nasion – w jednej
linii, w dół po długości nori.

7. Użyć palców, by delikatnie namoczyć zewnętrzny
brzeg arkusza. Zaczynając od wewnętrznej krawędzi.
Zawinąć ciasno nori wokół mieszanki nasion i
zapieczętować poprzez dociśnięcie jego mokrej części.
Umieścić rolkę nori na blasze do pieczenia, zawiniętą
stroną w dół.

8. Piec patyczki z nori przez 45 minut, aż zrobią się
jędrne i suche w dotyku. Ostudzić przed
przechowywaniem.
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KETO VEGE

Mleko kokosowe, miąższ i zalewa w puszce - 2/3 
szklanki (150ml)
Woda - 1/3 szklanki (100ml)
NAPÓJ WEGAŃSKICH O SMAKU WANILIOWYM KETO 
LUV - 1 porcja (35g)

Sposób przygotowania:

1. Wodę połączyć z mlekiem kokosowym wymieszać,
podgrzać i połączyć z napojem wegańskim KETO LUV.

Jarmuż - 3 garście (60g)
Orzechy laskowe - 1/2 garści (15g)
Pieprz czarny - 2 szczypty (2g)
Rzodkiewka - 4 sztuki (60g)

Sposób przygotowania:

1. Podgrzać 2 łyżki dressingu na małej patelni na
średnio-niskim ogniu.

2. Dodać posiekany jarmuż, pokrojone w plasterki
rzodkiewki i orzechy. Przykryć i smażyć przez około 5
minut, od czasu do czasu mieszając, aż jarmuż
przywiędnie.

3. Zdjąć z ognia. Udekorować świeżo zmielonym
czarnym pieprzem.

Czosnek - 1 ząbek (5g)
Musztarda - 4 łyżeczki (40g)
Oliwa z oliwek - 12 łyżek (120ml)
Pieprz czarny - 4 szczypty (4g)
Ocet jabłkowy - 5 łyżek (30ml)

Sposób przygotowania:

1. Czosnek przecisnąć przez praskę.

2. Umieścić wszystkie składniki w szczelnie
zamkniętym słoiku i potrząsnąć, by je połączyć.

3. Gotowy winegret trzymać w lodówce przez
maksymalnie 2 tygodnie.

piątek

 Śniadanie (E: 479kcal, B o.: 17.38g, T: 42.85g, W o.: 9.82g)

 II śniadanie (E: 216kcal, B o.: 5.15g, T: 18.21g, W o.: 10.83g)

 Obiad (E: 548kcal, B o.: 15g, T: 44.14g, W o.: 25.51g)

NAPÓJ WEGAŃSKI O SMAKU WANILIOWYM KETO LUV z mlekiem kokosowym (E: 479kcal, 
B o.: 17.38g, T: 42.85g, W o.: 9.82g)

1 porcja

Sałatka z jarmużem na ciepło (E: 138kcal, B o.: 4.95g, T: 10.06g, W o.: 9.82g) 1 porcja

Prosty winegret z musztardą - przepis na 15 porcji (E: 78kcal, B o.: 0.2g, T: 8.15g, W o.:
1.01g)

1 porcja

Wegańska zupa jarmużowo-szpinakowa (E: 548kcal, B o.: 15g, T: 44.14g, W o.: 25.51g) 1 porcja
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KETO VEGE

Awokado - 1/2 sztuki (70g)
Czosnek - 1 ząbek (5g)
Jarmuż - 4 garście (80g)
Olej kokosowy - 3 łyżki (30ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sok z limonki - 1 łyżka (6ml)
Sól himalajska - 1 szczypta (1g)
Szpinak - 2 garście (50g)
Mleko kokosowe, napój - 1 szklanka (210ml)
Płatki drożdżowe - 4 łyżki (20g)
Woda - 1/4 szklanki (60ml)

Sposób przygotowania:

1. Rozpuścić olej kokosowy w garnku lub na patelni.

2. Krótko podsmażyć szpinak i jarmuż. Warzywa
powinny się skurczyć i nabrać trochę koloru, ale nie
więcej. Zestawić z ognia.

3. Dodać wodę, mleko kokosowe, awokado i przyprawy.
Zmiksować blenderem ręcznym do uzyskania
kremowej konsystencji.

4. Dodać sok z limonki, płatki drożdżowe i ulubione
przyprawy.

5. Garść jarmużu i pokrojony w plasterki czosnek
smażyć na dużym ogniu, aż czosnek stanie się złocisty.
Udekorować nimi zupę i podawać.

Kapusta czerwona - 1/4 szklanki (30g)
Ogórek - 1/4 sztuki (50g)
Rzodkiewka - 4 sztuki (60g)
Szpinak - 2 garście (50g)

Sposób przygotowania:

1. Szpinak i kapustę posiekać. Ogórka i rzodkiewkę
pokroić w plasterki.

2. Warzywa przełożyć do osobnego naczynia i
wymieszać. Na wierzch położyć falafel. Polać łyżką
dressingu z tahini (przepis poniżej).

Masło sezamowe, tahini - 3 łyżki (60g)
Cebula, w proszku - 1 łyżka (3g)
Czosnek, w proszku - 1 łyżeczka (3g)
Kmin rzymski, suszony - 1 łyżeczka (3g)
Pieprz czarny - 2 szczypty (2g)
Natka pietruszki, suszona - 1 łyżeczka (3g)
Nasiona konopi obłuszczone - 10 łyżek (120g)

Sposób przygotowania:

1. Wyłożyć talerz papierem do pieczenia.

2. Za pomocą blendera lub młynka do kawy zmielić
nasiona konopi, aż powstanie z nich gruboziarnista
mączka.

3. Przesypać mączkę do średniej wielkości miski.
Następnie dodać pozostałe składniki (poza tahini) i
wymieszać razem, aż się połączą.

4. Dodać tahini i mieszać dalej, aż ze składników
uformuje się ciasto. Powinno ono mieć teksturę ciasta
na placek i nie się rozpadać przy ściśnięciu.

5. Za pomocą dłoni uformować 10 równych kulek.
Umieścić kulki na wyłożonym papierem talerzu.

 Kolacja (E: 514kcal, B o.: 23.65g, T: 39.24g, W o.: 19.03g)

Sałatka z falafelem (E: 38kcal, B o.: 2.82g, T: 0.43g, W o.: 7.6g) 1 porcja

Falafel bez gotowania - przepis na 10 porcji (E: 452kcal, B o.: 20.08g, T: 36.88g, W o.:
10.04g)

4 porcje
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KETO VEGE

Czosnek - 1 ząbek (5g)
Masło sezamowe, tahini - 3 łyżki (60g)
Sok z cytryny - 8 i 1/3 łyżki (50ml)
Woda - 1/5 szklanki (45ml)

Sposób przygotowania:

1. W blenderze zblendować wszystkie składniki.

Dressing z tahini - przepis na 15 porcji (E: 24kcal, B o.: 0.75g, T: 1.93g, W o.: 1.39g) 1 porcja
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KETO VEGE

Szczypiorek - 1 łyżka (5g)
Oliwa z oliwek - 3 łyżki (30ml)
Oliwki zielone, drylowane - 5 i 2/3 łyżki (112g)
Proszek do pieczenia - 1 łyżeczka (4g)
Cebula, w proszku - 1 łyżka (3g)
Czosnek, w proszku - 1 łyżeczka (3g)
Pieprz czarny - 2 szczypty (2g)
Sól himalajska - 2 szczypty (2g)
Szpinak - 3 i 2/3 garści (90g)
Tofu, twarde - 14 plastrów (349g)
Płatki drożdżowe - 6 łyżek (30g)
Woda - 1/7 szklanki (30ml)

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 180°C i nasmarować oliwą 8
foremek blachy do muffinów o standardowym
rozmiarze.

2. W robocie kuchennym lub blenderze zmiksować tofu
z płatkami drożdżowymi, oliwą, wodą, przyprawami,
solą oraz proszkiem do pieczenia. Miksuj, aż
mieszanina osiągnie gładką konsystencję,
przypominającą hummus.

3. Umieścić mieszaninę z tofu w średniej wielkości
misce i wymieszać z nią posiekane oliwki oraz szpinak.

4. Wypełnić foremki do muffinów w około ¾. Piec przez
45 minut, aż brzegi staną się lekko złociste, a na ich
górze powstanie cienka skorupa.

5. Wyjąć z piekarnika i pozwolić, by quiche wystygły.
Posypać posiekanym szczypiorkiem.

Sezam, nasiona - 1 łyżeczka (5g)
Fasola szparagowa - 1 i 2/3 garści (150g)
Oliwa z oliwek - 3 łyżki (30ml)
Płatki drożdżowe - 2 łyżki (10g)
Płatki migdałowe - 2 łyżki (20g)

Sposób przygotowania:

1. Ugotować fasolkę do miękkości, posypać sezamem,
migdałami, płatkami drożdżowymi i polać oliwą z
oliwek. Dobrze wymieszać.

sobota

 Śniadanie (E: 516kcal, B o.: 29.36g, T: 39.84g, W o.: 13.16g)

 II śniadanie (E: 518kcal, B o.: 14.66g, T: 44.68g, W o.: 15.37g)

 Obiad (E: 486kcal, B o.: 12.78g, T: 41.16g, W o.: 21.36g)

Mini quiche ze szpinakiem i oliwkami - przepis na 8 porcji (E: 516kcal, B o.: 29.36g, T:
39.84g, W o.: 13.16g)

4 porcje

Fasolka szparagowa z sezamem (E: 518kcal, B o.: 14.66g, T: 44.68g, W o.: 15.37g) 1 porcja

Wege shusi (E: 486kcal, B o.: 12.78g, T: 41.16g, W o.: 21.36g) 6 porcji
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KETO VEGE

Sezam, nasiona - 4 łyżeczki (20g)
Awokado - 1 sztuka (140g)
Kiełki brokuła - 3 i 3/4 łyżki (30g)
Ogórek - 1/4 sztuki (50g)
Sos sojowy tamari - 2 łyżeczki (10g)
Wegański majonez, sałatkowy - 1 łyżka (25g)
Nori, liście - 2 sztuki (6g)

Sposób przygotowania:

1. Przekroić awokado na pół i usunąć pestkę. Umieścić
miąższ w małym naczyniu i rozgnieć widelcem.

2. Ogórka pokroić w cienkie słupki.

3. Ułożyć oba arkusze nori na płaskiej powierzchni i
rozprowadzić na każdym z nich połowę miąższu z
awokado, pozostawiając 2,5 cm przestrzeni na
najbardziej odległym końcu każdego arkusza.

4. Posypać awokado leżące na obu arkuszach
sezamem.

5. Ułożyć pokrojonego ogórka na obu arkuszach, po
czym umieścić na każdym z nich połowę kiełków z
brokuła.

6. Namocz najbardziej odległy brzeg obu arkuszy nori w
niewielkiej ilości wody. Zaczynając od brzegu, który
znajduje się najbliżej nas, zwinąć arkusz w rolkę.
Łagodnie docisnąć wzdłuż zawiniętego fragmentu, by
upewnić się, że mokra część nori zostanie
zapieczętowana pod rolką.

7. Pokroić każdą rolkę na 6-8 kawałków (w zależności
od preferencji). Przed każdym nacięciem obmyć nóż w
wodzie.

8. Gotowe sushi podawaj z majonezem wymieszanym z
sosem tamari.

 Kolacja (E: 191kcal, B o.: 14.7g, T: 11.9g, W o.: 4.9g)

NAPÓJ WEGAŃSKI O SMAKU KAKAOWCA KETO LUV (E: 191kcal, B o.: 14.7g, T: 11.9g, W 
o.: 4.9g)

1 porcja (35g)
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KETO VEGE

Sezam, nasiona - 10 łyżeczek (50g)
Masło sezamowe, tahini - 1 łyżka (20g)
Nasiona słonecznika, łuskane - 6 łyżek (60g)
Nasiona dyni, suszone - 6 łyżek (60g)
Erytrol - 1/3 łyżeczki (2g)
Woda - 1/8 szklanki (20ml)
Nasiona konopi obłuszczone - 7 i 1/2 łyżki (90g) 
SUROWE KAKAO BIO Z DODATKIEM KOKOSA One More 
LUV - 1/8 opakowania (20g)

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzać piekarnik do 150°C i wyłożyć blachę
papierem do pieczenia.

2. W misce dokładnie wymieszać kakao w proszku,
wodę, tahini, sól i opcjonalnie słodzik.

3. Do miski dodać wszystkie nasiona i mieszać za
pomocą szpatułki, aż całkowicie pokryją się
czekoladową mieszanką, a składniki się połączą,
tworząc nieco kruche ciasto.

4. Rozprowadzić mieszankę równą warstwą na blasze
do pieczenia, pamiętając, by pozostawić część zbitek w
nienaruszonym stanie.

5. Piec przez 20 minut, aż zbitki stwardnieją i przestaną
się lepić.

6. Wystudzić granolę, a następnie umieścić ją w
szczelnym pojemniku.

niedziela

 Śniadanie (E: 479kcal, B o.: 16.21g, T: 38.84g, W o.: 16.49g)

 II śniadanie (E: 181kcal, B o.: 14.7g, T: 10.85g, W o.: 4.9g)

 Obiad (E: 494kcal, B o.: 20.02g, T: 42.14g, W o.: 6.95g)

 Kolacja (E: 589kcal, B o.: 14.57g, T: 42.67g, W o.: 43.16g)

Czekoladowa granola - przepis na 5 porcji (E: 364kcal, B o.: 15.57g, T: 30.68g, W o.: 7.05g) 1 porcja

Wegański jogurt kokosowy (E: 115kcal, B o.: 0.64g, T: 8.16g, W o.: 9.44g) 10 i 2/3 łyżki (160g)

NAPÓJ WEGAŃSKI O SMAKU OWOCOWYM KETO LUV (E: 181kcal, B o.: 14.7g, T: 10.85g, 
W o.: 4.9g)

1 porcja (35g)

1 porcja (40g)

1 porcja

POSIŁEK WEGAŃSKI Z POMIDOREM KETO LUV (E: 201kcal, B o.: 15g, T: 13g, W o.: 4.4g) 

Falafel bez gotowania (E: 114kcal, B o.: 5.02g, T: 9.22g, W o.: 2.51g)

Ten posiłek powinien być już gotowy. Przepis znajdziesz wyżej.

Oliwa z oliwek (E: 179kcal, B o.: 0g, T: 19.92g, W o.: 0.04g) 2 łyżki (20ml)

Humus klasyczny (E: 324kcal, B o.: 9.93g, T: 21.97g, W o.: 24.73g) 1 porcja
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KETO VEGE

Czosnek - 1 ząbek (5g)
Masło sezamowe, tahini - 1 łyżka (20g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sok z limonki - 2 łyżki (12ml)
Sól himalajska - 1 szczypta (1g)
Ciecierzyca w zalewie, puszka - (120g)
Woda - 1/8 szklanki (20ml)

Sposób przygotowania:

1. Ciecierzycę odcedzić na sitku i dokładnie przepłukać,
aż przestanie się pienić. Przełożyć do naczynia
blendera.

2. Czosnek obrać i wycisnąć przez praskę. Dodać do
ciecierzycy i zblendować na gładką masę, stopniowo
rozrzedzając zimną wodą do uzyskania pożądanej
konsystencji.

Cukinia - 1/4 sztuki (150g)
Marchew - 1 sztuka (45g)
Oliwa z oliwek - 2 łyżki (20ml)
Pietruszka, korzeń - 1 sztuka (80g)
Czosnek, w proszku - 1/3 łyżeczki (1g)
Papryka, w proszku - 1/4 łyżeczki (1g)

Sposób przygotowania:

1. Warzywa oczyścić i pokroić w słupki. Wymieszać z
oliwą.

2. Warzywa rozłożyć na blasze i zapiekać w 180
stopniach z włączonym termoobiegiem przez 15-20
minut.

3. Gotowe frytki zjeść z hummusem.

Frytki warzywne (E: 265kcal, B o.: 4.64g, T: 20.7g, W o.: 18.43g) 1 porcja
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KETO VEGE

Warzywa

Oleje i tłuszcze

Cukier i słodycze

Owoce, orzechy i nasiona

Napoje

Przyprawy

Lista zakupów
Zakres dni: Dzień 1 / Dzień 2 / Dzień 3 / Dzień 4 / Dzień 5 / Dzień 6 / Dzień 7

Cebula 100g (1 sztuka)
Cebula dymka 20g (1 sztuka)
Cukinia 300g (1/2 sztuki)
Czosnek 61g (12 i 1/4

ząbka)
Fasola szparagowa 150g (1 i 2/3

garści)
Jarmuż 140g (7 garści)
Kalafior 400g (2 porcje)
Kapusta czerwona 30g (1/4 szklanki)
Kiełki brokuła 38g (4 i 3/4 łyżki)
Marchew 45g (1 sztuka)
Ogórek 98g (1/2 sztuki)
Oliwki zielone, drylowane 112g (5 i 2/3

łyżki)
Pietruszka, korzeń 80g (1 sztuka)
Rzodkiewka 120g (8 sztuk)
Szczypiorek 12g (2 i 1/3 łyżki)
Szpinak 548g (22 garści)
Ciecierzyca w zalewie, puszka 120g

Olej kokosowy 30ml (3 łyżki)
Olej MCT (C8:0 i C10:0) 25ml (2 i 1/2

łyżki)
Olej sezamowy 6ml (1 łyżka)
Olej z pestek dyni 5ml (1/2 łyżki)
Oliwa z oliwek 393ml (39 i 1/3

łyżki)

Erytrol 7g (1 i 1/3
łyżeczki)

Płatki drożdżowe 157g (31 i 1/3
łyżki)

Awokado 348g (2 i 1/2
sztuki)

Babka płesznik, ziarno 18g (3 i 2/3
łyżeczki)

Borówki amerykańskie 20g (1/3 garści)
Dynia, pestki, łuskane 97g (9 i 2/3 łyżki)
Nasiona chia, suszone 40g (4 łyżki)
Nasiona dyni, suszone 60g (6 łyżek)
Nasiona słonecznika, łuskane 110g (11 łyżek)
Orzechy laskowe 15g (1/2 garści)
Płatki migdałowe 20g (2 łyżki)
Sezam, nasiona 93g (18 i 2/3

łyżeczki)
Siemię lniane, całe nasiona 99g (9 i 3/4 łyżki)
Truskawki 60g (1/3 szklanki)

Sok z cytryny 51ml (8 i 1/2
łyżki)

Sok z limonki 24ml (4 łyżki)
Woda 852ml (3 i 1/2

szklanki)

Bazylia, świeża 3g (1 garść)
Bulion warzywny 720ml (3 szklanki)
Cebula, w proszku 18g (6 łyżek)
Cynamon, mielony 1g (1/4 łyżeczki)
Czosnek, w proszku 19g (6 i 1/3

łyżeczki)
Ekstrakt wanilii 3ml (3/4 łyżeczki)
Kmin rzymski, suszony 10g (3 i 1/3

łyżeczki)
Mięta 5g (1 łyżeczka)
Musztarda 45g (4 i 1/2

łyżeczki)
Natka pietruszki, suszona 10g (3 i 1/3

łyżeczki)
Ocet jabłkowy 30ml (5 łyżek)
Papryka chili, w proszku 5g (1 i 1/4

łyżeczki)
Papryka słodka, mielona 5g (1 i 1/4

łyżeczki)
Papryka, w proszku 1g (1/4 łyżeczki)
Pieprz cayenne 4g (2 szczypty)
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KETO VEGE

46g (46 szczypty)
14g (3 i 1/2

łyżeczki)
54g (10 i 3/4

łyżeczki)
12g (1 łyżka)

35g (35 szczypty)

300g (1
opakowanie)
80g (4 łyżki)

292g (14 i 2/3
łyżki)

150ml (2/3
szklanki)
210ml (1

szklanka)
580ml (2 i 1/2

szklanki)
35g (1 porcja)

35g (1 porcja)

35g (1 porcja)

554g (46 i 1/4
łyżki)

11g (3 i 2/3
sztuki)

40g (1 porcja)

40g (1 porcja)

20g (1/8
opakowania)

50g (3 i 1/3 łyżki)
840g (33 i 2/3

plastra)
175g (11 i 2/3

łyżki)
24g (1 łyżka)

Pieprz czarny
Proszek do pieczenia

Sos sojowy tamari

Sos sriracha
Sól himalajska

Produkty vege/vegan

Makaron z alg morskich

Masło migdałowe
Masło sezamowe, tahini

Mleko kokosowe, miąższ i zalewa w 
puszce
Mleko kokosowe, napój

Mleko migdałowe, niesłodzone

NAPÓJ WEGAŃSKI O SMAKU 
OWOCOWYM KETO LUV
NAPÓJ WEGAŃSKI O SMAKU 
KAKAOWCA KETO LUV
NAPÓJ WEGAŃSKICH O SMAKU 
WANILIOWYM KETO LUV
Nasiona konopi obłuszczone

Nori, liście

POSIŁEK WEGAŃSKI Z POMIDOREM 
KETO LUV
POSIŁEK WEGAŃSKI Z POREM KETO 
LUV
SUROWE KAKAO BIO Z DODATKIEM 
KOKOSA One More LUV
Śmietana kokosowa
Tofu, twarde

Wegański jogurt kokosowy

Wegański majonez, sałatkowy

Dania gotowe

BATON KETO LUV - KETO BAR 
COFEE

50g (1 sztuka)

BATON KETO LUV - KETO BAR 
HAZELNUT

50g (1 porcja)

18

https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-3x-keto-bar-coffee/
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-hazelnut/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-7-napojow-weganskich-o-smaku-owocowym/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-7-napojow-weganskich-o-smaku-kakaowca/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-7-napojow-weganskich-o-smaku-waniliowym/
https://onemoreluv.com/produkt/posilek-weganski-z-pomidorem-6-porcji/
https://onemoreluv.com/produkt/posilek-weganski-z-porem-6-porcji/
https://onemoreluv.com/produkt/surowa-czekolada-bio-z-dodatkiem-kokosa/


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

Śniadanie

Pudding z nasion chia z
masłem migdałowym i
truskawkami

Śniadanie

Bajgle z tahini
Guacamole

Śniadanie

Poranne wege smoothie

Śniadanie

Tofucznia

Śniadanie

NAPÓJ WEGAŃSKI O 
SMAKU WANILIOWYM 
KETO LUV z mlekiem 
kokosowym

Śniadanie

Mini quiche ze szpinakiem i
oliwkami

Śniadanie

Czekoladowa granola
Wegański jogurt kokosowy

II śniadanie

BATON KETO LUV - KETO 
BAR COFEE

II śniadanie

Wegańska "owsianka"

II śniadanie

Bajgle z tahini
Pasta ze szpinaku i nasion
konopi

II śniadanie

Pad thai z makaronem z
alg morskich
Tofu z chili i tamari

II śniadanie

Sałatka z jarmużem na
ciepło
Prosty winegret z
musztardą

II śniadanie

Fasolka szparagowa z
sezamem

II śniadanie

NAPÓJ WEGAŃSKI O 
SMAKU OWOCOWYM KETO 
LUV

Obiad

Kremowa zupa z kalafiora
Gotowany szpinak z
pestkami i drożdżami

Obiad

Kremowy sos z konopi
Makaron alfredo z cukinii

Obiad

Pad thai z makaronem z
alg morskich
Tofu z chili i tamari

Obiad

POSIŁEK WEGAŃSKI Z 
POREM KETO LUV

Obiad

Wegańska zupa
jarmużowo-szpinakowa

Obiad

Wege shusi

Obiad

POSIŁEK WEGAŃSKI Z 
POMIDOREM KETO LUV 
Falafel bez gotowania 
Oliwa z oliwek

Kolacja

Bajgle z tahini
Guacamole

Kolacja

Kremowa zupa z kalafiora
Olej z pestek dyni

Kolacja

BATON KETO LUV - KETO 
BAR HAZELNUT

Kolacja

Patyczki nori

Kolacja

Sałatka z falafelem
Falafel bez gotowania
Dressing z tahini

Kolacja

NAPÓJ WEGAŃSKI O 
SMAKU KAKAOWCA KETO 
LUV

Kolacja

Humus klasyczny
Frytki warzywne
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https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-3x-keto-bar-coffee/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-3x-keto-bar-hazelnut/
https://onemoreluv.com/produkt/posilek-weganski-z-porem-6-porcji/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-7-napojow-weganskich-o-smaku-waniliowym/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-7-napojow-weganskich-o-smaku-waniliowym/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-7-napojow-weganskich-o-smaku-kakaowca/
https://onemoreluv.com/produkt/zestaw-7-napojow-weganskich-o-smaku-owocowym/
https://onemoreluv.com/produkt/posilek-weganski-z-pomidorem-6-porcji/
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