
www.szybkaprzemiana.pl - inspirujący blog o zdrowych i skutecznych dietach 
Więcej informacji o diecie H-burn: http://szybkaprzemiana.pl/h-burn-dieta-10-dniowa-problemy-
hormonalne  

H-burn 
10-dniowa dieta na problemy hormonalne 

Ogólne zasady programu 

• 5 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, kolacja, 2 przekąski. 

• Śniadanie maks. 30 minut po pobudce. 

• Co rano pijemy H-Burn Smoothie (2 przepisy poniżej do wyboru) - przygotowujemy go  
tuż przed posiłkiem. 

• Do śniadania, obiadu i kolacji H-Burn Herbata (3 razy dziennie) - przygotowujemy dzień 
wcześniej. 

• Przekąską jest H-burn Zupa (2 razy dziennie). 

• 1 Wspomagacz Sukcesu dziennie (informacje poniżej). Można wykonać ich więcej. 

• Picie wody: Twoja porcja wody wynosi 1/3 wagi naszego ciała podzielonej przez 10, np. 
gdy ważysz 60, kg dzienna porcja wody wynosi 2 litry. 

• Śpimy 8 godzin (bardzo ważne!). 

H-burn Smoothie 

Składniki (1 porcja): 

• ¼ szklanki ziaren słonecznika, 

• grejpfrut obrany (przy lekach obniżających cholesterol zamień go na pomarańczę), 

• 2 szklanki świeżego szpinaku, 

• 1 szklanka jarmużu, 

• ¼ obranego małego surowego buraka, 

• 1 łyżka oleju kokosowego, 

• ½ szklanki wody (albo więcej),  

• ½ szklanki kostek lodu. 
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• Zmielić słonecznik, dodać resztę, zblendować. Lód można pominąć, lodowate smoothie 
bardziej sprawdzi się latem. 

H-burn Smoothie 2. 

Składniki (1 porcja): 

1/4 szklanki orzechów włoskich, 

2 szklanki szpinaku, 

1 szklanka jarmużu, 

1/2 szklanki brzoskwini, 

1/2 szklanki ogórków, 

3 łyżki mleka kokosowego, 

1/2 szklanki wody (lub więcej, w zależności od preferencji), 

1/2 szklanki lodu (można pominąć). 

Zmielić orzechy włoskie. 

Dodać resztę składników i zmiksować do gładkiej konsystencji. 

H-burn Herbata 

Składniki na 15 porcji (1 porcja=1 szklanka) 

• 6 limonek, 

• 7 torebek lub łyżek herbaty z ostropestu, 

• 7 torebek lub łyżek herbaty z korzenia mniszka, 

• 1 łyżka kurkumy, 

• 18 szklanek wody. 

• Do garnka wlać wlać wodę limonki, dodać pozostałe skórki limonek, herbaty i kurkumę. 
Doprowadzić do wrzenia, gotować na wolnym ogniu ok. 1 godz. Ostudzić, przecedzić. 
Przechowywać w lodówce lub zamrażarce. 
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H-burn Zupa 

Składniki na 20 porcji (1 porcja=1 szklanka zupy + 1 szklanka wody): 

• 6 szklanek wody, 

• 9 łodyg selera naciowego, 

• 6 szklanek zielonej fasolki szparagowej, 

• 6 ząbków czosnku, 

• 9 cukinii, 

• 3 szklanki pieczarek, 

• 3 szklanki natki pietruszki, 

• 1,5  cebuli, 

• sól. 

Posiekać wszystkie warzywa. Do garnka wlać wodę, wrzucić zieloną fasolkę, seler naciowy i 
czosnek, gotować ok. 5 min. Dodać, pieczarki, pietruszkę, cebulę, gotować ok. 5-7 min. do 
miękkości. Ostudzić, zblendować. To jest koncentrat zupy - należy go przechowywać w 
lodówce, część zamrozić. Przed jej zjedzeniem do szklanki zupy dodaj szklankę wody - wtedy 
uzyskasz właściwą zupę gotową do spożycia. 

Owoce 
Grejpfrut, mango, nektarynki, pomarańcze, śliwki, brzoskwinie, granat, morwa. 

Porcja: cały owoc typu grejpfrut lub szklanka pokrojonych owoców typu śliwki. 

Pakiet jedzenia bez ograniczeń 
H-burn herbata, H-burn zupa, seler naciowy, ogórki, jarmuż, grzyby (wszystkie rodzaje), 
limonki, cytryny. 

Przepisy na lunch i kolację 
Przepisy podaję poniżej. Pomimo ograniczonej  ilości produktów H-burna, dania są bardzo 
smaczne. Można samemu komponować posiłki na podstawie listy produktów przypisanych do 
programu H-burn. Na lunch jemy warzywa, proteiny, tłuszcze i owoc, na kolację - warzywa, 
proteiny i tłuszcze. 

Warzywa (min. szklanka surowych na posiłek): karczochy, szparagi, kapusta biała i czerwona, 
kalafior, fenkuł, czosnek, zielona fasolka szparagowa, cebula, sałata rzymska, szpinak, cukinia, 
dynia makaronowa, rukiew wodna, buraki, seler naciowy, ogórek, czosnek, dymka, jarmuż, 
por, grzyby każde, rukiew wodna, kabaczek 
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Proteiny: wołowina, kurczak, dorsz, jaja, łosoś, krewetki, tuńczyk, hummus. 

Tłuszcze: awokado, mleko kokosowe, oliwa, orzechy włoskie, słonecznik, orzeszki piniowe. 

Wielkość porcji (bez względu na wagę i płeć): 120 gram mięsa lub 180 g ryby, podobnie 
w jak na diecie przyspieszającej metabolizm. Jaja - 2 sztuki. Humus - 1/2 szklanki. W razie 
wątpliwości zerknij na przepisy - sprawdź ile, czego użyto w danym przepisie i tym się kieruj. 

Dzień 1. - Dzień 10. 
1. 30 minut po pobudce, śniadanie: H-Burn Smoothie (porcja wg przepisu) i H-Burn 
Herbata (szklanka) 

2. Przekąska – H-Burn Zupa + 25% wody 

3. Lunch: H-Burn Herbata (szklanka) + danie + owoc + 25% wody 
4.Przekąska – H-Burn Zupa + 25% wody 

5. Kolacja: H-Burn Herbata (szklanka) + danie + 25% wody 

Wspomagacze Sukcesu 

Wspomagacz ruchowy: 

1. Dzień 1. - ćwiczenia kardio przez 30 minut (bieganie, rower, aerobic, pływanie, szybki 
taniec, wchodzenie po schodach - wszystkie aktywności przyspieszające puls). Pomagają 
usunąć z organizmu toksyny i nadmiar hormonów, spalają biały tłuszcz i regulują hormony. 

2. Dzień 2. - ćwiczenia siłowe przez przez 20 minut (przysiady, pompki, brzuszki, 
wymachiwanie hantlami lub butelkami z wodą). 

3. Dzień 3. - joga albo ćwiczenia relaksujące przez 60 minut (pilates, ćwiczenia oddechowe, 
rozluźniające, rozciągające, może być także relaksujący spacer). 

Po 3 dniach ćwiczeń, zrób jeden dzień przerwy i powtórz ten 3-dniowy cykl. Gdy zakończysz 
drugi cykl, możesz nazajutrz rozpocząć trzeci, bez dnia przerwy. 

Organiczne surowe jajko - dodaj do porannego smoothie (polecane zwłaszcza dla 
mężczyzn z obniżonym testosteronem). 

Herbata essiac, zwana też indiańską - jest to mieszanka ziół takich jak korzeń łopianu, kora 
wiązu czerwonego, liście szczawiu polnego i  korzeń rzewienia, do kupienia przez internet. 

Dodaj warzywo o nazwie pochrzyn (ang. yam) do zupy. Pochrzyn jest podoby do 
batata, ale to nie ta sama roślina (można znaleść w internecie wiele artykułów na ten temat). 
Można też zażywać kapsułki z pochrzynem. 

Oddychanie naprzemienne - siadamy wygodnie, zamykamy prawą stronę nosa, 
wdychamy powietrze lewą. Uwalniamy prawą, zatykamy lewą, wydychamy prawą. 
Powtarzamy 9 razy. Możesz wstrzymywać wdech i wydech 3-5 sekund. 
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Czarny pieprz - dodawaj do posiłków świeżo zmielony, jest skkutczeny zwłaszcza w duecie z 
kurkumą. 

Chlorella - alga zawierająca masę protein, zdrowych tłuszczy, chlorofil, witaminy i minerały,  
wyprowadza metale ciężkie z organizmu - bardzo przydatna w czasie H-Burn. Tabletkę 500 
mg zażywaj codziennie rano. Jeśli ta dawka sprawi, że będzie Ci niedobrze, weź pół i 
stopniowo zwiększaj (organizm przyzwyczai się). 

Szczotkowanie ciała na sucho - redukuje wzdęcia i eliminuje toksyny poprzez stymulację 
systemu limfatycznego. 

Masaż olejkami eterycznymi - szałwia, bazylia, ylang-ylang, geranium i olibanum (kilka 
kropel dowolnego olejku wymieszać z niewielką ilością nierafinowanego oleju kokosowego, 
można w rękach lub w miseczce, masować tą miksturą obszary, gdzie odłożył się tłuszcz 
hormonalny, czyli tułów,zewnętrzna strona ud, szyja, kolana, talia i inne dziwne miejsca lub 
po prostu całe ciało). 

Olejki kwiatowe - polecane dla osób z niestabilnym nastrojem: janowiec ciernisty albo 
niecierpek, olejek pod język, albo zmieszać z małą ilością wody i wypić. Można używać jak 
perfumy albo zmieszać z kremem. 

Koktajl detoksykujący: sok z połowy cytryny, 2 łyżki octu kokosowego, 1 łyżka oleju z 
pestek winogron. Wypij na czczo. Możesz przygotować od razu 10 porcji tego koktajlu i 
przechowywać go w lodówce. 

Hydroterapia - potrzebne będą skarpetki bawełniane i skarpetki wełniane. Przed snem 
moczymy skarpetki bawełniane i wkładamy je do lodówki. Wypełniamy miskę gorącą wodą. 
Tak gorącą, że możemy trzymać tam stopy. Trzymamy 15 minut. Osuszamy stopy i 
zakładamy zimne skarpetki z lodówki. Na nie zakładamy wełniane skarpety. Idziemy spać. 

Medytacja - pomaga wyregulować poziom hormonów. 

Ekstrakt z ostropestu (milk thistle tincture) - pić wg wskazań na opakowaniu. 

Pektyna w proszku (pectin powder), może być jabłkowa. Pektyny pomagają usuwać metale 
ciężkie, pestycydy itp. Zmieszaj proszek z 400-500 ml wody i wypij przed lunchem. 

Granat i morwa - te dwa rzadko spożywane owoce mają rewelacyjne działanie: zawierają 
antyoksydanty zwalczające wolne rodniki. Zawierają fitoestrogeny wspomagające gospodarkę 
hormonalną. Granat czyści krew, obniża ciśnienie i obniża ryzyko raka piersi, prostaty i jelit. 
Morwa reguluje cukier we krwi i wg badań leczy cukrzycę. Porcja: 1 szklanka. 

Preparaty z babki płesznik - nadmiar estrogenu zalega również w jelitach i chcemy go 
wyprowadzić z organizmu, zanim znów zostanie wchłonięty do organizmu, stosować wg 
wskazań na opakowaniu. 

Refleksologia - punkty skierowane na wątrobę i tarczycę. 

Warzywa morskie i algi - wodorosty i algi są naładowane wartościami odżywczymi, takimi 
jak żelazo, witamina C, magnez i jod. Obniżają cholesterol, co pomaga regulować poziom 
estrogenów. Zwłaszcza chlorella. Warzywa takie jak hijiki, nori, dulse, kombu, chlorella, help. 
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Olej rycynowy - detoksyfikuje przez skórę. Przygotować: szmatkę z flaneli lub wełny, 
plastikową folię, starą ściereczkę, termofor, stare prześcieradło. Moczymy szmatkę w oleju 
rycynowym. Rozłóż prześcieradło, ręcznik, którego Ci nie szkoda. Połóż ścierkę po prawej 
stronie brzucha (tam gdzie jest wątroba). Owiń szmatkę na sobie plastikową folią. Połóż 
termofor w tym miejscu. Trzymaj tak przez godzinę. Po wszystkim schowaj szmatkę w 
plastikowej zamykanej torbie, by użyć jej ponownie. Weź prysznic.  

Kąpiel w glince bentonitowej - najlepsza będzie czysta, bez dodatków. Przed i po kąpieli 
pij wodę. 

Sauna infrared. 

Kąpiel stóp z jonizatorem. 

Przepisy na lunch 

Wybierz dowolny przepis z podanych niżej, mogą się powtarzać, przepis na lunch można 
wykorzystać także na kolację, np. to samo danie zjeść na kolację i następnego dnia na obiad. 

Zielona sałatka jajeczna (1 porcja) 

Zielenina: 2 szklanki sałaty rzymskiej 1 szklanka kopru włoskiego 1⁄2 szklanki pieczarek, 1 
łyżka oliwy z oliwek, 1 łyżeczka octu balsamicznego 1 szklanka nasion granatu 

Sałatka jajeczna: 2 jajka na twardo, 1⁄3 szklanki selera naciowego 1 łyżka zielonej cebulki, 1 
łyżka natki pietruszki, 1 łyżka hummusu, 1 łyżka musztardy Dijon, 1⁄2 łyżka świeżego 
tymianku sól i pieprz 

Wymieszać posiekane jajka i inne składniki jajecznej sałatki, przyprawić. Na talerz wyłożyć 
zieleninę: sałatę rzymską, posiekany fenkuł, pieczarki, skropić oliwą i octem, przyprawić. 
Ułożyć na wierzchu sałatkę jajeczną i posypać nasionami granatu. 

Sałatka z kurczakiem, awokado i kremowym dressingiem (1 porcja) 
120 g piersi kurczaka, sól i pieprz,1 łyżeczka oliwy z oliwek,2 szklanki świeżego szpinaku 1 
szklanka rukwi wodnej,1⁄4 awokado w plasterkach 

Dressing: 1 pokrojone mango (lub 1 szklanka rozmrożonego mango, brzoskwiń lub nektaryn), 
2 łyżki mleka kokosowego, 1 łyżka posiekanej świeżej mięty, 2 łyżeczki soku z limonki, 1⁄8 
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łyżeczki skórki z limonki, 1⁄4 łyżeczki startego świeżego imbiru, 1⁄8 łyżeczki soli, 1⁄8 łyżeczki 
pieprzu, 1⁄8 łyżeczki chili. Połączyć wszystkie składniki. 

Pierś z kurczaka przyprawić. Na patelni rozgrzać oliwę, smażyć kurczaka na średnim ogniu 
ok. 4 min. z każdej strony. Wyłożyć, poczekać aż odpocznie, pokroić na plastry. Podawać z 
zieleniną i awokado, polane dressingiem. 

Sałatka rzymska z tuńczykiem (1 porcja) 
180 g tuńczyka z puszki w sosie własnym, 1⁄4 szklanki selera naciowego, 1⁄4 szklanki zielonej 
cebulki, 3 łyżki hummusu, 1 łyżka i 1⁄2 łyżeczki soku z cytryny sól, pieprz, 1⁄2 łyżeczki oliwy z 
oliwek, 2 szklanki sałaty rzymskiej, 1 szklanka pieczarek, 2 łyżki świeżej bazylii, 1 
pomarańcza, 2 łyżki orzechów piniowych 

Wymieszać tuńczyka, posiekany seler naciowy, zieloną cebulkę, hummus, 1 łyżkę soku z 
cytryny, sól i pieprz. Osobno wymieszać dressing: oliwę, 1⁄2 łyżeczki soku z cytryny i 1 łyżkę 
bazylii. Na talerz wyłożyć: sałatę, posiekane pieczarki, sałatkę z tuńczyka, cząstki pomarańczy. 
Podawać polane dressingiem, posypane orzechami i bazylią. 

Sushi (1 porcja) 

180 g krewetek, 2 szklanki kapusty włoskiej lub białej, 4 arkusze nori, 1 pomarańcza, 1 łyżka 
świeżej mieęty, 1 łyżeczka soku z limonki, 1 łyżeczka tamari, 1⁄4 łyżeczki świeżego imbiru, 
szczypta chili, 4 szparagi, 1⁄4 awokado, 2 łyżki słonecznika 

Wymieszać kawałki pomarańczy, miętę, sok z limonki, tamari, imbir, chili. Dodać obrane, 
surowe bądź smażone krewetki i kapustę. Na każdy arkusz nori wyłożyć 1⁄4 nadzienia, 
szparagi, pokrojone awokado i słonecznik. Zwinąć nori w kształt rożka. 

Sałatka z kapusty włoskiej, rukwi wodnej i granatu (1 porcja) 
1 i 1⁄2 szklanki kapusty włoskiej lub białej 1⁄2 szklanki selera naciowego, 2 łyżki zielonej 
cebulki, 1⁄3 szklanki humusu, świeża mięta, sól i pieprz lub tamari, 1 szklanka rukwi wodnej 
lub świeżego szpinaku 1 szklanka nasion granatu, 1⁄4 szklanki orzechów lub słonecznika 

Wymieszać posiekaną kapustę, seler, zieloną cebulkę, hummus, miętę i przyprawy. Wyłożyć na 
talerz, dodać rukiew, granat i orzechy. W tym przepisie orzechy pełnią rolę protein. 
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Przepisy na kolację 

Wybierz dowolny przepis z podanych niżej, mogą się powtarzać, przepis na kolację można 
wykorzystać także na lunch. 

Smażony kurczak z fenkułem i orzechami (2 porcje) 

240 g piersi z kurczaka, sól i pieprz, 1 i 1⁄2 łyżki oliwy z oliwek, 2 cebule fenkułu, 1 cebula, 2 
łyżeczki suszonego oregano 2 ząbki czosnku, 1 szklanka bulionu drobiowego 2 łyżeczki octu 
balsamicznego 2 łyżki świeżej bazylii, 2 łyżki orzechów włoskich 

Pierś z kurczaka przyprawić solą i pieprzem. Rozgrzać 1⁄2 łyżki oliwy na patelni i smażyć 
kurczaka na średnim ogniu ok. 4 min. z każdej strony. Wyłożyć na deskę, poczekać aż 
odpocznie, pokroić na plastry o grubości ok. 1 cm. 

Dodać resztę oleju, posiekaną cebulę, fenkuł i oregano. Smażyć ok. 5 min., aż cebula i fenkuł 
zaczną się karmelizować. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć 30 sek. Dodać 
bulion, doprowadzić do wrzenia i gotować ok. 5 min. (aż woda odparuje). Zdjąć z ognia, 
wymieszać z octem, przyprawić. Wyłożyć warzywa i kurczaka, posypać pokruszonymi 
orzechami i bazylią. 

Krewetki z kolendrą i fasolką szparagową (2 porcje) 
170 g zielonej fasolki, 1 cukinia, 1 żółta cukinia, 1 łyżka oleju kokosowego 340 g krewetek, 1⁄4 
szklanki zielonej cebulki, 2 ząbki czosnku, 3 łyżki świeżej kolendry 

Sos: 1⁄4 szklanki mleka kokosowego, 1 łyżka tamari, 2 łyżeczki soku z limonki, 1⁄2 łyżeczki 
skórki z limonki, 1 łyżeczka startego imbiru, 1⁄8 łyżeczki chili 

Rozgrzać olej kokosowy, wrzucić fasolkę i smażyć na dużym ogniu ok. 1 min. Dodać 
posiekane cukinie i smażyć ok. 2 min. Dodać obrane krewetki, posiekaną zieloną cebulkę i 
czosnek, smażyć ok. 1 min. Dodać sos, smażyć ok. 5 min. Zdjąć z ognia, podawać posypane 
kolendrą. 

Spaghetti z pieczonej dyni z grzybami shitake (2 porcje) 

1 duża dynia makaronowa, 2 łyżki oliwy z oliwek, sól i pieprz, 240 g mielonej wołowiny, 1 i 
1⁄2 szklanki grzybków shitake, 1 szklanka cebuli, 2 ząbki czosnku, 2 łyżeczki świeżego 
rozmarynu, 1 łyżeczka suszonego oregano, 1 szklanka bulionu drobiowego, 1 łyżka tamari, 3 
łyżki natki pietruszki 
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Rozgrzać piekarnik do 200°C. Odciąć końcówkę dyni, rozkroić na pół, usunąć pestki. Włożyć 
do piekarnika rozcięciem ku górze. Posmarować ½ łyżki oleju, posypać obficie solą i 
pieprzem. Piec ok. 40 min lub do czasu, kiedy widelcem będzie można z dyni zeskrobać nici 
(makaron). 

Na patelni rozgrzać pozostały olej, wrzucić mieloną wołowinę , pokrojone grzyby shiitake, 
cebulę, czosnek, rozmaryn, oregano, smażyć ok. 5 min. Dodać bulion i tamari, doprowadzić 
do wrzenia, po czym obniżyć temperaturę i gotować ok. 8 min.(aż woda odparuje). Po 
wystygnięciu dyni wyskrobać "makaron", doprawić, wyłożyć resztę, posypać natką pietruszki. 

Pieczona ryba z kalafiorem (2 porcje) 

360 g łososia, 4 szklanki różyczek kalafiora, 1⁄2 czerwonej cebuli, 1 łyżka świeżego koperku 
ćwiartki cytryny do smaku, chrzan do smaku 

Marynata: 2 łyżki oliwy z oliwek, ½ cytryny (sok i skórka), 2 ząbki czosnku (przeciśnięte przez 
praskę), 2 łyżki świeżego koperku, szczypta chili, sól i pieprz 

Rozgrzać piekarnik do 230°C. W marynacie obtoczyć rybę, następnie kalafior i posiekaną 
cebulę. Warzywa włożyć do piekarnika, piec ok. 15 min, przemieszać, na górę położyć łososia, 
piec ok. 12-15 minut.  Wyłożyć na talerz, przyprawić, posypać koperkiem. Podawać z 
chrzanem i ćwiartkami cytryny. 

Gołąbki w grzybowym sosie (2 porcje) 
6 dużych liści kapusty włoskiej lub pekińskiej 

1 szklanka bulionu drobiowego 

2 łyżki natki pietruszki 

Farsz: 240 g mielonej wołowiny, 2 łyżki orzechów piniowych, 1⁄2 łyżki oliwy z oliwek, 1 
szklanka cebuli, 1⁄2 szklanki selera naciowego, 2 ząbki czosnku, 1⁄2 łyżki świeżego 
rozmarynu, 1⁄2 łyżki świeżego tymianku, sól i pieprz 

Sos: 230 g leśnych grzybów, np. pieczarek, 1 łyżka oliwy z oliwek, 1⁄4 łyżeczki soli, 1⁄4 
łyżeczki pieprzu, 1 ząbek czosnku, 1⁄2 szklanki bulionu drobiowego, 1 łyżka świeżego 
tymianku, 1 łyżeczka soku z cytryny, 1 łyżeczka tamari 
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Rozgrzać piekarnik do 180°C . Na patelni rozgrzać oliwę, wrzucić posiekaną cebulę, seler, 
czosnek, rozmaryn, tymianek, przyprawić. Smażyć ok. 5 min, aż cebula i seler naciowy 
zmiękną. Zdjąć z ognia, poczekać aż trochę przestygnie, wymieszać w wołowiną i orzechami, 
przyprawić. Zagotować osoloną wodę, wrzucić liście kapusty i blanszować ok. 5 min. Na 
gotowe liście kapusty (można wyciąć najgrubsze części) wyłożyć równomiernie farsz i zwinąć. 
Gołąbki włożyć do żaroodpornego naczynia, podlać bulionem, przykryć luźno folią, piec ok. 
1 godz. 

Na patelni ponownie rozgrzać oliwę, wrzucić pokrojone grzyby, przyprawić i smażyć ok. 5 
min, aż grzyby odparują . Dodać czosnek i smażyć ok. 30 sek. Dodać bulion, tymianek, sok z 
cytryny i tamari. Gotować na wolnym ogniu ok. 4 min. (aż woda odparuje). Gołąbki podawać 
polane pozostałym w naczyniu bulionem i grzybowym sosem. Posypać pietruszką. 

Kurczak w rozmarynie z pieczonymi warzywami (2 porcje) 
2 udka z kurczaka (mogą być ze skórką), 230 g buraków, 2 żółte cukinie, 2 łodygi selera 
szalotka 

Marynata:  sok z ½ cytryny, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki ziarnistej musztardy, 2 łyżki oliwy z 
oliwek, 1 i ½ łyżki świeżego rozmarynu,¼ łyżeczki soli i pieprzu 

Rozgrzać piekarnik do 230°C.  W marynacie obtoczyć kurczaka, następnie pokrojone 
warzywa. Do naczynia żaroodpornego włożyć warzywa, piec bez przykrycia ok. 10 min. 
Włożyć kurczaka, piec bez przykrycia ok. 40 min. 

Pieczony dorsz z karczochami po grecku (2 porcje) 

360 g filetów z dorsza 1 łyżka oliwy z oliwek 1⁄2 czerwonej cebuli, 2 szklanki cukinii, 2 
szklanki żółtej cukinii, 1 ząbek czosnku, 2 łyżeczki świeżego tymianku sól i pieprz, 400 g serc 
karczochów, 8 dużych oliwek, 1⁄2 cytryny (sok i skórka), 1 łyżka natki pietruszki 

Rozgrzać piekarnik do 230°C. Na patelni rozgrzać oliwę, wrzucić posiekaną cebulę, obie 
cukinie, czosnek, tymianek, przyprawić. Smażyć ok. 5 min, aż warzywa zmiękną. Zdjąć z 
ognia, dodać ćwiartki karczochów, pokrojone oliwki, sok i skórkę z cytryny. Filety z dorsza 
przyprawić, piec ok. 15 min. w naczyniu żaroodpornym łącznie z warzywami. Podawać 
posypane natką pietruszki. 
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Tarta warzywna (2 porcje) 

2 pory całe (zielone części też), 1 szklanka grzybów shiitake, 1 szklanka szparagów, 2 szklanki 
świeżego szpinaku 2 łyżeczki świeżego tymianku 1 łyżka oliwy z oliwek, sól i pieprz, 4 duże 
jajka, 1⁄3 szklanki mleka kokosowego 2 łyżki świeżej bazylii 

Rozgrzać piekarnik do 180°C. Na patelni rozgrzać oliwę, wrzucić pokrojone pory i grzyby, 
smażyć ok. 5 min., aż grzyby odparują.  Dodać szparagi i smażyć ok. 4 min., aż pory 
zmiękną. Dodać szpinak i tymianek. Mieszać ok. 1 min., aż szpinak zwiędnie. Doprawić, 
odstawić do ostygnięcia. W dużej misce wymieszać jajka i mleko kokosowe, doprawić. 
Wszystko połączyć. Wylać do formy o średnicy ok. 22 cm i piec ok. 30 min. aż tarta wyrośnie 
i nabierze złotego koloru. Odstawić na 5 min. Podawać posypane bazylią. 
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