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Placuszki bananowe

150g skyru naturalnego
40g mąki orkiszowej

 1 jajko
 szczypta proszku do pieczenia

szczypta soli himalajskiej
15ml napoju migdałowego
10g erytrotylu lub ksylitolu

10ml oliwy z oliwek 
1 banan

Banana rozgniatamy, dodajemy resztę składników. 
Delikatnie mieszamy. Odstawiamy na 10 minut

Placuszki smażymy na "słabym ogniu"
z dwóch stron, do momentu zarumienienia się

 
 

Makro 527 kcal B- 31,8 T- 16,8 W- 63,5
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Skyro-sernik 

Spód
150g płatków owsianych

10g płatków migdałowych
10g erytrotylu

10g kakao
60g masła orzechowego

80ml mleka lub napoju roslinnego
1 szt jajko

Makro 1 porcja 
230 kcal B- 14,9 T- 9,9 W- 21,4

Masa skyrowa
35g galaretki

300g skyru naturalnego
15g erytrotylu

200ml gorącej wody 

Składniki blendujemy. Pieczemy w 175st. ;35min.

Galaretkę przygotowujemy zgodnie z instrukcją,
łączymy po 30min ze skyrem. 

Odstawiamy do lodówki na 2h. 
Masę skyrową przekładamy na spód, dekorujemy

owocami, orzechami.
Całość odstawiamy na noc do lodówki. 
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Chlebek bananowy
Makro 1 porcja

131 kcal B- 4,6 T- 3,6 W- 20,7

 3 dojrzałe banany
2 łyżki erytrotylu

150g mąki (orkiszowa/żytnia)
budyń czekoladowy bez cukru

po 1 łyżeczce proszku do pieczenia i sody oczyszczonej
1 jajko

100ml mleka/napoju roślinnego
1 łyżka wiórków kokosowych

1 łyżeczka nasion chia
1 łyżeczka kakao 

10ml oliwy z oliwek
2/3 kostki gorzkiej czekolady

opcjonalnie: odżywka białkowa, cynamon
 

Banana rozgniatamy,  mieszamy resztę składników
delikatnie.  Masa nie może być zbyt gęsta, w razie

czego mleka dolewamy
Przelewam masę do naczynia, posypuje czekoladą. 

Wkładam do nagrzanego piekarnika, 180 st. 50-
60min. 
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Kasza manna miodowo- cynamonowa
Makro  497 kcal B- 27 T- 15 W- 60

40g kaszy manny
15g budyń waniliowy

15g miodu
300ml wody lub napoju roślinnego

szczypta cynamonu
150g skyru naturalnego
15g masła orzechowego

kostka czekolady
opcjonalnie jabłko lub gruszka

Kaszke mieszam z budyniem, napojem, miodem.
Gotujemy na małym ogniu do zgęstnienia, cały czas

mieszając.
Przekładamy do miseczki, na połowę nakładamy skyr,

na drugą połowę masło orzechowe, jabłko,
posypujemy cynamonem i posiekana czekoladą
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Malinowa ryżanka
Makro 451 kcal B- 16,1 T 2,2 W- 87

250ml mleka ( 0,5-1%)
100g malin

90g ryżu białego
10g erytrotylu

Ryż gotujemy w mleku z dodatkiem słodzika, co
jakiś czas mieszając

Po ok 10-15 min. przelewamy do miseczki.
Posypujemy malinami.

1



250g twaróg półtłusty
3 jajka

75g jogurtu migdałowego
1 op. budyniu waniliowego bez cukru

30g orzechów laskowych
15g kaszy manny

10g kakao
5g proszku do pieczenia

2 łyżki erytrotylu

Serniczek Monte
Makro 1 porcja

149 kcal B- 11,8 T- 8,4 W- 7

Białka jaj ubjamy na sztywno. Twaróg 
 rozdrabniamy, dodaje żółtko, słodzik, budyń,

jogurt, kaszkę, proszek, białko. Mieszamy
delikatnie. 

3/4 masy przelewamy do naczynia żaroodpornego,
pozostałość mieszamy z kakao i posiekanymi

orzechami. 
Resztę masy przekładamy. 

Serniczek pieczemy w 160st. ok 30/35min.
Termoobieg.

6



Proteinowy pudding chia z mango 
Makro 1 porcja

398 kcal B- 27,6 T- 20,9 W-24,6

250ml napoju kokosowego
150g skyru

40g nasion chia
25g odzywki białkowej

łyżka erytrotylu
30g masła orzechowego

100g mango
50g borówek

Nasiona chia zalewamy napojem, dodajemy skyr,
słodzik, odżywkę

Przekładamy masę do dwóch szklanek
Dekorujemy owocami i masłem orzechowym

Odstawiamy do lodówki na kilka h
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Skyrowe Tiramisu
Makro 424 kcal B-51,9 T- 9,3 W- 34

180g twarożku grani
120g skyru naturalnego

6szt biszkoptów
25g odżywki białkowej waniliowej

10g erytrotylu
espresso

kropla aromatu waniliowego
truskawki/maliny do ozdoby

kakao do posypania

Skyr, twarożek blendujemy. Dodajemy resztę
składników. 

Biszkopty namaczamy w espresso. Biszkopty
przekładamy masą serkowa. W tej wersji będą dwa

pięterka :)
Posypujemy kakao, dekorujemy owocami.

Na sam koniec odstawiamy do lodówki na 2h
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Orzechowo-kokosowe kulki mocy
Makro 1 porcja 

67 kcal B- 1,7 T- 3,8 W 6,7
150g kaszy jaglanej 

400ml napoju kokosowego
40g wiórków kokosowych

30g migdałów
15g oleju kokosowego

20g erytrotylu
do obtoczenia 

20g wiórków kokosowych

Płuczemy kaszę jaglaną. 
Do napoju dodajemy słodzik i kaszę.

Gotujemy na małym ogniu. Czekamy
do momentu, aż kasza wchłonie całą

ciecz,
Do kaszy dodajemy oleju, wiórków,
posiekanych na drobno migdałów.

Blendujemy, odstawiamy do lodówki. 
Schlodzoną masę formujemy na 20
kuleczek i obtaczamy w wiórkach. 
Przed podaniem najlepiej schłodzić. 
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Owsianka proteinowa
Makro 650 kcal B- 42,9 T-16,9 W- 82,7

250ml mleka 0,5%
1 banan

40g płatków owsianych
30g odżywki białkowej waniliowej

30g kremu proteinowego z orzechami
łyżka granoli (opcjonalnie)

5g erytrotylu
 

Płatki gotujemy z mlekiem, na małym
ogniu. Ok 5-8min.

Dodajemy na sam koniec odżywkę,
słodzik.

Przekładamy do miski. 
dodajemy krem, granolę i banana.
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Trufle a'la Snickers
Makro 1 porcja 

83 kcal B-2,2 T- 5,9 W- 5,5

11 sztuk daktyli
55g orzechów laskowych
łyżka masła orzechowego

 
do obtoczenia

posiekane orzechy włoskie i gorzka czekolada 

Daktyle zalewamy wrzątkiem, odstawiamy na 1h. 
Po upływie czasu odsączamy i blendujemy na gładką

masę.
Pozostałe składniki dodajemy i mieszamy. 
Formujemy kulki. Wyjdzie ok 10 sztuk.

Obtaczamy trufle w ulubionych dodatkach.

najlepiej smakują schłodzone :)
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po więcej przepisów zapraszam na 
@ms__rabbit_

prowadzenie dietetyczne
diety.dagmarakrolik@gmail.com

DK

smacznego


