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Грецький йогурт
з ягодами

Інгред�єнти:
1 склянка грецького йогурту (10% жирност�);
1 /2 банана;

1/2 склянки яг�д (можно заморожених);

2 ст. л. нас�ння (гарбузового або соняшникового). Можна зам�нити на 1 ст. л.

гор�х�в (мигдалю або кедрових);

мед за смаком.

Приготування:
викласти йогурт до п�али; 

пор�зати банан, покласти зверху;

додати розморожен� ягоди (за бажанням їх можна збити �з йогуртом до
утворення однор�дної маси);

посипати все нас�нням/гор�хами;

додати мед.

Час на приготування - 5 хвилин



Авокадо-тост з
яйцем

Інгред�єнти:
2 шматочки п�дсушеного хл�ба (з вис�вками або �з ц�льного зерна);

1 стиглий авокадо; 

1/2 лимона;

2 яйця (бажано домашн�); 
к�нза або св�жий чил� (можно мелений) за смаком;

Приготування:
п�дсушити хл�б у тостер� або духов�й шаф�;
почистити авокадо, розд�лити на 2 половини, д�стати м'якоть;

п�дсмажити 2 яйця (на топленому або вершковому масл�) або зварити
некруто);

викласти половину  авокадо зверху на тост та пом'яти виделкою; 

на авокадо зверху покласти яйце, приправити св�жезмеленим перцем, с�ллю,

к�нзою та чил� за смаком.

Час на приготування - 10 хвилин



Смуз� з� шпинату

Інгред�єнти:
2 склянки добре вимитого шпинату;

1 /2 дуже стиглого замороженого банана (попередньо пор�зати на шматки в  

 1 см та на н�ч залишити у морозильн�й камер�);
св�ж� або заморожен� ягоди (лохина, чорна смородина або полун�ця);

вода з лимоном (один лимон нар�зати скибочками, залити 1л води та
залишити на н�ч у холодильнику);

3 ст. л. грецького йогурту.

Приготування:
на дно чаш� блендера покласти шпинат та  утрамбувати його рукою;

зверху покласти банан та ягоди;

додати йогурт;

залити водою з лимоном (так, аби залишилось 3 см до верхнього краю
блендера);

зм�шати вс� �нгред�єнти до однор�дної консистенц�ї та розлити у склянки.

 

Час на приготування - 7 хвилин



Каша з ягодами

Інгред�єнти:
1 склянка каш� (в�всянка �з ц�льного зерна, пшоно чи перлова каша) на н�ч
залишити у вод�;
1 склянка молока (коров'ячого чи рослинного);

мед, ф�н�ки або банан (за смаком), якщо подобається солодке;

2 ст. л. нас�ння (гарбузового або соняшникового). Можно зам�нити на 1 ст. л.

гор�х�в (мигдалю або кедрових гор�х�в);

1/2 склянки яг�д (св�жих або розморожених).

Приготування:
залити крупу водою (1 л�тр) та довести до кип�ння, кип'ятити 10 хвилин,

перем�шуючи, доки крупа не стане м'якою;

додати молоко та кип'ятити ще 5 хвилин;

розлити у тар�лки;

додати ягоди, нас�ння або гор�хи; 

полити медом або додати банан/ф�н�к, щоб п�дсолодити;

за бажанням можна додати кокосове або вершкове масло.

Час на приготування - 15 хвилин



Тости з
сардинами

Інгред�єнти:
2 шматочки п�дсушеного хл�ба (з вис�вками або �з ц�льного зерна);

1 /2 банки консервованих сардин в оливков�й ол�ї (2 шт на кожен тост);

св�жа к�нза;

св�жий/мелений чил� (можна зам�нити на в'ялен� томати);

лимон;

Приготування:
п�дсушити хл�б у тостер� або духов�й шаф�;
сардини д�стати з банки разом з ол�єю, перем�шати �з к�нзою та ч�л� (або
подр�бненими в'яленими томатами);

викласти сардини  зверху на тости;

додати мелений перець за смаком;

вичавити тр�шечки соку з лимона на тости.

 

Час на приготування - 6 хвилин


