
ДИЕТА ЗА СВАЛЯНЕ НА 3 КГ

Автор: admin

  

  

  

С 5-дневна диета, ще сте винаги сити и  с изненада ще установите, че 3 килца са си
отишли неусетно. 

  

Примерно меню за 5 дни

  

1-и ден

  

  

Закуска: 125 г нискомасена извара, намазана върху филийка пълнозърнест хляб. 

  

Обяд: Изпечете на скара и задушете 150 г пилешки гърди без кожата, гарнирайте ги с
картофено пюре от 2 варени картофа, малко вода, горчица и подправки на вкус. 

  

16 часа: 1/2 грейпфрут. Вечеря: Задушете в зенчуков бульон, чесън, малко соев сос и
вода 250 г 

  

зенчуков микс(без картофи). Хапнете и 1 портокал.  
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2-и ден 

  

Закуска: В купичка нискомаслено кисело мляко добавете 2 с.л. овесени ядки, половин
нарязана на кубчета ябълка и 1 киви. 

  

Обяд: Изпечете на скара 150 г постно рибно филе. Подправете го с лимонов сок и черен
пипер. За гарнитура - прясна салата. 

  

16 часа: 2-3 пълнозърнести сухарчета. 

  

Вечеря: Направете си салата от 1 глава сварено червено цвекло, 2 варени картофа и
сос от кисело мляко и копър. 

  

3-и ден 

  

Закуска: Направете си сандвич от филийка пълнозърнест хляб, намазана с лютеница и
гарнирана с резенче сирене. 

  

Обяд: Към чаша варен ориз добавете 150 г задушени броколи и 40 г пушено рибно филе.
Подправете на вкус. 

  

16 часа: чаша портокалов сок. 

  

Вечеря: Пригответе си салата от зеле, моркови, половин грейпфрут и нарязани на
кубчета 40 г кашкавал. Подправете я с малко зехтин, лимонов сок и копър. 
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4-и ден 

  

Закуска: В купа нарежете плодове по избор (без банани). Поръсете ги с канела, 1 ч.л.
мед и лимонов сок. 

  

Обяд: Сварете си гъста зеленчукова супа от 2 с.л. бял боб, 2 стръка пресен лук, 1
морков и подправки на вкус. 

  

16 часа: стафиди. 

  

Вечеря: Изпечете на скара 80 г свинско филе. Гарнирайте го с 200 г задушен спанак. 

  

5-и ден 

  

Закуска: Смесете 100 г кисело мляко с 2 с.л. извара. Добавете нарязана на ситно
краставица и подправете на вкус. 

  

Обяд: Към 80 г сварени спагети добавете 1 с.л. доматено пюре и 2 с.л. настърган
кашкавал. Подправете с черен пипер и босилек. 

  

16 часа: 1/2 грейпфрут. 

  

Вечеря: Пригответе си два сандвича от 2 филийки пълнозърнест хляб, намазани
тъничко с нискомаслен маргарин и гарнирани с по резенче пуешка шунка.
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