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Dostarczam 
żelazo

W tej książce znajdziesz wszystko w jednym miejscu. Nie trać już cza-
su na przeglądanie wielu stron internetowych - sprawdź te przepisy. 
Pomogą Ci one podnieść poziom żelaza i  ferrytyny. Nie będziesz już 
ciągle zmęczona. Dzięki tej książce poznasz konkretne sposoby na 
zwiększenie ilości żelaza w diecie, skutecznie poprawisz wyniki i Twoje 
samopoczucie. Jako pierwsza dowiesz się o premierze SKUTECZNIE 
#dostarczamżelazo.

Cześć! Nazywam się Agnieszka Cuch, jestem dietetyczką, autorką 
książki SKUTECZNIE #dostarczamżelazo. Prowadziłam wyzwanie #do-
starczamżelazo, w którym wzięło udział prawie 50 osób. Wiem, jak to 
jest nie mieć na nic siły, czuć ciągłe zmęczenie; borykałam się z niskim 
poziomem hemoglobiny i ferrytyny. 

Dziś już wiem, jak jeść, aby maksymalnie zwiększyć wchłanianie żelaza 
z diety. Pracuje z pacjentkami z nadmierną masą ciała, z problemami 
z gospodarką żelaza, niedoczynnością tarczycy czy zaburzeniami hor-
monalnymi. Pokazuję jak jeść smacznie, prosto, szybko i bez marnowa-
nia jedzenia. 

Jestem wykładowcą akademickim i prowadzę warsztaty edukacyjne dla 
młodzieży i seniorów. Całą moją wiedzę zawarłam w tej książce. 
Prywatnie, jestem mamą dwójki i pokazuję macierzyństwo bez lukru. 
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Pieczeń rzymska
z jajkiem i fasolką 

tymiankową
NA DWIE PORCJE:

• wołowina mielona, 
200 g surowego mięsa

• jajko surowe, 1 szt.
• jajko ugotowane 
na twardo, 1 szt.

• otręby pszenne, 2 łyżki = 14 g
• cebula, ½ szt. = 50 g
• czosnek, ząbek
• oliwa z oliwek, 1 łyżka = 10 g
• musztarda, 1 łyżeczka = 10 g
• chrzan, 1 łyżeczka = 10 g
• przyprawy:  sól, pieprz, 
majeranek

• tymianek, 1 łyżeczka
• sezam, 1 łyżka = 10 g
• komosa ryżowa, 80 g surowej

Ugotuj 1 jajko na twardo. Drobno 
posiekaną cebulę i czosnek podsmaż 
na oliwie. Wymieszaj mięso mielone, 
chrzan, surowe jajko (1 szt.), cebulę, 
sól, pieprz, majeranek. Małą kek-
sówkę wyłóż papierem do pieczenia. 
Rozłóż 1/2 masy mięsnej, połóż 
jajko przekrojone na pół i przykryj 
pozostałą częścią mięsa. Posmaruj 
musztardą. Pieczeń piecz w 180 
stopniach ok. 50-60 minut. Fasolkę 
ugotuj w osolonej wodzie. Opłucz pod 
zimną wodą i wymieszaj z sezamem 
i tymiankiem. Komosę wypłucz pod 
zimną wodą. Gotuj 15 minut.

OBIAD97

KALORIE       BIAŁKO      TŁUSZCZ      WĘGLOWODANY      ŻELAZO      WITAMINA C      WITAMINA B12

    641        40,74 g       29,8 g            56,35 g            11,7 mg      59,77 mg            2,77

1 PORCJA MA:



Brownie z ciecierzycy 
ze słonym karmelem

NA DWIE PORCJE:

• ciecierzyca ze słoika, 
5 łyżek = 100 g

• jaja kurze, 1 szt.
• banan, ½ szt. = 60 g
• kakao, 1 łyżeczka = 5 g
• budyń waniliowy, 
1 łyżka = 10 g

• oliwa z oliwek, 
1 łyżka = 10 g

• proszek do pieczenia, 
½ łyżeczki = 2 g

• masło orzechowe, 
1 łyżka = 20 g

• miód, ½ łyżki = 12 g
• olej kokosowy, 
1 łyżeczka = 5 g

• sól, szczypta
• maliny, 1 szkl. = 120 g

Ciecierzycę wypłucz pod zimną wodą. 
Zblenduj dokładnie z jajkiem, bananem, 
kakao, oliwą, budyniem. Dodaj proszek 
do pieczenia, wymieszaj. Piecz 
w 180°C stopniach przez 45 min. 

KARMEL: 
Wymieszaj bardzo dokładnie masło 
orzechowe, miód, sól i rozpuszczony 
olej kokosowy. Polej ciasto karmelem 
i posyp owocami.
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KALORIE       BIAŁKO      TŁUSZCZ      WĘGLOWODANY      ŻELAZO      WITAMINA C      WITAMINA B12

    592         18,9 g        33,6 g             61,7 g             4,74 mg       53,5 mg              0,4

2 PORCJE MAJĄ:



Te przepisy i więcej znajdziesz 
w moim e-booku  Dostarczam 

żelazo już niedługo!

Zapisz się na listę 
zainteresowanych na moim 

profilu na Instagramie 
@aga.mineralna, żeby być na 
bieżąco i otrzymać bonusy :)

https://agamineralna.pl/

https://www.instagram.com/
aga.mineralna/

https://www.facebook.com/agacuch

https://open.spotify.com/show/
6PhaDABe9Nw01nITlaQ3tk
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