
PAPILDOMOS PRIEMONĖS 
(užkandžių atmintinė į piniginę) (juodieji sąrašai) (kalendorius) 

 
(užkandžių atmintinė į piniginę) 
 
Nuėjus į parduotuvę galite visada išsitraukti šį sąrašiuką – užkandžiai visi gerai žinomi, nieko naujo 
neparašėm, BET esmė tame, kad atėjus į parduotuvę būtų aišku: renkuosi iš šitų, o ne tarp kruasano ir 
bandelės su lašinukais. Jį bet kada galite papildyti, jo ‚narius‘ galite miksuoti tarpusavyje, iš dalies jų grįžus 
namo gautųsi labai geri užkandžiai ilgesniam laikui (pavyzdžiui, avinžirniai su prieskoniais). Daugiau sveikų 
užkandžių receptų išvysite mūsų facebook puslapyje ir blog‘e www.monumonai.com.  
 

Riešutai Obuolys Jogurtas be 
skonio 

Liofilizuoti 
vaisiai 

Šaldytos 
vynuogės Rikota 

Mažos 
morkytės Bananas Popcorn'as Džiovintos 

daržovės Avinžirniai Riešutų sviestas 
Pomidoriukai Maži 

ridikėliai 
Saliero 
stiebai  

Raugintos 
daržovės Avokadas Ploni ruginiai 

duoniukai 
Džiovinti 

vaisiai  
Pjaustytos 
daržovės Vaisiai Obuolių čipsai Burokėliai  Humusas 
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 (juodieji sąrašai) 
 

DAUG cukraus turintys produktai: Ypač vengtini produktai: 
-liesas jogurtas (cukraus ten dedama dėl geresnio 
skonio) 

-pats cukrus, saldikliai, sirupai 

-pomidorų padažas -gazuoti gėrimai (be vandens iš likusių ingredientų 95 
procentai gali būti cukrus) 

-įvairūs kiti padažai (įskaitant salotų) -saldainiai ir nuga 
-vaisių sultys -džiovinti vaisiai (dažnai jie mirkyti sirupe) 
-sporto gėrimai  -visi tradiciniai saldumynai – tortai, pyragai, sausainiai, 

keksiukai, bandelės 
-sausi pusryčiai -uogienės 
-įvairios labai mėgstamos kavos su skoniu (karamelės, 
riešutų, šokolado ir t.t.) 

-sausi pusryčiai 

-sveikuolių ar sporto batonėliai -konservuoti vaisiai 
-vanduo su vitaminais -padažai 
-užpilamos sriubos -ledai, šaldytas jogurtas, pieno kokteiliai 
-konservuotos pupelės  

 
P.s Taip pat atskirai įkelsime ir skirtingus cukraus pavadinimus (taip, laktozė ir maltodekstrinas irgi yra cukrus) – 
nepamiršk jų sąrašo paieškoti mūsų blog‘e www.monumonai.com! 
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(kalendorius) 
 
Kalendoriaus apačioje yra skiltis – mėnesio iššūkis. Ji skirta tam, kad TU pati įsirašytum savo mėnesio iššūkį  O 
kiekviename kalendoriaus langelyje pasižymėk, kaip tau sekėsi ištverti – nupiešk sau linksmą veidelį, širdutę ar 
didelį pliusą!!! 
Kadangi šis mėnuo – be cukraus, tad leidžiam tau pasirinkti, ar bus visai be jokio cukraus, ar leisi sau 1 saldumyną 
per savaitę – būk kūrybiška ir įsipareigok sau. O jei bus sunku – žinai į ką kreiptis  

 


