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nazywam się Dorota Świdnik i

jestem dietetykiem. Głównie

specjalizuję się w odżywianiu

przy insulinooporności 

i redukcji masy ciała. Jednak

moje podejście do zdrowszego

odżywiania jest bardzo życiowe 

i takie „po ludzku”. Nie lubię

słowa dieta i staram się go jak

najmniej używać, ponieważ

według mnie ma ono bardzo

negatywny wydźwięk. Staram

się każdego dnia pokazywać, że

można być na diecie bez diety,

czyli zdrowiej się odżywiać, ale

bez skrajności. Warto myśleć o

swoich posiłkach i wybierać

zdrowsze podejście na co dzień,

ale nie zadręczać się dietami,

restrykcjami, zakazami 

i nakazami. Zdrowe odżywianie

to oczywiście zbilansowane
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i przemyślane posiłki, ale to również dobre relacje z jedzeniem.

Nie można mówić o dobrym i zdrowym odżywianiu, żyjąc od diety do

diety, bojąc się normalnie jeść i panikując widząc posiłek nie ze swojej

rozpiski. Ja staram się, każdego dnia na moich mediach

społecznościowych 

Cześć,

w prosty sposób. Pokazując i przez to ucząc, jak można żyć na luzie, ze

spokojną głową, a przy tym chudnąć i poprawiać swoje wyniki. 

Każda z nas jest inną osobą, ma inną pracę, inne życie, inne priorytety

i inne możliwości w danym czasie. W związku z tym zawsze trzeba

pamiętać, że jedzenie z racji tego, że jest z nami dzień w dzień, powinno

być dopasowane do tych naszych życiowych możliwości w danej chwili.

Nie musimy zmieniać życia pod dietę i nie powinnyśmy – ponieważ jeśli

tak zaczniemy działać to na dłuży czas niestety, ale to się nam nie uda.

Taka dieta, nie zostanie z nami na długo, a co za tym idzie efekty jej nie

będą utrzymane. Tylko racjonalne odżywianie ma szansę, przynieść

długotrwałe efekty i sprawić, że jedzenie nie będzie miało dla Ciebie

większego znaczenia niż mieć powinno. A dodatkowo będziesz jeść

smacznie, to co lubisz i z przyjemnością zadbasz w ten sposób o swoje

zdrowie.

(FB i IG) przemycać wiedzę na temat żywienia 

https://www.facebook.com/SlodkieFajneAleDietetyczne
https://www.instagram.com/slodkie_fajne_ale_dietetyczne/


To już druga część moich pomysłów na świąteczne dania. Pierwszy

Świąteczny Ebook stworzyłam rok temu. Spotkał się on z bardzo

pozytywnym odbiorem. Dziewczyny szykowały Święta z moimi

przepisami, a dodatkowo wiele dań towarzyszyło im w ciągu całego

roku. To spowodowało, że również w tym roku pomyślałam, żeby

podzielić się z Wami moimi kolejnymi przepisami na Święta 

i sylwestrową noc. Od września zaczęłam dostawać coraz więcej pytań

o kolejny Świąteczny Ebook, więc zmotywowałam się do pracy i udało

się. Powstała druga część. 
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To taka według mnie podstawowa rada: „jak przetrwać święta”. 

Dodatkowo, te dania, które ja dla Ciebie przygotowałam, są w nieco

zmienionej formie ponieważ:

- bazują na mące razowej

- cukier zamieniłam w nich na ksylitol lub erytrytol i jest on dodany w

niewielkiej ilości (w porównaniu z tradycyjnymi przepisami)

- unikałam dużej kondensacji produktów z wysokim IG

A każde gotowe danie podzieliłam na tyle porcji, żebyś mogła je

zdegustować, ale tym samym abyś mogła łatwo kontrolować zjadaną

ilość i miała świadomość swoich posiłków. 

Poniższy wstęp wstawiam Ci ten sam, który napisałam rok temu do

Świątecznego Ebooka. Nic w nim nie zmieniam, bo wszystko jest nadal

aktualne i dokładnie to samo chcę Ci przekazać.

Proszę przeczytaj go, żebyśmy się dobrze zrozumiały jeśli chodzi 

o temat wspólnego zdrowszego odżywiania. 

Na starcie od razu powiem Ci, że jestem daleka od tego, aby podczas

Świąt być na diecie i jeść odważone porcje. Jednak uważam, że warto

zachować umiar – i też nie traktować Świąt jako rozpusty i czasu kiedy:

„jem ponad normę i możliwości – bo to jedyny czas kiedy nie muszę

sobie odmawiać”; „jem, bo w święta nie muszę trzymać diety – więc bez

opamiętania rzucam się na wszystko w wielkich ilościach, bo potem

znów będę musiała wrócić na dietę”. Święta to wyjątkowy czas. Jednak

proponuję Ci podejść do tematu świątecznych potraw z umiarem 

i zdrowym rozsądkiem. Według mnie żadna skrajność nie jest dobra.

Dlatego nie musisz wyliczać kalorii i odważać wigilijnej kolacji, ale też

pamiętaj, że nie warto się przejadać. Po prostu jedz, próbuj wszystkich

dań, ale degustuj je. Nakładaj sobie niewielkie porcje. Skorzystaj z tego

wyjątkowego smaku, ale nie objadaj się. Nie musisz się najeść każdym

daniem - wystarczy, że go skosztujesz.



W tym ebooku, stworzyłam dla Ciebie kilka odchudzonych, lepszych

jakościowo świątecznych dań, ale takich które utrzymują idealny smak

i świetnie sprawdzą się jako poczęstunek dla rodziny. Jestem pewna, że

większość osób, nawet się nie zorientuje, że to dania „z diety”.

Jeśli stosujesz moje dietetyczne ebooki, to już wiesz, że ja na co dzień

preferuję smaczne posiłki, zrobione z popularnych podstawowych

składników. I jestem zdania, że nawet odchudzając się śmiało można

pozwolić sobie na zjedzenie gołąbków, schabowego czy burgera, ale

wszystko zależy od tego jak takie danie przygotujemy, jakich

składników użyjemy i w jakiej ilości je zjemy (wcale to nie muszą być

małe ilości ;)). Wbrew pozorom stosując moje dania z dietetycznych

ebooków, porcje są naprawdę duże. Wychodzę z założenia, że dobra

dieta to taka, którą utrzymamy przez całe życie.

A wracając do tematu świąt, to po pierwsze można spróbować

wszystkich pyszności, ale w niewielkich ilościach. Ja lubię zasadę jem

wszystko, ale po trochu. Druga sprawa (niesamowicie ważna), to

pamiętaj, że święta Bożego Narodzenia trwają 2 dni plus Wigilia. 

To znaczy, że nie powinnaś przedłużać sobie świątecznego zajadania do

Nowego Roku, albo nawet Trzech Króli ;)
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Jeśli będziesz o tym pamiętać to już połowa sukcesu. 

Wszystko zależy od Twojego rozsądku i racjonalnego podejścia już od

dzisiaj. 

Każdy dzień może przybliżać Cię do efektów dobrej diety, ale tak samo

każdy dzień może Cię od niej oddalać. Nie czekaj na „po świętach

zacznę”, nie myśl kategoriami "a co mi tam, teraz jeszcze mogę,

grudzień odpuszczę, bo tyle spotkań „śledzików” się szykuję, za to od

Nowego Roku już dieta” itp. Takie myślenie na pewno nie pomoże Ci

przy wdrażaniu zmian, a dodatkowo może przyczynić się jeszcze do

tego, że przez te tygodnie, które zostały do Nowego Roku dorobisz się

kilku kilogramów na plusie.

Przeczytaj sobie mój wpis z tamtego roku, ale nadal aktualny w tym

świątecznym temacie: "jak jeść w święta żeby nie przytyć".

https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/jak-jesc-w-swieta-zeby-nie-przytyc/


Mówi się, że kolacja wigilijna, to najbardziej kaloryczna kolacja w roku

i w pełni się z tym zgadzam. Niby te dania są „postne”, ale to absolutnie

nie oznacza, że są niskokaloryczne… ;)

Sama zobacz, jak szybko nabija się kolejne kcal:

200 ml – szklanka barszczu z 5 uszkami to ok. 140 kcal

3 kawałki śledzika w oleju z przyprawami to 

ok. 165 kcal – zależy od zalewy

130 g karpia smażonego to ok. 287 kcal

5 pierogów z kapustą i grzybami (odgrzanych, nie odsmażonych) to

 ok. 342 kcal

1 racuch to ok. 60 kcal

Plaster piernika staropolskiego to ok. 246 kcal
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Nieźle co? Chociaż w tajemnicy powiem Ci, że się tym nie przejmuję za

bardzo, bo czekam na te wigilijne dania cały rok ;) Ale poza tym jednym

wieczorem, warto mieć się w ryzach.

No i co poprzestaniesz na tym podczas Wigilii?? Najczęściej jeszcze coś

się „trafi”pomiędzy. U mnie obowiązkowo jeszcze kilka mandarynek, w

myśl zasady jednej z moich siostrzyczek ciotecznych „słone, słodkie,

mandarynka, słone, słodkie, mandarynka…”:)

A 1 mandarynka to 30 kcal

No to mamy, tylko z tego co Ci napisałam powyżej – 1235 kcal!!! Plus 2

mandarynki to kolacja na ok. 1300 kcal!!!!

Jednak teraz wyobraź sobie, że bardzo lubisz karpia, albo śledziki 

i zjadasz ich więcej o 2 -3 łyżki, a do nich chlebek – nawet ten razowy,

ale kromka albo dwie.

Sięgasz po kolejny kawałeczek smażonej ryby. Barszcz z uszkami jest

tak pyszny, że jeszcze troszkę doleweczki i nagle PĘKA JUŻ 2200

kcal!!! Niepozornie ;)

I uwaga, to samo się dzieje, jeśli gotujesz nawet „odchudzone” wersje

tych tradycyjnych potraw. Jeśli przygotowujesz uszka, pierogi i ciasto

z mąki razowej to one też mają dużą kaloryczność. Dlatego wszystko

zależy od zjadanych porcji dań ;)

A jeśli chciałabyś zjeść odpowiednią dla siebie kaloryczność kolacji 

z diety, to musiałabyś poprzestać tylko na tym:

200 ml barszczu z 1 uszkiem

1 pieróg z kapustą i grzybami

40 g smażonego karpia

40 g śledzi

 

To ma 320 kcal, w tym B: 15 g; T: 17 g; W: 27,6 g



Szczerze?

Dla mnie to nierealne, zjedzenie aż tak mikro wigilijnej kolacji ;) Mam

jednak nadzieję, że taka analiza i zestawienia spodobały Ci się, jako

ciekawostka „skąd te kcal się biorą” ;)

P.S. No chyba, że cały wigilijny dzień pościsz, to wtedy rzeczywiście

wieczorem nadrobisz po prostu dobową kaloryczność, no albo i tak ją

przekroczysz ;)

W pierwszej części Świątecznego Ebooka masz ode mnie tabelę

wartości kalorycznych wigilijnych dań ;) Z ciekawości możesz tam

zerknąć, żeby uświadomić sobie pewne wartości ;)
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Ten ebook różni się od moich flagowych dietetycznych ebooków. 

Tutaj po prostu chciałam Ci podać przepisy na fajnie i smacznie dania

typowo świąteczne.

Dodatkowo na końcu tego ebooka zbilansowałam Ci przykładowe

posiłki, porcje i ilości do diety na konkretne kaloryczności. Tak, żebyś

poznała jakie porcje ciasta, śledzi czy obiadu możesz zjeść żeby było w

miarę dobrze. Możesz z tego skorzystać, ale też tak jak napisałam na

początku - potraktuj to jako podpowiedź, a nie wyrocznię przy

świątecznym stole.

W dietetycznych ebookach (obecnie jest ich już 8 edycji) masz posiłki

zbilansowane tak samo w poszczególnych grupach dań, czyli

śniadania, drugie śniadania, obiady itd. Dzięki temu to Ty na każdy

posiłek wybierasz sobie co chcesz zjeść i w zależności od tego ile masz

czasu na przygotowanie dania, ustalasz sobie posiłki.

Dzięki temu nie czujesz się jakbyś była na konkretnej diecie, sama

decydujesz o swoim jedzeniu, a przy tym masz pewność, że utrzymujesz

zarówno odpowiednią dobową kaloryczność, jak i makroskładniki.

W ebookach z niskim IG, masz też pewność, że dobowy ładunek

glikemiczny jest niski. Dodatkowo w ebookach masz listę zamienników

na wiele produktów spożywczych, dzięki niej masz możliwość

urozmaicania sobie dań, ale też możesz sobie podmieniać produkty,

których nie lubisz lub akurat nie masz ich w domu. I za każdym razem

masz pewność, że zgadza Ci się dokładnie bilans posiłku.

Jeśli chcesz w ten sposób zacząć się odżywiać ze mną to zajrzyj do

sklepu i wybierz dietetyczny ebook. Poszczególne edycje różnią się od

siebie smakami i daniami jakie w nich są. Spis posiłków możesz

przeczytać na stronie każdego ebooka, pod jego głównym zdjęciem. 

W 5, 6, 7 i 8 edycji są wszystkie posiłki napisane według tradycyjnej

formy gotowania, a dodatkowo niektóre dania mają dopisane przepisy

na Thermomix. Dokładnie tak jak i w tym ebooku. Poniżej wszystkie

przepisy masz w wersji tradycyjnego gotowania, a niektóre dodatkowo

masz z dopisanym przepisem na Thermomix.



Przeczytaj proszę jeszcze kilka wskazówek ode mnie, zanim zaczniesz

ze mną gotować.
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1.do przepisów używałam:

- jajka rozmiar M 

- mleko 2%

- ser z wiaderka PILOS (z Lidla)

- kakao tradycyjne NIE NAPÓJ KAKAOWY

- powidła śliwkowe, własne z samych owoców, bez dodatku cukru 

- aromat migdałowy z dr. Oetker (etykietę pokazuję Ci poniżej)

- przyprawa do piernika z firmy Dary Natury (etykieta poniżej – kupuję          

w  swoim sklepie zielarskim)

- pasta curry żółta firmy MAE PLOY (etykieta poniżej)

- mak mielony z Lidla (etykieta poniżej)

- kiełbasa śląska PURE (z Lidla).

  Te produkty bilansowałam w przepisach.

WSKAZÓWKI:

2.Wszystkie ciasta i dania piekę włączając piekarnik góra – dół i bez

termoobiegu, a blachę wstawiam na 2 żeberko od dołu – czyli na

przedostatni poziom w piekarniku. Jeśli jest inaczej to zawsze podaję to

w przepisie.

 

3.W przepisie na seromakowiec i na rogaliki z makiem podałam Ci już

zmielony, suchy mak. Jeśli taki zastosujesz po prostu w szybszy i

łatwiejszy sposób przygotujesz ciasto. Taki mak kupisz w Lidlu, w tej

samej alejce co budynie, mąki i jajka. Koszt opakowania to ok. 5 zł. Nie

kupuj gotowych mas makowych, bo niestety większość z nich ma

tragiczny skład. Takich produktów lepiej unikać.

4.W przepisach podawałam Ci ksylitol lub erytrytol i również tak to

bilansowałam. Ksylitol w 100 g ma 240 kcal, a jego IG = 8. Erytrytol ma

0 kcal i IG = 0

5.Wszystkie wypieki w ebooku robiłam z dodatkiem mąk razowych

(czyli inaczej mówiąc pełnoziarnistych). Możesz stosować mąki 

o typach 1850 lub 2000 pszenną lub orkiszową. Według mnie dania 

z mąką orkiszową razową są delikatniejsze, niż z mąką razową

pszenną, a ciasto bardziej puszyste. W związku z tym w zależności od

tego którą mąkę wybierzesz, a nawet z której firmy (młyna) ją kupisz

może być bardziej lub mniej sucha. W praktyce oznacza to, że czasami

możesz potrzebować podsypać jej delikatnie więcej niż jest w przepisie.

Zdjęcia etykiet mąk, które wykorzystywałam do tych wypieków podaję

Ci poniżej.
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6.W przepisach pojawiają się rodzynki, mąka ziemniaczana, to są

produkty o których możesz przeczytać, że są zakazane w diecie przy

insulinooporności. Jednak ja chcę Ci pokazać, że tak naprawdę w tym

odżywianiu wcale nie chodzi o drastyczne zakazy i restrykcje, 

a bardziej o zdrowe i mądre odżywianie. Jeśli na co dzień zdrowo 

i dobrze się odżywiasz i znasz zalecenia diety w IO, to o to chodzi. Nie

warto popadać w skrajności, ale kontrolować ilości. Łyżka mąki

ziemniaczanej na cały przepis, z którego Ty zjesz 1/8 czy 1/12 kawałka -

tragedii Ci nie zrobi. Gorzej jeśli zamiast 1 kawałka zjadłabyś pół

blachy – taka ilość rzeczywiście nie będzie wskazana. Mam nadzieję, że

rozumiesz co mam na myśli. Zdrowy rozsądek najważniejszy! :) 

WSKAZÓWKI:

Nie kopiuj proszę mojego ebooka, nie udostępniaj innym przepisów 

z niego.

Przekazując je dalej robisz to w nielegalny sposób, niszczysz moją

pracę i okradasz mnie.

Jeśli uważasz, że ebook jest wartościowy i chcesz polecić go innym

osobom, to oczywiście będzie mi bardzo miło jeśli skierujesz ich do

mojego sklepu.

Zapraszam Cię dalej w moje świąteczne smaki :)



Słodkie
Święta

Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie na święta coś dobrego, słodkiego musi być

;-) I zazwyczaj staram się wybierać coś takiego, czego nie robimy nigdy 

w ciągu roku. Skoro mamy wyjątkowe Święta, to niech i na stole będzie

wyjątkowo. W tym roku przygotowałam dla Ciebie kilka słodkich pomysłów,

ale część z nich śmiało możesz przenieść również na wypieki w ciągu roku. 

A ostatni przepis to w ogóle hit hitów. Myślę, że powinien zostać Ci w pamięci

na stałe :-)  Szczególnie, że jest w myśl obecnie rozpowszechnianej zasady

zero waste.



Ten przepis wymyśliłam, aby było coś wyjątkowo świątecznego. Jednak od

razu powiem Ci, że to dość pracochłonne ciasto. Chociaż według moich

testerów, którzy je próbowali – warte pracy i poświęconego czasu na jego

przygotowanie. 

Ostrzegam Cię jednak, że ten „tort” to bomba kaloryczna - jeśli nie będziesz

przestrzegać porcji ;-) Jeden kawałek to 340 kcal, jeśli podzielisz gotowe

ciasto na 20 równych porcji ;) Jeśli jednak pokroisz go na mniejszą ilość

kawałków, to oczywiście każdy kawałek będzie zawierał jeszcze więcej

kalorii. Pamiętaj o tym ;)

Poza tym, przepis na ten seromakowiec, może wydawać Ci się dość

skomplikowany – jeśli będziesz czytać go pierwszy raz. Starałam Ci się

wszystko dokładnie opisać poniżej. Podstawą jego dobrego wykonania jest to,

żeby udało Ci się zachować kilka warstw tortu, czyli masa makowa ciemna,

potem masa jasna serowa, znów masa makowa i ponownie masa serowa, a na

koniec polewa. 

Aby Ci się to udało, musisz ostrożnie i bardzo delikatnie ułożyć drugą

warstwę masy makowej na podpieczoną masę serową. Jeśli zbyt mocno ją

ugnieciesz, to w efekcie końcowym nie będą dobrze widoczne wszystkie

warstwy tortu. Smak na pewno będzie dobry, jednak nie będzie wizualnego

efektu tortu. 

SEROMAKOWIEC – A’LA TORT
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MASA MAKOWA:

400 g maku mielonego 

60 g rodzynek

2 jajka 

60 g masła

60 g ksylitolu

10 g kakao ( 3 łyżeczki)

2 łyżeczki aromatu migdałowego

MASA SEROWA:

3 jajka

70 g masła

70 g ksylitolu

1 kg sera z wiaderka

20 g mąki ziemniaczanej

POWIDŁA:

350 g powideł śliwkowych

POLEWA:

50 g czekolady gorzkiej

30 g masła

10 g ksylitolu

50 g jogurt skyr

20 g orzechów

Wszystkie składniki: masło, jajka, ser – wyjmij z lodówki i odstaw, aby się

zagrzały. Powinny mieć temperaturę pokojową. 

MASA MAKOWA: 

Mak wsyp do garnka i zalej wrzątkiem (tak, aby zakryła go woda). Przykryj

pokrywką i odstaw do całkowitego ostygnięcia. Możesz zalać go na noc.

Rodzynki również zalej wrzątkiem i jak ostygną odciśnij z wody. Ja susze je

ręcznikiem papierowym. Mak (jak już będzie zimny), odciśnij przez gazę lub

pieluchę tetrową. 

Białka oddziel od żółtek.

Masło pokrój w kostkę i włóż do garnka. Delikatnie podgrzewaj i stale

mieszaj, tak aby się rozpuściło. Przelej je do misy w której będziesz ucierać

ciasto. Dodaj połowę odciśniętego maku. Mieszaj mikserem ok. 5 minut, tak

aby masa stała się miękka i lepiąca. Dodaj pozostały mak i znów miksuj ok. 5

minut. Masa ma być jednolita, miękka i lepka. To oznacza, że mak jest

odpowiednio zmielony. 

PRZEPIS:
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Do powstałej masy wsyp ksylitol, dodaj kakao, aromat i żółtka. Ponownie

zmiksuj całość do połączenia się tych składników. W oddzielnym naczyniu

ubij pianę z białek – ma być sztywna. Dodaj ją wraz z rodzynkami do masy 

i całość wymieszaj łyżką, tak aby piana połączyła się z masą. Odstaw.

Wstaw do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Piecz 14 minut. Na

podpieczony mak wylej połowę masy serowej i ponownie wstaw do piekarnika

na 14 minut. Potem przełóż masę makową, którą masz uformowaną na

papierze do pieczenia. Zrób to bardzo delikatnie, żeby nie zgniotła ona masy

serowej. Najlepiej połóż ją na masie serowej tak, abyś papier do pieczenia

miała na górze i wtedy delikatnie go ściągnij. W razie potrzeby uformuj ją

rękami tak, żeby zajmowała całą powierzchnię tortownicy. To jest

najtrudniejsza czynność podczas robienia tego ciasta ;)

Wstaw do piekarnika na 14 minut. 

Na podpieczony mak połóż powidła śliwkowe, delikatnie rozsmaruj je

równomiernie po całym cieście i na nie wylej pozostałą połowę masy serowej.

Całość piecz jeszcze 45 minut, sernik ma się zaróżowić.

Po zakończeniu pieczenia otwórz piekarnik i zostaw w nim ciasto do

całkowitego ostygnięcia. Najlepiej na całą noc.

POLEWA:

Do garnka włóż połamaną czekoladę, masło i ksylitol, delikatnie podgrzewaj

do momentu, aż wszystko będzie stanowić jednolitą masę. Odstaw na kilka

minut, aby delikatnie przestygło. Dodaj skyr i wymieszaj z masą. Gotową

polewę przelej na ciasto i udekoruj posiekanymi orzechami. Mogą być włoskie

lub laskowe, albo mieszanka. Użyj takich jakie lubisz. 

MASA SERNIKOWA: 

Białka oddziel od żółtek. Do misy włóż pokrojone w kostkę masło oraz wsyp

ksylitol. Zmiksuj, aż masło będzie stanowiło kremową masę. Dodawaj do niej

stopniowo po 1 żółtku i stale miksuj. Następnie stopniowo dodawaj ser. Stale

miksuj masę na średnich obrotach. Dodaj mąkę, krótko wymieszaj masę, aby

mąka idealnie się z nią połączyła. W oddzielnym naczyniu ubij pianę z białek

– ma być sztywna.  Dodaj ją do masy serowej i całość wymieszaj delikatnie już

tylko łyżką.

Spód tortownicy, o średnicy 26 cm, wyłóż papierem do pieczenia. Połóż

połowę masy makowej i ugnieć ją równomiernie na cały spód. Żeby było Ci

łatwiej formować masę, zmocz łyżkę w zimnej wodzie.  Papier z tak rozłożoną

masą odłóż na blat. Na spód tortownicy ponownie połóż nowy papier do

pieczenia, zamknij tortownicę i wyłóż do niej drugą połowę masy makowej.

Uklep ją równomiernie, tak jak tą pierwszą. 

Z podanego przepisu wychodzi 20 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 340 kcal, 

w tym B: 16 g; T: 20, 4 g ; W: 28,3 g ŁG = 9 (niski)
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Wszystkie składniki: masło, jajka, ser – wyjmij z lodówki i odstaw, aby się

zagrzały. Powinny mieć temperaturę pokojową. 

MASA SERNIKOWA:

Białka oddziel od żółtek. Umyj naczynie miksujące i dokładnie je wysusz.

Załóż czysty i suchy motylek. Wlej białka i ustaw 5 min./ obr.4. Powstałą

pianę przełóż do miski. Wyjmij motylek, a do naczynia miksującego włóż

pokrojone w kostkę masło oraz wsyp ksylitol. Ustaw 2 min./ obr. 3. Dodaj

żółtka i wymieszaj 1 min./ obr. 3. Ustaw  Thermomix na 3 min./ obr. 3,5 

i stopniowo przez otwór w pokrywie dodawaj ser. Potem zgarnij masę ze

ścianek naczynia miksującego. Dodaj mąkę i ustaw 20 s/ obr. 3,5. Dodaj pianę

z białek i całość wymieszaj delikatnie już tylko kopystką. 

Spód tortownicy, o średnicy 26 cm, wyłóż papierem do pieczenia. Połóż

połowę masy makowej i ugnieć ją równomiernie na cały spód. Żeby było Ci

łatwiej formować masę, zmocz łyżkę w zimnej wodzie. Papier z tak rozłożoną

masą odłóż na blat. Na spód tortownicy ponownie połóż nowy papier do

pieczenia, zamknij tortownicę i wyłóż do niej drugą połowę masy makowej.

Uklep ją równomiernie, tak jak tą pierwszą. 

MASA MAKOWA: 

Mak wsyp do garnka i zalej wrzątkiem (tak, aby zakryła go woda). Przykryj

pokrywką i odstaw do całkowitego ostygnięcia. Możesz zalać go na noc. 

 Rodzynki również zalej wrzątkiem i jak ostygną odciśnij z wody. Ja susze je

ręcznikiem papierowym. Mak (jak już będzie zimny), odciśnij przez gazę lub

pieluchę tetrową. 

Białka oddziel od żółtek.

Do suchego i czystego naczynia miksującego włóż suchy motylek. Wlej 

2 białka i ustaw 5 min./ obr. 4. Powstałą pianę z białek przełóż do czystej 

i suchej miski. Wyjmij motylek. Do naczynia miksującego wrzuć masło

pokrojone w kostkę –  ustaw 3 min./ 40 stopni/ obr. 2.5. Dodaj połowę

odciśniętego maku, ustaw 3 min. / obr. 5. Mieszaj za pomocą kopystki. Dodaj

pozostały mak i znów ustaw 3 min./ obr. 5 i również mieszaj za pomocą

kopystki. Do powstałej masy wsyp ksylitol, dodaj kakao, aromat i żółtka.

Ustaw 5 min./ obr. 4, również mieszaj masę za pomocą kopystki. Dodaj pianę 

z białek i rodzynki. Całość wymieszaj już tylko kopystką, tak aby piana

połączyła się z masą. Masę przełóż do miski.

PRZEPIS NA TM:
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POLEWA:

Do naczynia miksującego włóż połamaną czekoladę, masło i ksylitol. Ustaw 

3 min./ temperatura 50 stopni/ obr.2. Jeśli po tym czasie nie rozpuści ci się

czekolada, nastaw jeszcze podgrzewanie na minutę dłużej. Dodaj skyr 

i wymieszaj całość: 30 s / obr. 3. Gotową polewę przelej na ciasto i udekoruj

posiekanymi orzechami. Mogą być włoskie lub laskowe, albo mieszanka. Użyj

takich jakie lubisz. 

Wstaw do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Piecz 14 minut. Na

podpieczony mak wylej połowę masy serowej i ponownie wstaw do piekarnika

na 14 minut. Potem przełóż masę makową, którą masz uformowaną na

papierze do pieczenia. Zrób to bardzo delikatnie, żeby nie zgniotła ona masy

serowej. Najlepiej połóż ją na masie serowej tak, abyś papier do pieczenia

miała na górze i wtedy delikatnie go ściągnij. W razie potrzeby uformuj ją

rękami tak, żeby zajmowała całą powierzchnię tortownicy. To jest

najtrudniejsza czynność podczas robienia tego ciasta ;)

Wstaw do piekarnika na 14 minut. 

Na podpieczony mak połóż powidła śliwkowe, delikatnie rozsmaruj je

równomiernie po całym cieście i na nie wylej pozostałą połowę masy serowej.

Całość piecz jeszcze 45 minut, sernik ma się zaróżowić.

Po zakończeniu pieczenia otwórz piekarnik i zostaw w nim ciasto do

całkowitego ostygnięcia. Najlepiej na całą noc.

Z podanego przepisu wychodzi 20 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 340 kcal, 

w tym B: 16 g; T: 20, 4 g ; W: 28,3 g ŁG = 9 (niski)

 

15



MASA PIERNIKOWA:

80 g oleju

120 g mleka

1 jajko

60 g ksylitolu

150 g mąki razowej pszennej

½ łyżeczki proszku do pieczenia

¾ łyżeczki sody

2 łyżeczki przyprawy korzennej (do piernika)

1 łyżeczka cynamonu

20 g kakao (5 łyżeczek)

MASA SEROWA:

500 g sera z wiaderka

50 g masła

50 g ksylitolu

1 jajko

1 łyżeczka aromatu waniliowego lub ziarenka z laski wanilii

1 opakowanie budyniu waniliowego / śmietankowego (40 g – bez dodatku

cukru) lub 40 g mąki ziemniaczanej

16

PIERNIKOSERNIK

To ciasto 2 w 1. Fani świątecznego piernika i delikatnego, kremowego sernika

powinni być zachwyceni. Podczas jego pieczenia pachnie cały dom :-)  

A dzięki temu, że w jednej blaszce pieczesz dwa ciasta, oszczędzasz czas 

i otrzymujesz od razu podwójne ciasto. Te dwie warstwy delikatnie się

przenikają i tworzą już po pokrojeniu ciekawe wzory w środku ciasta.



Masło, ser, jajka wyjmij wcześniej z lodówki. Do przygotowania ciasta

powinny mieć temperaturę pokojową. 

PIERNIKOSERNIK

PRZEPIS:

MASA PIERNIKOWA:

Do misy w której będziesz robić ciasto wlej olej, mleko i dodaj jajko. Połącz

wszystkie składniki trzepaczką. W oddzielnej misce wymieszaj: ksylitol,

mąkę, proszek do pieczenia, sodę, przyprawę do piernika, cynamon, kakao.

Do mokrej masy dodawaj stopniowo suche składniki i stale miksuj mikserem

do momentu, aż powstanie jednolite ciasto.

Dno tortownicy (o średnicy 24 cm) wyłóż papierem do pieczenia. 

Masę piernikową przelej do tortownicy. 

MASA SEROWA:

Do miski włóż ser, bardzo miękkie masło, ksylitol i jajko. Całość zmiksuj

mikserem do dokładnego połączenia się składników. Dodaj aromat, budyń 

i ponownie zmiksuj całość.

Gotową masę serową wylej do tortownicy na masę piernikową i wstaw do

nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Piecz  45 minut. Po upieczeniu otwórz

piekarnik i pozostaw w nim ciasto na 15 minut, aby delikatnie przestygło.

Potem wyjmij i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. 

Z podanego przepisu wychodzi 16 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 185 kcal, 

w tym B: 8,4 g; T: 10,3 g; W: 17,7 g ŁG = 7 (niski)
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Masło, ser, jajka wyjmij wcześniej z lodówki. Do przygotowania ciasta

powinny mieć temperaturę pokojową. 

PRZEPIS NA TM:

MASA PIERNIKOWA:

Do naczynia miksującego wlej olej, mleko i dodaj jajko, wymieszaj 30 s/ obr. 3.

W oddzielnej misce wymieszaj: ksylitol, mąkę, proszek do pieczenia, sodę,

przyprawę do piernika, cynamon, kakao. Thermomix ustaw na 1 min./ obr. 3 

i przez otwór w pokrywie stopniowo wsypuj wszystkie suche składniki

zmieszane w misce. 

Dno tortownicy (o średnicy 24 cm) wyłóż papierem do pieczenia. Masę

piernikową przelej do tortownicy. 

Umyj naczynie miksujące. 

MASA SEROWA:

Do naczynia miksującego włóż ser, bardzo miękkie masło, ksylitol i jajko.

Ustaw 20 s/ obr. 4. Dodaj aromat i budyń. Wymieszaj ponownie 20 s/ obr. 4.

Gotową masę serową wylej do tortownicy na masę piernikową i wstaw do

nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Piecz 45 minut. Po upieczeniu otwórz

piekarnik i pozostaw w nim ciasto na 15 minut, aby delikatnie przestygło.

Potem wyjmij i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. 

Z podanego przepisu wychodzi 16 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 185 kcal, 

w tym B: 8,4 g; T: 10,3 g; W: 17,7 g ŁG = 7 (niski)
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W pierwszej części świątecznego ebooka, wymyśliłam piernik z fasoli. 

Był hitem u dziewczyn, które w pierwszym roku kupiły tamten ebook. Dlatego

teraz wymyśliłam kolejny rodzaj piernika, ale tym razem z dyni. 

W końcu to piernikowe święta, więc warto działać na kilka sposobów. Tym

bardziej, że każdy z nich ma nieco inny smak i konsystencję. Ten piernik

dodatkowo przełożyłam powidłami śliwkowymi, które po pierwsze nadają

jemu większą słodycz, a po drugie sprawiają, że staje się jeszcze bardziej

świątecznym ciastem.

Oczywiście bez tych powideł i nawet bez polewy też dobrze smakuje. 

Także możesz z jednego przepisu mieć dwa różne ciasta ;) 

W zależności od potrzeb, sytuacji i czasu oraz chęci na jego przygotowanie ;)

A’LA PIERNIK Z DYNI



CIASTO:

500 g dyni (piżmowa lub muscat)

250 g mąki razowej orkiszowej

1 łyżeczka cynamonu

2 łyżeczki przyprawy do piernika

80 g ksylitolu

3 jajka

1 łyżeczka sody

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

80 g oleju

DO PRZEŁOŻENIA:

350 g powideł śliwkowych

POLEWA:

40 g masła

25 g kakao

30 g ksylitol

2 łyżki mleka

Dynię zetrzyj na tace o grubych oczkach lub rozdrobnij w malakserze, albo 

w blenderze z nożykami. Dodaj wszystkie pozostałe składniki i wymieszaj

ciasto.  

Keksówkę o wymiarach 28 cm x 9 cm, wyłóż papierem do pieczenia. Przelej 

w nią ciasto i wstaw do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Piecz 60 minut.

Po upieczeniu, uchyl drzwiczki piekarnika i zostaw w nim ciasto jeszcze na 10

minut. Następnie, wyjmij ciasto z formy i połóż na siatce (może być blacha 

z piekarnika w postaci drabinki/ rusztu) tak, aby ciasto mogło odparować też

od dołu. Zdejmij z niego papier do pieczenia i pozostaw do całkowitego

ostygnięcia. 

Ciasto przekrój wzdłuż na 2 równe części. Dolną część posmaruj powidłami 

i połóż na nią drugą cześć piernika. 

Zrób polewę. Do garnka włóż wszystkie składniki na polewę i podgrzewaj

stale mieszając do momentu, aż stanowić będą jednolitą masę. 

Powstałą polewą udekoruj wierzch ciasta. Odstaw je na min. 5 godzin 

i gotowe.

PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 20 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 114,5 kcal, 

w tym B: 3,1 g; T: 5,1 g; W: 17,2 g ŁG = 7 (niski)

 

Z podanego przepisu wychodzi 20 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 174 kcal, 

w tym B: 3,6 g; T: 7,1 g; W: 27,2 g ŁG = 11 (średni)

 

Kaloryczność z powidłami i polewą

Kaloryczność bez powideł i polewy
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Do naczynia miksującego włóż dynię pokrojoną na małe kawałki. Zmiksuj ją

10 s/ obr. 6. Dodaj wszystkie pozostałe składniki i wymieszaj 1 min./ obr. 5.

 

Keksówkę o wymiarach 28 cm x 9 cm, wyłóż papierem do pieczenia. 

Przelej w nią ciasto i wstaw do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Piecz 

60 minut. 

Po upieczeniu, uchyl drzwiczki piekarnika, i zostaw w nim ciasto jeszcze na 10

minut. Po tym czasie, wyjmij ciasto z formy i połóż na siatce (może być blacha

z piekarnika w postaci drabinki/ rusztu) tak, aby ciasto mogło odparować też

od dołu. Zdejmij z niego papier do pieczenia i pozostaw do całkowitego

ostygnięcia. 

Ciasto przekrój wzdłuż na 2 równe części. Dolną część posmaruj powidłami 

i połóż na nią drugą cześć piernika. 

Zrób polewę. Do czystego naczynia miksującego włóż wszystkie składniki na

polewę. Ustaw 3 min./ temperatura 50 stopni/ obr. 3

Powstałą polewą udekoruj wierzch ciasta. Odstaw je na min. 5 godzin 

i gotowe.

PRZEPIS NA TM:

Z podanego przepisu wychodzi 20 porcji ciasta, każdy z nich ma ok.: 114,5 kcal, 

w tym B: 3,1 g; T: 5,1 g; W: 17,2 g ŁG = 7 (niski)

 

Z podanego przepisu wychodzi 20 porcji ciasta, każdy z nich ma ok.: 174 kcal, 

w tym B: 3,6 g; T: 7,1 g; W: 27,2 g ŁG = 11 (średni)

 

Kaloryczność z powidłami i polewą

Kaloryczność bez powideł i polewy
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To ciasto trafiło jako jedno z ostatnich do tego ebooka i w sumie całkiem

przypadkowo – z inicjatywy Daria. Powiedział, że skoro mamy już ciasta 

z fasoli, dyni, marchewki to może zróbmy też z jabłka. No i zrobiłam. 

Za pierwszym razem się nie udało, bo nie odcisnęłam jabłek z soku. Także

pamiętaj, to ważna czynność podczas pieczenia tego ciasta. 

Myślę, że ten przepis będziesz wykorzystywać również i po świętach, jako

„coś szybkiego do kawki”. 

CIASTO RAZOWE JABŁKOWO – CYNAMONOWE



Jabłka obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Odstaw, aż puszczą sok.

 

Rodzynki zalej wrzątkiem. Jak ostygną, odlej wodę i osusz je ręcznikiem

papierowym.

Białka oddziel od żółtek. 

Masło rozpuść w garnku na bardzo małym ogniu i odstaw do ostudzenia.

Białka ubij na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj ksylitol. Piana ma być

lśniąca i sztywna. Dodaj do niej żółtka – stale ubijaj.  Ciągle miksując, wlewaj

cienkim strumieniem roztopione masło. 

Jabłka w misce odciśnij w rękach z nadmiaru soku i wrzuć je do masy. Dodaj

aromat. Wymieszaj razem za pomocą łyżki, albo mikserem (ale na bardzo

wolnych obrotach).  Dodaj mąkę z proszkiem do pieczenia, sodą 

i cynamonem. Wymieszaj łyżką, ale tak aby dokładnie połączyły się

składniki ciasta.  Dodaj rodzynki i ponownie przemieszaj. 

Keksówkę o wymiarach 28 cm x 9 cm, wyłóż papierem do pieczenia i przelej

ciasto. Jego wierzch posyp płatkami migdałów. Ciasto wstaw do nagrzanego

piekarnika na 170 stopni i piecz przez 50 minut.

PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 25 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 81 kcal, 

w tym B: 2,0 g T: 4,2 g; W: 10,4 g ŁG = 4 (niski)

 

SKŁADNIKI:

330 g jabłek (ta waga ma być już po

obraniu)

100 g masła

2 jajka

60 g ksylitolu

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego/

aromatu lub ziarenek z wanilii

210 g mąki razowej orkiszowej

1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia 

½ łyżeczki sody

1 ½ łyżeczki cynamonu

15 g rodzynek

10 g płatków migdałowych
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Do naczynia miksującego włóż pokrojone i obrane jabłka. Rozdrobnij je 10 s/

obr. 4. Przełóż do miski. 

Rodzynki zalej wrzątkiem. Jak ostygną, odlej wodę i osusz je ręcznikiem

papierowym.

Białka oddziel od żółtek.

Masło rozpuść w garnku na bardzo małym ogniu i odstaw do ostudzenia.

Możesz też masło rozpuścić  w TM, ustaw wtedy 3 min./ temperatura 40

stopni/ obr. 2. I przelej do miseczki, aby ostygło. Pamiętaj, żeby dokładnie

umyć i OSUSZYĆ Thermomix, aby ubiła Ci się dobrze piana z białek. Ja wolę

już się ”nie bawić” w takie czyszczenie TM, dlatego wybieram na szybko

rozpuszczenie masła w małym rondelku. 

Do czystego i suchego naczynia miksującego włóż suchy motylek i wlej

białka. Ubijaj 4 min./ obr. 4. Po tym czasie ustaw 3 min./ obr. 4 i przez otwór w

pokrywie stopniowo wsypuj ksylitol oraz dodawaj żółtka. Zgarnij wszystko ze

ścianek naczynia miksującego. Ustaw 1 min./ obr. 3 i przez otwór w pokrywie

wlewaj roztopione masło. Wyjmij motylek. 

Jabłka w misce odciśnij w rękach z nadmiaru soku i wrzuć je do naczynia

miksującego, dodaj też aromat. Wymieszaj razem z ciastem za pomocą

kopystki. Dodaj mąkę z proszkiem do pieczenia, sodą i cynamonem.

Wymieszaj za pomocą kopystki: 1 min./ obr. wsteczne 3. Dodaj rodzynki 

i przemieszaj ciasto już tylko kopystką. 

Keksówkę o wymiarach 28 cm x 9 cm, wyłóż papierem do pieczenia i przelej

ciasto. Jego wierzch posyp płatkami migdałów. Ciasto wstaw do nagrzanego

piekarnika na 170 stopni i piecz przez 50 minut. 

PRZEPIS NA TM:

Z podanego przepisu wychodzi 25 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 81 kcal, 

w tym B: 2,0 g T: 4,2 g; W: 10,4 g ŁG = 4 (niski)
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Jak to Dario mówi: to „zdradzieckie rogaliki”. Chłopak już coraz lepiej ogarnia

kaloryczność dań i umie rozpoznać gdzie kryją się „dietetyczne haki”.

Niestety te rogaliki to trochę takie właśnie haki, bo jak tylko wyciągamy je 

z piekarnika to… 

kuszą, żeby je podjadać, a niestety jeden rogalik to ok. 132 kcal. 

Jak stoją na stole, to szybko znikają. Także z racji tego, że są pyszne to

zostawiam Ci przepis na nie. 

Natomiast, musiałam też napisać Ci o ich „drugiej mocy” ;) żebyś miała

świadomość jak będziesz sięgać po kolejną sztukę :-). 

KRUCHE ROGALIKI Z MAKIEM
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MASA MAKOWA: 

200 g mielonego maku

40 g ksylitolu

1 łyżeczka aromatu migdałowego

30 g orzechów włoskich (mogą być inne)

CIASTO:

350 g mąki razowej pszennej

50 g ksylitolu 

140 g zimnego masła 

1 jajko 

1 żółtko

75 g śmietany 12 % (zwykłej, czyli tzw. kwaśnej)

10 g mąki razowej pszennej do podsypywania ciasta przed wałkowaniem

POLEWA:

80 g serka Bieluch – naturalnego

10 g ksylitolu

20 g masła

10 g orzechów

Mak wsyp do garnka i zalej wrzątkiem tak, aby woda całkowicie zakryła

mak. Przykryj pokrywką i odstaw do całkowitego ostygnięcia.  Jak już będzie

zimny, odciśnij przez gazę lub pieluchę tetrową.

Odciśnięty mak włóż do miski w której będziesz go ucierać. Dodaj do niego

ksylitol i aromat. Miksuj mikserem lub w malakserze do momentu

otrzymania lepkiej masy. Posiekaj orzechy i dodaj do maku. Wymieszaj.

Gotową masę odstaw. 

Teraz zrób ciasto. Mąkę z ksylitolem wymieszaj. Dodaj masło i posiekaj

nożem. Następnie dodaj jajko, żółtko i śmietanę - zagnieć ciasto. Uformuj

kulkę, zawiń w folię. Wstaw na ok. 30 minut do lodówki. 

Następnie podziel na 4 części, z każdej rób kulkę, podsyp odrobiną mąki 

i rozwałkuj w formie okręgu, o średnicy ok. 29 cm. Pokrój jak pizzę na 8

trójkątów. Nadzienie makowe połóż na każdym trójkącie i zawiń w rulonik od

szerszej strony.  Boki zakręć do środka i tak powstały rogalik układaj na

blaszce do pieczenia. Zrób to samo z resztą ciasta. Rogaliki posmaruj

roztrzepanym białkiem - będą miały ładniejszy kolor. 

Piecz w nagrzanym piekarniku na 180 stopni przez ok. 17 - 20 minut. 

Zrób polewę. Do garnka włóż serek Bieluch, ksylitol i masło. Delikatnie

podgrzej - stale mieszając. Jak już składniki się połączą zdejmij z ognia i

udekoruj nią przestygnięte rogaliki. Posyp je drobno posiekanymi orzechami.

PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 32 rogaliki, każdy z nich ma ok.: 132 kcal, 

w tym B: 3,4 g; T: 8,6 g ; W: 13,0 g ; ŁG = 8 (niski)
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Mak wsyp do garnka i zalej wrzątkiem tak, aby całkowicie zakrył mak.

Przykryj pokrywką i odstaw do całkowitego ostygnięcia. Jak już będzie

zimny, odciśnij przez gazę lub pieluchę tetrową.

Do naczynia miksującego włóż orzechy, ustaw 4 s/ obr. 6. Dodaj odciśnięty

mak, ksylitol i aromat. Wymieszaj 1 min./ obr. 4. Potem zgarnij mak ze

ścianek naczynia miksującego i ustaw 2 min./ obr. 5. Ponownie zgarnij mak ze

ścianek naczynia miksującego. Ustaw 1 min./ obr. 5. Gotową masę przełóż do

miski. Naczynie miksujące umyj. 

Do czystego naczynia miksującego wsyp mąkę, ksylitol i masło. Ustaw 25 s/

obr. 4. Dodaj jajko, żółtko i śmietanę. Ustaw 20 s/ obr. 4 i potem 20 s/ obr.

wsteczne 4.  Uformuj kulkę, zawiń w folię. Wstaw na ok. 30 minut do lodówki.

Następnie podziel na 4 części, z każdej rób kulkę, podsyp odrobiną mąki 

i rozwałkuj w formie okręgu, o średnicy ok. 29 cm. Pokrój jak pizzę na 8

trójkątów. Nadzienie makowe połóż na każdym trójkącie i zawiń w rulonik od

szerszej strony.  Boki zakręć do środka i tak powstały rogalik układaj na

blaszce do pieczenia. Zrób to samo z resztą ciasta. Rogaliki posmaruj

roztrzepanym białkiem - będą miały ładniejszy kolor. 

Piecz w nagrzanym piekarniku na 180 stopni przez ok. 17 - 20 minut. 

Zrób polewę. Do czystego naczynia miksującego włóż serek Bieluch, ksylitol 

i masło. Ustaw 2 min./ temperatura 50 stopni/ obr. 2. Udekoruj nią

przestygnięte rogaliki. Posyp je drobno posiekanymi orzechami.

PRZEPIS NA TM:

Z podanego przepisu wychodzi 32 rogaliki, każdy z nich ma ok.: 132 kcal, 

w tym B: 3,4 g; T: 8,6 g ; W: 13,0 g ; ŁG = 8 (niski)
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To moje smaki. Z tym cynamonowym drożdżowym kombinowałam długi czas,

żeby w końcu wyszło. 

I nareszcie się udało. Mam to! 

I z wielką chęcią dzielę się tym przepisem z Tobą. Jednak uważaj, bo tutaj do

zjedzenia przypada mały gryz – żeby było dobrze zbilansowane ;) To raczej do

smaku – niż do najedzenia się. 

DROŻDŻOWY WIENIEC CYNAMONOWY
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Drożdże zalej ciepłą wodą. Wymieszaj je, aby się rozpuściły i dodaj do

składników na ciasto. Zagnieć dokładnie wszystko razem. Ciasto ma być

delikatne i miękkie. Powinno odchodzić od ręki. Zagnieć kulę. Odstaw 

w ciepłe miejsce na 1 godzinę, aby podrosło. Koniecznie przykryj je

ściereczką, aby się nie zeschło z góry.

Zrób masę cynamonową. Orzechy posiekaj drobno. Przełóż do miski. Dodaj do

nich pozostałe składniki na masę cynamonową i wymieszaj - tak aby się

dobrze połączyły. Powinnaś użyć do tego bardzo miękkiego masła.

Ciasto podsyp delikatnie mąką i rozwałkuj na prostokąt, o wymiarach 

ok. 40 cm x 25 cm. Posmaruj go masą cynamonową i zawiń w rulon. Rulon

rozetnij wzdłuż na 3 paski, ale tak, aby nie rozcinać do końca. Kawałek na

górze ma być cały. Z 3 pasków ciasta, zrób warkocz. Początek i koniec

warkocza połącz, tak aby wyszło Ci zamknięte koło - wieniec.

Jak to dokładnie zawinąć pokazałam Ci na moim koncie na Instagramie 

w zakładce REELS oraz na moim Faceboooku – reels z dnia 5.12. 2021 r.

Połóż na blaszce do pieczenia wyścielonej papierem do pieczenia. Wstaw do

nagrzanego piekarnika na 180 stopni i piecz przez 16 - 20 minut.

PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 10 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 177 kcal; 

w tym B: 4,8 g; T: 8,3 g; W: 24,5 g ; ŁG = 11 (średni)

 

CIASTO:

20 g oleju

15 g ksylitolu

Szczypta soli

250 g mąki razowej orkiszowej

80 g mleka

50 g ciepłej wody

20 g świeżych drożdży 

MASA CYNAMONOWA:

20 g orzechów laskowych

50 g masła

30 g ksylitolu

20 g cynamonu
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Do naczynia miksującego włóż wszystkie składniki na ciasto i ustaw 2 min. /

interwał. Wyjmij ciasto i zagnieć kulę. Odstaw w ciepłe miejsce na 1 godzinę,

aby podrosło. Koniecznie przykryj je ściereczką, aby się nie zeschło z góry.

Do naczynia miksującego włóż orzechy, ustaw 3 s/ obr. 6. Dodaj pozostałe

składniki na masę cynamonową i ustaw 1 min. / obr. 3. Jeśli masz dość twarde

masło ustaw 2 min. / 37 stopni/ obr. 2-3.

Ciasto podsyp delikatnie mąką i rozwałkuj na prostokąt, o wymiarach ok. 40

cm x 25 cm. Posmaruj go masą cynamonową i zawiń w rulon. Rulon rozetnij

wzdłuż na 3 paski, ale tak, aby nie rozcinać do końca. Kawałek na górze ma

być cały. Z 3 pasków ciasta, zrób warkocz. Początek i koniec warkocza

połącz, tak aby wyszło Ci zamknięte koło - wieniec. 

Jak to dokładnie zawinąć pokazałam Ci na moim koncie na Instagramie w

zakładce REELS oraz na moim Faceboooku – reels z dnia 5.12. 2021 r.

Połóż na blaszce do pieczenia wyścielonej papierem do pieczenia. Wstaw do

nagrzanego piekarnika na 180 stopni i piecz przez 16 - 20 minut. 

PRZEPIS NA TM:

Z podanego przepisu wychodzi 10 porcji ciasta, każda z nich ma ok.: 177 kcal; 

w tym B: 4,8 g; T: 8,3 g; W: 24,5 g ; ŁG = 11 (średni)
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A teraz uważaj. Ten przepis to dla mnie HIT i mega odkrycie. Ciekawa jestem

czy dla Ciebie też taki będzie. Jeśli też pozytywnie Cię zaskoczy, to proszę

koniecznie napisz do mnie ;) To pomysł, który mam dzięki Dominice. 

Idealny na „po świętach”, ale i na co dzień jak nie uda Ci się jakieś ciasto, albo

jak zostanie Ci trochę niedojedzonych ciast po jakiejś imprezie czy

rodzinnym spotkaniu. 

Już Ci mówię co to za przepis. 

Nie zbilansuję Ci kaloryczności i nie jestem w stanie wyobrazić sobie jaki

konkretnie smak wyjdzie Ci z tego deseru, ale mogę założyć, że będzie

smacznie. 

Dlaczego?

Bo to przepis na bajaderki – czyli łączenie wszystkich ciast jakie masz, albo

jednego, którego już nie masz ochoty jeść w takiej formie w jakiej jest, 

a jednak szkoda go wyrzucić ;) 

CAKE POPS W STYLU ZERO WASTE – „PO ŚWIĘTACH”
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Ciasto/ ciasta

Dżem np. powidła śliwkowe lub dżem z czarnej porzeczki – oczywiście 

To co tutaj potrzebujesz to:

       z jak najlepszym składem – czyli najlepiej same owoce. 

Rozgniatasz w rękach albo widelcem ciasto/ ciasta, które chcesz przerobić 

i dodajesz do niego dżem. Jego ilość musisz sama skontrolować, to ma być

tyle dżemu, żeby powstała masa była lepka i żebyś mogła z niej uformować

kulkę ;)

Jeśli użyjesz ciasta, które już ma w sobie dżem typu: skubaniec, albo

szarlotka - to będziesz mogła dodać mniej dżemu. Jeśli będziesz przerabiać

ciasta bardziej suche jak piernik, makowiec to dżemu dodasz nieco więcej. 

Do tego przepisu nie nadają się ciasta z galaretką i serniki/ jogurtowce na

zimno.

Gotowe kulki możesz od razu zjadać. 

Jednak jeśli chcesz nadać im lepszy wygląd i trochę bardziej je „podrasować”

mam dla Ciebie 2 polewy do wyboru. Biała polewa świetnie będzie pasować do

kulek, które są ciemne, czyli po ciastach typu: czekoladowiec, murzynek,

piernik, dyniowiec, makowiec.

Czekoladowa polewa, sprawdzi się świetnie z kulkami z jasnych ciast np.

szarlotka, jabłecznik. 

Przepis jest do obtoczenia 4 kulek, gdzie ¼ tej polewy ma ok. : 67,5 kcal, 

w tym B: 1,7 g; T: 5,9 g; W: 2,6 g ŁG = 1

BIAŁA POLEWA:

Przepis jest do obtoczenia 4 kulek:

20 g orzechów

40 g serka Bieluch – naturalnego

5 g ksylitolu

10 g masła

Orzechy posiekaj nożem bardzo drobno. Do garnka włóż serek Bieluch,

ksylitol i masło. Delikatnie podgrzewaj - stale mieszając. Jak już składniki się

połączą zdejmij z ognia i obtocz w niej kulki. Następnie każdą posyp

równomiernie posiekanymi orzechami. Kulki nabijaj na patyki do szaszłyków

i wstaw do szklanki, aby polewa zastygła. 

PRZEPIS:
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Do naczynia miksującego wrzuć

orzechy i ustaw 5 s/ obr. 6. Przełóż

do miseczki. Do naczynia

miksującego włóż serek Bieluch,

ksylitol i masło. Ustaw 2 min./

temperatura 50 stopni/ obr. 2.

Przelej do miseczki i obtocz w niej

kulki. Następnie każdą posyp

równomiernie, posiekanymi

orzechami. Kulki nabijaj na patyki

do szaszłyków i wstaw do szklanki,

aby polewa zastygła. 

PRZEPIS NA TM:

POLEWA CZEKOLADOWA:

30 g gorzkiej czekolady

2 łyżki mleka

15 g wiórków kokosowych

PRZEPIS:

Czekoladę rozpuść w garnku na bardzo małym ogniu, dodaj mleko.

Wymieszaj i obtocz w niej kulki. Każdą obsyp wiórkami i nabijaj na patyki do

szaszłyków. Wstaw do szklanki, aby polewa zastygła. 

Przepis jest do obtoczenia 6 kulek, gdzie kaloryczność polewy na 1 kulkę 

to ok. : 46 kcal, w tym B: 0,6 g; T: 3,4 g; W: 3,7 g ŁG = 1
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Potrawy
wigilijne

W pierwszej części świątecznego ebooka podałam Ci przepisy na podstawowe

dania wigilijne, które co roku są na naszym stole. Śledzie po kaszubsku 

w naszej wersji i śledzie z suszonymi pomidorami – to standard u nas od kilku

lat (robimy je TYLKO na Wigilie – dzięki temu są takie wyjątkowe). Poza tym

barszcz czerwony na własnym zakwasie z buraków. I dla Daria obowiązkowo

krokiety, a ja paszteciki. To wszystko masz w pierwszej części. Natomiast 

w tej, podałam Ci naszego ulubionego karpia pieczonego w porach i kilka

nowych pomysłów. Teraz już wiem, że śledzie po tatarsku i karp 

w pomarańczach pojawią się w tym roku też u nas. 



Te śledzie wymyśliłam dopiero niedawno, jednak już wiem, że w tym roku

pojawią się u nas na Święta. 

Dałam je do degustacji mojej rodzince i wszyscy jednogłośnie okrzyknęli, że

na pewno mam je robić na święta. 

Także śmiało zostawiam Wam tu przepis. 

ŚLEDZIE PO TATARSKU 
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Śledzie zalej zimną wodą i odstaw do namoczenia. Ja zostawiam na ok. 4

godziny. W tym czasie, wymieniam wodę raz, a czasami dwa. Jednak

najlepiej, żebyś po prostu sprawdziła, czy śledzie już są odpowiednio słone.

Jeśli już są gotowe, to pokrój je w niewielką kosteczkę i wymieszaj 

z musztardą. 

Cebulę, ogórki i grzyby pokrój w jak najmniejszą kosteczkę. Dodaj do śledzi 

i wymieszaj. Złóż je w słoik lub zostaw w misce, ale przykryj. Odstaw min. na 

1 dzień. Następnie wymieszaj z jogurtem i majonezem. Dopraw do smaku

pieprzem i gotowe.

Majonez możesz pominąć, jeśli chcesz. Jednak ja jestem jego wielką fanką 

i uważam, że jego niewielki dodatek, nie zwiększy drastycznie kaloryczności

1 porcji śledzi, za to nada im lepszy smak, dlatego dodaję taką niewielką ilość.   

PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 20 porcji śledzi, jedna porcja ma ok.: 90 kcal, 

w tym B: 5,9 g; T: 6,3 g; W: 2,6 g  ŁG = 1

 

SKŁADNIKI:

500 g płatów śledziowych, matjas (4 – 5 sztuk)

4 czubate łyżeczki musztardy francuskiej

80 g czerwonej cebulki

200 g ogórków konserwowych

200 g grzybków marynowanych (podgrzybki, pieczarki)

250 g jogurtu greckiego

25 g majonezu

Pieprz do smaku
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Ten przepis masz tutaj od mojej mamy. A historia pojawienia się tego dania

na wigilijnym stole jest dość ciekawa. Kilkanaście lat temu, moja siostra

cioteczna poprosiła moją mamę, aby na Wigilię upiekła karpia. Mama

przyjęła wyzwanie, chociaż dość mocno panikowała, bo nigdy nie piekła

karpia - zawsze tylko smażyła. Jednak skoro Madzia, zażyczyła sobie

pieczonego, to mama wymyśliła właśnie takiego w porach. Wyszedł pyszny,

ale jak Magda zobaczyła go na stole i zaczęliśmy jeść, to mówi: „no ciociu

dobry ten karp, ale dlaczego taki? Myślałam, że zrobisz jak zawsze”. Na co

moja mama: „Madziu, ale przecież powiedziałaś mi, że chcesz, żebym w tym

roku upiekła karpia”. Na co Madzia:” ojjj ciociu, serio? Może i tak

powiedziałam, ale to dlatego, że nie odróżniam smażenia od pieczenia –
chodziło mi, żebyś po prostu zrobiła tego karpia co zawsze”. Wszyscy przy

stole mieliśmy niezły ubaw, a ja podwójny wiedząc jak mama starała się 

i stresowała tym pieczeniem, żeby dogodzić Madzi. 

Jednak z całej tej historii - wyszedł pyszny przepis, który teraz co roku jest

na naszej Wigilii – już nieprzypadkowo, ale specjalnie :-)

Daj proszę znać, jeśli go zrobisz :-)

Od kilku lat kupuję już gotowe płaty karpia. Polecam Ci, jest znacznie

wygodniej. 

KARP PIECZONY W PORACH
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SKŁADNIKI:

600 g karpia (płat)

Sok z połowy cytryny

1 płaska łyżeczka soli

¼ łyżeczki pieprzu

15 g masła

Plastry z połowy cytryny

270 g pora (biała część)

¼ łyżeczki soli

Oczyść rybę. Opłucz ją, następnie ostrym nożem zeskrob z niej śluz i łuski

jeśli jeszcze jakieś są. Wytnij płetwy. Ponownie dobrze opłucz zimną wodą.

Najlepiej oczyszczaj karpia w zlewie, wtedy nie pobrudzisz sobie kuchni ;)

Delikatnie natnij w kilku miejscach skórę ryby. Zrób to w poprzek, potem po

upieczeniu możesz w tych miejscach ją pokroić – będziesz miała gotowe

porcje. 

Gotową rybę przełóż do naczynia żaroodpornego w którym będziesz ją piec.

Skrop z każdej strony sokiem z cytryny. Natrzyj ją równomiernie solą 

i pieprzem.

Pora pokrój w plasterki i posyp ¼ łyżeczką soli. Wymieszaj. Możesz go trochę

zgnieść, aby zmiękł. Połowę pokrojonego pora połóż na karpiu. Drugą połowę

wrzuć na patelnię, podlej minimalnie wodą i podduś go.

Naczynie żaroodporne przykryj i wstaw do nagrzanego piekarnika na 

180 stopni. Rybę piecz przez 15 minut. Potem zdejmij przykrycie i piecz jeszcze

8 minut. Pozostałego, podduszonego pora przełóż na podpieczoną rybę i ułóż

na niej plasterki cytryny oraz masło pokrojone w cienkie plastry. Rozłóż je

równomiernie po całej rybie i po porach. Piecz bez przykrycia jeszcze 

15 minut. Odkryj rybę, czyli zgarnij z niej pora i cytryny. Zwiększ

temperaturę na 200 stopni i piecz jeszcze 5 minut.

Gotowego karpia, podawaj z pieczonym porem i plastrami cytryny do

skropienia ryby na talerzu. Na stronie 68 masz też przepis na sos chrzanowy,

idealnie komponuje się on z karpiem. 
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PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 6 porcji karpia, jedna porcja ma ok.: 142 kcal 

w tym B: 19 g; T: 6,4 g; W: 2,6 g ŁG = 1



A to już moja inwencja twórcza. Karp trochę na słodko. 

Bardzo lubię karpia, ale tylko w Wigilię i zaraz po świętach. 

W ciągu roku w ogóle go nie jadamy. Tak mamy z większością wigilijnych

dań, a to dlatego, że dla mnie to wyjątkowy wieczór – pod wieloma

względami. A takie dodatkowe oczekiwanie na smakołyki na stole, które

jemy tylko w ten wyjątkowy dzień – podkreślają jeszcze bardziej te

świąteczne oczekiwania. 

KARP PIECZONY W MUSZTARDZIE I POMARAŃCZACH
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Oczyść rybę. Opłucz ją, następnie ostrym nożem zeskrob z niej śluz i łuski

jeśli jeszcze jakieś są. Wytnij płetwy. Ponownie dobrze opłucz zimną wodą.

Najlepiej oczyszczaj karpia w zlewie, wtedy nie pobrudzisz sobie kuchni ;)

Delikatnie natnij w kilku miejscach skórę ryby. Zrób to w poprzek, potem po

upieczeniu możesz w tych miejscach ją pokroić – będziesz miała gotowe

porcje.

Gotową rybę przełóż do naczynia żaroodpornego w którym będziesz ją piec.

Rybę skrop z każdej strony sokiem z cytryny i pomarańczy. Natrzyj ją

równomiernie solą, pieprzem i musztardami. 

Marchew obierz i pokrój wzdłuż w cienkie plastry – najlepiej zrób to

obieraczką do warzyw. Włóż ją do naczynia z rybą i wymieszaj ją w soku 

z cytryny i pomarańczy. Dodaj goździki i plastry cytryny oraz pomarańczy.

 

Naczynie żaroodporne przykryj i wstaw do nagrzanego piekarnika na 180

stopni. Rybę piecz przez 15 minut. Potem zdejmij przykrycie, na rybę połóż

masło pokrojone w cienkie plastry. Rozłóż je równomiernie po całej rybie.

Piecz bez przykrycia jeszcze 15 minut. Jeśli masz grubą rybę wydłuż czas

pieczenia jeszcze o 5 minut.

Gotowego karpia, podawaj z pieczoną marchewką i sosem chrzanowym

(przepis na niego masz na 68 stronie).

PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 6 porcji karpia, każda z nich ma ok.: 155,5 kcal, 

w tym B: 18,8 g; T: 6,7 g; W: 6,1 g ŁG = 2

 

SKŁADNIKI:

600 g karpia (płat)

Sok z połowy cytryny

Sok z połowy pomarańczy

1 płaska łyżeczka soli

¼ łyżeczki pieprzu

1 czubata łyżeczka musztardy sarepskiej

1 czubata łyżeczka musztardy francuskiej

300 g marchewki

3 goździki

15 g masła

Plastry z połowy cytryny

Plastry z połowy pomarańczy
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Tutaj muszę Ci się przyznać, że ja nie robię nigdy uszek. Zawsze idziemy na

łatwiznę i kupujemy je w naszej osiedlowej garmażerce. Są pyszne, 

z prawdziwymi grzybami. Zajadamy zawsze z apetytem. Nie mam nigdy

aspiracji, żeby lepić je samodzielnie (tak samo jak pierogi), a to dlatego, że są

niesamowicie czasochłonne, a z talerza znikają migiem. 

Jednak specjalnie dla Ciebie, zrobiłam je w tym roku. Wiem, że wiele moich

insulinek chciało mieć przepis na razowe uszka. Jednak chciałam Ci

powiedzieć, że nawet jak zrobisz razowe, to i tak im więcej ich zjesz, tym

wyższy będzie ładunek glikemiczny ;) 

Ale pamiętaj święta to święta, a uszka (przynajmniej u mnie) je się tylko do

barszczu wigilijnego, więc nie popadajmy w skrajności i smacznego :-)

USZKA RAZOWE
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FARSZ:

40 g suszonych borowików

1 szklanka wody

40 g cebuli

20 g masła

Sól i pieprz do smaku

CIASTO:

300 g mąki razowej orkiszowej

200 g ciepłej wody

½ łyżeczki soli

Grzyby opłucz i zalej szklanką wody. Przykryj i odstaw na noc do

namoczenia. Potem przelej całość garnka i gotuj przez ok. 40 minut. Wodę

odlej (możesz zostawić ją sobie, żeby dodać jako aromat np. do czerwonego

barszczu). Grzyby przecedź, a jak przestygną odciśnij z nich wodę. Pokrój je 

w malutką kosteczkę. Cebulę pokrój też w drobną kostkę i wrzuć na patelnie,

podlej delikatnie wodą. Jak już zmięknie, a woda odparuje, dodaj masło 

i grzyby. Podduś całość. Farsz przełóż do miski, dodaj sól i pieprz do smaku.

Zmiksuj farsz blenderem.

 

Składniki na ciasto zagnieć. Uformuj kulę. Ciasto podsyp odrobiną mąki 

i rozwałkuj na ok. 2 mm. Krój małe kwadraciki. Na każdy połóż płaską

łyżeczkę farszu, zlep boki, a potem złącz ze sobą dwa przeciwległe końce. 

W garnku nastaw osoloną wodę. Jak już się zagotuje wrzucaj po kilka uszek.

Delikatnie zamieszaj - najlepiej drewnianą łyżką, aby nie przykleiły się do

garnka. Gotuj je ok. 4 minut, aż wypłyną na powierzchnię. Ugotowane wyjmij  

delikatnie na sito. 

Podawaj z barszczem czerwonym. Przepis ode mnie, na barszcz masz 

w Świątecznym Ebooku w pierwszej edycji z 2020 r. 

Jeśli będziesz robić uszka na kilka dni czy tygodni przed świętami, możesz je

zamrozić. W tym celu ugotowane, zimne już uszka ułóż na desce do krojenia,

jedno obok drugiego i tak wstaw do zamrażalnika. Jak już się zamrożą, wtedy

wyjmij deskę i złóż je do woreczka. 

W Wigilię zamrożone uszka odgrzej na parze i podawaj z gorącym barszczem.

W ten sam sposób zawsze odgrzewam pierogi ;)
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PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 80 uszek, 5 sztuk ma ok.: 82 kcal, 

w tym B: 3,7 g; T: 1,6 g; W: 13,9 g ŁG = 8 (niski)

 



Grzyby opłucz i zalej szklanką wody. Przykryj i odstaw na noc do

namoczenia. Potem przelej całość do naczynia miksującego. Na pokrywie

zamiast miarki postaw koszyczek, albo jeśli masz osłonę przed

rozpryskiwaniem to połóż ją na pokrywę. Gotuj grzyby 15 min./ temperatura

100 stopni/ obroty wsteczne – mieszanie. Ugotowane grzyby przecedź przez

koszyczek (możesz zostawić wodę po gotowaniu grzybów, żeby dodać ją jako

aromat np. do czerwonego barszczu). Jak grzyby przestygną odciśnij z nich

wodę.

Do naczynia miksującego włóż cebulę i ustaw 3 s/ obr. 5. Zgarnij ją ze ścianek

naczynia miksującego. Dodaj masło i podduś 3 min./ temperatura 90 stopni/

obr. 1. Dodaj odciśnięte grzyby i rozdrobnij 5 s/ obr. 5. Zgarnij ze ścianek

naczynia miksującego i podduś 1 min. 30 s/ temperatura 100 stopni. / obr. 2.

Powstały farsz dopraw solą i pieprzem. Rozdrobnij 10 s/ obr. 5. Zgarnij ze

ścianek naczynia. Ponownie ustaw 10 s/ obr. 5. Jeśli stwierdzisz, że nie jest

jeszcze odpowiednio rozdrobniony, ponownie ustaw 10 s/ obr. 5. Przełóż go do

miseczki. 

Do czystego naczynia miksującego wsyp mąkę, sól i wlej wodę. Ustaw 2 min

30 s/ obr. interwał. Zagnieć kulkę. 

Ciasto podsyp odrobiną mąki i rozwałkuj na ok. 2 mm. Krój małe kwadraciki.

Na każdy połóż płaską łyżeczkę farszu, zlep boki, a potem złącz ze sobą dwa

przeciwległe końce. W garnku nastaw osoloną wodę. Jak już się zagotuje

wrzucaj po kilka uszek. Delikatnie zamieszaj - najlepiej drewnianą łyżką, aby

nie przykleiły się do garnka. Gotuj je ok. 4 minut, aż wypłyną na

powierzchnię. Ugotowane wyjmuj delikatnie na sito. 

Podawaj z barszczem czerwonym. Przepis na barszcz ode mnie, masz 

w Świątecznym Ebooku w pierwszej edycji z 2020 r. 

Jeśli będziesz robić uszka na kilka dni czy tygodni przed świętami, możesz je

zamrozić. W tym celu ugotowane, zimne już uszka ułóż na desce do krojenia,

jedno obok drugiego i tak wstaw do zamrażalnika. Jak już się zamrożą, wtedy

wyjmij deskę i złóż je do woreczka. 

W Wigilię zamrożone uszka ułóż na Varomie. Do naczynia miksującego wlej 

1 litr wody, a na pokrywie postaw Varomę. Włącz 20 min. / temperatura

Varoma/ obr. 1

Tak odgrzane uszka podawaj z gorącym barszczem. W ten sam sposób

zawsze odgrzewam pierogi ;)

PRZEPIS NA TM:
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Z podanego przepisu wychodzi 80 uszek, 5 sztuk ma ok.: 82 kcal, 

w tym B: 3,7 g; T: 1,6 g; W: 13,9 g ŁG = 8 (niski)



Świąteczne
obiady

Z racji tego, że od kilku lat to u nas w domu obchodzimy Wigilię, a na

pierwszy i drugi dzień Świąt odwiedzamy rodzinę, to nie szykujemy nigdy

świątecznych obiadów. Poza tym, ja uwielbiam wigilijne potrawy – na które

czekam cały rok, więc wolę je jeść niż jakieś standardowe dania. Ale to ja

taka jestem, dlatego dla Ciebie postarałam się wymyśleć kilka potraw

godnych świątecznego stołu. Dodatkowo, myślę że świetnie sprawdzą się

również i w ciągu całego roku. 
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Specjalnie nie daję Ci tu przepisu na flaki, forszmak czy rosół, bo… 

po pierwsze sama za nimi nie przepadam, a po drugie to takie standardy,

które wiele osób robi na swój sposób. Ja wybieram gotowanie lżejsze i na

Święta wolałabym ciekawe, ale nieoczywiste dania. Czyli np. właśnie taką

„podrasowaną” zupę dyniową. 

ZUPA DYNIOWA



Czosnek przepuść przez praskę, cebulę pokrój w kostkę. Wrzuć na patelnię 

i podlej niewielką ilością wody. Jak zmiękną, a woda wyparuje dodaj 10 g

masła. Podduś jeszcze przez chwilę. Dodaj dynię (pokrojoną w niewielką

kostkę) i imbir (starty na tarce o grubych oczkach). Podduś na małym ogniu

przez 5 minut – stale mieszaj. Przełóż wszystko do garnka. Wlej wodę, dodaj

bulion i gotuj ok. 30 minut. Dodaj pozostałe 10 g masła, kurkumę, dopraw solą

i pieprzem do smaku. Zmiksuj blenderem na krem. 

Jeśli chcesz dodać mleczko kokosowe lub śmietankę, to dodaj po zakończeniu

miksowania zupy. Wlej i wymieszaj.

Chleb pokrój w kostkę i podpiecz na suchej patelni.

Zupę nalej w miseczki. Udekoruj kleksem z jogurtu skyr, posiekaną kolendrą

(jeśli jej nie lubisz możesz zamienić na natkę pietruszki), czarnuszką 

i grzankami. 

PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 4 porcje zupy, 1 porcja (bez mleczka i śmietanki)

ma  ok.: 215 kcal, w tym B: 8,6 g; T: 8,1 g; W: 30,4 g ŁG = 11 (średni)

SKŁADNIKI:

2 ząbki czosnku

100 g cebuli

500 g dyni (może być piżmowa lub muscat)

20 g imbiru

20 g masła

600 g wody

1 łyżka bulionu (przepis na niego znajdziesz TUTAJ)

¼ łyżeczki kurkumy

Sól i pieprz do smaku

160 g jogurtu skyr

20 g orzechów

Świeża kolendra do smaku i do ozdoby

1 łyżeczka czarnuszki

80 g chleba żytniego razowego

Opcjonalnie: 250 g mleczka kokosowego lub śmietanki 12% UHT (kremowej)

Z podanego przepisu wychodzi 4 porcje zupy, 1 porcja (z mleczkiem kokosowym)

ma  ok.: 338 kcal, w tym B: 9,8 g; T: 21,5 g; W: 32,1 g ŁG = 12 (średni)

Z podanego przepisu wychodzi 4 porcje zupy, 1 porcja (ze śmietaną 12% UHT

kremową) ma  ok.: 300 kcal, w tym B: 10,5 g; T: 15,6 g; W: 32,8 g ŁG = 12 (średni)
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https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/przepisy-na-domowe-kostki-rosolowe-pasty-bulionowe/


Do naczynia miksującego włóż czosnek i cebulę. Ustaw 5 s/ obr. 5. Dodaj 10 g

masła i podduś 2 min./ temperatura 90 stopni/ obr. 1. Dodaj pokrojoną 

w kostkę dynię i imbir. Zmiksuj 30 s / obr. 5. Zgarnij ze ścianek naczynia.

Podduś 2 min./ temperatura 90 stopni/ obr. 1. Wlej wodę, dodaj bulion i gotuj

20 min./ temperatura 100 stopni/ obr. 1. Dodaj pozostałe 10 g masła, kurkumę,

dopraw solą i pieprzem do smaku. Zmiksuj 20 s/ obr. 6 – 8.

Jeśli chcesz dodać mleczko kokosowe lub śmietankę, to dodaj po zakończeniu

miksowania zupy. Wlej i wymieszaj 10 s/ obr . 6.

Chleb pokrój w kostkę i podpiecz na suchej patelni. 

Zupę nalej w miseczki. Udekoruj kleksem z jogurtu skyr, posiekaną kolendrą

(jeśli jej nie lubisz możesz zamienić na natkę pietruszki), czarnuszką 

i grzankami.

PRZEPIS NA TM:
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Z podanego przepisu wychodzi 4 porcje zupy, 1 porcja (bez mleczka i śmietanki)

ma  ok.: 215 kcal, w tym B: 8,6 g; T: 8,1 g; W: 30,4 g ŁG = 11 (średni)

Z podanego przepisu wychodzi 4 porcje zupy, 1 porcja (z mleczkiem kokosowym)

ma  ok.: 338 kcal, w tym B: 9,8 g; T: 21,5 g; W: 32,1 g ŁG = 12 (średni)

Z podanego przepisu wychodzi 4 porcje zupy, 1 porcja (ze śmietaną 12% UHT

kremową) ma  ok.: 300 kcal, w tym B: 10,5 g; T: 15,6 g; W: 32,8 g ŁG = 12 (średni)



U nas to taka „gościnna” zupa. Pojawia się bardzo sporadycznie w domu – 

z okazji wyjątkowych spotkań. Dlatego pomyślałam o niej dla Ciebie na

święta. 

To co jest podstawą tej zupy, żeby wyszła dobra - to cebula. Przekonałam się,

że niestety ale nie z każdej wychodzi idealna. Cebula nie może być za ostra,

ani gorzka. 

ZUPA CEBULOWA
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SKŁADNIKI:

600 g cebuli

15 g masła

1 łyżeczka ksylitolu

½ łyżeczki soli

600 g wody

1 łyżka bulionu (przepis na niego znajdziesz TUTAJ)

1 liść laurowy

Pieprz do smaku

¼ łyżeczki kurkumy

DO DEKORACJI:

80 g chleba żytniego razowego

80 g jogurtu skyr

40 g sera cheedar

Garść natki pietruszki

1 łyżeczka czarnuszki

10 g słonecznika

Cebulę pokrój w piórka i podduś na patelni, delikatnie podlewaj ją wodą. Jak

będzie już miękka, poczekaj aż woda wyparuje i przetrzymaj ją chwilę, aby się

podpiekła (ale nie spaliła!). Powinna „złapać” brązowy kolor. Dodaj masło,

posyp ksylitolem i solą. Podduś na bardzo małym ogniu, aż się delikatnie

skarmelizuje – ok. 15 minut. Przełóż do garnka. Wlej wodę, dodaj bulion i liść

laurowy. Gotuj ok. 15 minut. Wyjmij liść laurowy. Lekko ją zmiksuj, ale nie na

całkowity krem. Zupa jest dobra jak są w niej wyczuwalne kawałeczki cebuli.

 

Chleb pokrój w kostkę i podpiecz na suchej patelni. 

Zupę nalej w miseczki. Udekoruj kleksem z jogurtu skyr, serem, posiekaną

natką pietruszki, czarnuszką, słonecznikiem i grzankami. 
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PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 4 porcje zupy, 1 porcja ma ok.: 195 kcal, 

w tym B: 9,0 g; T: 8,3 g; W: 24,2 g ŁG = 6 (niski)

https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/przepisy-na-domowe-kostki-rosolowe-pasty-bulionowe/


Cebulę pokrój w piórka i podduś na patelni, delikatnie podlewaj ją wodą. Jak

będzie już miękka, poczekaj aż woda wyparuje i przetrzymaj ją chwilę, aby się

podpiekła (ale nie spaliła!). Powinna „złapać” brązowy kolor. Dodaj masło,

posyp ksylitolem i solą. Podduś na bardzo małym ogniu, aż się delikatnie

skarmelizuje – ok. 15 minut. Nie da się tego zrobić w TM, niestety ale nie

wyjdzie tak dobre jak podduszenie cebuli na patelni. 

Przełóż cebulę do naczynia miksującego. Wlej wodę, dodaj bulion i liść

laurowy. Gotuj 15 min./ temperatura 100 stopni/ obr. wsteczne 2. Wyjmij liść

laurowy. Ustaw 10 s/ obr.4.

Zupa jest dobra jak są w niej wyczuwalne kawałeczki cebuli. 

Chleb pokrój w kostkę i podpiecz na suchej patelni.

Zupę nalej w miseczki. Udekoruj kleksem z jogurtu skyr, serem, posiekaną

natką pietruszki, czarnuszką, słonecznikiem i grzankami. 

PRZEPIS NA TM:
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Z podanego przepisu wychodzi 4 porcje zupy, 1 porcja ma ok.: 195 kcal, 

w tym B: 9,0 g; T: 8,3 g; W: 24,2 g ŁG = 6 (niski)



Do tego przepisu polecam Ci żółtą pastę curry, według mnie ma stanowczo

lepszy smak niż po prostu przyprawa w proszku. Ja używam od lat tej samej

przyprawy – zdjęcie jej opakowania masz na dole ebooka. Ma fajny zarówno

skład jak i smak, ale uważaj, bo jest dość ostra i wystarczy dodać jej

niewielką ilość. Skład tej mojej to: czosnek 28%, trawa cytrynowa 24%, sól

13%, szalotka 12.5%, galangal 9%, suszone papryczki chili 4%, nasiona

kolendry 3.5%, skórka z limonki kaffir 2.5%, proszek curry 1.3%, kmin 1%,

cynamon 0.4%, kurkuma 0.4%, kardamon 0.2%, gałka muszkatołowa.

PIECZONY UDZIEC Z INDYKA Z RYŻEM
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Wychodzi 10 porcji – zakładam, że kość i skóra (którą zawsze zdejmuję) waży

ok. 200 – 250 g

SKŁADNIKI:

1.2 kg udźca z indyka z kością – bez skóry

20 g oleju

100 g cebuli

2 ząbki czosnku

2 łyżki sosu sojowego

200 g ryżu basmati (brązowego)

500 g wody

1 czubata łyżeczka pasty curry

½ łyżeczki bulionu (przepis na niego znajdziesz TUTAJ)

Na patelni rozgrzej 10 g oleju i połóż udziec. Podpiecz go z dwóch stron, ma

„złapać” złoty kolor. Przełóż mięso do naczynia żaroodpornego. Na patelnię

wlej pozostałe 10 g oleju i wrzuć na niego pokrojoną w piórka cebulę 

z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Podduś na złoty kolor, a na koniec

wymieszaj z sosem sojowym. 

Do naczynia żaroodpornego wsyp ryż i włóż cebulę z patelni wraz z całym

sosem jaki powstał. Wodę wymieszaj z pastą curry i bulionem. Wlej do

naczynia żaroodpornego – wymieszaj wszystko razem. Piekarnik nagrzej na

150 stopni. Naczynie żaroodporne przykryj i wstaw na 30 minut. Po tym czasie

przemieszaj ryż, a mięso przekręć na 2 stronę. Piecz tak jeszcze 15 minut.

Potem zdejmij pokrywę i zwiększ temperaturę na 180 stopni. Piecz 30 minut.

Znów wymieszaj ryż i przekręć mięso. Piecz jeszcze 10 minut i gotowe. 

PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 10 porcji, 1 porcja ma ok.: 226 kcal,

w tym B: 20,7 g; T: 9,1 g; W: 16,9 g ŁG = 9 (niski)

https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/przepisy-na-domowe-kostki-rosolowe-pasty-bulionowe/


To danie według Leny jest przepyszne i jak to powiedziała: „prawie tak dobre

jak makaron z mlekiem”. A makaron z mlekiem w naszym domu nie ma sobie

równych :-) 

Także wiesz, może warto spróbować?

MUSZLE ZAPIEKANE Z WOŁOWINĄ
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SKŁADNIKI:

500 g mięsa wołowego na gulasz

1 łyżeczka mąki razowej orkiszowej lub razowej pszennej

20 g oleju

150 g cebuli

1 łyżeczka słodkiej papryki

1 szklanka wody

1 czubata łyżeczka bulionu (przepis na niego znajdziesz TUTAJ)

200 g makaronu w kształcie dużych muszli – do nadziewania

SOS:

750 g mleka

45 g mąki razowej orkiszowej

90 g masła

1 czubata łyżeczka gałki muszkatołowej

1 płaska łyżeczka soli

Szczypta pieprzu

Szczypta kurkumy

Mięso pokrój na małą kostkę i obtocz w mące. Na patelni rozgrzej olej i wrzuć

mięso. Przykryj pokrywką. Poczekaj, aż się podpiecze z jednej strony. Potem

zamieszaj na patelni i duś jeszcze na małym ogniu przez ok. 7 minut. Mięso

przełóż do garnka, z połową powstałego sosu. Na pozostały sos wrzuć

pokrojoną w piórka cebulę. Podlej dodatkowo niewielką ilością wody i podduś.

Jak zmięknie przerzuć wszystko do garnka z mięsem i posyp słodką papryką.

Wymieszaj. Wlej 1 szklankę wody. Dodaj bulion. Przykryj pokrywą i duś na

najmniejszym palniku, na bardzo małym ogniu do miękkości – ok. 60 minut.

Delikatnie zmiksuj blenderem. Jeśli podczas duszenia, wyparuje Ci zbyt dużo

sosu, to przed miksowaniem dolej trochę wody, tak aby gulasz dobrze się

zmiksował. 

Testowaliśmy ten przepis w kilku wersjach i nam stanowczo bardziej pasuje

jak są wyczuwalne kawałki mięsa, a nie jak jest jednolita masa. Ty możesz

wybrać wersję dla siebie. Jeśli stwierdzisz, że chcesz mieć gładką masę, to

zmiksuj ją mocniej.

PRZEPIS:

https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/przepisy-na-domowe-kostki-rosolowe-pasty-bulionowe/


Gotowy gulasz włóż w muszle. 

Sprawdź jakie muszle kupiłaś. Niektóre makarony nie wymagają gotowania

przed pieczeniem, ale spotkałam się z takimi, które miały w zaleceniach

wrzucenie go na kilka minut na wrzątek, a dopiero potem zapiekanie. 

Muszle z gulaszem układaj w formie do zapiekania (spód formy posmaruj

wcześniej kilkoma łyżkami zrobionego sosu). Forma nie powinna być zbyt

duża, ponieważ muszle, aby dobrze się upiekły, powinny być w całości zalane

sosem. 

SOS:

Wszystkie składniki na sos włóż do garnka i podgrzewaj na małym gazie –
stale mieszaj – najlepiej trzepaczką, tak aby sos Ci się nie przypalił i żeby nie

zrobiły Ci się grudki. Podgrzewaj go do momentu, aż stworzy Ci się jednolita

masa, a sos zacznie gęstnieć. 

Kilka łyżek gotowego sosu wylej na spód naczynia żaroodpornego. Połóż

muszle i zalej je pozostałym sosem.  Koniecznie przykryj naczynie.  Wstaw do

nagrzanego piekarnika  na 150 stopni i piecz przez 40 minut. Potem zwiększ

temperaturę na 180 stopni i piecz jeszcze ok. 15 min. Sprawdź czy muszle są

odpowiednio miękkie.  Najlepiej smakują od razu po upieczeniu.
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Z podanego przepisu wychodzi 6 porcji, 1 porcja ma ok.: 463 kcal, 

w tym B: 28,7 g; T: 21 g; W: 41,4 g ŁG= 18 (średni) 



Mięso pokrój na małą kostkę i obtocz w mące. Na patelni rozgrzej olej i wrzuć

mięso. Przykryj pokrywką i poczekaj, aż się podpiecze z jednej strony. Potem

zamieszaj na patelni i duś jeszcze na małym ogniu przez ok. 7 minut. Mięso

przełóż do garnka, z połową powstałego sosu. Na pozostały sos wrzuć

pokrojoną w piórka cebulę. Podlej dodatkowo niewielką ilością wody i podduś.

Jak zmięknie przerzuć wszystko do garnka z mięsem i posyp słodką papryką.

Wymieszaj. Wlej 1 szklankę wody. Dodaj bulion. Przykryj pokrywą i duś na

bardzo małym ogniu do miękkości – ok. 60 minut. Według mnie tego etapu nie

da się zrobić w Thermomixie – ponieważ mięso nie wychodzi takie jak

powinno. Przerzuć do naczynia miksującego i ustaw 10 s/ obr. 5 Jeśli zbyt dużo

sosu Ci wyparuje, to przed miksowaniem dolej trochę wody, tak aby gulasz

dobrze się zmiksował. 

Testowaliśmy ten przepis w kilku wersjach i nam stanowczo bardziej pasuje

jak są wyczuwalne kawałki mięsa, a nie jak jest jednolita masa. Ty możesz

wybrać wersję dla siebie. Jeśli stwierdzisz, że chcesz mieć gładką masę, to

ustaw obr. 6 podczas miksowania. 

Gotowy gulasz włóż w muszle. 

Sprawdź jakie muszle kupiłaś. Niektóre makarony nie wymagają gotowania

przed pieczeniem, ale spotkałam się z takimi, które miały w zaleceniach

wrzucenie go na kilka minut na wrzątek, a dopiero potem zapiekanie. 

Muszle z gulaszem układaj w formie do zapiekania (spód formy posmaruj

wcześniej kilkoma łyżkami zrobionego sosu). Forma nie powinna być zbyt

duża, ponieważ muszle, aby dobrze się upiekły, powinny być w całości zalane

sosem.

SOS:

Wszystkie składniki na sos włóż do naczynia miksującego i ustaw  8 min./

temperatura 90 stopni/ obr. 4.

Kilka łyżek gotowego sosu wylej na spód naczynia żaroodpornego. Połóż

muszle i zalej je pozostałym sosem. Koniecznie przykryj naczynie. Wstaw do

nagrzanego piekarnika na 150 stopni i piecz przez 40 minut. Potem zwiększ

temperaturę na 180 stopni i piecz jeszcze ok. 15 min. Sprawdź czy muszle są

odpowiednio miękkie. Najlepiej smakują od razu po upieczeniu.

PRZEPIS NA TM:
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Z podanego przepisu wychodzi 6 porcji, 1 porcja ma ok.:  463 kcal, 

w tym B: 28,7 g; T: 21 g; W: 41,4 g ŁG= 18 (średni)



Jestem fanką raczej prostych i szybkich dań. Jednak czasami warto

poświęcić trochę więcej czasu, żeby było na talerzu bardziej odświętnie. Ten

przepis możesz zrobić na kilka sposobów wykorzystując te same składniki.

Najbardziej świąteczny wygląd tego obiadu to według mnie właśnie forma

rolady, którą opisałam Ci poniżej.

Możesz też zrobić to danie również w formie pojedynczych roladek. Podziel

wtedy mięso na plastry, rozbij tłuczkiem. Na każdy kawałek połóż farsz 

i zawiń. Żeby dobrze się trzymały każdą roladę zepnij wykałaczką. Gotowe. 

Trzeci sposób – najszybszy w wykonaniu, więc może przyda Ci się na co dzień

do tworzenia obiadu. Plastry schabu rozbij na kotlety, natrzyj przyprawami –
upiecz. A na koniec na każdy kotlet połóż farsz z pieczarek, cebuli 

i pomidorów. Przykryj plastrem sera i wstaw do zapieczenia jeszcze na kilka

minut. Gotowe. 

Jak widzisz z tych samych składników, możemy mieć wizualnie zupełnie inne

obiady.

Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten pomysł i zainspiruje Cię do ułatwiania

sobie życia w kuchni ;)

ROLADA SCHABOWA Z PIECZARKAMI, SEREM 

I SUSZONYMI POMIDORAMI
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SKŁADNIKI:

1200 g schabu (w 1 kawałku)

1 ½ łyżeczki soli

½ łyżeczki pieprzu

2 płaskie łyżeczki słodkiej papryki

3 ząbki czosnku

160 g wody

FARSZ:

150 g cebuli

300 g pieczarek

80 g suszonych pomidorów

100 g sera cheedar

SOS:

Sos po pieczeniu mięsa

140 g wody

10 g mąki razowej orkiszowej

Szczypta kurkumy

Szczypta pieprzu

30 ml śmietanki 12% UHT
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Przygotuj sobie bardzo ostry nóż. Mięso rozetnij wzdłuż, dokładnie w połowie

- ALE NIE ROZCINAJ GO DO KOŃCA. Rozłóż je „jak książkę”. I ponownie

każdą stronę rozetnij znów w połowie – ale nie do końca. Dzięki takiemu

porozcinaniu mięsa, otrzymasz duży płat schabu. Rozbij go z dwóch stron –
dość cienko (ale tak, abyś go nie przerwała). Natrzyj go solą, pieprzem,

papryką i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Odłóż najlepiej na całą noc

do lodówki. 

Cebulę pokrój w bardzo drobną kosteczkę, tak samo pieczarki i suszone

pomidory. Pieczarki wrzuć na patelnię i podduś do momentu, aż wyparuje 

z nich woda. Przełóż je do miski. Na patelnię wrzuć cebulę i delikatnie podlej

wodą. Podduś do momentu, aż zmięknie. Przełóż ją do miski z pieczarkami.

Dodaj suszone pomidory i starty na tarce (o grubych oczkach) ser. Dodaj sól 

i pieprz, wszystko razem wymieszaj. Rozłóż farsz równomiernie na całym

mięsie. I zawiń mocno w rulon. Zwiąż go sznurkiem do mięsa. 

Włóż do naczynia żaroodpornego, wlej 160 g wody i przykryj. Wstaw do

nagrzanego piekarnika na 200 stopni i piecz przez 30 minut. Potem zmniejsz

temperaturę na 170 stopni i piecz kolejne 30 minut. Następnie odkryj mięso 

i już bez przykrycia piecz 15 minut. 

Cały sos powstały w naczyniu żaroodpornym przelej na patelnię. Mąkę

rozmieszaj dokładnie w 140 g zimnej wody – tak aby nie było grudek i wlej na

patelnię do sosu po pieczeniu schabu. Dodaj kurkumę, pieprz i podgrzewaj

stale mieszając, do momentu, aż zacznie gęstnieć. Dodaj śmietankę, podgrzej

jeszcze chwilę i gotowe. 
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Z podanego przepisu wychodzi 12 porcji rolady, 1 porcja ma  ok.: 185 kcal, 

w tym B: 26,5 g; T: 7,6 g; W: 3,7 g ŁG = 2 (niski)

PRZEPIS:



Sylwestrowo
Tutaj podam Ci trzy łatwe przepisy, na proste dania ale w innym wykonaniu.

Jestem zdania, że jemy oczami, dlatego przyjemnie jest jak na talerzu ładnie

wygląda nasz posiłek, a stół zaskakuje nie tylko smakami ale i wyglądem. Te

trzy poniższe przepisy możesz wykorzystać na sylwestrowy wieczór, albo

podczas innych domowych imprez. Jednak koniecznie zwróć uwagę na porcje

jakie Ci zbilansowałam. 

Z racji tego, że są to przepisy mączne, zalecana porcja (aby utrzymać

odpowiedni ładunek glikemiczny), nie powinna być zbyt duża. Do tego

oczywiście fajnie jak zrobisz sałatę ze świeżymi warzywami i sosem vinegret.



PIZZOWE SZASZŁYKI
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Coś innego wizualnie, jednak jeśli chodzi o składniki to po prostu tradycyjna

pizza. Kiedy masz ochotę zaskoczyć gości, to ten przepis sprawdzi się

idealnie. 



CIASTO:

12 g świeżych drożdży

90 g ciepłej wody

20 g oleju

180 g mąki razowej orkiszowej

½ łyżeczki soli

Wszystkie składniki na ciasto wymieszaj ze sobą i zagnieć w kulę.

Jeśli masz Thermomix to: do naczynia miksującego włóż wszystkie składniki

na ciasto i ustaw 2 min./ interwał. Ciasto wyjmij, zagnieć kulę.

Gotowe ciasto odstaw w ciepłe miejsce na 30 minut. Powinno zwiększyć swoją

objętość. Podziel je na 4 części. Każdą rozwałkuj na długi prostokąt 

ok. 26 cm x 6 cm. Każdy posmaruj 1 łyżeczką koncentratu i posyp oregano.

Połóż plasterki sera. Kiełbasę pokrój w dłuższe kawałki, tak samo paprykę.

Cebulę i pieczarki w plastry. 

Ciasto, po nabiciu na patyk, ma być złożone w harmonijkę. Zacznij od nabicia

kawałka ciasta, potem kiełbasę i paprykę, zawiń ciasto i nabij na patyk.

Potem cebulę i pieczarki, znów zawiń ciasto i nabij, później oliwkę i powtarzaj

te czynności. 

To samo zrób z kolejnymi kawałkami ciasta.

 

Jeśli chcesz zobaczyć jak powinno wyglądać tworzenie tych szaszłyków, to

zapraszam Cię na mój instagram. Tam udostępniłam dla Ciebie reels, na

którym dokładnie to pokazuję. Mam nadzieję, że będzie pomocny. 

Gotowe pizzowe szaszłyki, połóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

Wstaw do nagrzanego piekarnika na 200 stopni. Piecz przez ok. 15 – 18 minut.

 

Możesz je zjeść z sosem żurawinowo – czosnkowym. Przepis na niego masz na

stronie 68.
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PRZEPIS:

Z podanego przepisu wychodzi 4 szaszłyki, 1 szaszłyk ma ok.: 332 kcal, 

w tym B: 16,2 g; T: 14,5 g; W: 37,3 g ŁG = 19 (średni)

Sugerowana porcja, to pół szaszłyka, czyli ok. 166 kcal, 

w tym B: 8,1 g; T: 7,3  g; W: 18,6 g ŁG = 10 (niski)

NADZIENIE do wszystkich 4 szaszłyków:

4 łyżeczki koncentratu

1 łyżeczka oregano

40 g sera żółtego np. edamski

100 g kiełbasy śląskiej

60 g papryki

100 g cebuli

50 g pieczarek

12 sztuk oliwek



Ten przepis gwarantuje Ci, że wygeneruje pytania „ojejku, a co to za danie”. 

U mnie tak było. To po prostu pizza, ale zrobiona w inny sposób niż

tradycyjnie. To forma tortu dla fanów pizzy. 

Niby popularne danie, a jednak forma podania zmienia je na coś

wyjątkowego. Pamiętaj o kontrolowaniu zjedzonej ilości ;) 

PIZZA „TORT”
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Drożdże rozpuść w wodzie. Wymieszaj je z mąką i pozostałymi składnikami

na ciasto. Dokładnie zagnieć ciasto – powinno odchodzić Ci od ręki. Przełóż do

miski, koniecznie przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 1 godzinę. 

Kiełbasę pokrój w plasterki i wrzuć na patelnię, aby się podpiekła. Odstaw do

ostudzenia. 

Pieczarki pokrój w plasterki, cebulę w piórka. Wrzuć na patelnię, poczekaj aż

woda z nich odparuje. Posyp solą do smaku. Odstaw do ostudzenia. 

Ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. 

Cebulę pokrój w kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę. Na patelni rozgrzej

olej i wrzuć cebulę z czosnkiem, chwilę podpiecz. Dodaj pomidory (bez soku) 

i przyprawy. Zmiksuj sos blenderem. 

PRZEPIS:

CIASTO:

30 g drożdży

230 g ciepłej wody

30 g oleju

400 g mąki razowej orkiszowej

1 łyżeczka soli

SOS:

60 g cebuli

4 ząbki czosnku

10 g oleju

250 g pomidorów z puszki w całości (DODAJ TYLKO CAŁE pomidory – bez

soku)

1 łyżeczka oregano

1 łyżeczka soli

¼ łyżeczki pieprzu

¼ łyżeczki kurkumy

FARSZ:

250 g pieczarek

100 g sera żółtego np. edamski

300 g kiełbasy śląskiej

150 g cebuli

150 g papryki

50 g oliwek (jeśli nie lubisz to możesz pominąć)
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Ciasto podziel na 4 części. Spód tortownicy o średnicy 26 cm, wyłóż papierem

do pieczenia. Drugi papier wytnij dokładnie na wielkość spodu tortownicy 

i na tym papierze rozwałkuj 1 część ciasta. Przełóż ciasto na spód tortownicy.

Posmaruj . Na to połóż podpieczoną kiełbasę i rozsyp garść sera żółtego po

kiełbasie. 

Drugą część ciasta rozwałkuj na wyciętym papierze do pieczenia. Połóż na

kiełbasę z serem. Posmaruj znów sosem (¼ części powstałego sosu, ok. 4 – 5

łyżek). Wyłóż podduszone pieczarki z cebulką i posyp garścią sera żółtego. 

Trzecią część ciasta rozwałkuj na wyciętym papierze do pieczenia. Połóż na

pieczarkach. Posmaruj sosem (¼ części powstałego sosu, ok. 4 – 5 łyżek), połóż

paprykę, oliwki i posyp garścią sera żółtego. 

Ostatni kawałek ciasta rozwałkuj, na wyciętym papierze do pieczenia i włóż

do tortownicy. Posmaruj pozostałym sosem. 

Wstaw do nagrzanego piekarnika na 190 stopni. Piecz przez 25 minut. Posyp

pozostałym serem i piecz jeszcze 20 minut. Potem przestaw ustawienia

piekarnika tylko na dół i piecz jeszcze 5 minut. 

Wyjmij i odstaw na 10 minut. Następnie krój jak tort. 
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Z podanego przepisu wychodzi 16 porcji pizzy, każda z nich ma ok.: 194 kcal, 

w tym B: 10,0 g; T: 8,8 g; W: 20,4 g ŁG = 11 (średni)

 



Do naczynia miksującego włóż wszystkie składniki na ciasto. Ustaw 2 min./

interwał. Przełóż do miski, koniecznie przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe

miejsce na 1 godzinę.

Kiełbasę pokrój w plasterki i wrzuć na patelnię, aby się podpiekła. Odstaw do

ostudzenia.

Pieczarki pokrój w plasterki, cebulę w piórka. Wrzuć na patelnię, poczekaj aż

woda z nich odparuje. Posyp solą do smaku. Odstaw do ostudzenia. 

Do naczynia miksującego włóż ser żółty – pokrojony w kostkę. Ustaw 3 s/ obr.

5. Przełóż do miski. Do naczynia miksującego włóż pokrojoną cebulę 

i czosnek, ustaw 5 s/ obr.5. Zgarnij ze ścianek naczynia miksującego. Wlej

olej i podduś 2 min./ 100 stopni/ obr. 1. Dodaj pomidory i przyprawy.

Wymieszaj 20 s/ obr. 5.

Ciasto podziel na 4 części. Spód tortownicy o średnicy 26 cm, wyłóż papierem

do pieczenia. Drugi papier wytnij dokładnie na wielkość spodu tortownicy 

i na tym papierze rozwałkuj 1 część ciasta. Przełóż ciasto na spód tortownicy.

Posmaruj ¼ części powstałego sosu (ok. 4 – 5 łyżek). Na to połóż podpieczoną

kiełbasę i garść sera żółtego rozsyp po kiełbasie. 

Drugą część ciasta rozwałkuj na wyciętym papierze do pieczenia. Połóż na

kiełbasę z serem. Posmaruj znów sosem  (¼ części powstałego sosu, ok. 4 – 5

łyżek). Wyłóż podduszone pieczarki z cebulką i posyp garścią sera żółtego.

Trzecią część ciasta rozwałkuj na wyciętym papierze do pieczenia. Połóż na

pieczarkach. Posmaruj sosem  (¼ części powstałego sosu, ok. 4 – 5 łyżek),

połóż paprykę, oliwki i posyp garścią sera żółtego. Ostatni kawałek ciasta

rozwałkuj, na wyciętym papierze do pieczenia i włóż do tortownicy. Posmaruj

pozostałym sosem.

Wstaw do nagrzanego piekarnika na 190 stopni. Piecz przez 25 minut. Posyp

pozostałym serem i piecz jeszcze 20 minut. Potem przestaw ustawienia

piekarnika tylko na dół i piecz jeszcze 5 minut. 

Wyjmij i odstaw na 10 minut. Następnie krój jak tort. 
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Z podanego przepisu wychodzi 16 porcji pizzy, każda z nich ma ok.: 194 kcal, 

w tym B: 10,0 g; T: 8,8 g; W: 20,4 g ŁG = 11 (średni)

 

PRZEPIS NA TM:



QUESADILLA GRYCZANA
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Kaszę zalej wodą (ok. 350  g) i odstaw na ok. 8 - 10 godzin. Potem odlej wodę, 

a kaszę przepłucz. Wlej świeżą wodę (130 g), olej i dodaj sól. Zmiksuj na

gładką masę. 

Jeśli masz Thermomix, opłukaną kaszę po moczeniu przełóż do naczynia

miksującego. Wlej wodę, olej i dodaj sól. Zmiksuj 30 s/ obr. 8

Ilość dodanej wody, zależy od tego jak mocno odlejesz tę wcześniejszą 

z moczenia. Ciasto ma mieć konsystencję gęstej masy naleśnikowej. Jeśli

będziesz potrzebować dodać do niego więcej wody, to stopniowo ją dolewaj,

stale sprawdzając konsystencję. Ciasto nie powinno być zbyt rzadkie. Usmaż

naleśniki. Mnie wyszło 4 sztuki. 

UWAGA, do tych naleśników powinnaś mieć dobrą patelnię. Powłoka

teflonowa nie może być uszkodzona, bo wtedy będzie Ci przywierać ciasto do

spodu. Przed nalaniem masy każdego kolejnego naleśnika – posmaruj

patelnię kropelką oleju. Rozsmaruj pędzelkiem na całej powierzchni.

CIASTO:

140 g kaszy gryczanej niepalonej

70 g wody

10 g oleju

¼ łyżeczki soli

FARSZ na wszystkie naleśniki:

150 g pieczarek

100 g cebuli

50 g ogórka konserwowanego

100 g czerwonej fasoli – z puszki

100 g sera żółtego np. edamski

PRZEPIS:

Według mnie w tym daniu nie czuć kaszy gryczanej, więc nawet jak ktoś za

nią nie przepada, to ta quesadilla powinna mu posmakować. Łatwe danie, ale

w ciekawej formie podania. Testowałam ją na kilku moich gościach i każdy

zjadał z apetytem. Zostawiam Ci ten przepis, jako pomysł na nie codzienną

kolację w ciągu roku lub fajna przekąskę na imprezę. 



Naleśnik z jednej strony musi być dobrze podpieczony. Dopiero wtedy,

podważ go i przerzuć na drugą stronę. 

Pieczarki i cebulę pokrój w kostkę. Posól i podduś na patelni, podlewając

minimalnie wodą. 

Ser i ogórek pokrój w paski. Fasolę odsącz z zalewy i przepłucz pod bieżącą

wodą.

 

Na gotowy naleśnik połóż pieczarki z cebulką, ogórka, czerwoną fasolę i ser.

Złóż naleśnik na pół i włóż do elektrycznego grilla lub na patelnię. Przykryj

pokrywą i poczekaj, aż się podpiecze. Przerzuć jeszcze na 2 stronę i gotowe.

Krój w trójkąty. Z jednego naleśnika wychodzą 3 trójkąty – jak na zdjęciu. 
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Z podanego przepisu wychodzi 4 quesadille, każda pokrojona na 3 trójkąty, 

1 trójkąt ma ok.: 90 kcal, w tym B: 4,9 g; T: 3,3 g; W: 11,2 g ŁG = 4



Dodatki



Ilość dodanego chrzanu zależy od jego mocy. Najlepiej jak zrobisz sos o mocy,

która będzie Tobie odpowiadać. 

SOS CHRZANOWY
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SKŁADNIKI:

80 g serka naturalnego Bieluch

20 g tartego chrzanu

MUS ŻURAWINOWY

SKŁADNIKI:

200 g świeżej żurawiny

100 ml wody

4 czubate łyżki erytrytolu

Owoce żurawiny włóż do zamrażalnika min. na 1 dzień. Wyjmij, odstaw do

rozmrożenia. Umyj i wrzuć do garnka. Podlej wodą i poczekaj, aż zaczną się

rozpadać. Wtedy dodaj erytrytol i stale mieszaj, do momentu, aż zaczną

gęstnieć. 

Żurawina jest niesamowicie kwaśna, dlatego ilość dodanego erytrytolu musi

być dość duża. Jak dla mnie te 4 łyżki na taką ilość owoców są odpowiednie.

Jednak jeśli Ty jesteś przyzwyczajona do znacznie słodszych smaków, dodaj

jeszcze jedną łyżkę.

Taki mus możesz wykorzystać do poniższego sosu – na wytrawnie lub możesz

zrobić z nim deser. Dokładny przepis masz w Świątecznym Ebooku 

w pierwszej jego części z 2020 r. 

Z podanego przepisu wychodzi 10 porcji sosu, 1 porcja ma ok.: 12 kcal, 

w tym B: 0,8 g; T: 0,7 g; W: 0,6 g 

 

SOS ŻURAWINOWO - CZOSNKOWY

SKŁADNIKI:

1 duży ząbek czosnku, albo 2 małe – zależy od ich mocy

50 g gotowego musu z żurawiny – z przepisu powyżej

100 g jogurtu greckiego

½ łyżeczki erytrytolu

Sól i pieprz do smaku

Czosnek przepuść przez praskę. Wymieszaj ze wszystkimi składnikami 

w miseczce. Gotowe. 

Z podanego przepisu wychodzi 5 porcji musu, 1 porcja ma ok.: 18 kcal, 

w tym B: 0,2 g; T: 0 g; W: 12,9 g

Z podanego przepisu wychodzi 10 porcji sosu, 1 porcja ma ok.: 14,5 kcal, 

w tym B: 0,4 g; T: 1 g; W: 1,8 g ŁG = 0,5
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SKŁADNIKI:

1 torebka czarnej herbaty 

   lub earl grey

7 goździków

3 cm korzenia imbiru

Szczypta kurkumy

Odrobina pieprzu

¼ łyżeczki cynamonu

1 anyż

Gałązka świeżego rozmarynu

¼ jabłka pokrojonego i plasterki

Plaster cytryny

Plaster pomarańczy

Opcjonalnie łyżeczka erytrytolu

HERBATA ZIMOWA

Wymyśliłam ten przepis, żeby uatrakcyjnić Ci czarną herbatę, ale żebyś nie

dodawała do niej miodu i soku – który jest powszechny w takich zimowych

naparach, ale niestety też bardzo słodki. Pamiętaj, że dodatek łyżki miodu –
to dodatek kalorii i cukrów prostych do twojej diety. Tak samo popularne

słodkie syropy np. malinowe, imbirowe – to tak naprawdę mnóstwo cukru 

i syropu glukozowego. Z takimi dodatkami herbata może mieć kilkadziesiąt

kcal. Ja stworzyłam dla Ciebie aromatyczną herbatę, jedynie na bazie

dodatku przypraw. Dzięki temu wykorzystujemy ich właściwości

przeciwzapalne, uatrakcyjniamy sobie napój, ale nie zwiększając przy tym

jego kaloryczności. 

Do kubka włóż herbatę (oczywiście jeśli pijesz liściastą to super, wtedy wsyp

do zaparzacza 1 łyżeczkę). Dodaj goździki, imbir (pokrojony w plasterki lub

starty na tarce), kurkumę, pieprz, cynamon i anyż. Całość zalej wrzątkiem. 

Po 5 minutach wyjmij torebkę herbaty (lub zaparzacz z liśćmi herbaty). 

Do kubka wrzuć plasterki jabłka, gałązkę rozmarynu, plasterki cytryny 

i pomarańczy. Opcjonalnie erytrytol. 

Smacznego :-)
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LIDL

BIEDRONKA

ROSSMANN

INNE SKLEPY

W tym ebooku wpisałam Ci kilka konkretnych produktów z kilku sklepów,

dla ułatwienia ich znalezienia, poniżej podaję Ci ich etykiety.



DIETETYCZNY EBOOK - WSTĘP

A teraz podaję Ci przykłady bilansu kilku, wybranych, powyższych dań 

w diecie. Starałam się je zbilansować na takich samych zasadach jak

posiłki w dietetycznych ebookach z niskim IG. Dzięki temu, po świętach

będziesz mogła lepiej kontrolować porcje pozostałych - jeszcze ze

świątecznego stołu dań.

Jeśli kiedyś znów będziesz miała ochotę zrobić jakieś danie z tego ebooka,

to również będziesz wiedziała w jakiej ilości je zjeść, aby było odpowiednie

do Twojego zapotrzebowania. 

Oczywiście tak jak to jest w dietetycznych ebookach, dania pomiędzy

kolejnymi edycjami możesz ze sobą łączyć. Możesz do nich również  dodać

właśnie te poniższe propozycje.

Chociaż zestawienie tych posiłków nie jest tak idealnie idealne jak 

w dietetycznych ebookach, bo to jednak dania świąteczne i trochę

różniące się od tych naszych codziennych. Mam nadzieję, że mnie

rozumiesz i wiesz, że to podpowiedzi ode mnie na posiłki od święta - nie na

co dzień.  

Skoro święta mają swoje świąteczne prawa, to chciałam w tym ebooku

skupić się na tym, żeby pokazać Ci jakie porcje ciasta czy jaka ilość

kruchych ciasteczek jest odpowiednia przy wybranej przez Ciebie

kaloryczności. 

Dzięki temu mam nadzieję, że nie „popłyniesz” bardzo 

z kalorycznością – szczególnie podczas dojadania po świętach ;)

Rozkład kalorii i makroskładników w ciągu dnia, wychodzi mniej więcej

na takim poziomie:

Dokładnie takie samo zestawienie jest w poszczególnych posiłkach.

W dietetycznych ebookach zakres tolerancji jest zawsze +/- 4%. 

Tutaj jest ok. 6% ;)

42% węglowodanów

23% białka

35 % tłuszczy

A ładunek glikemiczny jest niski lub średni.
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Pamiętaj też o tym, że śniadania mają taki sam bilans i kaloryczność jak

obiady, a drugie śniadania są zbilansowane tak samo jak kolacje, dzięki

temu możesz dania wymieniać pomiędzy sobą:

W związku z tym jeśli masz dietetyczne ebooki z niskim IG, śmiało możesz

poniższe propozycje dań dodać do swojego zbioru ebooków i dzięki temu

mieć poszerzoną różnorodność dań.

Różnica jest w zapisie tych posiłków. W dietetycznych ebookach masz

zawsze podany przepis i gramaturę przy każdym daniu. Tutaj z racji tego,

że komponowałam Ci wyjątkowe dni świąteczne i posiłki ze świątecznego

stołu, to aby łatwiej było Ci dopasować ich ilość, pisałam po prostu porcje

gotowych dań (z powyższych przepisów) jakie powinnaś zjeść, aby

zachować kaloryczność i makroskładniki w diecie.

śniadanie = obiad

II śniadanie = kolacja

Mam nadzieję, że wybierzesz kilka dań, żeby zagościły na Twoim

świątecznym stole. Jeśli tak, to bardzo Cię proszę zrób zdjęcie i prześlij

mi, albo oznacz mnie na swoich mediach społecznościowych. To dla mnie

olbrzymia radość i wyróżnienie, oglądać moje przepisy w Twoim

wykonaniu :-).

Liczę na to, że jeśli zdecydujesz się na przygotowanie świąt razem ze mną,

to pyszności z przepisów posmakują zarówno Tobie jak i Twoim bliskim, 

a bilans dań, który dla Ciebie stworzyłam pomoże Ci  w zdrowszym 

i radosnym przetrwaniu całego grudnia na diecie, ale nie odczuwając

diety.

To co, gotujemy razem? Wybieraj pierwszy przepis, który przetestujesz.

Niech ten czas będzie smaczny, nastrojowy i pachnący!
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DIETETYCZNY EBOOK

POSIŁKI NA 2100 KCAL

ŚNIADANIE 1

Chleb razowy – 50 g

Szynka z indyka – 60 g

Serek „Twój smak” – 30 g

Papryka – 100 g

Ogórek kiszony – 100 g

Sałata – 30 g

Kiełki – 10 g 

Seromakowiec „tort” – 1 porcja z 20

Zjedz kanapkę z szynką i warzywami. Dodatkowo seromakowiec. 

ŚNIADANIE 2

Śledzie po tatarsku - 2 ½ porcji z 20

Chleb razowy – 60 g

Jogurt skyr – 100 g

Ciasto razowe jabłkowo – cynamonowe – 1 ½ porcji z 25

Jabłko – 120 g

Śledzie wymieszaj ze skyrem. Zjedz z chlebem. Dodatkowo ciasto i jabłko.

ŚNIADANIE 3

Chleb razowy – 30 g 

Szynka (wędlina) – 45 g

Ser żółty np. edamski – 30 g 

Papryka – 100 g 

Kiełki – 10 g 

Drożdżowy wieniec cynamonowy – 1 ½ porcji z 10

Jogurt skyr – 150 g 

Zjedz kanapkę lub zrób z niej tost. Dodatkowo zjedz wieniec ze skyrem. 

ŚNIADANIE 4

Chleb razowy – 55 g

Jajka – 2 sztuki

Szynka z indyka – 65 g

Ogórek kiszony – 150 g

Papryka – 100 g

Kruchy rogalik z makiem – 1 ½ sztuki z 32

Jabłko – 140 g

Jajka ugotuj na twardo lub na miękko – jak wolisz. Zjedz z chlebem, 

szynką i warzywami. Do tego rogalik i jabłko. 
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DRUGIE ŚNIADANIE 1

Piernikosernik – 1 ½ porcji z 16

Mandarynka – 100 g

Jogurt skyr – 100 g

Kawa z mlekiem (50 ml ) mleka 2% lub napoju roślinnego

Ciasto zjedz z mandarynką zmieszaną ze skyrem. Do tego kawa z mlekiem. 

DRUGIE ŚNIADANIE 2

Zupa dyniowa bez mleczka i śmietany – 1 porcja z 4

Piernikosernik – 1 porcja z 16

Jogurt skyr – 50 g

Do zupy dodatkowo (oprócz tego co w ogólnym przepisie), dodaj 50 g skyr. 

DRUGIE ŚNIADANIE 3

Ciasto razowe jabłkowo-cynamonowe – 2 porcje z 25

Jogurt skyr – 150 g

Migdały – 10 g

Jabłko – 140 g 

Kawa z mlekiem (50 ml ) mleka 2% lub napoju roślinnego

Skyr wymieszaj z migdałami i jabłkiem. Zjedz z ciastem. Możesz też jabłko zjeść

oddzielnie. Do tego kawa z mlekiem. 

DRUGIE ŚNIADANIE 4

Quesadilla – 3 trójkąty, czyli 1 cały naleśnik

Jogurt grecki – 40 g 

Jogurt skyr – 40 g

Ząbek czosnku – 1 sztuka

Rukola – 30 g

Papryka – 100 g

Rzodkiewka – 100 g

Jogurt grecki wymieszaj ze skyrem i przeciśniętym przez praskę czosnkiem.

Powstałym sosem polej warzywa. Zjedz z quesadillą.

OBIAD 1

Muszle zapiekane z wołowiną – 1 porcja z 6

Rukola – 30 g

Pomidor koktajlowy – 100 g

Papryka – 100 g

Rzodkiewka – 100 g

Musztarda – 10 g

Jogurt naturalny 2 % - 100 g 

Musztardę (najlepiej pasuje francuska) wymieszaj z oliwą. Do smaku możesz

dodać przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, sok z cytryny, ocet jabłkowy lub

przyprawę toskańską. Powstałym sosem polej warzywa. Zjedz z muszlami.
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OBIAD 3

Rolada schabowa – 1 ½ porcji z 12

Kasza jęczmienna, pęczak – 55 g (przed ugotowaniem)

Kapusta pekińska – 50 g

Marchew – 50 g 

Papryka – 30 g

Jabłko – 50 g

Jogurt naturalny 2% - 100 g 

Jogurt grecki – 30 g 

Musztarda – 10 g

Kapustę poszatkuj, dodaj do niej starte na tarce jabłko i marchewkę. Wymieszaj

z pokrojoną w kostkę papryką. Olej wymieszaj z musztardą. Możesz dodać do

smaku czosnek lub przyprawę toskańską. Polej tym surówkę. Kaszę ugotuj. Zjedz

z roladą i surówką.

OBIAD 4

Zupa dyniowa bez mleczka i śmietany – 1 porcja z 4

Rolada schabowa – 1 porcja z 12

Kasza jęczmienna, pęczak – 35 g (przed ugotowaniem)

Kapusta kiszona – 50 g 

Jabłko – 40 g

Marchew – 40 g

Oliwa z oliwek (lub olej lniany) – 7 g

Zjedz zupę, a jako 2 danie roladę z kaszą i surówką. Kaszę ugotuj. Kapustę

posiekaj. Dodaj do niej starte na tarce jabłko, marchewkę i oliwę. Wymieszaj.
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OBIAD 2

Zupa cebulowa – 1 z 4 porcji

Pieczony udziec z ryżem – 1 ½ porcji z 10

Cukinia – 100 g

Pomidor – 100 g

Jabłko – 50 g 

Jogurt naturalny 2% - 50 g

Cukinię (surową) i jabłko zetrzyj na tarce. Dodaj pokrojone w drobną kostkę

pomidory. Wymieszaj z jogurtem i dopraw do smaku pieprzem, solą. Możesz też

dać kilka kropel soku z cytryny lub octu jabłkowego (opcjonalnie). Tak powstałą

surówkę zjedz z pieczonym udźcem z ryżem. Dodatkowo zupę cebulową. 



KOLACJA 1

Zupa cebulowa – 1 porcja z 4

Chleb razowy – 40 g

Serek „Twój smak” – 35 g

Szynka z indyka – 50 g

Ogórek kiszony – 100 g

Zjedz zupę i kanapkę z serkiem, szynką i ogórkiem.

KOLACJA 2

A’la piernik z dyni - 1 porcja z 20

Jogurt skyr – 150 g

Orzechy włoskie – 13 g

Mandarynki – 120 g

KOLACJA 3

Pizza „tort” – 1 porcja z 16

Sałata lodowa – 50 g

Papryka – 100 g

Ogórek – 100 g

Jogurt skyr – 50 g 

Czosnek – 1 ząbek

Kruchy rogalik z makiem – 1 sztuka z 32

Pizzę zjedz z sałatką: sałatę wymieszaj z pokrojoną w kostkę papryką i ogórkiem.

Skyr wymieszaj z przepuszczonym przez praskę czosnkiem. Dodaj do sałaty 

i gotowe. Dodatkowo zjedz rogalik z makiem. 

KOLACJA 4

Pizzowe szaszłyki – ½ porcji z 1 szaszłyka

Kruchy rogalik z makiem – 1 sztuka z 32

Jogurt skyr – 60 g 

Czosnek – 1 ząbek

Pomidorki koktajlowe – 100 g 

Papryka – 100 g

Rukola – 30 g 

Kiełki – 10 g

Pizzowy szaszłyk zjedz z warzywami i skyrem zmieszanym z przepuszczonym

przez praskę czosnkiem. Dodatkowo zjedz rogalik. 

76



Poznaj
 moje

produkty



Dietetyczne Ebooki

Z niskim IG - 4 posiłkowe

ZAMÓW

Dietetyczne ebooki - 5 posiłkowe

ZAMÓW

ZAMÓW

ZAMÓW

ZAMÓW ZAMÓW ZAMÓW

ZAMÓW

ZAMÓW

ZAMÓW

TM

TM

ZAMÓW

TM

ZAMÓW

TM

ZAMÓW

TM

ZAMÓW

TM

ZAMÓW

TM

https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-szosta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-szosta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-szosta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-szosta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-marzec/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-marzec/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-marzec/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-szosta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-szosta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-szosta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-marzec/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-marzec/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-marzec/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-czwarta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-czwarta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-trzecia-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-trzecia-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-trzecia-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-luty/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-luty/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-luty/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-czwarta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-czwarta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-czwarta-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-trzecia-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-trzecia-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-trzecia-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-luty/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-luty/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-luty/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-piata-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-piata-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-piata-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-piata-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-piata-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-piata-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-siodma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-siodma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-https/slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-siodma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-siodma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-siodma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-siodma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-siodma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-osma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-osma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-osma-edycja/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/dietetyczny-ebook-z-niskim-ig-osma-edycja/


Inne Ebooki

JAK CZYTAĆ ETYKIETY

SŁODKI EBOOK

BAJKOBOOKI

To forma poradnika, z którego dowiesz się jak 

w prosty i szybki sposób zacząć analizować

składy produktów spożywczych, podczas

robienia zakupów. Nauczysz się  odróżniać cukry

naturalnie występujące od tych dosypanych na

etapie produkcji. A także będziesz wiedziała jak

przeliczać: ile cukru dodał producent. 

Ten ebook napisałam, aby zwiększać

świadomość każdego, kto chce zwracać uwagę

na to jakie produkty kupuje.

Ebook ten napisałam aby ułatwić życie każdemu

kto lubi słodkie ciasta/desery, ale ma obawy, jak

połączyć takie smakołyki ze swoją dietą.

Zarówno podczas odchudzania jak i przy

insulinooporności. 

Można jeść słodko i spełniać swoje zachcianki,

ale w zrównoważony i przemyślany sposób. 

Ten ebook, ma także uzupełnienie

zbilansowanych słodkości pod kątem

dietetycznych ebooków. 

To opowiadania z nutką zdrowego odżywiania, zarówno do słuchania jak 

i czytania. Powstały one, aby w miły sposób, edukować nasze najmłodsze

pociechy pod kątem zdrowszych posiłków. To forma bajki, którą dziecko

może słuchać do snu. Jak również to forma edukacji, którą można

wykorzystać gotując razem z maluchem lub na zajęciach w przedszkolu.

Kliknij poniżej i zapoznaj się z tym co na Ciebie i Twoje dzieci czeka w

opowieściach o Lence i Oliwce.

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/jak-czytac-etykiety/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/slodki-ebook-z-niskim-ig/
https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/bajkobook-z-rodzicami-po-przygode/
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https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/bajkobook-pyszne-urodziny/
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https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/produkt/slodki-ebook-z-niskim-ig/
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego

Narodzenia życzę Ci, aby był to 

czas wytchnienia i zatrzymania 

w codziennym pędzie.

Przeżywaj je w taki sposób jaki lubisz, ale

niech dadzą Ci ukojenie w tych dość ciężkich

czasach. 

A w Nowym Roku niech dopisuje Ci radość

każdego dnia. Realizuj swoje plany i spełniaj

marzenia

Dorota Świdnik
SŁODKIE FAJNE ALE

DIETETYCZNE


