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O AUTORZE 

Nie będę Cię zanudzać opowieściami o sobie i historii tego, dlaczego jestem tu, gdzie jestem. Te informacje 

możesz samodzielnie odnaleźć w Internecie. W skrócie. Nazywam się Patrycja Palkiewicz. Jestem kreatorką i właścicielką 

marki „SPOSÓB NA ŻYCIE”®, dietetykiem, specjalistą do spraw psychodietetyki. Na co dzień jestem chodzącą baterią 

słoneczną, dietetycznym „Aniołem Stróżem”, który w swojej pracy nieustannie motywuje i wspiera ludzi w procesie 

szeroko pojętej zmiany. Zmiany nawyków żywieniowych, jak i samoakceptacji oraz uważności na siebie i otoczenie. 

Oddaję w Twoje ręce narzędzie, które powinno pozwolić Ci cieszyć się ze świątecznego czasu spędzonego przy 

stole. Pamiętaj, że każdy kęs jedzenia, który wkładasz do ust, powinien być Twoim świadomym wyborem, tym 

wyjątkowym kęsem, który pobudzi ośrodek przyjemności w mózgu. Bo jedzenie to jedna z życiowych przyjemności. 

A jedzenie i zadowolenie ze swojego ciała w jednym czasie, to ogromny SUKCES, którego życzę Ci z całego serducha! 

#patrycjap  
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INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 

KAŻDY STÓŁ MOŻE BYĆ PEŁEN DOBROCI!  

Od dawien dawna czuję w sobie misję i chęć dbania o to, co 

najważniejsze, czyli o zdrowie. Reedukuję żywieniowo wszystkie 

napotkane na swojej drodze osoby, które mają ochotę na zmianę. 

Zmiana nawyków żywieniowych niesie za sobą zmiany na różnych 

płaszczyznach życia (dom, życie zawodowe, relacje z przyjaciółmi). 

Mało tego! Są to zmiany pozytywne, dające lepsze samopoczucie, 

większą efektywność. Zmniany niwelujące niewyjaśnione napięcia, 

nerwowość, senność i mogłabym tak wymieniać przez kolejnych 

kilkanaście wersów. Ale nie o tym… 

Święta to czas, który kulturowo nakazuje nam, aby stoły 

uginały się pod ciężarem jedzenia. Polskie nawyki kulturowe mówią: 

Człowieku, idź już miesiąc przed 24-tym grudnia do hipermarketu 

i kup wszystko, co mają w promocji: rybę, mięsa, wędliny, sery, 

alkohol, słodycze, słodzone napoje.  

 

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (*) 
• • • 

W pobocznych ramkach na 

kilkunastu stronach, tej mini 

inspiracji kulinarnej, znajdziesz 

zbiór najważniejszych (moim 

zdaniem) PORAD, które 

podpowiedzą Ci, jak sprawić, 

aby tuż po Świętach nie zmuszać 

się do stosowania, niestety 

bardzo popularnych, diet cud 

→ głodówek. W ogóle po co 

komu dieta?! Skoro mając 

świadomość żywieniową na 

odpowiednim poziomie na co 

dzień można dokonywać 

właściwych wyborów i żyć! 
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Tydzień, a najlepiej dwa, przed Wigilią zacznij gotować, smażyć, kombinować, piec ciasteczka 

(w ilości jak dla wojska!), nie mniej niż 5 rodzajów, zarywaj noce, podnoś sobie poziom stresu, podjadaj 

w trakcie wariacji kulinarnych, bo przecież nie masz czasu normalnie zjeść. Weź i porządnie się „utyraj”, 

w międzyczasie posprzątaj dom, umyj okna i zapakuj stos prezentów… Bo jak to Święta bez 

gigantycznych paczek pod zielonym drzewkiem?! Pamiętaj, aby całe Święta jeść i jeść i jeść, aż pękniesz 

w szwach. Jeść, żeby się nie zmarnowało. Jeść, bo to tylko raz do roku jest ugotowane czy upieczone. Jeść, 

bo jedzą inni. Jeść, jeść, jeść i pić! Dużo, tłusto, słodko, słono i jeszcze raz dużo, i tak przez 3 dni. A po 

Świętach dojadaj resztki aż do Sylwestra, BO NIC NIE MOŻE SIĘ ZMARNOWAĆ!!! A jak nie będzie już 

nadawało się do jedzenia, zwyczajnie weź to wyrzuć.  

Cóż. Można i tak. A można wcześniej pomyśleć, co i w jakiej ilości przyrządzić, aby się nie 

zmarnowało, aby można było w razie nadmiaru zamrozić. 

W tym roku Święta mogą być inne. W swoim domu dopasowałam tradycję do nowego sposobu 

odżywiania się i nawyki żywieniowe do tradycji. Da się to zrobić. NA SZCZĘŚĆIE! Kupuję świeże 

produkty, wiem ile jesteśmy w stanie zjeść w ciągu tych 3 dni. Gotuję i piekę mało, a jak przypadkiem coś 

zostanie, to mrożę. Po co się przejadać i marnować jedzenie!? W Świętach chodzi o wspólnie spędzony 

czas, a nie o przybieranie kształtu bryły idealnej, czyli KULI. Czas na refleksje, czas na zmiany! 
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1. ZAKWAS BURACZANY 

SKŁADNIKI: 

• 4 duże buraki (około 1-1,2kg) 

• 6-8 liści laurowych 

• 8-10 kulek ziela angielskiego 

• 8-12 ząbków czosnku (w zależności od wielkości, można więcej, jeśli lubimy 

mocny smak) 

• 1-1,2 litra przegotowanej wody 

• łyżka soli różowej himalajskiej 

• kawałek chrzanu (opcjonalnie) 

• szklany lub gliniany słoik + gaza + gumka recepturka + drewniana łyżka + 

cierpliwość 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Buraki dokładnie umyć i obrać, pokroić na kawałki. Wrzucić do wyparzonego 

wrzątkiem słoika. Czosnek obrać, przekroić na połówki lub ćwiartki. Wrzucić do 

słoika razem z zielem angielskim i liśćmi laurowymi. Sól wymieszać z wodą (woda 

nie musi być ciepła) i zalać nią składniki w słoiku. Dokładnie wymieszać 

drewnianą łyżką. Słoik zakryć gazą, zabezpieczyć gumką recepturką i odstawić 

w ciepłe miejsce. Takie bez przeciągów. Np. na lodówkę / szafkę. Każdego dnia mieszać dokładnie drewnianą łyżką, 

przykryć gazą. Po 5-7 dniach zakwas będzie gotowy. W ten sposób można ukisić większość warzyw (i owoców). Wywar, 

który powstanie jest dobrym probiotykiem, który można pić codziennie. Wzmacnia jelita i naszą odporność. Warzywa 

można później ugotować, upiec. 

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (1) 
• • • 

Śniadanie zjedz, takie jak 

zwykle. Nie zmniejszaj porcji. 

Najlepszym wyjściem jest 

spożycie tradycyjnego dla siebie 

posiłku, który zaspokoi głód. 

Jeśli masz ochotę na jajka, zjedz 

jajka. Jeśli większą ochotę masz 

na owsiankę z owocami 

i orzechami, zjedz owsiankę. 

Ograniczanie jedzenia rano 

może spowodować, że wieczorem 

z głodu nie będziesz wiedział/-a 

od czego zacząć i w efekcie zjesz 

zdecydowanie za dużo. 
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2. BARSZCZ CZERWONY NA ZAKWASIE 

SKŁADNIKI: 

• 2-3 szklanki zakwasu buraczanego 

WYWAR WARZYWNY: 

• 2 marchewki 

• 1 pietruszka 

• 1 burak 

• ½ małego selera 

• kawałek pora 

• 4 ziarna ziela angielskiego, 3 liście laurowe 

• 5 ziaren pieprzu 

• szczypta soli różowej himalajskiej 

• litr wody 

WYWAR GRZYBOWY: 

• ok. 30g suszonych grzybów + 500ml wody 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Grzyby przełożyć do niedużego garnka i zalać wodą. Pozostawić na noc. Przygotować wywar grzybowy. Grzyby 

ugotować pod przykryciem w wodzie, w której się moczyły. Gotować do miękkości. Odcedzić przez sitko. Grzyby można 

wykorzystać do uszek, pierogów itp. Przygotować wywar warzywny. Marchewki, pietruszkę, seler i buraka obrać, umyć, 

pokroić na duże kawałki i włożyć do garnka. Zalać litrem wody. Dodać oczyszczonego pora, pieprz, ziele angielskie 

i liście laurowe. Zagotować. Gotować na małym ogniu około godziny, aż warzywa będą miękkie.  
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Podczas gotowania garnek powinien być przykryty, pozostawiając jedynie małą szczelinę. Gotowy wywar przecedzić 

przez sitko. Warzywa można wykorzystać do sałatki ziemniaczanej. Wywar grzybowy połączyć z warzywnym. Dodać 

zakwas buraczany do smaku, minimum 2 szklanki. Proporcje wywarów można zmieniać w zależności od upodobań 

smakowych. Podgrzewać, uważając, aby barszczu nie zagotować, bo straci kolor. Doprawić do smaku pieprzem, 

majerankiem. Podawać z uszkami lub w szklance czysty. 

 

3. BARSZCZ CZERWONY BEZ ZAKWASU 

SKŁADNIKI: 

• 3 średniej wielkości buraki 

• łyżka oleju kokosowego lub 2 łyżki oliwy z oliwek 

• 1,5 litra wywaru z warzyw 

• 2 marchewki + 1 pietruszka z wywaru 

• pieprz, pęczek koperku 

• łyżka soku z cytryny 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Buraki dokładnie umyć (nie obierać) i ugotować. Po ugotowaniu obrać 

i zetrzeć na grubej tarce. Marchewki i pietruszkę również zetrzeć na tarce. 

Zalać wywarem i gotować ok. 10 min. Dodać pieprz, sok z cytryny, 

pokrojony koper. Można zabielić łyżką jogurtu naturalnego lub mleka 

kokosowego. 

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (2) 
• • • 

Na drugie śniadanie zjedz lekki 

posiłek bez cukru, pieczywa, 

makaronu i nadmiaru owoców. 

Dobrym pomysłem będzie 

warzywna sałatka, najlepiej bez 

majonezu.  

Jeśli chcesz zjeść ciasto, zjedz 

kawałek. Delektuj się każdym 

kęsem, zjedz w towarzystwie 

np. łyżki moigdałów. Omijaj 

sklepowe ciasta.  
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4. BIGOS JARSKI 

SKŁADNIKI: 

• pół główki kapusty włoskiej 

• 1 marchewka 

• 1 korzeń pietruszki 

• natka pietruszki 

• koperek, zioła (majeranek, oregano, bazylia) 

• łyżka oliwy z oliwek 

• łyżeczka koncentratu pomidorowego 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Umytą, pokrojoną kapustę wrzucić do 1 litra gorącej wody i gotować na małym ogniu do uzyskania miękkości, dodać 

zioła oraz starte na tarce o dużym oczku warzywa. Dusić około 15 minut na małym ogniu, pod koniec dodać koncentrat 

pomidorowy. 

Jeśli planujesz przygotować klasyczny bigos staropolski, to śmiało! Zamień kiełbasę na chude mięso, staraj się jak 

najmniej smażyć w poszczególnych etapach przygotowań tego dania, nie dosalaj. Koniecznie zjadaj bez chleba, bo ten 

niepotrzebnie zajmuje miejsce w żołądku        
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5. BUDYŃ PIERNIKOWY 

SKŁADNIKI (3 porcje): 

• 100g suchej kaszy jaglanej 

• 500ml mleka roślinnego, np. owsianego, albo ryżowego (+ 200 ml) 

• 70g gorzkiej czekolady, min 70% kakao 

• 50g daktyli suszonych (wcześniej wymoczyć minimum kwadrans we wrzątku) 

• 2-3 łyżeczki przyprawy do piernika + laska wanilii 

• dodatki: banany, granat, posiekane orzechy 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Mleko umieścić w garnku, włożyć laskę wanilii i doprowadzić do wrzenia. Kaszę opłukać na sicie pod strumieniem 

gorącej wody. Dodać do mleka, gotować 8-10 minut. Wyjąć wanilię, dodać połamaną na kostki czekoladę i daktyle bez 

pestek. Pozostawić do rozpuszczenia czekolady. Zdjąć z ognia. Wsypać przyprawę i zmiksować blenderem na gładki 

budyń. W razie potrzeby dodać więcej mleka dla uzyskania aksamitnej konsystencji. 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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6. BURACZKI NA CIEPŁO 

SKŁADNIKI (1 porcja): 

• 2 buraki (można użyć tych z kiszenia) 

• olej z pestek dyni (może być inny) 

• 1 szalotka 

• świeżo mielony pieprz, bazylia 

• łyżeczka soku z cytryny 

• łyżeczka prażonych pestek dyni 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Buraki wyszczotkować i nie obierać, ugotować i obrać ze skórki. Można użyć buraków kiszonych i również je ugotować. 

Pokroić w cienkie plastry lub w kostkę i włożyć do miski. Jeszcze ciepłe polać olejem z pestek dyni lub innym olejem. 

Drobno pokroić szalotkę i dodać do buraków. Posypać pieprzem, skropić sokiem z cytryny i wymieszać. Posypać świeżą 

bazylią oraz uprażonymi pestkami dyni. 

 

7. CHLEB GRYCZANY 

SKŁADNIKI (klasyczna keksówka): 

• 500 g kaszy gryczanej niepalonej 

• łyżeczka lub łyżka soli himalajskiej 

• 670-700 ml wody + więcej do uzupełnienia 

• + cierpliwość ☺ 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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PRZYGOTOWANIE: 

Kaszę opłukać na sicie, umieścić w misce i zalać wodą (670-700 ml). Odstawić na noc (minimum 8 godzin). Przez ten 

czas ziarna napęcznieją, staną się delikatnie lepkie, a na wierzchu może utworzyć się pianka. Rano przemieszać 

zawartość miski i uzupełnić wodę pochłoniętą przez kaszę. Ziarna powinny znajdować się cały czas pod minimalną 

warstwą wody. Odstawić na cały dzień. Wieczorem skontrolować poziom wody. 

Jeżeli na wierzchu unosi się sporo płynu, odlać jego nadmiar. Klejącą kaszę 

zmiksować w blenderze na półgładko. Dodać sól i wymieszać. Przełożyć do 

uniwersalnej keksówki wyścielonej papierem do pieczenia. Umieścić w (zimnym) 

piekarniku lub owinąć ściereczką i pozostawić w zacisznym miejscu na całą noc. 

Przez ten czas ciasto wypełni całą foremkę, a na wierzchu powinien pojawić się 

zaokrąglony „brzuszek”. Chleb umieścić w piekarniku (lub nie wyjmować go, 

jeżeli spędził w nim noc) i nagrzać do 2000C. Piec 50-55 minut. W trakcie 

pieczenia, po upływie 30 minut, można przykryć folią aluminiową, aby się nie 

spalił. Na wierzchu pojawi się lekko pęknięta, chrupiąca skórka. Wyjąć foremkę, 

odkleić papier i wystudzić na kuchennej kratce. Kroić ostrym nożem. Można do 

chleba dodać ziarna: siemię lniane, czarnuszkę, słonecznik, sezam, mak, a także 

ulubione zioła (wmieszać łyżką przed przełożeniem do keksówki). Jednakże 

pierwszy chleb polecam upiec bez dodatków. 

  

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (3) 
• • • 

Przed głównym posiłkiem 

(kolacja wigilijna, obiad) wypij 

szklankę wody z sokiem 

z cytryny i łyżką octu 

jabłkowego. Warto zadbać o to, 

żeby soki żołądkowe były gotowe 

na trawienie zwiększonej ilości 

świątecznego jedzenia. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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8. CIASTECZKA WIELOMĄCZNE Z MAKIEM 

SKŁADNIKI: 

• 100g mąki owsianej  

• 20g mąki konopnej (można zastąpić inną dowolną mąką) 

• 70g mąki gryczanej 

• 30g mąki z tapioki 

• 30g mąki jaglanej 

• 50g mąki kokosowej  

• płaska łyżeczka sody oczyszczonej 

• 1/4 szklanki maku  + 3 łyżeczki nasion chia 

• 130g oleju kokosowego nierafinowanego 

• 2 jajka  

• 2 łyżki erytrytolu zmielonego na cukier puder 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Ze wszystkich składników zagnieść ciasto, wstawić do lodówki na 30 minut. Po tym czasie rozwałkować ciasto na 

grubość max 5mm. Wykrawać kształty i układać na papierze. Piec 8-10 minut w temperaturze 1700C. 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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9. CIASTO CZEKOLADOWE Z BURAKÓW 

SKŁADNIKI (10-12 porcji): 

• 5 buraków wielkości kiwi 

• 120-150g gorzkiej czekolady, minimum 70%kakao 

• 4 duże jajka lub 5 małych 

• ¼ - 1/3 szklanki erytrytolu / ksylitolu (dla lubiących większą słodycz pół szklanki) 

• ½ szklanki oleju rzepakowego lub 1/3 szklanki płynnego oleju kokosowego 

• ¾ szklanki mąki (pół na pół gryczana z żytnią lub jaglana z gryczaną) 

• pół łyżeczki proszku do pieczenia + ¾ łyżeczki sody oczyszczonej 

• ciepły mus z malin i gęste mleko kokosowe lub jogurt naturalny do podania (opcjonalnie) 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Umyte i obrane buraki zetrzeć na tarce (może być na grubych oczkach). Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do 

pieczenia i sodą. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Jajka długo ubijać z ksylitolem/erytrytolem na bardzo puszystą 

pianę. Do ubitych jajek dodawać stopniowo delikatnie mieszając (za pomocą drewnianej łyżki) buraki, rozpuszczoną 

czekoladę, olej, mąkę. Powstałą masę wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piec około 30 minut 

w temperaturze 170-1800C. Podawać z musem malinowym oraz jogurtem naturalnym. 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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10. CIASTO MARCHEWKOWE Z KREMEM Z NERKOWCÓW 

SKŁADNIKI (tortownica o średnicy 25cm): 

NA CIASTO: 

• 300g miksu mąki owsianej i gryczanej (można zmielić na mąkę 150g płatków owsianych i dodać do nich 150g 

mąki gryczanej) 

• 60g ksylitolu lub miodu 

• 300g marchewki (waga obranej marchewki) 

• 150ml oleju rzepakowego 

• 80g orzechów laskowych, posiekanych (można użyć innych orzechów) 

• 3 łyżki siemienia lnianego, zmielonego 

• 3/4 szklanki ciepłej wody 

• 1,5 łyżeczki cynamonu, łyżeczka imbiru, pół łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej 

• szczypta soli 

• 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

 

NA KREM: 

• 100g orzechów nerkowca, namoczonych przez noc w zimnej wodzie 

• 1/3 szklanki mleka migdałowego, owsianego lub zwykłego, jeśli nie mamy nietolerancji 

• 2 łyżeczki ksylitolu lub miodu 

• 2 łyżki soku z cytryny 

 

 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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PRZYGOTOWANIE: 

Marchew zetrzeć na grubych oczkach tarki. Siemię lniane zalać ciepłą wodą 

i odstawić na kilka minut. W dużej misce wymieszać mąkę, sodę i przyprawy. 

W mniejszej utrzeć olej, ksylitol/miód i spęczniałe siemię, następnie połączyć 

suche składniki z mokrymi i dobrze wymieszać. Wylać do tortownicy wyłożonej 

papierem do pieczenia i piec w piekarniku rozgrzanym do 1800C przez około 

40-45 minut. W międzyczasie przygotować krem z nerkowców. Wszystkie 

składniki wrzucić do naczynia blendera i zmiksować na gładki krem. 

Wystudzone ciasto posmarować grubo kremem i posypać cynamonem. 

 

11. CIASTO NA PIEROGI RAZOWE 

SKŁADNIKI: 

• 400g mąki razowej drobno mielonej 

• jajko 

• szklanka gorącej wody 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Mąkę przesiać na blat. Uformować kopczyk, zrobić w nim dziurkę i wbić jajko. Powoli wlewać gorącą wodę (zagarniać 

składniki nożem tak, aby się nie poparzyć). Zagnieść ciasto - powinno być elastyczne i nie lepić się do rąk. Następnie 

cienko rozwałkować. Wykrawać krążki, napełniać farszem i postępować tak, jak z klasycznymi pierogami. 

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (4) 
• • • 

Przygotuj chociaż kilka 

zdrowszych wersji potraw 

świątecznych. Majonez zamień 

na jogurt naturalny, albo 

chociaż wymieszaj go z 

jogurtem. W sałatkach dobrze 

sprawdzi się też oliwa z oliwek. 

Nie panieruj, a jeśli jest to 

niezbędne, użyj do tego celu 

otrębów. Cukier zamień na 

ksylitol / erytrytol. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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12. CURRY RYBNO-WARZYWNE 

SKŁADNIKI (2 porcje): 

• 300g ryby, np. sandacz, łosoś dziki, dorsz, pstrąg 

• pół główki brokuła 

• kawałek pora (opcjonalnie) 

• 250ml mleczka kokosowego (w składzie tylko ekstrakt z kokosa i woda) 

• 100ml bulionu warzywnego lub wody 

• limonka lub cytryna 

• szklanka posiekanego świeżego szpinaku 

• ząbek czosnku lub 2 

• plaster świeżego imbiru 

• pieprz, kurkuma 

• szalotka 

• 2 łyżeczki oleju kokosowego nierafinowanego (virgin) 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Rybę poddusić, a następnie pokroić na kawałki i skropić sokiem z limonki. Posypać pieprzem. Na patelnię wrzucić 

drobno posiekaną szalotkę, pora pokrojonego w plastry, przeciśnięty przez praskę czosnek, starty lub drobno pokrojony 

imbir, kurkumę oraz olej. Podsmażyć kilka minut, dodać bulion lub wodę i zagotować. Dodać mleko kokosowe, dorzucić 

rozdzielony na małe różyczki brokuł i dusić 5-7 minut. Dodać kawałki ryby, nadal dusić. Podawać z poszatkowanym 

szpinakiem. Można również zjeść w towarzystwie kiszonek. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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13. DAKTYLOWY KREM CZEKOLADOWY 

SKŁADNIKI (2 porcje): 

• 25 sztuk daktyli suszonych niesiarkowanych 

• 2 łyżki oleju kokosowego virgin 

• 5 czubatych łyżeczek prawdziwego kakao lub mieszanki kakao z karobem 

• szczypta soli różowej himalajskiej 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Daktyle zalać wrzątkiem i pozostawić pod 

przykryciem na 30-40 minut. Po tym czasie 

odsączyć je i drobno pokroić. Wrzucić do 

pojemnika malaksera wraz z pozostałymi 

składnikami i zmiksować na gładki krem. 

W razie potrzeby dolać wodę i miksować do 

uzyskania pożądanej konsystencji. Podawać 

np. z ugotowaną według przepisu na 

opakowaniu komosą ryżową lub kaszą jaglaną. 

Ozdobić listkami mięty. Krem idealnie nadaje 

się do ciast, naleśników, nadzienia do 

świątecznych rogalików, itp. 

 

 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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14. GRZANIEC ŚWIĄTECZNY BEZALKOHOLOWY 

SKŁADNIKI: 

• litr wody 

• duża pomarańcza 

• 1-2 słodkie jabłka 

• pół cytryny 

• łyżeczka goździków 

• łyżeczka cynamonu 

• pół łyżeczki mielonego kardamonu 

• świeży imbir (około 3 łyżeczki utartego lub kilka plasterków) 

• 2 łyżeczki miodu (ok 25g) 

 

PRZYGOTOWANIE:   

Do dużego garnka wlać litr wody i doprowadzić do wrzenia. Wyparzyć dobrze 

owoce cytrusowe. Cytrynę i pomarańczę obrać ze skórki (razem z białymi 

częściami). Imbir pokroić w plastry/talarki, tak samo pomarańczę i wszystko wrzucić do gotującej się wody. Z połówki 

cytryny utworzyć 2 ćwiartki, również dodać ją do wody wcześniej wyciskając do środka sok. Następnie całość doprawić, 

dodać miód i goździki. Gotować pod przykryciem około 20 minut na małym ogniu. Gotowy napój podawać gorący 

przelewając do szklanek przez sitko, lub wcześniej odcedzając całość. 

 

  

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (5) 
• • • 

Smakuj, nie opychaj się! Spróbuj 

wszystkiego, na co masz ochotę, 

ale w małej ilości. Napełnij talerz 

od razu wszystkim w małych 

ilościach. Wtedy masz kontrolę 

nad ilością. Jedz powoli, ciesz się 

jedzeniem i smakuj je dokładnie. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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15. KACZKA Z JABŁKAMI, ŚLIWKAMI i MANDARYNKĄ 

SKŁADNIKI: 

• kaczka o wadze do 2kg 

• 3 jabłka 

• garść suszonych śliwek (niesiarkowanych) 

• 3 mandarynki 

• 4 ząbki czosnku 

• czosnek niedźwiedzi 

• majeranek 

• szczypta soli różowej himalajskiej, pieprz 

• łyżka oleju rzepakowego 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Wyciąć z kaczki zbędny tłuszcz, ale odrobinę należy go pozostawić. Usunąć szyję i dobrze oczyścić w środku. 

Przygotować mieszankę przypraw. 8g majeranku, szczypta (lub dwie) soli himalajskiej różowej, łyżka oleju, pół łyżeczki 

pieprzu i sporo czosnku. Kaczkę obtoczyć, wysmarować i wyłożyć mieszanką wewnątrz i na zewnątrz. Odstawić. 

Przygotować mieszankę owoców do nadziania. Obrać jabłka i pokroić je w cząstki, śliwki wymoczyć kwadrans we 

wrzątku, pokroić na połówki, 2 mandarynki obrać i podzielić na cząstki, również można pokroić na połówki. Owoce 

włożyć do środka kaczki. Kaczkę włożyć do foliowego rękawa lub do brytfanki z przykryciem i wstawić do lodówki na 

minimum dobę. Przed pieczeniem polać wierzch wyciśniętym sokiem z mandarynki. Po zawiązaniu folii zrobić w niej 

kilka dziurek np. wykałaczką. Piec w 1800C przez 90 minut. Następnie rozedrzeć folię i podpiec wierzch. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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16. KARDAMONOWY INDYK Z ANANASEM I PIETRUSZKĄ 

SKŁADNIKI (3-4 porcje): 

• duża podwójna pierś z indyka 

• duża pietruszka korzeń 

• 2 plastry świeżego ananasa (grubość 1,5 cm) 

• kardamon 

• kurkuma 

• oregano 

• natka pietruszki  

• garść liści szpinaku baby 

• 100g ryżu brązowego lub dowolnej kaszy (waga suchego ziarna) 

 

 PRZYGOTOWANIE: 

Piersi z indyka pokroić na cienkie plastry, ananasa w kostkę, pietruszkę 

na talarki. Z rękawa do pieczenia zrobić kieszonkę. Układać mięso + 

kardamon, zioła + pietruszka + ananas + mięso + zioła, kardamon. 

Zamknąć rękaw, nakłuć go w 4 miejscach i wstawić do nagrzanego do 

1800C piekarnika na minimum 30 minut. W tym czasie ugotować ryż. 

Układać na talerzu wyłożonym liśćmi szpinaku. 

 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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17. KREM CZEKOLADOWY Z KASZY JAGLANEJ 

SKŁADNIKI: 

• szklanka kaszy jaglanej + 2 szklanki wody 

• 80g mielonych orzechów laskowych lub orzechów włoskich 

• 40g mielonych migdałów blanszowanych 

• 3 płaskie łyżki karobu / gorzkiego kakao 

• łyżka miodu jeśli będzie mało słodkie 

• mango lub banan 

 

PRZYGOTOWANIE:  

Zagotować wodę, wrzucić kaszę, gotować 5-7 minut pod przykryciem. Odstawić na 20 minut. Dodać karob / kakao, 

orzechy, migdały i miód jeśli używamy – zmiksować malakserem. Następnie dodać banana lub brzoskwinię i ponownie 

zmiksować na gładką masę. 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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18. KRUCHE CIASTECZKA JAGLANO-GRYCZANE 

SKŁADNIKI (około 40 sztuk / 2 blaszki): 

• 100g mąki jaglanej (lub drobno zmielonej kaszy jaglanej) 

• 50g mąki ryżowej (lub drobno zmielonego ryżu) 

• 50g mąki gryczanej (lub drobno zmielonej kaszy gryczanej) 

• 1 budyń waniliowy/śmietankowy bez cukru  

• 2 łyżki skrobi ziemniaczanej/kukurydzianej lub mąki z tapioki 

• 40g cukru pudru z erytrytolu lub ksylitolu 

• 120g schłodzonego  masła (lub 80g masła i 40g oleju kokosowego) 

• 1 jajko 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Wszystkie składniki połączyć ze sobą. Ciasto owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na około godzinę. Blat 

podsypać odrobiną mąki ryżowej i rozwałkować połowę ciasta na grubość ok. 3 mm. Foremką wycinać dowolne kształty. 

Drugą połowę ciasta włożyć ponownie do lodówki. Ciastka delikatnie przełożyć na blachę wyłożoną papierem do 

pieczenia. Ciastka piec na złoto ok. 8-10 minut w temperaturze 180°C. Z drugą partią ciasta postąpić tak samo. Po 

upieczeniu pozostawić do ostygnięcia. 

  

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (6) 
• • • 

Zrezygnuj z kolejnej porcji 

ziemniaków czy chleba, które 

niepotrzebnie wypełniają 

żołądek. Smakuj to, czego na co 

dzień nie jadasz, aby nasycić się 

tymi świątecznymi daniami 

i aromatami. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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19. KUTIA EKSPRESOWA BEZ PSZENICY 

SKŁADNIKI (6 małych porcji): 

• 200g suchego maku 

• 75g kaszy jaglanej 

• 500ml mleka (najlepiej roślinnego, np. ryżowego lub owsianego) 

• 150g posiekanych orzechów włoskich lub mieszanki różnych orzechów 

• 100g rodzynek namoczonych w mocnej herbacie 

• 15 sztuk suszonych daktyli 

• 2 łyżeczki miodu 

• sok i skórka otarta z jednej pomarańczy 

 

PRZYGOTOWANIE: 

W garnku umieścić mleko, daktyle i mak. Doprowadzić do wrzenia, dodać opłukaną na sitku kaszę i gotować 10 minut. 

Zmiksować blenderem, dodać miód, orzechy, rodzynki, sok i skórkę z pomarańczy. Wymieszać łyżką. Kutię przełożyć 

do miseczek. 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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20. LEKKI PIECZONY PASZTET Z MARCHEWKĄ 

SKŁADNIKI: 

• 350g wątróbki drobiowej, najlepiej z indyka 

• 250g piersi z kurczaka lub indyka 

• 200g marchwi + 1 duża marchew 

• 150g korzenia pietruszki 

• 100g korzenia selera 

• 2 średniej wielkości cebule 

• 2 jajka + 1 białko 

• łyżeczka ziela angielskiego + odrobina zmielonych goździków 

• 4-5 liści laurowych 

• po łyżeczce gałki muszkatołowej, imbiru i ostrej papryki 

• 2/3 łyżeczki czarnego pieprzu + 2/3 łyżeczki pieprzu ziołowego 

• 1/3 łyżeczki soli 

• 50g mielonego siemienia lnianego  

 

PRZYGOTOWANIE: 

Wątróbkę, kurczaka / indyka oraz jarzyny (poza jedną, dużą marchewką i jedną cebulą) ugotować w wodzie wraz 

z liśćmi laurowymi i zielem angielskim, mniej więcej około godziny, po czym odstawić do ostygnięcia. Składniki zmielić 

dwukrotnie wraz z jedną cebulą na surowo. Do otrzymanej masy dodać resztę przypraw, jajka i mielone siemię lniane, 

dokładnie wymieszać. Przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Do masy włożyć po środku surową 

marchew, docisnąć do połowy głębokości i raz jeszcze wyrównać całość za pomocą łyżki. Pasztet piec przez 90 minut 

w 1900C, po czym odstawić do całkowitego wystygnięcia. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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21. LEKKI SERNIK ORZECHOWO-KAWOWY 

SKŁADNIKI NA SPÓD (tortownica 23cm średnicy): 

• 45g płatów owsianych / jaglanych / gryczanych 

• 40g orzechów włoskich 

• duża łyżka oleju kokosowego virgin (15-20g) 

MASA SEROWA: 

• 650g mielonego twarogu 

• 60g erytrytolu / ksylitolu / miodu 

• 4 jajka (L) 

• 80ml mleka roślinnego 

• 30g mielonych orzechów włoskich 

• łyżka kawy rozpuszczalnej + łyżka kakao 

• 40g mąki kokosowej 

• aromat waniliowy , szczypta soli 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Piekarnik nagrzać do 1700C. Formę wyłożyć papierem do pieczenia. Spód utworzyć ze zmiksowanych płatków 

z orzechami i olejem kokosowym. Wyłożyć nim przygotowaną wcześniej tortownicę. Zmiksować ser z żółtkami 

i miodem, dodać aromat waniliowy, mleko i mąkę kokosową. W osobnym naczyniu ubić na sztywno białka jaj dodając 

szczyptę soli. Pianę dodać do reszty składników i miksować całość przez krótką chwilę na niskich obrotach miksera. 

Następnie masę podzielić na dwie części - do jednej dodać zmielone orzechy, a do drugiej kawę i kakao. Po wymieszaniu 

zawartość obu misek wlewać naprzemiennie do przygotowanej formy i wstawić do piekarnika na 50 minut.  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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22. ŁOSOŚ W MAKU 

SKŁADNIKI (2 porcje): 

• filety z łososia każdy po 150g 

• 3 łyżki maku niebieskiego 

• olej kokosowy lub oliwa do podsmażenia 

• SOS:  

o 50g rukoli 

o garść liści bazylii 

o świeży mielony pieprz 

o 2 plastry cytryny 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Łososia podzielić na cienkie podłużne filety i z każdej strony obtaczać w maku. Smażyć na łyżce oleju kokosowego lub 

oliwy na rozgrzanej patelni ok. pół minuty z każdej strony. Rukolę z bazylią zmiksować dodać 4 łyżki wody, wycisnąć 

cytrynę i wymieszać z pieprzem. Usmażonego łososia polać obficie sosem. 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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23. MAKARON Z POMARAŃCZĄ 

SKŁADNIKI (1 porcja):  

• 100g pomarańczy 

• skórka starta z połówki pomarańczy + sok z całej pomarańczy 

• 130g makaronu pełnoziarnistego (waga po ugotowaniu) 

• łyżka oleju ryżowego lub kokosowego 

• 100g szynki parmeńskiej 

• łyżeczka maku niebieskiego (można pominąć) 

• 3 łyżki jogurtu naturalnego 

• świeżo zmielony czarny pieprz 

• 2 łyżki świeżo startego parmezanu lub innego sera 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Na łyżce oleju podsmażyć pokrojoną szynkę parmeńską. Następnie wsypać mak, otartą skórkę pomarańczy oraz świeżo 

zmielony pieprz. Smażyć jeszcze chwilę. Zmniejszyć temperaturę do minimum. Dodać jogurt i sok z pomarańczy - 

mieszać przez minutę. Do tak przygotowanego sosu dołożyć ugotowany makaron, pokrojoną pomarańczę. Na koniec 

posypać parmezanem lub innym serem. 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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24. MASA MAKOWA 

SKŁADNIKI: 

• 500g mielonego maku niebieskiego 

• 2 szklanki mleka roślinnego np. owsianego lub ryżowego 

• 1/3 szklanki miodu 

• 2 łyżki oleju kokosowego nierafinowanego 

• skórka otarta z jednej pomarańczy 

• 2 garści posiekanych orzechów 

• garść rodzynek 

• 2-3 łyżeczki rumu (wersja dla osób pełnoletnich      ) 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Orzechy zalać wrzątkiem na minimum kwadrans i po tym czasie odsączyć. Mak ugotować w mleku. Odcedzić, 

wymieszać z resztą składników. Odstawić do wystygnięcia i na kilka godzin do lodówki. 

 

25. MAKOWIEC JAPOŃSKI 

SKŁADNIKI (blaszka 23 x 30cm): 

• 600g masy makowej (najlepiej niskosłodzonej domowej) 

• 4 duże jabłka  

• 4 jajka 

• 8 łyżek kaszki orkiszowej lub zmielonych na mąkę płatków orkiszowych, jaglanych lub owsianych 

• 4 łyżki płatków migdałów lub posiekanych orzechów włoskich  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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PRZYGOTOWANIE: 

Obrane jabłka zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Dodać do masy 

makowej, wymieszać. W drugiej misce ubić jajka. Dodać do masy wraz 

z kaszą lub zmielonymi płatkami i ponownie dokładnie wymieszać łyżką. 

Przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piec około 

60 minut w 1800C. 

 

26. MAKOWIEC ZAWIJANY BEZ JAJEK 

SKŁADNIKI: 

CIASTO: 

• 0,5kg mąki 

• 3 łyżki musu jabłkowego (lub przecieru dyniowego) 

• pół szklanki letniego mleka (ryżowego, owsianego) 

• 100g oleju kokosowego 

• 7g liofilizowanych drożdży (1 opakowanie) 

• 4 łyżki ksylitolu / cukru kokosowego 

• łyżka oleju 

• szczypta soli 

• pół łyżeczki ekstraktu waniliowego 

 

  

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (7) 
• • • 

Słuchaj swojego ciała, a nie 

babci! Pamiętaj, że jakkolwiek 

miły będziesz dla częstujących 

gospodarzy, nikt poza Tobą nie 

powinien podejmować decyzji, 

co nakładasz na talerz. 

Słuchanie swojego organizmu to 

klucz do dobrego samopoczucia, 

a Ty dobrze znasz swoje granice 

i zapotrzebowanie.  

Nie możesz już? Nie jedz.  

Zjesz później, albo jutro. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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MASA MAKOWA: 

• 200g zmielonego maku +1/3 szklanki mleka roślinnego 

• 2 łyżki miodu lub erytrytolu 

• łyżka bezmlecznej margaryny lub oleju kokosowego 

• po garści: rodzynek, suszonej żurawiny, orzechów włoskich, suszonych moreli namoczonych w soku 

pomarańczowym, 1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej lub inne bakalie. 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Jabłka obrać i zetrzeć na tarce na mus. Suche składniki ciasta wymieszać. Olej rozpuścić i wystudzić (ale tak, aby miał 

konsystencję płynną). Do suchych składników dodawać mokre, ciągle wyrabiając (można mikserem). Odstawić do 

wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około godzinę. Mak rozmieszać z pozostałymi składnikami masy. Można zrobić jeden 

duży makowiec, ale lepiej jest wyrośnięte ciasto podzielić na dwie części i przygotować dwa mniejsze makowce. 

Rozwałkować ciasto podsypując mąką. Na cieście rozprowadzić masę makową i zawinąć obydwa makowce w rulon 

szczelnie zawijając w arkusz papieru. Odstawić na pół godziny w ciepłe miejsce. Piec 35 minut w 180°C. 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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27. MIODOWO-KORZENNE CIASTECZKA GRYCZANE 

SKŁADNIKI (około 45 sztuk): 

• 500g mąki gryczanej (najlepiej z białej gryki, można zmielić kaszę gryczaną niepaloną) 

• 200g zimnego masła lub 100g masła i 80g oleju kokosowego 

• 30g cukru pudru z ksylitolu (zmielić ksylitol na puder) 

• 3-4 łyżki miodu 

• 1 żółtko 

• 2 czubate łyżeczki mielonego imbiru 

• 1 łyżka przyprawy do piernika  

 

PRZYGOTOWANIE: 

Mąkę połączyć z cukrem pudrem i przyprawami. 

Zrobić wgłębienie na środku, wlać miód (można 

podgrzać, jeśli nie jest płyny),  dodać pokrojone na 

małe kawałki masło lub masło z olejem kokosowym 

i żółtko. Zagnieść. Ciasto owinąć w folię spożywczą 

i schłodzić w lodówce przez 30 minut. Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia. W małej miseczce przygotować trochę 

mąki do oprószania stempelków. Ciasto rozwałkować. Stemple należy każdorazowo maczać w mące by nie przyklejały 

się do ciasta i mocno odciskać wybrany wzór na cieście.  Układać na przygotowanej blaszce. Piekarnik rozgrzać do 

180°C. Piec około 8 - 10 min lub do zarumienienia się ciasteczek. Wyjąć, wystudzić na kratce. Przechowywać w szczelnej 

puszce. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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28. MUFFINY GRYCZANE Z BANANEM I ORZECHAMI 

SKŁADNIKI (6 sztuk): 

• pół kubka mąki gryczanej (kubek o pojemności 330ml) 

• płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

• ¼ łyżeczki cynamonu (można pominąć) 

• banan + pół jabłka 

• 2 łyżki wiórków kokosowych 

• 6 posiekanych kostek gorzkiej czekolady 

• 4 łyżki posiekanych orzechów 

• płaska łyżka płynnego miodu lub syropu z agawy 

• 3 łyżki jogurtu naturalnego lub gęstego mleka kokosowego 

• 2 łyżeczki oleju kokosowego 

• 1 jajko 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i cynamonem. W drugiej misce rozgnieść banana, dodając do niego 

jogurt lub mleko, olej, wiórki, czekoladę, pokrojone w drobną kostkę jabłko, orzechy i miód. Dokładnie wymieszać, 

pod koniec dodając jajko. Połączyć mokre składniki z suchymi. Wyłożyć do papilotek i piec 20-25 minut 

w temperaturze 1700C. 

 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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29. NISKOTŁUSZCZOWE BEZGLUTENOWE CIASTKA PIERNIKOWE 

SKŁADNIKI: 

• 180-200g mąki gryczanej (z białej gryki) 

• 80g mąki jaglanej 

• 50g mąki kasztanowej 

• 50g mąki z tapioki 

• 30g mąki owsianej 

• 2 jajka 

• 160g jogurtu naturalnego (bez laktozy) 

• erytrytol zmielony na cukier puder 50g 

• łyżka miodu 

• 30g przyprawy korzennej 

• płaska łyżeczka sody oczyszczonej 

• szczypta soli 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Wszystkie składniki wymieszać (przy pomocy malaksera). Konsystencja może być dość płynna. Przelać / przełożyć ją 

na folię spożywczą i włożyć do zamrażarki na około 2 godziny. Po tym czasie, jeśli będzie potrzeba, zagnieść z większą 

ilością mąki gryczanej. Piekarnik nagrzać do 1900C. Rozwałkować na 3-4mm, wykrawać kształty. Układać na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 10 minut. Można polać lukrem / czekoladą. Nie są klasycznie kruche, ale 

jak na bardzo fit ciastka, smaczne       

 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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30. PASZTET JAGLANY Z PIECZARKAMI 

SKŁADNIKI: 

• 3 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej 

• 500g pieczarek 

• 3 cebule 

• puszka białej fasoli (około 200g po odsączeniu) 

• pęczek natki pietruszki 

• pół szklanki mąki ziemniaczanej lub mąki tapioki 

• lubczyk, czarny pieprz 

• oliwa lub olej do smażenia 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Pieczarki oczyścić, pokroić w plastry i podsmażyć na oleju (na złoty kolor). Cebulę obrać, pokroić w kostkę i również 

podsmażyć. Otworzyć puszkę z fasolą, odsączyć, wypłukać na sicie pod bieżącą wodą, pietruszkę drobno posiekać. 

W dużej misce połączyć kaszę jaglaną z cebulą, pieczarkami, pietruszką, fasolą, lubczykiem, pieprzem czarnym 

mielonym i mąką. Ilość mąki zawsze waha się w granicy 100-120 ml. Jeśli kasza jest rzadka lub lepka, wtedy trzeba dodać 

więcej mąki. Warto kaszę jaglaną ugotować na sypko. Masę przełożyć do foremki do pieczenia o wymiarach 13×24 cm, 

a dno wyłożyć papierem do pieczenia. Ugniatać pasztet bardzo dokładnie. Wstawić do rozgrzanego piekarnika do 

1800C, piec około 45 minut. Jeśli wierzch się wysusza za bardzo należy przykryć go folią aluminiową lub papierem. 

Schłodzić i podawać pokrojone w plastry. 

  

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (8) 
• • • 

Zrób przerwę!  

Zanim na stole pojawią się 

słodkości, zrób sobie przerwę po 

zjedzeniu wytrawnego posiłki. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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31. PASZTET WEGE Z ŻURAWINĄ I ORZECHAMI 

SKŁADNIKI (na małą keksówkę): 

• 2 szklanki ugotowanej soczewicy, tj. około 200g suchej soczewicy 

• szklanka ugotowanej kaszy jaglanej, tj. około 70-80g suchej kaszy 

• 100ml oleju + kilka łyżek oleju kokosowego do smażenia 

• 3 cebule, gałązki tymianku 

• 50g suszonej żurawiny + 50g orzechów włoskich 

• 3 liście laurowe (pokruszyć), 2 ziarna ziela angielskiego, 2 goździki, ziarno jałowca, pieprz 

• łyżeczka majeranku, 3/4 łyżeczki cząbru, pół łyżeczki gałki muszkatołowej, sól himalajska 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Cebulę pokroić w kostkę. Na patelni rozgrzać olej i dodać cebulę razem z liściem laurowym, zielem angielskim, 

goździkami oraz jałowcem. Smażyć na niedużym ogniu do czasu, aż cebula się zeszkli, wtedy wyjąć przyprawy 

i wyrzucić. Żurawinę namoczyć w ciepłej wodzie przez 15 minut i dobrze odsączyć. Orzechy posiekać. Cebulę dodać do 

ugotowanej soczewicy razem z kaszą jaglaną, olejem, sosem sojowym i resztą przypraw. Zmiksować przy pomocy 

ręcznego blendera na gładką masę. Spróbować i doprawić do smaku większą ilością soli, jeśli jest taka potrzeba. 

Wymieszać z żurawiną i orzechami. Foremkę wysmarować olejem lub wyłożyć papierem do pieczenia i wyłożyć masę. 

Na wierzchu ułożyć połówki orzechów, żurawinę i gałązki tymianku. Piekarnik rozgrzać do 1800C, pasztet piec przez 

40–45 minut. Następnie wystudzić przez całą noc w foremce. Rano wyjąć z formy i podawać z warzywami, chrzanem 

lub żurawiną. 
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32. PASZTET Z INDYKA BEZ JAJEK Z CHIA I ŻURAWINĄ 

SKŁADNIKI (keksówka 26 x 11cm): 

• 600g mięsa z indyka, można wymieszać mięso indycze z mięsem z kaczki, królika, kurczaka 

• 3 duże marchewki – około 250g 

• mała cebula  

• 2 łyżki ziaren chia + 8 łyżek wrzącej wody (ziarna chia można zastąpić siemieniem lnianym)  

• 2 łyżki suszonej żurawiny niesiarkowanej – wcześniej wymoczyć we wrzątku przez minimum kwadrans 

i odsączyć na sicie 

• 2 liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego, pół łyżeczki sproszkowanej gałki muszkatołowej  

• 6 łyżek oliwy z oliwek  

• 2 łyżki mielonego siemienia lnianego 

• szczypta soli różowej himalajskiej, świeżo zmielony pieprz biały do smaku, szczypta ostrej papryki 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Mięso z indyka ugotować do miękkości w wodzie z dodatkiem liścia laurowego, ziela angielskiego i obranych 

marchewek. Ugotowane mięso wystudzić i zmielić. Ugotowaną marchew także zmielić, dodać do mięsa. Na rozgrzanej 

oliwie z oliwek podsmażyć drobno posiekaną cebulę, dodać ją do zmielonych składników. Ziarna chia lub siemię lniane 

zalać wrzącą wodą i odstawić na kilka minut (napęcznieją i wchłoną wodę). Do zmielonej masy dodać napęczniałe 

ziarna, len mielony, doprawić gałką muszkatołową, papryką, solą i pieprzem do smaku. Dosypać suszoną żurawinę, 

dolać oliwę, dokładnie wymieszać całość (masa na pasztet ma być zwarta i nie może być sucha, w razie gdyby była za 

sucha można dodać więcej oliwy). Nagrzać piekarnik do 180°C (z termoobiegiem). Formę wysmarować tłuszczem, 

obsypać mielonym lnem i wypełnić pasztetem dobrze go dociskając, aby stanowił zwartą całość. Piec około 45-50 minut. 

Upieczony pasztet wyjąć z piekarnika i wystudzić w keksówce przed pokrojeniem. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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33. PASZTET Z KACZKI BEZ JAJEK, NABIAŁU I GLUTENU 

SKŁADNIKI (duża keksówka): 

• 1 kaczka (około 2kg) 

• 2 cebule 

• 4-5 ząbków czosnku 

• marchew, seler pietruszka korzeń  - w równych proporcjach, łącznie mniej więcej tyle wagi co kaczki 

• 130-150g kaszy jaglanej suchej 

• 3 łyżki mielonego siemienia lnianego 

• majeranek, pieprz i zioła prowansalskie – dużo ziół       można również dodać inne ulubione przyprawy 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Kaczkę pozbawić skóry, skórę wytopić na smalec w brytfance w piekarniku (wcześniej pokroić na mniejsze kawałki). 

Skwarki usunąć, smalec przelać do słoika. Resztę kaczki podzielić na porcje (nogi, piersi, itd.), upiec z obranymi 

warzywami, cebulą i ząbkami czosnku. Mięso obrać z kości, dodać smalec i ugotowaną kaszę jaglaną (najlepiej ugotować 

na sypko w wersji al dente). Wszystko zmiksować na jednolitą masę, dodać siemię lniane wraz z przyprawami. Przełożyć 

do keksówki i piec minimum 40-60 minut w temperaturze 1800C. 

 

  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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34. PIECZONE BURAKI PO GRECKU 

SKŁADNIKI (2 porcje): 

• 300-400g buraków (waga bez skóry) 

• 3-4 łyżki oliwy z oliwek 

• sok z połówki cytryny lub limonki 

• łyżka musztardy Dijon 

• 2 łyżki świeżego oregano lub tymianku 

• ¼ łyżeczki mielonego pieprzu 

• woda 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Buraki podzielić na ćwiartki lub mniejsze kawałki, jeśli używamy buraków dużych rozmiarów. W misce wymieszać 

oliwę, sok z cytryny, musztardę, oregano / tymianek i pieprz. Buraki ułożyć w brytfance (cięciem do góry), polać równo 

miksturą i zalać wodą a takiej ilości, aby niemal je przykryła. Przykryć brytfankę folią aluminiową i włożyć na godzinę 

do piekarnika rozgrzanego do 2000C. Po tym czasie zdjąć folię i piec jeszcze 30 minut. Podawać na ciepło np. z sałatką 

z białej fasoli. 
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35. PIERNIKI BATATOWE 

SKŁADNIKI: 

• 450g surowych batatów  

• łyżka miodu 

• 80g oleju kokosowego nierafinowanego 

• 550g mąki gryczanej (można zmielić kaszę 

gryczaną na mąkę) 

• szczypta cynamonu, kardamonu, imbiru, gałki 

muszkatołowej, wanilii 

• 2 łyżki gorzkiego kakao lub karobu 

• 50g ksylitolu, erytrolu lub cukru kokosowego 

• pół łyżeczki sody oczyszczonej + łyżeczka proszku 

do pieczenia 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Bataty ugotować i odcedzić. Przełożyć do misy malaksera, dodając mąkę gryczaną, olej kokosowy, szczyptę soli, 

przyprawy, kakao / karob, sodę, proszek do pieczenia oraz łyżkę miodu i cukier kokosowy lub ksylitol. Po wymieszaniu 

masę ugniatać ręcznie i uformować z niej kulę. Owinąć w papier i schować na godzinę do lodówki. Rozwałkować ciasto 

na stolnicy podsypanej mąką gryczaną. Wycinać kształty, układać na blaszce i piec ok. 20 minut w 160°C (termoobieg). 
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36. PIERNIK BEZGLUTENOWY 

SKŁADNIKI: 

SKŁADNIKI SUCHE: 

• 5 łyżek gorzkiego kakao (np. Celiko lub DekoMorreno) lub pół na pół kakao wymieszane z karobem 

• 1,5 łyżki przyprawy do piernika (najlepiej bez mąki w składzie, można samodzielnie przygotować mieszankę: 

cynamon, goździki mielone, gałka muszkatołowa, imbir, kardamon) 

• 1/3 szklanki ksylitolu lub mniej, a nawet można pominąć w wersji bezcukrowej 

• 3 szklanki mąki, np. gryczanej, ryżowej, owsianej bezglutenowej 

• łyżeczka soli różowej himalajskiej 

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia bezglutenowego (np. Balviten) 

 

SKŁADNIKI MOKRE: 

• 10 łyżek oleju rzepakowego 

• 5 łyżek oleju kokosowego (płynnego) 

• 2 łyżeczki octu jabłkowego 

• 2 szklanki mleka ryżowego (bądź innego roślinnego, ewentualnie woda) 

• 2 dojrzałe banany 

• 200g daktyli bez pestek (uwaga na dodatkowy cukier w składzie) 

 

OPCJONALNIE: 

• pół szklanki mieszanki bakalii 

 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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PRZYGOTOWANIE: 

Piekarnik nagrzać do 1600C z termoobiegiem. Daktyle zalać wrzątkiem i odstawić na kwadrans. Po tym czasie odcedzić 

i zblendować na gładką masę razem z bananami i odrobiną mleka. Wszystkie suche składniki wymieszać w dużej misce. 

W mniejszej misce wymieszać składniki mokre. Połączyć wszystko razem z masą bananowo-daktylową i mieszać do 

uzyskania gładkiej konsystencji. Blachę o wymiarach 30cm x 18cm wyłożyć papierem do pieczenia, wylać ciasto 

i wygładzić powierzchnię. Piec około 38-45 minut (powinno pojawić się kilka niedużych pęknięć na wierzchu ciasta). 

Kroić dopiero po całkowitym ostudzeniu ostrym nożem. 

 

37. PIERNIKI BEZGLUTENOWE 

SKŁADNIKI (100 sztuk różnej wielkości): 

• 250g mąki gryczanej + do podsypania przy wałkowaniu 

• 100g mąki kukurydzianej 

• 100g mąki ryżowej 

• 13g przyprawy do piernika najlepiej domowej produkcji 

• łyżeczka cynamonu 

• pół łyżeczki mielonej laski wanilii 

• 70g masła lub oleju kokosowego 

• 50g ksylitolu lub cukru kokosowego 

• 2 duże jajka 

• 80g miodu 

• łyżeczka sody oczyszczonej  

• szczypta soli 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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PRZYGOTOWANIE: 

W rondlu rozpuścić masło lub olej kokosowy, miód i cukier, zestawić z ognia. Do 

dużej miski wsypać wszystkie sypkie składniki, dodać rozgrzane masło lub olej 

z dodatkami i „rozkłócone” jajka, zagnieść ciasto. Zawinąć je w folię spożywczą, 

odłożyć do lodówki na godzinę. Piekarnik nagrzać do 1800C. Wyjąć ciasto 

z lodówki, odciąć kawałek ciasta, rozwałkować na cienki placek, foremkami do 

wycinania wyciąć ulubione kształty. Ciasteczka układać na blaszce wyłożonej 

papierem do pieczenia. Piec około 8 minut i studzić na kratce.  

 

 

38. PIERNIK MIĘKKI, WILGOTNY, BEZ JAJEK 

SKŁADNIKI: 

• 100g mąki owsianej bezglutenowej + 70g mąki jaglanej + 55g mąki ziemniaczanej lub skrobi z tapioki 

• łyżeczka proszku do pieczenia + łyżeczka sody oczyszczonej 

• 1,5 łyżeczki cynamonu + pół łyżeczki imbiru + ¼ łyżeczki mielonych goździków i gałki muszkatołowej 

• 150g mieszanki bakalii (figi, rodzynki, orzechy) + 100g suszonych śliwek 

• 150ml naparu mocnej, czarnej herbaty 

• 250ml mleka ryżowego (lub zwykłego) 

• 125ml oleju roślinnego (np. kokosowego) 

• 50g erytrytolu, ksylitolu / cukru kokosowego 

• 60g gorzkiej czekolady, min 70% kakao 

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (9) 
• • • 

Pamiętaj o wypijaniu 

odpowiedniej (a nawet 

zwiększonej niż na co dzień) 

ilości wody! Pij też napary 

z mięty, pokrzywy, morwy białej. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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POLEWA: 50g gorzkiej czekolady + 5 łyżek mleka roślinnego 

PRZYGOTOWANIE: 

Śliwki zalać gorącą herbatą i odstawić na 15 minut. Bakalie posiekać. Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem, sodą 

i przyprawami. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Kwadratową formę o boku 20cm wyłożyć papierem do pieczenia. 

W kielichu blendera umieścić śliwki wraz z herbatą. Dodać czekoladę, olej, ksylitol i mleko roślinne. Zmiksować na 

jednolitą, płynną masę. Mokre składniki przelać do miski z mąką i dokładnie wymieszać dużą, silikonową łyżką. Dodać 

bakalie i ponownie wymieszać. Ciasto przełożyć do formy i piec 40-45 minut w temperaturze 1800C. Przygotować 

polewę: wszystkie składniki rozpuścić razem w kąpieli wodnej. Płynną czekoladę rozprowadzić na wierzchu ciasta. 

 

39. PSTRĄG PIECZONY Z MARCHEWKĄ I PIECZARKAMI 

SKŁADNIKI (1 porcja): 

• 1 pstrąg patroszony, można użyć też dorad 

• 120g pieczarek 

• 2 ząbki czosnku 

• pół pęczka zielonej pietruszki lub szpinak 

• 100g marchewki 

• skórka z 1/2 cytryny + plasterki cytryny + sok z ½ cytryny 

• łyżka oleju kokosowego lub masła 

• 1 żółtko 

• pieprz, szczypta gałki muszkatołowej 

• szklanka bulionu 
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PRZYGOTOWANIE: 

Rybę umyć. Pieczarki umyć i obrać. Pokroić w drobną kostkę i wrzucić do miski razem z posiekaną natką pietruszki, 

czosnkiem, łyżką oleju kokosowego lub masła i żółtkiem. Dodać skórkę z cytryny i pieprz. Wymieszać wszystko, aż 

składniki się połączą. Nafaszerować rybę masą, szpinakiem, cytryną i włożyć do naczynia żaroodpornego. Marchewki 

obrać, pokroić w talarki lub paski. Włożyć do naczynia razem z rybą. (Można przyrządzić rybę pomijając dalsze kroki). 

W osobnym naczyniu wymieszać szklankę bulionu, sok z cytryny, roztopione masło, pieprz i gałkę muszkatołową. Tak 

powstałym sosem zalać rybę i marchewki. Naczynie włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C i piec około 40 minut. 

 

40. PSTRĄG Z POMARAŃCZĄ I CHRZANEM 

SKŁADNIKI (2 porcje): 

• 240g świeżego filetowanego pstrąga lub innej ryby, łosoś też się dobrze sprawdzi 

• duża pomarańcza  

• 2 łyżki stołowe chrzanu tartego ze słoika  

• 3 łyżki gęstego jogurtu greckiego 

• 1/3 łyżeczki białego pieprzu  

• 8 ziaren kolorowego pieprzu  

• 15-20 goździków  

• szczypta imbiru, 2 szczypty soli różowej himalajskiej 

• 2 łyżki otrębów owsianych 

• 3 łyżki oleju kokosowego lub oliwy z oliwek 
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PRZYGOTOWANIE: 

Z filetów usunąć pozostałe ości. W młynku do kawy lub w moździerzu 

przygotować marynatę do ryby - utrzeć kolorowy pieprz, goździki, sól i imbir. 

Następnie wymieszać te przyprawy z 2 łyżkami oliwy z oliwek. Otrzymaną 

pastą natrzeć filety i odstawić je na noc do lodówki. Pomarańcze pokroić na 

ćwiartki i odkroić skórkę. Oczyścić z błon i pestek, pokroić w kostkę. Razem 

z sokiem przełożyć do miseczki. Dodać chrzan, jogurt i biały pieprz. Sos 

wymieszać i odstawić na bok. Rybę podzielić na porcje, usunąć większe 

kawałki marynaty i kłaść rybę na rozgrzaną oliwę z oliwek. Smażyć na małym 

ogniu po 7 minut z każdej strony. Podawać z sosem jogurtowo-czosnkowym. 

 

41. RUKOLA Z POMARAŃCZĄ 

SKŁADNIKI (1 porcja): 

• duża garść rukoli 

• łyżka posiekanej natki pietruszki 

• pomarańcza 

• łyżka tartego sera, np. parmezanu 

o Sos: łyżeczka soku z cytryny, łyżka oliwy, pół łyżeczki miodu (można pominąć), pół ząbka czosnku 

(opcjonalnie), czarny pieprz 

 

  

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (10) 
• • • 

Pobiegaj lub idź na spacer. 

W wieczór wigilijny na ulicach 

prawie nie ma samochodów, jest 

bardzo, bardzo spokojnie i cóż – 

jest to niesamowicie przyjemny 

czas, żeby poprzebywać na 

świeżym powietrzu. 

Zabierz rodzinę na spacer! 
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PRZYGOTOWANIE: 

Rukolę umyć i dokładnie osuszyć na czystej ścierce. Wymieszać składniki sosu, dodać posiekaną natkę. Pomarańczę 

pokroić na małe kawałki i wymieszać z połową sosu. Rukolę włożyć do salaterki i polać resztą sosu. Dodać pomarańczę 

oraz ser. Delikatnie wymieszać składniki. 

 

42. RYBA NA ZIELONO 

SKŁADNIKI (na 2 porcje): 

• 2 filety dowolnej ryby - każdy po 150g 

• 2 duże dojrzałe pomidory 

• pół paczki mrożonego szpinaku lub opakowanie świeżego szpinaku 

• 2 duże łyżki gęstego mleka kokosowego 

• 2-3 ząbki czosnku 

• mielona papryka, pieprz, gałka muszkatołowa, sok z limonki lub cytryny 

• 3 łyżki startego parmezanu lub innego sera albo 4 łyżki drobno posiekanych orzechów nerkowca 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Rybę skropić sokiem z cytryny, doprawić pieprzem i odstawić na 20 min. Pomidory pokroić w grube talarki, natrzeć 

z obu stron wyciśniętym ząbkiem czosnku i posypać papryką, a następnie ułożyć na dnie żaroodpornego naczynia. 

Rozmrożony lub poszatkowany świeży szpinak wymieszać z podgrzanym mlekiem kokosowym i serem lub drobno 

poszatkowanymi orzechami nerkowca, gałką muszkatołową i pieprzem. Rybę ułożyć na pomidorach i przykryć masą 

szpinakową. Całość bez przykrycia wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-200℃ na 35-40 min. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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43. RYBA PO GRECKU 

SKŁADNIKI (na 2 porcje): 

• 250g ryby 

• 2 marchewki 

• 1 cebula 

• 1 pietruszka (korzeń) 

• kawałek selera 

• mała puszka koncentratu pomidorowego 

• 2 ząbki czosnku 

• pieprz 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Włoszczyznę umyć, obrać, zetrzeć na tarce jarzynowej. Cebulę i czosnek obrać, drobno posiekać. Warzywa w garnku 

zalać 1 szklanką wrzątku, dusić pod przykryciem do miękkości. Dodać rybę, koncentrat pomidorowy, pieprz i dokładnie 

wymieszać. Dusić jeszcze przez chwilę. 
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44. RYBA PO GRECKU BEZ SMAŻENIA 

SKŁADNIKI: 

• 500g filetów z dorsza lub innej białej ryby 

• 2 marchewki 

• korzeń pietruszki 

• 500g korzenia selera 

• 2 średnie cebule 

• 2 łyżki koncentratu pomidorowego 

• pół łyżeczki soli, 2/3 łyżeczki pieprzu 

• pół łyżeczki ostrej papryki 

• łyżeczka oliwy z oliwek 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Osuszyć rybę. Obrane warzywa zetrzeć na dużych oczkach tarki, cebulę posiekać w kostkę. Na rozgrzaną, głęboką 

patelnię wlać łyżeczkę oliwy i lekko zrumienić cebulkę. Mieszać co jakiś czas i podlewać wodą aż zmięknie. Dodać resztę 

warzyw i dusić pod przykryciem wciąż co jakiś czas dodając odrobinę wody. W międzyczasie w sporym garnku 

podgrzać wodę (to ważne, nie gotować). Woda nie powinna przekroczyć 700C. Osuszoną rybę natrzeć solą z obu stron 

i posypać świeżo zmielonym pieprzem, po czym po dwa kawałki ułożyć obok siebie na folii aluminiowej i zawinąć 

w ciasny rulon, który po bokach związać lub otoczyć nitką i wsadzić do gorącej wody na 12 minut (zostawić garnek na 

małym ogniu).  Wymieszać w szklance przecier pomidorowy i około 100ml wody, szczyptę soli, pieprz oraz ostrą 

paprykę. Całość wlać do podduszonych jarzyn i zostawić na małym ogniu jeszcze kilka chwil łącząc dokładnie wszystkie 

składniki. Po wyjęciu ruloników z rybą odciąć końcówki folii i delikatnie ją odwinąć. Kawałki ryby przenieść na półmisek 

i ułożyć obok siebie, a następnie nałożyć przygotowane jarzyny i odstawić do ostygnięcia. 
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45. RYBA ZAPIEKANA ZE SZPINAKIEM 

SKŁADNIKI (2 porcje): 

• 300g filetów ryby 

• 300g szpinaku 

• 1-2 ząbki czosnku 

• 1 jajko 

• 100g mozzarelli 

• ½ łyżeczki imbiru 

• 1 łyżeczka pieprzu 

• ½ łyżeczki gałki muszkatołowej 

• troszkę lubczyku lub bazylii 

• łyżka prażonych ziaren słonecznika na porcję 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Do naczynia żaroodpornego wlać łyżkę oleju, włożyć filety ryby. Posypać pieprzem i ziołami. Szpinak (rozmrożony lub 

świeży posiekany) pomieszać z czosnkiem, jajkiem i przyprawami. Wyłożyć na rybę. Na wierzch ułożyć mozzarellę. 

Wstawić do nagrzanego do 180°C piekarnika i piec około 20-25 minut. Wierzch przed podaniem posypać prażonym 

słonecznikiem. 
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46. SAŁATKA Z BURAKIEM I AWOKADO 

SKŁADNIKI (2 porcje) 

• 3 gotowane lub pieczone buraki (wielkości kiwi, można kupić gotowane buraki w LIDLu) 

• 2 garści rukoli – 50g 

• garść miksu sałat 

• łyżka oleju kokosowego 

• 1 sztuka awokado około 140g bez pestki 

• 2 łyżki ziaren słonecznika 

• łyżka pestek dyni 

• 80ml oliwy z oliwek 

• łyżka musztardy francuskiej 

• łyżeczka miodu 

• pół łyżeczki suszonej bazylii lub kilka liści świeżej bazylii 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Obrać buraki i pokroić na kształt frytek (im cieńsze tym krócej będą się smażyły). Na patelni rozgrzać olej kokosowy, 

wrzucić buraki i smażyć do miękkości. Rukolę umyć, awokado obrać i pokroić w kostkę. Pestki delikatnie podprażyć na 

suchej patelni. Składniki na sos:  oliwę, musztardę, miód i bazylię wrzucić do małego słoika, zamknąć i potrząsnąć. 

Wszystkie składniki sałatki mieszamy i zalewamy sosem. 
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47. SERNIK JAGLANY - JAGIELNIK 

SKŁADNIKI: 

KRUCHY SPÓD: 

• 70g oleju kokosowego 

• 30g ksylitolu lub eerytrytolu 

• łyżka oliwy lub oleju kokosowego 

• łyżka ulubionego mleka 

• 90g ulubionej mąki 

• 50g płatków owsianych 

 

MASA SERNIKOWA: 

• szklanka kaszy jaglanej (suche ziarno) 

• 2 szklanki mleka migdałowego (albo owsianego, ryżowego lub innego ulubionego - do ugotowania kaszy; jeśli 

nie mamy nietolerancji można użyć mleka krowiego) 

• łyżka cukru z prawdziwą wanilią i nutą kardamonu 

• łyżka oleju kokosowego 

• 1/3 szklanki erytrytolu, miodu lub syropu z agawy 

• szklanka kremu kokosowego (lub gęsta część mleka kokosowego z 2 puszek, np. Real Thai) – krem kokosowy 

domowej produkcji: wnętrze świeżego kokosa miksować z wodą kokosową na gładką pastę 

• ewentualnie łyżeczka mąki ziemniaczanej lub mąki z tapioki 

• odrobina skórki startej z pomarańczy (wcześniej wyparzyć) 

• 2 garście bakalii (rodzynek, żurawiny, moreli) 
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PRZYGOTOWANIE: 

Jeżeli nie mamy blendera, żeby przygotować krem kokosowy, można użyć gęstej 

warstwy z kupionego mleka kokosowego (wcześniej dobrze jest je wstawić do 

lodówki na kilka dni, aby się ładnie rozdzieliło na gęsty krem i wodę kokosową). 

Mleko powinno zawierać minimum 65% kokosa w składzie i jak najmniej 

składników dodatkowych.   

Kaszę jaglaną ugotować na miękko w ulubionym mleku (część można zastąpić 

wodą kokosową), ale nie odparowywać całkiem. Przestudzić i zmielić na gładko 

(przy użyciu malaksera / blendera). Połączyć z resztą składników. Masa powinna 

być raczej rzadka, jeżeli jest zbyt gęsta, trzeba dolać trochę mleka. Płatki owsiane 

podprażyć chwilę na patelni, ostudzić i zmielić. Składniki ciasta szybko zagnieść 

i wykleić nim spód tortownicy 18-20 cm. Piec do zezłocenia, czyli ok. 12 minut 

w 200°C (zależy od piekarnika). Wyłożyć masę sernikową na upieczony spód 

i piec jeszcze ok. 30-40 minut w 180°C, aż wierzch będzie lekko zrumieniony. 

Kroić dopiero po wystudzeniu. Najlepiej wstawić na noc do lodówki. 

  

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (11) 
• • • 

Najgorsze, co możesz zrobić to 

jeść z bólem serca.  

Jeszcze gorzej planować dietę 

odchudzającą przy wigilijnym 

stole.  

Smakuj z rozsądkiem, ciesz się 

towarzystwem bliskich przy 

stole, bo o to właśnie chodzi 

w czasie Świąt! ☺  

„Żałowane” się odkłada, 

a „nieżałowane” nie ☺ 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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48. SERNIK KAWOWO-ŚLIWKOWY Z NERKOWCÓW Z CZEKOLADOWYM SOSEM 

SKŁADNIKI: 

SPÓD: 

• ¾ szklanki miękkich wydrylowanych suszonych śliwek + kilka miękkich daktyli 

• pół szklanki migdałów (najlepiej moczonych przez noc w zimnej wodzie lub mielonych) 

• pół szklanki zmielonych płatków owsianych 

MASA: 

• 2 szklanki nerkowców + 1 szklanka orzechów włoskich 

• pół zklanki miękkich wydrylowanych daktyli 

• pół szklanki naparu kawy (zwykłej, zbożowej, z cykorii) 

SOS CZEKOLADOWY: 

• 2 łyżki kakao 

• łyżka nektaru z agawy lub miodu 

• 2 łyżki wody lub w wersji dla dorosłych 2 łyżki whisky 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Nerkowce zalać wodą i zostawić na noc. Jeżeli daktyle są twarde, też trzeba je namoczyć, po czym odcedzić. Migdały na 

spód zmiksować w blenderze, a potem pulsacyjnie zmiksować razem ze śliwkami, owsianką i daktylami. Masą wylepić 

dno tortownicy 18 cm. Dobrze ugnieść. Wstawić na chwilę do zamrażarki lub na dłużej do lodówki. Nerkowce wypłukać, 

osączyć i zmiksować w blenderze razem z resztą składników. Masę wyłożyć na spód i odstawić gotowy "sernik" do 

lodówki na kilka godzin. Wierzch oprószyć kakao. Podawać z sosem czekoladowym (wymieszać wszystkie składniki na 

ciepło w garnuszku).  



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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49. SOCZYSTA CIELĘCINA ZAMIAST WĘDLINY 

SKŁADNIKI: 

• około kilograma cielęciny (lub piersi z indyka) 

• 1 marchewka 

• 1 pietruszka 

• 3-4 ząbki czosnku 

• 1 nieduża cebula 

• 3 łyżki oleju kokosowego lub oliwy z oliwek 

• łyżeczka papryki ostrej i łyżeczka słodkiej papryki 

• 1/3 łyżeczki soli himalajskiej  

• 1/8 łyżeczki białego pieprzu 

 

PRZYGOTOWANIE:  

Mięso posolić i przyprawić paprykami i pieprzem. Odstawić do lodówki na minimum 12 godzin. Na gorącym oleju 

kokosowym lub oliwie obsmażyć mięso ze wszystkich stron, do oliwy dolać 1/2 szklanki wody, wrzucić pokrojone 

warzywa, posiekany czosnek i przykryć. Dusić około półtorej godziny, przekręcając mięso i dolewając troszkę wody, jeśli 

jest potrzeba.  
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50. TARTALETKI KOKOSOWE Z MASĄ MAKOWĄ 

SKŁADNIKI: 

• CIASTO: 

o 4 jajka 

o 5-6 łyżek mąki kokosowej 

o laska wanilii 

o łyżka oleju kokosowego 

• NADZIENIE: 

o 200 - 250g maku niebieskiego 

o 2 łyżki masła klarowanego lub oleju kokosowego 

o 2 łyżki miodu 

o szklanka suszonych owoców: daktyli, śliwek, fig 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Na dzień przed pieczeniem zalać mak chłodną wodą. Składniki na ciasto zmiksować razem w blenderze. Powinno być 

gęste i lepkie. Jeśli będzie się kruszyć po wyrobieniu, to po upieczeniu może się okazać zbyt suche i kruche. Gotowym 

ciastem wyłożyć formę na muffiny (nasmarowaną olejem kokosowym). W każdym otworze umieścić kulkę ciasta 

i formować ją na tartaletkę o grubości ok. 5 mm. Ciasto włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C i piec 12-15 minut. 

Wyjąć i wystudzić. Mak odsączyć. Na patelni rozpuścić masło klarowane lub olej kokosowy. Dodać mak i dusić na 

małym ogniu ok 15 minut ciągle mieszając. Mak przepuścić przez maszynkę do mielenia. W trakcie pierwszego mielenia 

dodać suszone owoce. Mielić kilka razy, aby mak dobrze połączył się z owocami i w zależności od tego jak drobną masę 

chcemy uzyskać. Po zmieleniu dodajemy mak i dokładnie wymieszać. Nadzienie nakładać do tartaletek łyżeczką, tak, 

aby uformować kulkę. Można użyć gotowej masy makowej (w wersji dla leniwych i lubiących nadmierną słodycz). 

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (12) 
• • • 

Przede wszystkim nie myśl o tym, 

czego nie jeść. Nie kategoryzuj 

jedzenia jako „złe” i „dobre”. 

Skoro o Świętach myślimy już 

2 tygodnie przed nimi – oznacza 

to, że są dla nas wyjątkowe 

i z pewnością nie chodzi tylko 

o samo jedzenie.  

(Patrz porada numer 11) 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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51. TERRINA Z INDYKA 

SKŁADNIKI: 

• kilogram mielonego mięsa z indyka 

• cebula 

• 2 ząbki czosnku 

• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki 

• 2 łyżki suszonej żurawiny (wcześniej wymoczyć kwadrans we wrzątku) 

• 2 białka jaja 

• łyżka oleju kokosowego lub masła 

• nieduży por pokrojony w talarki 

• 2 nieduże pomidory 

• 2 łyżki posiekanych suszonych fig (wcześniej wymoczyć j.w.) 

• pieprz 

• szczypta soli różowej himalajskiej 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Mięso wyrobić z drobno posiekaną cebulą, czosnkiem, figami, natką pietruszki, żurawiną i olejem kokosowym. 

Doprawić do smaku pieprzem i solą. Na koniec wymieszać w ubitymi na pianę białkami. W wyłożonej papierem do 

pieczenia keksówce (lekko przesmarować olejem kokosowym lub masłem) ułożyć połowę masy mięsnej, ułożyć talarki 

pora oraz plastry pomidorów bez skórki, na tym pozostałą masę mięsną. Lekko docisnąć i wygładzić wierzch. Nakryć 

foremkę folią aluminiową, wstawić do większej formy, napełnionej do połowy wysokości wodą. Piec około 90 minut 

w 1800C. w razie potrzeby dolać wody do większej formy. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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52. TOFURNIK NA SPODZIE SŁONECZNIKOWO-KOKOSOWO-KAKAOWYM 

SKŁADNIKI NA SPÓD (tortownica 22cm) : 

• 200g ziaren słonecznika  

• 110g wiórków kokosowych  

• duży dojrzały banan  

• łyżka erytrytolu lub ksylitolu (opcjonalnie)  

• łyżka kakao, jeśli chcemy mieć kakaowy spód 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Słonecznik i wiórki zmielić na mąkę, dodać banana 

i zmiksować na gładką masę. Wykleić spód tortownicy 

wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do lodówki. Można dodać kakao.  

 

SKŁADNIKI NA MASĘ TOFURNIKA: 

• 2 kostki tofu naturalnego 2 x 180g 

• pół szklanki ugotowanej kaszy jaglanej  

• 1 i ¼  szklanki gęstego mleka kokosowego (na kilka dni przed pieczeniem włożyć mleko do lodówki) 

• łyżka erytrytolu  

• 2 łyżki mąki z tapioki lub ziemniaczanej  

• łyżeczka mielonej wanilii burbońskiej lub ziarenka z laski wanilii 

• 1/3  szklanki soku z cytryny lub pomarańczy (świeżo wyciskany!) 

• skórka otarta z cytryny lub pomarańczy  

• szczypta soli  

• 3-4 łyżki płatków migdałów 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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PRZYGOTOWANIE: 

Wszystkie składniki, poza mlekiem i płatkami migdałów, zmiksować na bardzo gładką masę. Pod koniec stopniowo 

dodawać mleko. Wmieszać ręcznie płatki migdałów. Wylać masę na spód. Piec 15-20 minut w 1800C, następnie 45-55 

minut w 1300C. Po wyłączeniu piekarnika zostawić tofurnik w środku. 

 

53. TRUFLE PATKOWE 

SKŁADNIKI: 

• 150g suszonych niesiarkowanych daktyli 

• 70g orzechów nerkowca 

• 50g ziaren słonecznika 

• 70g płatków owsianych lub gryczanych 

• 2 łyżki oleju kokosowego virgin 

• 2 łyżki nasion chia 

• coś do obtoczenia trufli: karob, kakao, wiórki kokosowe, popping z amarantusa, mak 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Daktyle, orzechy, słonecznik i płatki zalać wrzątkiem na 10-15 minut. Najlepiej wszystko w osobnych miseczkach. Po 

tym czasie odsączyć na sicie i wrzucić wraz z olejem oraz nasionami chia do pojemnika malaksera / blendera. Miksować 

na jednolitą masę. Formować dłońmi kuleczki. Obtoczyć je w wybranej posypce. Układać na papierze do pieczenia. 

Wstawić do lodówki na minimum 2-3 godziny. 
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54. PIEROGI ŚWIĄTECZNE Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 

SKŁADNIKI (70-80 sztuk): 

FARSZ: 

• pół kg kiszonej kapusty 

• 200g suszonych grzybów 

• 2 średnie cebule 

• 2 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, pieprz 

• olej kokosowy do smażenia 

 

Dzień wcześniej przygotować farsz: kapustę opłukać na sitku i umieścić w garnku. 

Wlać taką ilość wody by przykryła kapustę. Dodać listki i ziele. Gotować 1,5h na małym ogniu. Miękką kapustę odcedzić, 

wyjąć przyprawy. Grzyby zalać gorącą wodą i odstawić na 15 minut aby napęczniały. Cebulę pokroić w piórka i zeszklić 

na patelni. Dodać posiekaną kapustę i grzyby pokrojone na mniejsze kawałki. Podsmażyć, doprawić pieprzem. Gotową 

zmiksować blenderem lub zmielić w maszynce. Farsz odstawić, aby przestygł, a następnie schować do szczelnego 

pudełka i umieścić w lodówce. 

CIASTO: 

• 100g suchej kaszy jaglanej 

• 200g mąki ryżowej + 80g mąki ziemniaczanej 

• 80g mielonego siemienia lnianego 

• 400ml gorącej wody 

• 3 łyżki oliwy 

• płaska łyżeczka soli himalajskiej 

JAK PO ŚWIĘTACH NIE 

ZOSTAĆ KULĄ (13) 
• • • 

Świętuj, ciesz się i czerp z tych 

chwil energię na kolejny rok! 

Będę nudna, ale najważniejsze 

są: regularność i odpowiednie 

nawadnianie się każdego dnia. 



INSPIRACJE NA ŚWIĘTA 
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Przygotować ciasto: kaszę opłukać na sicie pod strumieniem gorącej wody i ugotować do miękkości (8-10 minut). Do 

miski przesiać mąkę ryżową i ziemniaczaną. Dodać siemię, sól, oliwę, wodę i ugotowaną, odcedzoną kaszę. Zmiksować 

blenderem na jednolitą masę. Pozostawić w misce na 5 minut by „odpoczęło”. Przenieść je na stolnicę podsypaną mąką 

i przez pół minuty zagniatać jeszcze ręcznie. Ciasto powinno być plastyczne, ale nie kleić się. Rozwałkować na cienki 

placek i szklanką (6 cm średnicy) wykrawać kółka. Na środek każdego nakładać małą łyżeczkę farszu i zlepiać pierogi. 

Brzegi można wykończyć odciskając delikatnie koniec widelca.  
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W wolnej chwili zapraszam Cię do śledzenia „SPOSOBOWYCH” poczynań 

w mediach społecznościowych. Będzie mi miło, jeśli zostawisz tam jakiś ślad po 

sobie. Komentarz, opinię, a jeśli byłaś/byłeś kiedyś pod moimi skrzydłami, 

wdzięczna będę za ocenę naszej współpracy.  

To bardzo cenne i może innym pomóc podjąć decyzję o zmianie swojego życia. 

 

 FACEBOOK 

 INSTAGRAM 

 

 

 

 

facebook.com/sposobnazyciepl
instagram.com/sposobnazycie

