
ŚWIĘTA!
dietetyczne przepisy

świąteczne

ODCHUDZAMY



KALORYCZNE PUŁAPKI
NA ŚWIĄTECZNYM STOLE

Boże Narodzenie to okres wyjątkowy – czas radości 
i świętowania w gronie najbliższych. Ważną częścią tradycji jest 
jedzenie. Potrawy świąteczne z natury rzeczy są dość ciężkie 
i nie powinno się ich jadać codziennie. Jednak można znaleźć 
wiele zdrowszych zamienników, receptur, nie ingerując
w charakter samego dania.

O daniach świątecznych najlepiej pomyśleć na długo przed 
Wigilią. Zacznijmy od planowania ilości jedzenia, warto sobie 
przypomnieć ile zostało różnych potraw po świętach 
w poprzednim roku. Dzięki temu unikniemy dojadania 
po świętach. Starajmy się wszystkie potrawy świąteczne wykonać 
samodzielnie, zrezygnujmy z „gotowców” – dzięki temu będziemy 
kontrolować ich skład, a posiłki będą jeszcze bardziej cieszyć nas 
samych i resztę domowników.

Gdzie znajdziemy bomby kaloryczne?

• pierogi z białej mąki suto okraszone masłem
• smażony w panierce karp
• śledź w śmietanie
• tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem 
• makowiec, a szczególnie ten pokryty grubą warstwą lukru
• keks – bakalie użyte do tego ciasta to głównie owoce 
kandyzowane, które zawierają dużo cukru
• alkohol – tak, tak jest zdecydowanie bardzo kaloryczny
• słodkie napoje
• ilości, ilości, ilości – 3 pierożki jeszcze nikomu nie zaszkodziły, 
ale niestety piąta dokładka już nie jest dobrym pomysłem ;)



Z powodzeniem możesz odchudzić świąteczne potrawy, 
domownicy nie odczują różnicy w trakcie jedzenia, a po obfitej 
kolacji na pewno poczują się zdecydowanie lepiej. Pierogi możesz 
wykonać z mąki pełnoziarnistej, karp smakuje też świetnie
w galarecie. Majonez możemy zastąpić sosem na bazie 
zblendowanego serka ziarnistego z gorącym jajkiem i musztardą. 
Domowy barszczyk na bazie wywaru z buraków zawsze będzie 
lepiej smakował niż ten z proszku czy kartonu. Szarlotki
czy serniki zrób na niskich spodach bądź bez nich – zmniejszy
to ilość tłuszczu w ciastach, a my delektujemy się wtedy 
prawdziwym smakiem dobrego twarogu czy nadzienia 
jabłkowego. Zamiast czekoladowych polew, zrób domowy mus 
malinowy dosłodzony ksylitolem. Słodkie napoje zastąp 
tradycyjnym kompotem z suszonych owoców z dodatkiem 
cynamonu – zawarty w suszu błonnik pomaga w trawieniu
i reguluje poziom cukru we krwi. Kompotu nie warto słodzić, 
a jeżeli już to ksylitolem bądź erytrolem. Nie zapominaj
też o czystej wodzie. Jeśli pijesz alkohol staraj się wybierać wino 
wytrawne.

Według sondaży przeciętny „Kowalski” tyje przez święta około 
2 kilogramów. Aby przytyć 2 kilogramy tkanki tłuszczowej trzeba 
zjeść około 15 tysięcy kcal ponad swoje zapotrzebowanie 
kaloryczne. Można to zobrazować w postaci prawie 6 kilogramów 
serniczka. To całkiem sporo, nawet jak na dwa dni siedzenia przy 
stole, prawda?! Ale biorąc pod uwagę cały okres świąteczny 
(od Wigilii do Święta Trzech Króli) – czyli 14 dni to tylko 2 kawałki 
sernika dziennie. Oczywiście to 6 kg sernika jest tylko symboliczne 
i ma zwizualizować te wszytskie dania i alkohol spożyty w tym 
okresie. Podsumowując problemem naszej wagi nie są same 
święta, ale okres świąteczny. Dlatego w święta 
po prostu wyluzujmy! Przez te 2 dni odpocznijmy, poświętujmy – 
i zaraz po świętach 27 grudnia wróćmy do swoich starych 
wypracowanych nawyków. 

Pamiętaj, że zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna 
to klucz do zdrowego życia. 

ODCHUDZAMY ŚWIĘTA



SŁODYCZE W ŚWIĘTA
JAK JE OGRANICZYĆ

• jedz pełnowartościowe posiłki, czyli zawierające źródło 
białka, węglowodanów, tłuszczu i błonnika – tak skomponowane 
dania sycą na dłużej, co zahamuje apetyt na podjadanie

• zjedz śniadanie świąteczne zawierające przynajmniej 
20 gram białka – białko w śniadaniu poprawia kontrolę apetytu 
w ciągu dnia i zmniejsza uczucie łaknienia

• przygotuj plan – pomyśl jakie słodkości są dla Ciebie 
najbardziej kuszące. Zaplanuj wcześniej co zamierzasz zjeść w te 
święta – mając plan w głowie dużo łatwiej będzie Ci zapanować 
nad próbowaniem wszystkiego co pojawia się na stole

• midnfullness eating – złap chwilę uważności – 
praktykowanie uważności podczas jedzenia pomaga odczuwać 
więcej przyjemności podczas spożywania posiłku. Może 
to zmniejszyć popędowe zachowania żywieniowe i pomóc 
w skupieniu się na jakości a nie ilości słodyczy. Rozkoszuj
się każdym kęsem

• staraj się przygotowywać domowe wypieki, dzięki 
temu masz możliwość zamiany cukru na ksylitol, zmniejszenie 
ilości tłuszczu w wypiekach, czy zrobieniu ich na bazie mąki 
pełnoziarnistej



SŁODYCZE W ŚWIĘTA
JAK JE OGRANICZYĆ

• ćwicz asertywność – jedz tylko to na co naprawdę masz 
ochotę, a nie to co nałoży na Twój talerz ciocia. Naucz 
się odmawiać bez wyrzutów sumienia

• pamiętaj, że nie musisz zjeść całej porcji ciasta, jeśli 
chcesz tylko skosztować – podziel się porcją z kimś bliskim

• wybieraj tzw. „mniejsze zło” – ciasta z owocami zamiast 
tych z masami

• spożywaj przynajmniej 3 porcje warzyw w ciągu 
dnia – są one bogate w błonnik, który zwiększa objętość 
pokarmową i spowalnia opróżnianie żołądka

• ze słodkości, które Ci zostały zrób prezenciki 
dla gości, aby po 3 dniach świętowania wrócić do normalnego 
trybu i nie wyjadać pozostałości

• pomyśl o tym na czym Ci zależy długoterminowo, 
czy piąta porcja serniczka coś zmieni w Twoim życiu oraz jak 
będziesz się czuć gdy przybędzie Ci kilka kilogramów – te 
negatywne wizualizacje często przynoszą bardzo pozytywne 
rezultaty

• zachowaj zdrowy rozsądek i umiar 

• ciesz się świątecznym czasem, celebruj go z najbliższymi, 
a jedzenie niech będzie tylko pięknym uzupełnieniem całości 
(nikt z nas nie czuje się komfortowo, gdy staje się przejedzony 
i  nie może ruszyć się od stołu)



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

157,8
2,2
5,4
24,2
1,7
2,4

•  Filiżanka mocnej, gorącej kawy
•  2 małe (lub 1 duży) banan
•  1 łyżka kakao naturalnego
•  2 kostki gorzkiej czekolady
•  1 łyżeczka masła lub kawałek awokado
•  Opcjonalnie: 1 łyżeczka miodu lub ksylitolu

Wszystkie składniki zmiksować na gładką masę, przelać do 
mniejszych naczyń (pucharków / kieliszków / małych 
szklanek) i odstawić do lodówki do stężenia. Można też 
spożywać od razu - wtedy mus będzie lekko płynny.

MUS KAWOWO-CZEKOLADOWY
PRZEPIS2

porcje



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

270,5
4,3
6,8
44,8
6,3
4,5

•  100 g ugotowanej kaszy jęczmiennej
•  2 kostki gorzkiej czekolady
•  1 łyżeczka masła
•  2 łyżki kakao lub karobu (sypkiego)
•  15 szt. daktyli
•  6 śliwek suszonych
•  4 suszone morele
•  Wiórki kokosowe, nasiona konopi, płatki migdałowe
 lub kakao do obtoczenia kulek

Daktyle i połowę śliwek namoczyć we wrzątku przez 
ok. 15 minut. Pozostałe śliwki i morele pokroić w drobną 
kostkę. Ugotowaną kaszę przełożyć do miski, dodać kakao, 
masło, odciśnięte daktyle i śliwki, pokruszoną czekoladę, 
a następnie zmiksować na gładką masę. Dodać pokrojone 
owoce i dokładnie wymieszać. Formować małe kuki (dłonie 
muszą być mokre lub natłuszczone). Kulki obtaczać 
w wiórkach kokosowych, płatkach migdałowych, 
nasionach konopi lub kakao.

CZEKOLADOWE KULKI
Z KASZY JĘCZMIENNEJ

PRZEPIS4
porcje



449,6 KCAL



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

449,6
34,7
25,3
19,5
2,7
1,9

•  3 filety z piersi kaczki ze skórą
•  2 pomarańcze
•  Papryczka chili
•  1 łyżka masła
•  1 łyżeczka miodu
•  Świeżo mielony pieprz, sól

Filety (od strony skóry) naciąć w kratkę. Z jednej 
pomarańczy wycisnąć sok, drugą obrać i pokroić w plastry. 
Papryczkę chili posiekać w cienkie plasterki. Filety położyć 
na rozgrzanej patelni, tak aby ze skóry wytopił się tłuszcz, 
po chwili obrócić na drugą stronę i smażyć ok 2 minut. 
Po tym czasie przełożyć mięso do naczynia 
żaroodpornego, dodać papryczkę chili, ułożyć plastry 
pomarańczy, masło i zalać sokiem pomarańczowym 
wymieszanym z miodem. Zapiekać w nagrzanym 
piekarniku (200 st. C) przez ok. 8-10 minut. Przed podaniem 
każdy filet podzielić na 3 skośne plastry.

FILET Z KACZKI
W POMARAŃCZACH I CHILI

PRZEPIS3
porcje



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

296,9
26,6
18,1
4,2
2,9
0,4

•  2 filety z piersi kurczaka
•  3 łyżki masła
•  2 pory (biała część)
•  4 łyżki posiekanych orzechów 
 (ziemnych, piniowych, włoskich itp.)
•  2 łyżki słodkiego sosu chili
•  Sól

Mięso umyć i pokroić w poprzek na cienkie plastry, por 
pokroić w krążki, a orzechy posiekać. Połowę masła 
rozgrzać w garnku i wrzucić por, zeszklić, na drugiej 
połowie podsmażyć (krótko) posolone mięso. Mięso dodać 
do pora, wrzucić orzechy oraz słodki sos chili, dokładnie 
wymieszać. Dusić do miękkości, w razie potrzeby 
podlewając wodą.

KURCZAK W PORACH
PRZEPIS4

porcje



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

382,8
21,9
26,1
14,5
1,9
1,4

•  5 filetów z matiasa
•  2 duże cebule
•  1 ząbek czosnku
•  4 łyżki koncentratu pomidorowego
•  1 łyżeczka z przyprawy suszonymi pomidorami
 i czosnkiem niedźwiedzim
•  2 łyżki miodu
•  1/4 szklanki oleju
•  5 ziaren ziela angielskiego
•  3 listki laurowe

Śledzie namoczyć w mleku lub wodzie z dodatkiem octu. 
Cebulę pokroić w krążki lub piórka, zeszklić na oleju, dodać 
posiekany czosnek, ziele angielskie, liść laurowy, miód oraz
koncentrat pomidorowy, a następnie poddusić wszystkie 
składniki. Dodać przyprawę oraz opcjonalnie trochę soli
i pieprzu. Do gorącego sosu dodawać pokrojone śledzie, 
dokładnie wymieszać i odstawić na około 12 godz.

ŚLEDZIE Z MIODEM I POMIDORAMI
PRZEPIS5

porcji



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

223,7
29,2
10,7
0,5
0,2
0

•  500 g polędwiczki wieprzowej
•  8 bardzo cienkich plastrów boczku wędzonego 
 lub 4 plastry szynki parmeńskiej
•  Sól, pieprz, papryka słodka, czosnek
 niedźwiedzi – do smaku
•  2 łyżki oliwy
•  4 łyżki wody

Polędwiczkę pokroić na medaliony grubości 2-3 cm, 
oprószyć solą, pieprzem, czosnkiem i papryką, a następnie 
odłożyć na 15-20 min. do przemacerowania. Następnie 
każdy kawałek owinąć boczkiem i smażyć na rozgrzanej 
oliwie po 2 minuty z każdej strony, pod koniec smażenia 
podlać wodą i dusić przez chwilę. Podawać od razu.

MEDALIONY Z POLĘDWICZKI 
WIEPRZOWEJ W BOCZKU

PRZEPIS4
porcje



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

212,6
12,6
7,9
17,7
4,7
1,8

•  150 g wędzonego pstrąga 
•  Garść pomidorków koktajlowych
•  1 mała czerwona cebula 
 •  4 ogórki kiszone
•  Garść roszponki
•  100 g kaszy bulgur
•  2 łyżki oliwy
•  Łyżeczka musztardy
•  Sól, pieprz, szczypta cukru

Warzywa umyć. Pomidorki przekroić na pół, cebulę 
w piórka, a ogórka w plasterki. Pstrąga podzielić
na mniejsze kawałki. Wszystko wymieszać z ugotowaną 
kaszą bulgur i połączyć z sosem przygotowanym z oliwy, 
musztardy i przypraw.

SAŁATKA Z WĘDZONYM
PSTRĄGIEM

PRZEPIS4
porcje



252,4 KCAL



•  Włoszczyzna 
•  Garść suszonych grzybów
•  200 g świeżych grzybów (mogą być mrożone)
•  Liść laurowy, ziele angielskie
•  1 ząbek czosnku
•  Cebula
•  60 ml śmietanki lub jogurtu greckiego
•  Łazanki pełnoziarniste (z domowego ciasta na pierogi)

Z włoszczyzny i przypraw ugotować wywar. Suszone 
grzyby namoczyć w ciepłej wodzie, po 1 godzinie odcisnąć 
i pokroić na mniejsze kawałki. Cebulę, namoczone suszone 
grzyby, świeże grzyby i czosnek poddusić na oliwie, 
następnie zalać częścią bulionu i gotować ok. 15 minut. 
Powstały sos grzybowy zmiksować razem z włoszczyzną 
z bulionu rozcieńczając pozostałym bulionem w razie 
potrzeby. Podawać z pełnoziarnistymi łazankami i kleksem 
jogurtu lub śmietanki.

Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

252,4
22,3
3,8
24,2
18,4
2,7

ZUPA GRZYBOWA
Z ŁAZANKAMI PEŁNOZIARNISTYMI

PRZEPIS5
porcji



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

248
3,7
12,8
27,4
3,7
2,7

248 KCAL



PRZEKĄSKA Z CIECIERZYCY
PRZEPIS1

porcja

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać ksylitol lub cukier, sól, żółtko 
oraz pokrojone w kosteczkę zimne masło (100 g). Siekać 
nożem masło z mąką aż powstanie drobna kruszonka. 
Następnie zagniatać dość energicznie do uzyskania 
jednolitego ciasta. Gotowe ciasto zawinąć w folię i włożyć do 
lodówki na godzinę. W międzyczasie jabłka i gruszki obrać. 
Jedno jabłko i gruszkę zetrzeć na drobnej tarce i poddusić na 
łyżeczce masła z cynamonem i miodem. Pozostałe owoce 
pokroić w cienkie plasterki (można skropić sokiem z cytryny 
żeby nie ściemniały) i oprószyć cynamonem. 

Ciasto rozwałkować na okrągły placek, przełożyć na blaszkę 
wyłożoną papierem do pieczenia. Na środku ciasta 
rozsmarować przygotowaną masę jabłkowo- gruszkową, a na 
niej układać na zakładkę plasterki jabłek i gruszki (zostawiając 
2-3 cm rant). Brzegi ciasta podwinąć na jabłka. Ciasto można 
posypać drobno startą skórką z pomarańczy, a następnie piec 
w nagrzanym piekarniku przez około 30 min.

RUSTYKALNA PEŁNOZIARNISTA
TARTA Z JABŁKAMI I GRUSZKĄ

PRZEPIS8
porcji

•  150 g mąki orkiszowej
•  110 g zimnego masła
•  3 łyżki ksylitolu lub cukru
•  1 żółtko
•  4 jabłka 
•  2 gruszki 
•  1 łyżeczka cynamonu
•  ½ łyżeczki kardamonu
•  Szczypta soli
•  1 łyżeczka miodu



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

308,3
25
19,6
7,1
1,7
0,7

•  4 filety śledziowe marynowane
•  Gotowany burak
•  Ogórek kiszony
•  Pomarańcza (słodka)
•  100 g sera feta 
•  Wykałaczki 

Filety śledziowe, buraka, pomarańczę i ser pokroić 
na równą kostkę, a ogórki w grube plasterki. Na wykałaczki 
nabijać kolejno kawałki ogórka, śledzia, buraka, fety 
i pomarańczy.

KORECZKI ŚLEDZIOWE
PRZEPIS4

porcje



Ciasto:
•  1 szklanka mąki pszennej
•  1 szklanka mąki orkiszowej
•  4 żółtka
•  100 g margaryny miękkiej
•  3 łyżki ksylitol lub cukru

Masa sernikowa:
• jogurt grecki (ok. 1000 ml)
• 200 g wiórków kokosowych
• 4 białka
• 4 łyżki ksylitol lub cukru 
• 1 opakowanie budyniu śmietankowego (bez cukru)
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• Szczypta soli

Dodatkowo:
•  kwaskowy dżem (np. z czarnej porzeczki)

Mąkę, ksylitol, żółtka, margarynę i proszek do pieczenia 
wymieszać razem i zagnieść kruszonkę. Podzielić 
na połowę. Jogurt dokładnie wymieszać z wiórkami 
kokosowymi, budyniem i proszkiem do pieczenia. Białka 
ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę, pod koniec ubijania 
dodać ksylitol i dalej ubijać (aż do rozpuszczenia). Ubite 
białka dodać do masy jogurtowej i delikatnie wymieszać. 

SERNIK KOKOSOWY
PRZEPIS12

porcji



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

386,7
9,5
24,1
30,6
4,7
3,1

Następnie prostokątna formę do ciasta wyłożyć papierem 
do pieczenia i rozłożyć równomiernie jedną część 
kruszonki. Wstawić do nagrzanego piekarnika 
w temperaturze około 180 st. C i podpiec (około 5 min.). 
Na podpieczoną kruszonkę rozsmarować dżem,  wyłożyć 
masę jogurtową, a wierzch posypać pozostałą kruszonką. 
Piec około 45 min. w temperaturze 180 st. C.

SERNIK KOKOSOWY
PRZEPIS12

porcji



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

283,8
20,7
18,1
6,1
4,9
0,6

•  Główka zielonej sałaty (masłowa / lodowa / rzymska)
•  400 g pieczonego mięsa z kurczaka
•  100 g całych migdałów bez skórki
•  4 gałązki selera naciowego
•  2 awokado
•  1,5 łyżki soku z cytryny
•  100 ml gęstego jogurtu naturalnego
•  1 ząbek czosnku
•  Sól i pieprz – do smaku
•  Suszone zioła do dekoracji

Sałatę umyć, osuszyć, listkami wyłożyć salaterkę. Awokado 
obrać, pokroić i skropić sokiem z cytryny. Mięso pokroić w 
kostkę, a seler naciowy w plasterki. Wszystkie składniki 
ułożyć warstwowo na liściach sałaty, polać sosem 
przygotowanym z jogurtu, przypraw, czosnku i soku
z cytryny. Posypać migdałami i ziołami. 

SAŁATKA Z KURCZAKIEM
I MIGDAŁAMI 

PRZEPIS6
porcji



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

556,8
50,1
12,4
56,9
6,5
5,7

556,8 KCAL



Ciasto:
•  1,5 szklanki mąki pełnoziarnistej
 (pszennej lub orkiszowej)
•  1 łyżka oliwy
•  ½ łyżeczki soli
•  Ok. ½ szklanki ciepłej wody

Farsz:
• 400 g fileta z dorsza
• Pęczek koperku lub natki pietruszki
• 1 cebula cukrowa
• 1 ząbek czosnku
• Sól, pieprz – do smaku
• 1 jajko
•  Łyżeczka masła

Filet z dorsza umyć, osuszyć, zmielić lub zmiksować 
blenderem, ewentualnie bardzo drobno posiekać. Dodać 
drobno posiekaną cebulę, koperek, jajo i czosnek 
przeciśnięty przez praskę, dokładnie wymieszać. Gotową 
masę doprawić solą i pieprzem (dość mocno). Z podanych 
składników zagnieść ciasto, rozwałkować na cienki placek
i wykroić krążki. Na każdy krążek nakładać solidną łyżeczkę 
farszu i dokładnie zlepić brzegi. Pierogi wrzucić
na posolony wrzątek i gotować do wypłynięcia na małym 
ogniu.

PEŁNOZIARNISTE PIEROGI
Z DORSZEM 

PRZEPIS2
porcje



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

221,2
25,1
7,9
10,5
7,1
1

•  400 g dorsza
•  2 łyżki oliwy
•  1 cebula
•  1 włoszczyzna
•  1 puszka pomidorów
•  Sól, pieprz, majeranek, liść laurowy, ziele angielskie

Filety natrzeć majerankiem, solą i pieprzem, a następnie 
obsmażyć na oliwie. Osobno zeszklić cebulę. Do rondla 
włożyć startą włoszczyznę, cebulę, puszkę pomidorów, liść 
laurowy i ziele angielskie (do smaku) i razem poddusić kilka 
minut. Warzywa układać warstwowo naprzemiennie z rybą 
w naczyniu żaroodpornym, podlać odrobiną wody i piec 
15-20 min. w rozgrzanym piekarniku w temperaturze 200 
st. C. Najlepiej smakuje po schłodzeniu, następnego dnia.

RYBA PO GRECKU
PRZEPIS3

porcje



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):
Błonnik (g):
WW:

Wartość odżywcza na porcję:

99,2
5,2
2,7
10,9
4,1
1,1

•  2 szklanki ciecierzycy (ugotowanej lub konserwowej)
•  1 cebula lub 1 por
•  1 jajko
•  1 łyżka oleju
•  Suszone pomidory (ok. 10 sztuk) 
•  1 łyżka bułki tartej 
•  Przyprawy: papryka ostra, pieprz czarny i ziołowy,
 sól, bazylia/oregano.

Suszone pomidory przepłukać wodą i zalać na kilka minut 
wrzątkiem (aby zmiękły). W przypadku pomidorów z oleju, 
dokładnie wycisnąć je w papierowy ręcznik. Cebulę / pora 
drobno pokroić, podsmażyć na oleju, wymieszać
ze zblendowaną ciecierzycą. Dodać drobno pokrojone 
suszone pomidory i przyprawy. Masę przełożyć
do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i piec 
ok. 40 min. w temperaturze 190 st. C.

PASZTET Z CIECIERZYCY
Z SUSZONYMI POMIDORAMI

PRZEPIS10
porcji



88 KCAL

SYLWESTROWA
PRZEKĄSKA

Klaudia Pieniążek, Dietetyk Projekt Zdrowie Kosakowo



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):

Wartość odżywcza 1 roladki to około:

88
6,7
5,9
1,9

•  10 plastrów szynki parmeńskiej 
•  garść rukoli 
•  100 gramów twardego sera koziego 
•  1 średni burak
•  marynata: sól, pieprz, sok z 1/2 cytryny,
 1 łyżka syropku klonowego, 1 łyżka oliwy z oliwek

Buraka owinąć folią aluminiową i  umieścić w piekarniku 
nagrzanym do 200 stopni na godzinę. Po tym czasie 
ostudzić, obrać i pokroić w paski. Składniki marynaty 
wymieszać i umieścić w nich pokrojonego buraka. 
Odstawić na kilka minut. Rukolę umyć i osuszyć ręcznikiem 
papierowym. Ser kozi pokroić w paski.  Na desce położyć 
plaster szynki a na nim (wzdłuż krótszego brzegu, od góry) 
kawałek sera, dwa lub trzy kawałki pieczonego buraka oraz 
kilka listków rukoli. Całość zawinąć w rulonik i odłożyć na 
talerz. Przygotować podobnie resztę składników. 

ROLADKI Z SZYNKI
PARMEŃSKIEJ I BURAKA

PRZEPIS10
roladek



SYLWESTROWA
PRZEKĄSKA

Klaudia Pieniążek, Dietetyk Projekt Zdrowie Kosakowo

273 KCAL



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):

Wartość odżywcza 1 porcji to około:

273
16,3
20
5,8

•  125 gram sera mozzarella 
•  2 pomidory malinowe
•  2 łyżki oliwy z oliwek
•  świeżo zmielony pieprz
•  kilka listków bazylii
•  opcjonalnie: garść mixu sałat lub rukoli
 oraz kawałek słodkiej papryki 

Ser i pomidory pokroić w plastry o jednakowej grubości. 
Słodką paprykę, jeśli jest używana, również pokroić 
w plastry lub bardzo drobną kostkę. Na talerzu ułożyć na 
przemian pomidora i ser mozzarella. Całość udekorować 
listkami bazylii i polewam oliwę z oliwek. Można też 
udekorować sałatą. Przed podaniem doprawić sałatkę 
świeżo zmielonym pieprzem.

SAŁATKA CAPRESE
PRZEPIS2

porcje



74,5 KCAL

SYLWESTROWA
PRZEKĄSKA

Klaudia Pieniążek, Dietetyk Projekt Zdrowie Kosakowo



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):

Wartość odżywcza 1 porcji to około:

74,5
3 
3
6

•  szklanka ciecierzycy z puszki
•  6 suszonych pomidorów
•  łyżka oleju z suszonych pomidorów
•  3 łyżki pasty tahini
•  2-3 łyżki wody 
•  1 łyżka soku z cytryny 
•  ząbek czosnku
•  szczypta soli

W malakserze umieścić wszystkie składniki i  zmiksować  na 
gładką masę. Jeśli jest taka potrzeba dodać więcej wody. 
Doprawić solą i pieprzem bądź chili.  Hummus można 
trzymać w lodówce nawet przez kilka dni.

HUMMUS Z SUSZONYMI
POMIDORAMI 

PRZEPIS8
porcji



SYLWESTROWA
PRZEKĄSKA

Klaudia Pieniążek, Dietetyk Projekt Zdrowie Kosakowo

103 KCAL



Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):

Wartość odżywcza 1 porcji to około:

103
8
6,5
2

•  4 jajka ugotowane na twardo (gotować 
 około 6 minut po zagotowaniu wody z jajkami)  
•  1/3 papryki czerwonej
•  20 gram sera mozzarella 
•  1/2 pomidora malinowego, obranego ze skórki
•  1 łyżka musztardy francuskiej
•  1 łyżka jogurtu naturalnego 
•  szczypta soli i pieprzu
•  1/3 pęczka świeżej bazylii 

Jajka obrać, przekroić na pół i wyciągnąć żółtka, następnie 
umieścić w misce. Pomidora, paprykę, ser i bazylię drobno 
posiekać. Dodać do żółtek. Całość wymieszać z musztardą
i jogurtem naturalnym, doprawić szczyptą soli i pieprzu. 
Tak przygotowanym farszem faszerować  jajka. Można 
podawać od razu lub przechowywać w lodówce. Tuż przed 
podaniem udekorować bazylią. 

JAJKA FASZEROWANE
POMIDORAMI I BAZYLIĄ 

PRZEPIS4
porcje



SYLWESTROWA
PRZEKĄSKA

Klaudia Pieniążek, Dietetyk Projekt Zdrowie Kosakowo

83,75 KCAL

Energia (kcal):
Białko (g):
Tłuszcz (g):
Węglowodany (g):

Wartość odżywcza 1 porcji to około:

83,75
4,25
2,88
9,75



•  20 g świeżych drożdży
•  100 ml ciepłego mleka 0,5%
•  100 g mąki gryczanej
•  1/2 łyżeczki cukru
•  1/2 łyżeczki soli
•  10 g oliwy z oliwek

Do podania:
•  50 g serka ricotta
•  2-3 plasterki szynki parmeńskiej 
•  kiełki
•  koperek

Drożdże wymieszać z ciepłym mlekiem i cukrem. Odstawić 
na 10 minut. Po tym czasie dodać mąkę i sól. Całość 
dokładnie wymieszać i odstawić na godzinę
do wyrośnięcia. Po tym czasie na rozgrzać patelni
z dodatkiem oliwy z oliwek, smażyć niewielkie placki, 
po 2 minuty z każdej strony. Na każdym placku powinny 
pojawiać się charakterystyczne pęcherzyki powietrza.  
Po usmażeniu wszystkich placków na placki nałożyć 
po łyżeczce serka, kawałek szynki parmeńskiej i kiełki 
lub koperek.  

GRYCZANE BLINY
Z SZYNKĄ PARMEŃSKĄ  

PRZEPIS8
porcji



JAK NIE PODJADAĆ
W TRAKCIE GOTOWANIA?

Dla wielu osób będących na diecie większym wyzwaniem niż 
same Święta jest ich przygotowanie. Zakupy, prezenty, sprzątanie 
i… gotowanie, a podczas niego podjadanie. Jak sobie z nim 
radzić?

 
• Najważniejsze jest, aby podczas gotowania nie być głodnym.  
Dlatego zadbaj o regularność posiłków, w ten sposób unikniesz 
napadu głodu. Nie rozpoczynaj gotowania będąc głodnym 
i przed posiłkiem. Dzięki temu łatwiej będzie oprzeć się 
podjadaniu.

• Nie bądź głodny także podczas robienia zakupów, ponieważ 
wtedy kupuje się większe ilości oraz produkty często 
niepotrzebne. Pamiętaj, że im więcej jedzenia kupisz, tym 
więcej będzie trzeba zjeść (lub podjeść).

• Poproś rodzinę o pomoc. Dzięki temu odwrócisz swoją uwagę
od podjadania i będziesz miała koło siebie osobę, która będzie
Cię pilnowała ;)

• Miej przy sobie szklankę wody. Osoby podjadające podczas 
gotowania często robią to bez zastanowienia, odruchowo. 
Dlatego sięgaj po wodę, a nie po jedzenie.

• Mów do siebie podczas gotowania. Wyniki badań pokazują,
że osoby mówiące do siebie w trakcie przygotowywania posiłków 
mniej podjadają niż osoby nie robiące tego.
 
• Miej na blacie tylko produkty niezbędne do przygotowywania 
danej potrawy i w ilościach z przepisu (nie więcej, nie „na zapas”!).

• Przed rozpoczęciem gotowania ustal ilość (np. 1 łyżka)
na próbowanie potrawy i nie przekraczaj jej. 



ZALECENIA NA ŚWIĘTA

• Pamiętaj o regularności posiłków. Dzięki temu unikniesz 
napadów głodu, które skończą się zjedzeniem za dużej porcji 
jedzenia. Staraj się nie siadać do świątecznego stołu będąc bardzo 
głodnym. Unikaj jedzenia ostatniego posiłku później niż 2-3 
godziny przed snem.

• Nie podjadaj podczas gotowania. Mimo, że porcje te wydają 
się małe, jednak jak podliczy się ich kaloryczność, to często jest 
ona większa niż niejeden posiłek! 

• Pamiętaj o piciu odpowiedniej ilości wody. Jest ona 
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, także
w Święta! Nie tylko hamuje nadmierny apetyt, ale poprawia także 
proces trawienia. Dodatkowo zapobiega opuchnięciom
po spożyciu alkoholu. Codziennie pij 1,5 – 2 l wody, również 
podczas Świąt!

• Bądź odważny w kuchni – stosuj dietetyczne zamienniki! 
Zastąpienie cukru słodzikiem lub śmietany jogurtem, znacząco 
obniża kaloryczność potraw. Stosując zdrowsze zamienniki, 
wzbogaca się także wartość odżywczą potrawy. Są to także dania 
bardziej lekkostrawne niż ich tradycyjne odpowiedniki i często… 
smaczniejsze!

• Każdy posiłek rozpoczynaj od nałożenia sobie porcji 
wszystkich dań, które chcesz spróbować. Pomoże Ci to
w kontrolowaniu ich ilości. Możesz skosztować wszystkich 
potraw, ale po trochu i bez dokładek. 
 
• Uważaj na alkohol, ponieważ jest to dodatkowe źródło kalorii. 
Okazjonalnie staraj się wybierać ten niesłodki, np. wytrawne 
wino. Unikaj popijania alkoholu słodkimi napojami. Alkohol
ma także działanie odwadniające, dlatego podczas jego 
spożywania staraj się wypić więcej wody (np. do lampki wina 
dodaj 1 szklankę wody).



ZALECENIA NA ŚWIĘTA

WESOŁYCH, ZDROWYCH
I PYSZNYCH ŚWIĄT!

• Pamiętaj o ruchu. Spacer po świątecznym obiedzie nie tylko 
korzystnie wpłynie na bilans kaloryczny (pamiętaj, że godzina 
spaceru to około 250 spalonych kalorii!). Usprawni on także pracę 
przewodu pokarmowego i oderwie gości od stołu ;)

• Przygotowanie do Świąt do podstawa! Postaraj się zrobić 
wcześniej zakupy - dzięki temu nie zabraknie Ci żadnych 
składników potrzebnych do potraw (unikniesz więc zastosowania 
ich niezdrowych zamienników). 
Opracuj wcześniej listę gości, potraw i ich ilości. Bardzo często 
przygotowujemy za duże ilości jedzenia, które następnie albo
się dojada, albo wyrzuca. Postaraj się w tym roku uszykować 
mniej jedzenia.

• Wróć do swojej diety od razu po Świętach. Jest to najlepszy 
sposób, aby jak najszybciej pozbyć się ewentualnego nadmiaru 
masy ciała, który mógł się pojawić po Świętach. Nie odkładaj tego 
na „po Sylwestrze, po Nowym Roku”, bo podczas tych okazji 
na pewno chcesz dobrze wyglądać i dobrze się czuć. 

• Pamiętaj o odpoczynku i relaksie. W natłoku obowiązków 
nie zapominaj o sobie. Odpoczynek, relaks, odpowiednia ilość snu 
– te czynniki także warunkują Twoje zachowania żywieniowe. 
Im jesteśmy bardziej zmęczeni, tym częściej sięgamy po jedzenie 
(zazwyczaj słodkie!) i zjadamy większe jego ilości.

www.projektzdrowie.info



ZAPYTAJ SWOJEGO
DIETETYKA
 o “Niezbędnik Świąteczny” oraz oczyszczające koktajle!




