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Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia bez pierogów, 

śledzi w oleju, ciastek korzennych i wielu innych świątecznych potraw?  

Ja również nie, ale spokojnie!  

Wigilijne potrawy mogą być zdrowe i lekkie. W tym eBooku znajdziesz 12 

świątecznych przepisów, w zdrowszej wersji! 



NA SŁONO



Zapiekane pierogi 

Czas przygotowania: 60 minut 

Składniki: 
200 g mąki gryczanej 

300 g mąki pszennej 
1 opakowanie suchych drożdży 

Szczypta ksylitolu 
Szczypta soli 

40 g masła 
1 szklanka mleka 

1 jajko 
+ 1 jajko do smarowania pierogów 
Farsz: 

1 kilogram kapusty kiszonej 
1 kilogram pieczarek 

3 cebule 
3 łyżki oliwi 

Przyprawy  



Kapustę ugotuj, połącz z podsmażonymi na oliwie pieczarkami z cebulką, przypraw 
wedle uznania.  

Mąkę wsyp do miski, dodaj ksylitom, sól, drożdże, masło.  
Wszystko razem wymieszaj. Następnie dodaj mleko i jajko. Wyrób ciasto.  
Możesz podsypać mąką w razie potrzeby. Ciasto powinno  być elastyczne. 
Cienko rozwałkuj ciasto, wykrój okrągły kształt i nałóż nadzienie. Zlep pierogi.  
Ułóż na  blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, odczekaj 15 minut.  
Pierogi posmaruj rozmąconym jajkiem. Piecz ok. 20 minut w 180 stopniach. 
Z porcji wychodzi około 30 sztuk. 

Kaloryczność: 
3120,6 kcal B: 120,9g T:93,2g W:404,5g WW:40,7  

1 sztuka  
104 kcal  

Sposób przygotowania



Śledzie z suszoną śliwką i  

orzechami włoskimi 

Czas przygotowania: 30 minut 

Składniki: 

6 kawałków filetów śledziowych solonych 

1 średnia cebula 

Duża garść orzechów włoskich 

10 suszonych śliwek 

Pół szklanki oleju rzepakowego lub 

słonecznikowego 



Śledzie wypłucz w wodzie z octem przez 12 godzin.  

Śledzie osusz na ręczniku papierowym i pokrój na 1,5 cm kawałki. 

Cebulę i śliwki pokrój w małą kostkę.  

Wszystkie składniki delikatnie wymieszaj  w misce i zalewaj olejem. 

Odstaw do lodówki na 2-3 godziny, żeby wszystkie smaki się połączyły. 

Kaloryczność:  

1966 kcal B:53,1g T:168,2g W:53,8g WW:5,4 

Sposób przygotowania



Gołąbki z kaszą gryczaną  
i leśnymi grzybami 

Czas przygotowania: 120 minut 

Składniki: 
2 marchewki  

200g kaszy gryczanej palonej 
1 cebula 

Garść suszonych grzybów 

1 główka białej kapusty 

Oliwa do podsmażania 

200 ml śmietanki roślinnej 

Sól 

Pieprz 



Sposób przygotowania

Marchew zetrzyj na tarce, na grubych oczkach. Na oliwie podsmaż pokrojoną w 

kostkę cebulę, dodaj marchew. Następnie dodaj, wcześniej namoczone grzyby i 

ugotowaną kaszę gryczaną. Wymieszaj wszystko, dopraw wedle uznania.  

Sparz kapustę, w liście nałóż farsz i zawiń.  

Uformowane gołąbki delikatnie podsmaż na oliwie, poukładaj w naczyniu 

żaroodpornym, zalej odrobiną wody, w której moczyły się grzyby oraz śmietanką, 

piecz pod przykryciem około 1 godzinę w 180 stopniach. 

Z porcji wychodzi około 12-15 gołąbków. 

Kaloryczność: 

1734,3 kcal B:53,1g  T:56,9g W:249,8g WW:24,9 

1 sztuka 
Około 115-145 kcal 



Pulpety rybne w zalewie octowej 

Czas przygotowania: 60 minut 

Składniki: 
0,5 kg filetu dowolnej ryby 
1 jajko 
2 łyżki mąki owsianej  
Olej do smażenia 
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej 
Pieprz  
Sól 
Zalewa: 
2 szklanki wody 
0,5 szklanki octu 
1 łyżeczka soli 
1 łyżka ksylitolu 
Ziele angielskie 
Liść laurowy 
1 mała cebula 



Sposób przygotowania

Filet zmiel. Dodaj jajko, mąkę, przyprawy. Uformuj kuleczki.  

Podsmaż na rozgrzanym oleju, w tym czasie przygotuj zalewę.  

Cebulę pokrój w piórka. Zagotuj wszystkie składniki.  

Pulpeciki zalej zimną zalewą.  

Kaloryczność: 

794,5 kcal B:94,9g T:30,1 W:28,5 WW:2,8 



Pstrąg łososiowy z rozmarynem  

Czas przygotowania : 30 min 

Składniki: 

2 pstrągi łososiowe (filet) 

2 cytryny 

2 łyżki masła 

świeży rozmaryn 

Czosnek 

Pomidory suszone 

Sól  

Pieprz  



Sposób przygotowania

Cytrynę pokrój w grube plastry. Rybę posyp solą, pieprzem, czosnkiem i 

pokruszonymi pomidorami suszonymi.  

Na rybie ułóż kilka plastrów cytryny oraz gałązkę rozmarynu.  

Włóż do piekarnika na 15-20 minut w 180 stopniach. 

 Kaloryczność: 993 kcal  B:93,3 g T:68g W: 3,4g 



Cappuccino grzybowe 

Czas przygotowania: 60 minut 

Składniki: 

50 g suszonych grzybów 

1 cebula 

1000 ml bulionu warzywnego 

250 ml mleka 

Oliwa do podsmażania 



Grzyby namocz. Cebulkę podsmaż na oliwie, następnie dodaj grzyby.  

Po chwili wrzuć to do garnka z bulionem, gotuj do miękkości, przypraw wedle 

uznania. Zblenduj. Przelej krem grzybowy do bulionówek.  

Spień mleko i udekoruj nim krem grzybowy. 

Kaloryczność:  

494,4 kcal B:14,5 g T:24,9g W:56,5 WW:5,9 

Sposób przygotowania



Śledzie w zalewie pomidorowej 

Czas przygotowania: 30 minut 

Składniki: 

6 kawałków filetów śledziowych 

solonych 

2 średnie cebule 

100 g żurawiny suszonej 

Szklanka soku pomidorowego 

Pół szklanki oleju rzepakowego lub 

słonecznikowego 



Śledzie wypłucz w wodzie z octem przez 12 godzin.  

Śledzie osusz na ręczniku papierowym i pokrój na 1,5 cm kawałki.  

Cebulę pokrój w małą kostkę, podsmaż.  Zalej sokiem pomidorowym, gotuj.  

Po przestygnięciu dodaj żurawinę, olej  i zalej tym śledzie.  

Odstaw do lodówki na 2-3 godziny, żeby wszystkie smaki się połączyły. 

Kaloryczność: 

1755,0 kcal B:44,6g T:133,2g W:93,9g WW:9,5 

Sposób przygotowania



NA SŁODKO



Domowa przyprawa do piernika 

Czas przygotowania: 15 minut 

Składniki: 

3 laski cynamonu 30 g 

4 łyżeczki suszonego imbiru 10 g 

1 gałka muszkatołowa 5 g 

kilka ziaren ziela angielskiego 5 g 

2 łyżeczki całych goździków 5 g 

1 łyżeczka kardamonu 

ziarna wyłuskane z 1 gwiazdki anyżu 1 g 

szczypta pieprzu  1 g 

Zmiel lub utrzyj wszystkie przyprawy, w całości.  

Dodaj do nich sypkie.  

Porządnie wymieszaj, połącz je ze sobą i przechowuj w 

szczelnie zamkniętym słoiku. 



Ciasto marchewkowe 

Czas przygotowania: 60 minut   

Składniki: 

4 duże marchewki  

1 szklanka mąki orkiszowej 

1 szklanka orzechów (włoskie, laskowe, 

nerkowca) 

pół szklanki rodzynek lub żurawiny 

pół szklanki wiórek kokosowych 

kilka sztuk pokrojonych daktyli 

2 łyżki domowej przyprawy piernikowej 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

2 łyżki miodu lub syropu klonowego 

3 łyżki oleju kokosowego 

2 jajka  



Sposób przygotowania

Jajka ubij, marchew zetrzyj na grubych oczkach. Olej kokosowy rozpuść i 

dodaj do niego miód. Połącz ze sobą wszystkie składniki, dokładnie wymieszaj. 

Całość przelej do formy silikonowej. Piecz 40-45 min. w 180 stopniach.  

Jeśli chcesz możesz na górę wylać gorzką czekoladę, posypać orzechami lub  

przełożyć masą zrobioną z kremu mascarpone.  

Kaloryczność ciasta: 

2328,5 kcal B:54,8g T:132,7g W:217,8g WW:21,9 



Tiramisu piernikowe 

Czas przygotowania: 25 minut 

Składniki: 

12 pierników w deserowej czekoladzie 

Twaróg 500 g 

Jogurt naturalny 150 g 

Pomarańcze 2 szt. 

Syrop klonowy 4 łyżki 

Kubek mocnej kawy 



Sposób przygotowania

Z pomarańczy zetrzyj skórkę. Twaróg wymieszaj z jogurtem, skórką pomarańczową, 

dodaj syrop klonowy. Na dnie pucharka ułóż pokruszone pierniki. Zalej je kawą.  

Na to nałóż warstwę twarogu, przełóż ponownie piernikami. 

Z porcji wychodzą 4 desery 

Kaloryczność: 

1371,8kcal B:104,5 T:41,3 W:144,7g WW:14,5 

1 deser: 343 kcal 



Imbirowe ciastka owsiane 

Czas przygotowania: 30 minut 

Składniki: 

1 szklanka górskich płatków owsianych  

1 szklanka masła orzechowego  

pół szklanki mleka roślinnego  

3 łyżki ksylitolu  

2 łyżeczki świeżego imbiru startego 

na małych oczkach tarki  

1 łyżeczka domowej przyprawy piernikowej  

szczypta soli 



Sposób przygotowania

Płatki owsiane delikatnie zmiel w blenderze, możesz użyć błyskawicznych. 

Dodaj pozostałe składniki  dobrze wyrób ciasto.  

Uformuj kulki, delikatnie spłaszczaj je na blaszce wyłożonej papierem do 

pieczenia. (rób to zwilżonymi dłońmi, ponieważ ciasto mocno się klei). Piecz 

około 10-12 minut w 180 stopniach. 

 

Kaloryczność: 

1070,7kcal  B:31,2g T:52,0g W:113,8g WW:11,3g 



Grzany cydr 

Czas przygotowania: 30 minut 

Składniki: 

1 litr cydru (w wersji z % lub bez) 

2 kawałki kory cynamonu 

2 gwiazdki anyżu 

2 goździki 

2 ziarenka kardamonu 

½ pomarańczy pokrojona w plasterki 

Kilka plasterków suszonego jabłka 



Sposób przygotowania

Do garnka wlewamy cydr, dodajemy wszystkie przyprawy.  

Podgrzewamy ok. 3 minuty na średnim ogniu,  

powinien być ciepły, ale nie może się zagotować.  

Pod koniec podgrzewania dodajemy plasterki jabłka oraz pomarańczy.  

Cydr przelewamy do kubeczków. 

Kaloryczność: 

709 kcal B: 2,1g T:1,3g W:98,2g WW:9,8 



Ryż z suszoną śliwką i cynamonem 

Czas przygotowania: 40 minut 

Składniki: 

200 g ryżu jaśminowego 

200 g śliwek suszonych 

100 ml śmietanki roślinnej lub 12% 

Cynamon 



Sposób przygotowania

Ryż ugotuj w osolonej wodzie. Śliwki wymocz w wodzie.  

Ułóż w naczyniu warstwę ryżu, następnie warstwę śliwek i kolejno ryż. 

Posyp sporą ilością cynamonu, zalej to śmietanką.  

Wstaw do piekarnika na 15-20 minut w 200 stopniach. 

Kaloryczność: 

1428 kcal B:23,9g T:15,8g W: 280,7g WW: 28,7 


