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 W trakcie świąt Bożego Narodzenia, czas spowalnia dając nam moment  
na refleksje o sobie, swoich najbliższych. Możemy głębiej zastanowić się nad rokiem 
poprzednim, wyciągając konstruktywne wnioski na rok następny. Jest to święto spotkań 
w gronie najbliższych i choć dla każdego z nas inny aspekt świąt będzie najważniejszy, 
to głównie to co będzie nas łączyć to właśnie wspólny posiłek. Gdyż przy jedzeniu się 
spotykamy, rozmawiamy  i odpoczywamy. Dlatego w trakcie świąt ważne jest to co jemy.  
Każdy z nas ma swoje ulubione potrawy które powtarza co roku, lub eksperymentuje  
z nowymi. Jedzenie które podajemy w trakcie Bożego Narodzenia stają się doskonałym 
uzupełnieniem naszego codziennego jadłospisu. W trakcie normalnych tygodni pracy  
nie mamy czasu na przygotowanie tyle różnorodnych posiłków zawierających tak różno-
rodne grupy produktów: od warzyw, poprzez owoce, orzechy, mięsa i ryby. Wielo-
krotnie powtarzam w audycjach radiowych, że żywienie w trakcie świąt wpływa pozy-
tywnie na nasze zdrowie, właśnie ze względu na tą różnorodność produktów spożyw-
czych. Aby dbać  o zdrowie należy podejść kompleksowo do tego zagadnienia, dlatego 
warto w trakcie tych paru dni zadbać o sferę fizyczną poprzez aktywność fizyczną, 
spożywanie różnego rodzaju potraw oraz sferę psychiczną czyli spotkanie z rodziną  
i przyjaciółmi. Przy wspólnych posiłkach i rozmowach zadbajmy o mikrobiotę jelitową  
czyli bakterie, które znajdują się w naszych jelitach, ponieważ to właśnie one mają duży 
wpływ na nasze emocje, uczucia oraz sposób zachowania. Warto nie zapominać również  
o dwóch bardzo ważnych sferach czyli seksualność oraz duchowość, dopiero holistyczne 
podejście do naszego ciała pozwoli dbać o zdrowie. Jeżeli jedna z wyżej wymienionych sfer 
jest „chora” ma to przełożenie na inne powodując ich rozregulowanie. 

 Drodzy Państwo chciałbym przedstawić Wam Ebook „Przepisy świą-
teczne, jak wpływać jedzeniem na swoje zdrowie”, który zawiera 10 przepisów 
na potrawy świąteczne oraz wskazówki jak można zadbać o swoje zdrowie w trakcie 
świąt. Przy wyborze przepisów kierowałem się nie tylko tradycją, która obowiązuje 
w trakcie świąt, wpływu miejsca zamieszkania lub pochodzenia, ale również czynnikiem 
zdrowotnym, który dostarcza wartości odżywczych. Ponieważ uważam, że to co jemy 
ma znaczenie dla nas, naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Ponieważ jesteśmy  
w stanie się cieszyć pysznymi potrawami, a zarazem „odżywiać” nasze ciało w składniki, 
które potrzebuje aby prawidłowo funkcjonować.

  Z okazji świąt życzę Państwu miłych chwil spędzonych na rozmowach z najbliższymi, 
ciesząc się nie tylko dobrym ale pełnowartościowym jedzeniem oraz tym, co was wycisza 
relaksuje pozwalając w harmonijny sposób połączyć się ze światem.

SŁOWO 
OD AUTORA



4

ŁOSOŚ SMAŻONY 
W PANIERCE 
KUKURYDZIANO- 
MIGDAŁOWEJ

Filet z łososia umyć, osuszyć przy pomocy 
ręczników papierowych i doprawić 
szczyptą soli i pieprzu czarnego. Mig-
dały i płatki kukurydziane rozgnieść 
przy pomocy moździerza lub zawinąć 
w bawełnianą ściereczką i rozgnieść 
przy pomocy młotka drewnianego. 
Przesypać na duży talerz.

Jajko wbić do miski, rozbełtać. Filety moczyć  
w jajku, a potem w panierce kukurydziano-
-migdałowej. Łososia dokładnie obtoczyć  
w panierce i smażyć z obydwu stron na 
rozgrzanej patelni (bez dodatku tłuszczu) 
do uzyskania jasnożółtego koloru.

Kwasy omega 3 zawarte w łoso-
siu wpływają na redukcję ryzyka 
śmierci z przyczyn chorób układu 
sercowo-naczyniowego, poprzez 
obniżenie stężenia triglicerydów 
we krwi oraz ciśnienia tętniczego 
krwi. Kwas EPA i DHA wpływają 
przeciwzakrzepowo oraz zmniej-
szają stan zapalny w organizmie, 
redukując ryzyko miażdżycy.

Łosoś filet 400 gramów
Jajka kurze 50 gramów / 1 sztuka
Płatki kukurydziane 30 gramów / 1 szklanka
Migdały 30 gramów / 1 garść
Przyprawy: sól i pieprz czarny

Wykonanie:

Potrzebujesz:

Bez glutenu

Bez laktozy

Patelnia

Czas przygotowania: 30 min

Z D R O W A  R A D A

Makroskładniki (orientacyjne na 1 z 2 porcji)

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Kwasy omega 3 Węglowodany Błonnik pokarmowy

586 kcal 46,9 gramów 37,8 gramów 7,4 gramów 8,1 gramów 15,7 gramów 2,9 gramów

1

2
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JAMBALAJA 
Z HALIBUTA

Marchew obrać ze skóry, czosnek zgnieść  
i również obrać ze skóry. Paprykę czer-
woną pokroić w kostkę, marchew 
pokroić w półplasterki, seler naciowy 
pokroić w plasterki, czosnek posiekać. 
W garnku rozgrzać oliwę z oliwek i wrzucić 
pokrojone warzywa. Smażyć około 7 minut 
co jakiś czas mieszając.

Filet z halibuta umyć, osuszyć, doprawić 
szczyptą soli i pieprzu czarnego, smażyć 
na patelni z obydwu stron (należy zacząć 
od strony ze skórą), odstawić na bok.

Do jarzyn dodać pomidory z kartonika oraz 
passatę pomidorową, dusić do momentu 
zredukowania się sosu pomidorowego. 
Doprawić szczyptą soli, pieprzu czarnego 
i chili pieprz cayenne, posypać posiekaną 
natką pietruszki.

Jarzyny w sosie pomidorowym podawać 
z halibutem.

Spożywanie tłustych ryb morskich 
jest związane z mniejszym ryzy-
kiem zachorowania na choroby 
neurodegeneracyjne oraz utratę 
pamięci. Kwasy omega 3 obniżają 
stan zapalny w mózgu co chroni 
go przed zniszczeniem.

Wykonanie:

Potrzebujesz:

Z D R O W A  R A D A

Makroskładniki (orientacyjne na 1 z 4 porcji)

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Kwasy omega 3 Węglowodany Błonnik pokarmowy

438 kcal 48,1 gramów 10,3 gramów 1,5 gramów 1,4 gramów 42,6 gramów 16,6 gramów

Halibut filet 800 gramów
Papryka czerwona 480 gramów / 2 sztuki
Marchew 1 kg
Seler naciowy 1 sztuka
Czosnek 3 ząbki
Pomidory z kartonika 390 gramów / 1 sztuka
Passata pomidora 350 ml / ½ opakowania
Pietruszka natka 2 łyżeczki
Oliwa z oliwek 20 ml / 2 łyżki
Przyprawy: sól, pieprz czarny, chili pieprz cayenne

1

2
3

4

Bez laktozy

Bez glutenu

Czas przygotowania: 40 min

Garnek

Patelnia
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ŚLEDŹ 
Z ORZECHAMI 
WŁOSKIMI 
I JAJKIEM

Śledzia opłukać lub namoczyć w zimnej 
wodzie (około 120-180 minut) aby był  
łagodniejszy. Orzechy włoskie posiekać, 
jajko ugotować na twardo (około 5 minut). 
Filet ze śledzia pokroić w kawałki, ułożyć na 
talerzu. 

Jajko odcedzić, obrać ze skorupki i po-
kroić w ćwiartki. Pokrojonego śledzia  
polać oliwą z oliwek, posypać posiekanymi 
orzechami włoskimi oraz układać ćwiartki 
jajek. Całość doprawić świeżo zmielonym 
pieprzem czarnym.

Kwasy omega 3 zawarte w łoso-
siu wpływają na redukcję ryzyka 
śmierci z przyczyn chorób układu 
sercowo-naczyniowego, poprzez 
obniżenie stężenia triglicerydów 
we krwi oraz ciśnienia tętniczego 
krwi. Kwas EPA i DHA wpływają 
przeciwzakrzepowo oraz zmniej-
szają stan zapalny w organizmie, 
redukując ryzyko miażdżycy.

Śledź a’la matjas 100 gramów / 1 sztuka
Jajka kurze 50 gramów / 1 sztuka
Orzechy włoskie 30 gramów / 1 garść
Oliwa z oliwek 10 ml / 1 łyżka
Przyprawy: pieprz czarny

Wykonanie:

Potrzebujesz:

Z D R O W A  R A D A

Makroskładniki (orientacyjne na 1 porcję)

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Kwasy omega 3 Węglowodany Błonnik pokarmowy

578 kcal 30,8 gramów 48,3 gramów 8,0 gramów 4,5 gramów 5,7 gramów 1,9 gramów

1

2

Bez laktozy

Bez glutenu

Czas przygotowania: 10 min 
+ czas moczenia

Niefermentujące
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 Wspólnie spędzony czas jest bardzo ważną częścią Bożego Narodze-
nia ponieważ badania wykazują, że izolacja społeczna wpływa na nas bardzo 
negatywnie. Mogliśmy się przekonać o tym, przez ostatni okres czasu kiedy 
były wprowadzane lockdowny zamykające nas w domach. Izolacja ma taki 
sam negatywny wpływ na nasze zdrowie jak wypalanie 15 sztuk papierosów 
codziennie oraz dwukrotnie większy wpływ na zdrowie niż otyłość która ma 
około 200 powikłań. Dowody naukowe wskazują na wpływ izolacji społecznej 
oraz samotności na m.in. wystąpienie depresji, słabą jakość snu, pogorszenie 
funkcji układu krążenia, układu immunologicznego, zwiększając ryzyko demen-
cji o 40% oraz na wystąpienie przewlekłego stanu zapalnego o niskim nasile-
niu. Izolacja społeczna oraz samotność  zwiększa ryzyko śmierci z każdej przy-
czyny powodując przedwczesne zgony. Dlatego w trakcie Bożego Narodzenia  
i każdego zwykłego dnia, spotkanie z najbliższymi oraz rozmowa jest tak ważna 
ponieważ wpływa na nasze zdrowie.

SPOTKANIE 
I ROZMOWA 
Z NAJBLIŻSZYMI
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ZUPA CZOSNKOWA 
NA MAŚLANCE 
Z BRYNDZĄ

Cebulę i czosnek obrać, pokroić w drobną 
kostkę. W dużym garnku zagotować 300 
ml wody, wrzucić pokrojony czosnek  
i cebulę, gotować około 10 minut. Odsta-
wić do ostygnięcia.

W tym czasie maślankę przelać do naczynia, 
dodać ser bryndza i zmiksować do uzyska-
nia jednolitej kremowej konsystencji. Gdy 
wywar będzie ochłodzony, dodać maślankę 
i ponownie postawić na kuchence, pod-
grzać delikatnie, co jakiś czas mieszając, 
uważając, aby zupa się nie zagotowała 
bo się zważy, doprawić do smaku solą 
i pieprzem czarnym.

Chleb pokroić w kostkę i podprażyć 
na patelni z obydwu stron.  

Zupę czosnkową podawać z grzankami 
z chleba. 

Maślanka ze względu na proces 
fermentacji zawiera w swoim 
składzie bakterie kwasu mleko-
wego Lactobacillus oraz kwas 
masłowy. Wpływają one pozy-
tywnie na zdrowie jelit oraz 
skład mikrobiotę jelitowej pro-
mując wzrost bakterii komensal-
nych które korzystnie oddziałują  
na nasze zdrowie.

Maślanka 1 litr
Ser bryndza 240 gramów
Czosnek 10 ząbków 
Cebula 100 gramów / 1 sztuka średnia
Chleb żytni pełnoziarnisty 4 kromki
Przyprawy: sól i pieprz czarny

Wykonanie:

Potrzebujesz:

Z D R O W A  R A D A

Makroskładniki (orientacyjne na 1 z 4 porcji)

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Węglowodany Błonnik pokarmowy

371 kcal 20,2 gramów 16,7 gramów 4,9 gramów 36,8 gramów 3,88 gramów

Czas przygotowania: 40 min

Garnek

Mocno fermentująco

Blender
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PLACUSZKI Z MĄKI 
GRYCZANEJ 
Z JAJECZNICĄ 
I WĘDZONYM ŁOSOSIEM

Spożywanie jajek jest związane  
z wyższym stężeniem choleste-
rolu frakcji hdl, który wpływa 
na zmniejszone ryzyko chorób 
układu sercowo-naczyniowego. 
Badania pokazują, że około 70% 
osób nie wykazuje podwyższo-
nego cholesterolu całkowitego 
związanego z spożywaniem jajek.

1

2
3
4

Do miski wsypać mąkę gryczaną, 
proszek do pieczenia, szczyptę soli  
i pieprzu czarnego, posiekaną natkę 
pietruszki oraz wlać mleko, wymieszać 
do uzyskania gładkiego ciasta (podobne 
do naleśnikowego, tylko trochę gęstsze). 
Ser cheddar zetrzeć na tarce na drobnym 
oczku, dodać do ciasta i wymieszać.

W osobnej misce oddzielić białka od żółtek. 
Białko ubić na sztywną pianę, powoli doda-
wać do ciasta (drewnianą łyżką), smażyć 
na patelni z obydwu stron do uzyskania 
złotego koloru.

Na osobnej patelni rozpuścić masło, 
wbić jajka oraz dodać żółtka które zostały  
z przygotowania placuszków, doprawić 
szczyptą soli i pieprzu czarnego, usmażyć 
jajecznicę do pożądanej konsystencji.

Usmażone placuszki przełożyć na talerz, 
dodać jajecznicę oraz kawałki łososia 
wędzonego.

Wykonanie:

Potrzebujesz:

Z D R O W A  R A D A

Mąka gryczana 100 gramów
Mleko roślinne / krowie lub woda 150 ml
Ser cheddar 70  gramów
Białka jaja 60 gramów / 2 sztuki
Proszek do pieczenia 4 gramów / 1 łyżeczka
Żółtka jaja 40 gramów / 2 sztuki
Jaja kurze całe 150 gramów / 3 sztuki
Łosoś wędzony 150 gramów / 1 opakowanie
Masło 10 gramów / 1 łyżka
Pietruszka natka 1 łyżeczka
Przyprawy: sól i pieprz czarny

Makroskładniki (orientacyjne na 1 z 3 porcji) 
1 porcja to 4 placuszki

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Kwasy omega 3 Węglowodany Błonnik pokarmowy

355 kcal 25,6 gramów 18,7 gramów 10,5 gramów 0,9 gramów 21,3 gramów 2,0 gramów

Bez glutenu

Czas przygotowania: 30 min

Patelnia

Niefermentujące
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 Spędzanie świąt biernie przed telewizorem z pełnym talerzem 
nie jest wskazane, ze względu na to, że będzie wpływać negatyw-
nie na nasze zdrowie.  Boże Narodzenie jest czasem w którym mamy 
wolne od pracy, możemy trochę więcej poświęcić go aby być aktywnym. 
Światowe rekomendację dotyczące aktywności fizycznej zalecają aby 
codziennie spacerować przynajmniej 30-50 minut, dlatego w trakcie świąt 
nie rozsiadajmy się w fotelach, tylko zabierzmy całą rodzinę do pobli-
skiego lasu, parku, ścieżki dydaktycznej czy innych lokalnych miejsce.  
Spacerujmy trochę szybszym tempem niż zawsze, pozwoli nam to czer-
pać dodatkowe korzyści z tej czynności.  Badania wykazują, że spacer na 
świeżym powietrzu wpływa m.in. na: spalanie nadmiaru tkanki tłuszczowej, 
poprawia wydolność krążeniowo-oddechową, wzmacnia kości, stawy i mięś-
nie, poprawia wytrzymałość, nastrój, funkcje poznawcze i sen, zapobiega 
ryzyku zachorowania na choroby przewlekłe. Oprócz spacerów możemy 
pójść na plac zabaw z naszymi dziećmi lub na plac ćwiczeń, gdzie poprzez 
ćwiczenia angażujące nasze mięsnie, stawy i kości poprawimy wrażliwość 
na insulinę, spalimy nadmiar kalorii oraz poczujemy się lepiej. Najważ-
niejsze w aktywności fizycznej jest to żeby sprawiała nam przyjemność, 
dlatego warto znaleźć to co nas cieszy, mogą to być spacery, rower, nordic 
walking, ćwiczenia oporowe, morsowanie, bieganie, to zależy od każdego  
z nas co wybierzemy. W naturze człowieka ruch jest podstawą naszej egzysten-
cji i nie musi być przymusowym wysiłkiem lecz pozytywną burzą endorfin, które 
pobudzą nas do działania i związanego z tym lepszego samopoczucia.

AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA
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WEGAŃSKIE 
CZEKOLADOWE 
CIASTO Z KOKOSEM 
DŻEMEM WIŚNIOWYM

Rozgrzać piekarnik do 180°C (funkcja termo-
obieg), tortownicę (średnica 21 cm, najlepiej 
2 sztuki, ponieważ ciasto będzie dzielone na 
dwa) wyłożyć papierem do pieczenia. W dużej 
misce  wymieszać mleko roślinne, jogurt 
kokosowy, ocet jabłkowy, ksylitol, olej rzepa-
kowy oraz cukier waniliowy, odstawić na bok. 
Zaparzyć espresso (w ekspresie ciśnienio-
wym, kolbowym lub 2 łyżeczki kawy rozpusz-
czalnej zalać 100 ml wody).

W innej misce wymieszać mąkę, proszek 
do pieczenia, sodę oczyszczoną, kakao  
w proszku, szczyptę soli oraz espresso. 
Dodać zawartość drugiej miski, wymieszać 
delikatnie. Podzielić na 2 części, piec około 
25-30 minut aż drewniany patyczek będzie 
suchy. Przełożyć do ostygnięcia i wtedy piec 
drugą część ciasta.

Część ksylitolu przeznaczonego na krem czeko-
lady zmielić (100 gramów), czekoladę rozpuścić 
w rondelku na bardzo małym ogniu aby nie przy-
palić (można dodać łyżkę oleju kokosowego), 
odstawić na bok. W tym czasie olej kokosowy 
przełożyć do miski, dodać kakao w proszku, 
miksować do uzyskania kremowej konsystencji. 
Dodawać po trochu zmielony ksylitol i rozpusz-
czoną czekoladę (krem stanie się tłusty, proszę 
się nie przejmować, uzyska konsystencję kremu 
po schłodzeniu). Krem czekoladowy przełożyć 
do lodówki.

Gdy ciasto ostygnie, przełożyć na talerz jedną 
cześć, z góry posmarować dżemem wiśniowym, 
nałożyć drugą część. Wyjąć krem czekoladowy  
i obłożyć nim ciasto z góry i z boków. Schować 
do lodówki. Przed podaniem wyjąć około 15 
minut wcześniej.

Mąka pszenna typ 500 200 gramów
Mąka pszenna pełnoziarnista 20 gramów
Mleko roślinne 170 ml
Jogurt kokosowy 150 gramów
Ocet jabłkowy 10 ml / 1 łyżka
Olej rzepakowy 150 ml 
Ksylitol 220 gramów
Cukier waniliowy 10 gramów / 1 opakowanie
Kakao w proszku 100 gramów
Espresso 40 ml
Dżem wiśniowy 250 gramów
Proszek do pieczenia 4 gramów / 1 łyżeczka
Soda oczyszczona 1 gramów / ¼ łyżeczki
Sól szczypta

Czekolada gorzka 100 gramów
Olej kokosowy 200 gramów
Kakao w proszku 20 gramów
Ksylitol zmielony 100 gramów

Potrzebujesz:

Krem czekoladowy:

1 3

4
2

Makroskładniki (orientacyjne na 1 z 12 porcji)

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Węglowodany Błonnik pokarmowy

376 kcal 4,7 gramów 19,3 gramów 4,5 gramów 56,5 gramów 1,3 gramów

Bez laktozy

Garnek

Czas przygotowania: 90 min 
+ chłodzenie

Mixer

Piekarnik 1800C 
(funkcja termoobieg)
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KUTIA

Mak niebieski jest bogaty 
w wapń, spożycie 100 gramów 
maku dostarcza ponad 110% 
zapotrzebowania na ten pierw-
siatek. Dodatkowo wpływa pozy-
tywnie na regulację snu ze wzglę-
du na zawarte w swoim składzie 
opioidy.

Ziarno orkiszu zalać dużą ilością wody, 
przykryć i odstawić na noc żeby namiękł. 
Mak zalać mlekiem kokosowym, gotować 
około 20 minut. Odstawić na minimum 5 
godzin. 

Orkisz gotować do miękkości nasion 
(60-120 minut, w razie wchłonięcia wody 
przez orkisz, dolać wrzącej wody), mak 
odsączyć na gazie. Mielić trzykrotnie 
w maszynce do mielenia mięsa.

W misce połączyć zmielony mak i ugoto-
wany orkisz. Rodzynki zalać wrzącą wodą 
odstawić na 20 minut. Orzechy posiekać  
i podprażyć na patelni (na małym ogniu, 
aby nie spalić). Figi i morele suszone posie-
kać. 

Rodzynki odcedzić na sitku. Wszyskie 
bakalie dodać do miski, wymieszać, 
wlać miód, jeszcze raz wszystko porząd-
nie wymieszać. Przełożyć do słoików  
i schować do lodówki.  
Najlepiej smakuje po kilku dniach. 

Wykonanie:

Potrzebujesz:

Z D R O W A  R A D A

Ziarno orkiszu obłuszczone 200 gramów /  1 szklanka
Mak niebieski 200 gramów / 1 szklanka
Mleko kokosowe 400 ml / 2 szklanki
Miód 150 gramów / ¾ szklanki
Rodzynki suszone 120 gramów /  1 szklanka
Orzechy mieszane (włoskie, laskowe, migdały, 
brazylijskie) 150 gramów / 1 szklanka 
Figi suszone 80 gramów / 1 garść
Morele suszone 90 gramów /  1 garść

1

2

3

4

Makroskładniki (orientacyjne na 1 z 10 porcji)

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Węglowodany Błonnik pokarmowy

419 kcal 10,6gramów 19,4 gramów 2,5 gramów 55,8 gramów 10,3 gramów

Patelnia

Mocno fermentująco

Bez laktozy

Garnek

Czas przygotowania: 180 min 
+ czas na moczenie orkiszu
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AUSTRIACKIE 
ROGALIKI 
MIGDAŁOWE

Ksylitol zmielić ( 2 łyżki przełożyć do 
miski), pozostałą część przełożyć do dużej 
miski. Dodać przesiane obydwa rodzaje 
mąki, zmielone migdały oraz pokrojone 
w kostkę zimne masło. Oddzielić żółtko od 
białka, żółtko wlać do miski.

Piekarnik nastawić na 180°C (funkcja 
termoobieg) Szybko zagnieść kruche 
ciasto. Formować rogaliki (powinno wyjść 
12 sztuk), ułożyć na blaszce do piecze-
nia wyłożonej papierem do pieczenia. 
Piec około 40 minut aż osiągną jasnożółty 
kolor.

Wyjąć z piekarnika, odstawić do ostyg-
nięcia. W tym czasie laskę wani-
lii przekroić na pół, wyjąć nasionka  
i przełożyć je do zmielonego ksylitolu 
w misce, wymieszać. 

Rogaliki obficie posypać zmielonym wani-
liowym ksylitolem. 

Migdały są doskonałym źródłem 
witaminy E która chroni nasz 
organizm przed wolnymi rodni-
kami powodującymi zniszczenie 
naszego ciała. Spożycie migdałów 
jest związane z niższym stężeniem 
cholesterolu we krwi.

Wykonanie:

Potrzebujesz:

Z D R O W A  R A D A

Makroskładniki (orientacyjne na 1 z 12 porcji) 
1 porcja to 1 rogalik

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Węglowodany Błonnik pokarmowy

160 kcal 2,6 gramów 9,7 gramów 4,9 gramów 18,4 gramów 1,0 gramów

Mąka pszenna 160 gramów
Mąka pszenna pełnoziarnista z samopszy 20 gramów
Masło 100 gramów
Ksylitol 75 gramów
Żółtko jaja 1 sztuka
Migdały mielone 50 gramów
Laska wanilii 1 sztuka 

1

2

3

4

Czas przygotowania: 50 min

Piekarnik 1800C 
(funkacja termoobieg
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 Postaram się Państwu wyjaśnić dlaczego jedzenie ma znaczenie. 
Chciałbym zacząć od tego, że nasz organizm jest złożonym mechanizmem 
który potrzebuje pewnych składników odżywczych żeby funkcjonować (nie 
jesteśmy w stanie ich sami wytworzyć). Dlatego jeżeli nasza dieta będzie niedo-
borowa to nasz organizm również nie będzie w stanie funkcjonować popraw-
nie. Mechanizm ulegnie uszkodzeniu w dłuższej perspektywie czasu (to tak 
jak dolewanie paliwa do naszego samochodu, jeżeli nie będziemy tego robić 
przestanie jeździć). Jedzenie pełni funkcje odżywczą, dostarcza niezbędnych 
składników naszemu ciału; funkcje towarzyską, przy nim spotykamy się z przy-
jaciółmi oraz funkcję hedonistyczną poprawia nam nastrój. Drodzy Państwo 
święta to nie jest czas na restrykcje dietetyczne, jeżeli posłuchamy się naszego 
ciała oraz tradycji to potrawy wigilijne będą doskonale uzupełniać wszystkie 
mikro-, makroelementy oraz spełniać funkcję czerpania przyjemności z jedze-
nia. Warto w tym czasie zadbać o to aby nie spożywać dużej ilości wysoko-
przetworzonych produktów spożywczych m.in. gotowych słodyczy, ciast i dese-
rów które mają duże ilości cukrów prostych, tłuszczy nasyconych oraz tłusz-
czy trans. Ich spożycie jest związane z zwiększonym ryzykiem chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Słodzone napoje gazowane również zawierają duże 
ilości syropu glukozowo-fruktozowego który jest czynnikiem przyspieszają-
cym pojawienia się oporności na insulinę. Bardzo ważne w trakcie świąt jest 
samokontrola która pozwoli nam cieszyć się z jedzenia potraw świątecznych 
bez przesadnego najadania się. Jestem zwolennikiem przygotowania samemu 
potraw wigilijnych ponieważ znamy pochodzenie półproduktu użytego do 
przygotowania tej potrawy, a sekret dobrego dania tkwi w produkcie który 
użyjemy do wykonania posiłku, dodatkowo jesteśmy w stanie modyfikować 
przepis aby potrawa dostarczała jeszcze więcej składników potrzebnych dla 
naszego ciała. Moim celem w pracy dietetyka klinicznego jest to, aby poka-
zać, że żywienie może być smaczne, a zarazem odżywcze. W trakcie przygoto-
wania świątecznych posiłków staram się zastąpić cukier ksylitotem obniżając  
w taki sposób ilość kalorii, również zamieniam trochę mąki pszennej na mąkę 
pszenną pełnoziarnistą taki zabieg zwiększa ilość witamin z grupy B, składników 
mineralnych oraz błonnika pokarmowego w potrawach. Dodatkowo wybieram 
produkty ekologiczne które dają mi pewność, że znajduje się w nich nadmierna 
ilość substancji szkodliwych wpływających negatywnie na zdrowie.  Musicie 
pamiętać o tym, że fanatyzm w żywieniu nie prowadzi do celu jakim jest intui-
cyjny styl jedzenia, ponieważ im bardziej ograniczająco podejdziecie do żywie-
nia, tym wasza psychika będzie bardziej pożądać zakazanego jedzenia. Dlatego 
tak istotne jest uczenie się siebie i sygnałów wysyłanych przez wasze ciało, 
ponieważ intuicyjnie wasz organizm będzie odpowiednio dobierał ilość i jakość 
potraw spożytych przez was. Nauka swojego ciała nie jest krótką przygodą, 
jest to proces powolny i długotrwały w którym pojawiają się błędy, nie bójcie 
się ich popełniać, ponieważ pozwolą one Wam osiągnąć sukces. Intuicyjny styl 
jedzenia to nie system 0-1, tylko złożony styl pozwalający się cieszyć jedzeniem, 
odżywić nasz organizm, nie zamykając się na restrykcje dietetyczne oraz nie 
przybierając przy tym na wadze. Drodzy Państwo nie zamykajmy się na restryk-
cje dietetyczne które w rezultacie przynoszą więcej szkody niż pożytku. 

JEDZENIE 
MA ZNACZENIE
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ZAKWAS 
BURACZANY

Buraki umyć, pokroić w plasterki 
(ze skórką). Czosnek zgnieść. Wodę 
przelać do garnka, dodać sól, ziele 
angielskiego i liść laurowy, zagotować 
i odstawić do ostygnięcia.

Zgnieciony czosnek (ze skórką) przełożyć 
do słoika (minimum 3 litrowego), dodać 
pokrojone buraki, wlać ochłodzoną zalewę 
solną i przycisnąć szklanką z góry aby nic 
nie wystawało powyżej zalewy. Odstawić 
do ciemnego i chłodnego miejsca.

Codziennie zbierać szumowiny, które 
pojawią się  na górze.

Kisić buraki od 7 dni nawet do 21 dni,  
w zależności od tego jaki lubimy smak 
zakwasu (im dłużej tym kwaśniejszy).

Azotany zawarte w zakwasie 
buraczanym obniżają ciśnie-
nie tętnicze krwi, zmniejszając 
ryzyko zachorowania na choroby 
układu sercowo-naczyniowego. 
Zakwas buraczany zawiera bakte-
rie kwasu mlekowego oraz kwas 
mlekowy które mają dobroczynny 
wpływ na układ pokarmowy.

Wykonanie:

Potrzebujesz:

Z D R O W A  R A D A

Buraki 2 kg
Czosnek 8 ząbków
Woda 2 litry
Liść laurowy 4 sztuki
Ziele angielskie 8 sztuk
Sól 24 gramów / 2 łyżki

1

2

3
4

Makroskładniki (orientacyjne na 1 z 10 porcji) 
1 porcja to 100 ml

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Węglowodany Błonnik pokarmowy

95 kcal 3,9 gramów 0,3 gramów 0,0 gramów 21,3 gramów 4,9 gramów

Bez glutenu

Bez laktozy

Garnek

Czas przygotowania: 30 min 
+ chłodzenie zalewy solnej 
+ kiszenie
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HERBATA Z MLEKIEM 
MIGDAŁOWYM 
I ORZECHAMI 
WŁOSKIMI

Orzechy włoskie zmielić, herbatę wsypać  
do french press (lub do innego czajnika  
w którym można zaparzyć herbatę),  
zalać wodą o temperaturze 95°C  
(należy odczekać chwilkę od zagotowania). 
Mleko migdałowe przelać do rondelka  
i podgrzać aby nie zagotowało się, dodać 
zmielone orzechy i wymieszać.

Wlać herbatę do filiżanki, dodać mleko 
migdałowe, wymieszać, odczekać 
aż ostygnie, dodać miód i wymieszać 
(miód traci swoje drogocenne właściwości 
powyżej 40°C), można doprawić szczyptą 
cynamonu cejlońskiego, kardamonu. 

Czarna herbata zawiera substan-
cje działające antybakteryjnie oraz 
wpływające na promowanie pożą-
danej mikrobioty jelitowej, przez 
co wpływa na zachowanie zdrowia 
jelit.

Wykonanie:

Potrzebujesz:

Z D R O W A  R A D A

Herbata czarna 9 gramów / 3 łyżeczki
Woda 500 ml
Mleko migdałowe 200 ml
Orzechy włoskie 30 gramów / 1 garść
Miód  21 gramów / 3 łyżeczki

1

2

Makroskładniki (orientacyjne na 1 z 3 porcji)

Energetyczność Białko Tłuszcz Tłuszcze nasycone Węglowodany Błonnik pokarmowy

99 kcal 2,0 gramów 6,6 gramów 0,7 gramów 8,2 gramów 0,7 gramów

Bez glutenu

Bez laktozy

Garnek

Czas przygotowania: 20 min
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Mam nadzieję, że spróbujecie Państwo tych przepisów w trakcie tegorocz-
nych świąt. Warto otworzyć się na nowe smaki i produkty spożywcze, bo im 
bardziej wasza dieta będzie różnorodna, tym więcej składników odżywczych 
dostarczycie waszemu ciału. Tak jak wspominałem na początku tego ebooka  
z przepisami,  o zdrowie należy dbać całościowo, dopiero w taki sposób może-
cie Państwo pomóc  waszemu ciału w poprawnym funkcjonowaniu. Czas świąt 
jest doskonałym momentem aby zacząć dbać o siebie i swoich najbliższych. 
Warto poświęcić trochę czasu swojemu organizmowi, ponieważ zaprocentuje 
to w zdrowie fizyczne oraz psychiczne które Państwo otrzymacie. 

Dzień Dobry! Nazywam się  Marek Kochajkiewicz  z zawodu jestem  dietety-
kiem klinicznym, swoje wykształcenie uzyskałem w  Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Nysie. Ukończyłem również  kurs Instruktora Rekre-
acji Ruchowej i ćwiczeń siłowych  na  Politechnice Opolskiej  oraz  kurs 
dietetyki sportowej, dały mi one solidną podstawę i wiedzę do układania 
planów treningowych i suplementacyjnych. Stale pogłębiam swoją wiedzę 
akademicką uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach żywieniowych, między 
innymi jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Polskiego 
Stowarzyszenia Dietetyków. Aktywnie promuje zdrowy styl życia prowadząc 
wykłady, szkolenia, pogadanki w różnych grupach wiekowych i społecznych. 
Moim zdaniem najważniejsze w pracy dietetyka klinicznego jest indywidualne 
podejście, do każdej osoby, która szuka mojej pomocy. Najistotniejsze jest dla 
mnie samopoczucie i dolegliwości zgłaszane przez moich pacjentów, to na nich 
się głównie skupiam, próbując je całkowicie wyeliminować, a co za tym idzie, 
poprawiając ich ogólny stan ducha i ciała. Staram się pokazać, że dieta nie musi 
być ciągłym wyrzeczeniem i ekstremalną głodówką, ale przede wszystkim zmianą 
twojego myślenia i nawyków żywieniowych na stałe! Zdaję sobie sprawę jaką moc i 
przełożenie na poprawę twojego zdrowia i sprawności fizycznej ma odpowiednio 
dobrana dieta. Twoje zdrowie jest na twoim talerzu!

ZAKOŃCZENIE

O AUTORZE

Marek Kochajkiewicz



Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, etc.) przedstawione  
w niniejszym e-book’u są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie 

na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 
lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości 
lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Opole 2021
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