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Słowo od autora

Dzień dobry
 Wielkanoc to czas radości oraz szczęścia. Dla katolików jest to czas
zmartwychwstania Jezusa oraz pokonanie śmierci. Poganie w tym okresie
obchodzili nastanie wiosny, początek zmartwychwstania odradzającej się
przyrody po zimie. Ten okres łączy nas wspólnym uczuciem czyli radością z
nadchodzącej wiosny, dłuższego dnia oraz pięknej pogody. 
Dania które serwujemy w trakcie świąt wielkanocnych charakteryzują się
świeżością oraz lekkością. Pierwsze nowalijki, które podajemy po długim
okresie jesienno-zimowym nadają kolorów naszemu stołu. Oprócz aspektu
barwy, potrawy ze świątecznego stołu dostarczają również wartości
odżywczych dla naszego organizmu. 
Proponuję Państwu 15 potraw, które możecie dołączyć do swojego
świątecznego menu. Dla Państwa wybrałem przepisy na potrawy tradycyjne
ale z lekką nutą improwizacji. Łącze klasyczne potrawy z dodatkami z całego
świata, tworząc dania pełne wartości odżywczych, smaku oraz barwy.
Osobiście uwielbiam używać wszystkich zmysłów do gotowania, nie lubię
sztywnych ram, które mogą nas blokować. Jestem zwolennikiem
eksperymentalnego podejścia do gotowania, uważam, że sztywne zasady
kulinarne mogą nam nie pozwolić na zabawę i przyjemność z gotowania.
 Dziękuję za wybór mojego e-booka z przepisami i mam nadzieję, że potrawy
będą Państwu smakować. Życzę wszystkim dużo radości, spokoju i
odpoczynku w tych dniach.
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Babka serowa z pomarańczą

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Hesperydyna znajdująca się w owocach pomarańczy wpływa pozytywnie na zdrowie skóry.
Chroni ją przed nadmierną ilością wolnych rodników.

Ser twarogowy - 300 gramów 
Mąka pszenna typ 450 - 300 gramów
Mąka pszenna pełnoziarnista - 50 gramów
Masło - 200 gramów
Cukier waniliowy - 8 gramów
Jaja kurze - 5 sztuk

Przygotowanie:
Pomarańczę umyć, wysuszyć. Skórkę zetrzeć i obrać
pomarańczę ze skóry. Miąższ pokroić na mniejsze
kawałki. Na patelni skarmelizować ksylitol (1/2 porcji)
z dodatkiem skórki z pomarańczy oraz miąższ. Całość
chwilę smażyć i odstawić do wystudzenia.
Masło rozpuścić w rondelku i odstawić do ostygnięcia.
Jajka wbić do miski,  dodać pozostały ksylitol i ubić na
gładką, puszystą masę. Cały czas ubijając dodawać
twaróg, cukier waniliowy oraz roztopione masło.
Dodać syrop pomarańczowy (skarmelizowany ksylitol
z pomarańczą) oraz stopniowo dodawać mąkę z
proszkiem do pieczenia.
Masę wylać do wysmarowanej olejem i oprószonej
mąką formy do babki. Piec w piekarniku około 50
minut w temperaturze 190°C (funkcja termoobieg).
Wyciągnąć ciasto z formy i ostudzić.
W między czasie czekoladę oraz olej przełożyć do
rondelka, delikatnie podgrzać do momentu
rozpuszczenia się czekolady. Wymieszać do
całkowitego połączenia.
Gdy ciasto ostygnie polać go polewą czekoladą oraz
oprószyć płatkami migdałowymi.

1.

2.

3.

4.

5.

Deser
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Energia

506

kcal

Białko

14,0

gramów

Tłuszcze

26,9

gramów

Węglowodany

61,7

gramów

Ksylitol - 240 gramów
Proszek do pieczenia - 6 gramów
Pomarańcza - 1 sztuka

Czekolada gorzka - 100 gramów
Olej rzepakowy - 1 łyżka
Płatki migdałów - 2 łyżki

Polewa
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Cytrynowe magdalenki

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Diosmina znajdująca się w owocach cytryny zmniejsza stan zapalny w żyłach, przywracając
ich prawidłowe funkcjonowanie.

Mąka pszenna typ 450 - 130 gramów
Mąka pszenna pełnoziarnista - 20 gramów
Masło - 120 gramów
Jaja kurze - 2 sztuki
Ksylitol - 70 gramów
Proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Przygotowanie:
W dużej połączyć obydwie rodzaje mąki, proszek do
pieczenia i szczyptę soli. W innej misce ubić jajka z
ksylitolem do uzyskania jasnej masy jajecznej. Masło
roztopić w rondelku i odstawić do ostygnięcia.
Cytrynę umyć, osuszyć. Zetrzeć skórkę i wycisnąć sok.
Połączyć masę jajeczną i mleko z mąką oraz skórką i
sokiem z cytryny do całkowitego połączenia. Miskę
szczelnie przykryć (można folią spożywczą) i wstawić
do lodówki na noc. 
Następnego dnia wyjąć ciasto 20 minut wcześniej.
Formę do muffinów wysmarować olejem oraz
oprószyć mąką. Wlać ciasto do każdej foremki. Piec w
piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 11
minut. 
Przed podaniem posypać cukrem pudrem.

1.

2.

3.

4.

Deser

str. 4

Energia

151

kcal

Białko

2,4

gramów

Tłuszcze

9,2

gramów

Węglowodany

16,8

gramów

Cytryna - 1 sztuka
Mleko 2% - 2 łyżki
Sól - szczypta
Cukier puder - 2 łyżeczki
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Wegańska chałka

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Mąka pełnoziarnista zawiera magnez i cynk. Obydwa pierwiastki uczestniczą w
poprawnym funkcjonowaniu układu immunologicznego

Mąka pszenna typ 450 - 470 gramów
Mąka pszenna pełnoziarnista - 30 gramów
Napój migdałowy - 300 ml
Skórka z cytryny - z jednej cytryny
Ksylitol - 100 gramów
Masło orzechowe - 50 gramów
Sól - szczypta

Napój migdałowy - 30 ml
Dżem śliwkowy - 45 gramów

Ciasto:

Do posmarowania chałki:

Przygotowanie:
Wszystkie produkty powinny być wyjęte wcześniej z
lodówki aby miały temperaturę pokojową. W wysokiej
misce połączyć napój roślinny, mąkę oraz drożdże
(receptura na rozczyn). Wymieszać aż powstanie
masa przypominająca budyń. Odstawić na około 20
minut.  
Gdy rozczyn podwoi swoja objętość, połączyć go z
pozostałymi składnikami na ciasto (receptura na ciasto) i
wyrobić ręcznie tak długo, aż ciasto będzie gładkie i
elastyczne. Jeżeli lepi się do dłoni należy podsypać odrobiną
mąki i wyrabiać dalej. Gotowe ciasto włożyć do miski,
oprószyć mąką oraz przykryć folią spożywczą i odstawić na
30 minut.  
Ciasto wyrobić ponownie, podzielić na 3 części i formować
wałek o długości około 60 cm. Blachę wyłożyć papierem do
pieczenia i układać na niej 3 wałki ciasta. Należy je połączyć
z jednej strony, a potem zapleść warkocz. Chałkę ponownie
odstawić na około 15 minut w ciepłe miejsce. 
Wszystkie składniki na kruszonkę połączyć ze sobą, aż ciasto
zacznie się lepić i powstaną z niego grudki. Chałkę
posmarować napojem migdałowym i oprószyć kruszonką.
Piec w piekarniku nagrzanym do 170°C (funkcja termoobieg)
około 35 minut, aż nabierze złotocho koloru. Chałkę wyjąć z
piekarnika i posmarować mieszaniną dżemu z wodą
omijając kruszonkę.

1.

2.

3.

4.

Deser

str. 5

Energia

266

kcal

Białko

7,2

gramów

Tłuszcze

4,0

gramów

Węglowodany

56,6

gramów

Ksylitol - 50 gramów
Mąka pszenna typ 450 -100 gramów
Masło orzechowe - 70 gramów

Mąka pszenna typ 450 - 60 gramów
Napój migdałowy - 4 łyżki
Drożdże suszone - 1 opakowanie

Kruszonka:

Rozczyn:
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Jajka

   Jajka to nieodłączny element jadłospisu wielkanocnego. Co mówi o nich
nauka? Czy spożywanie jajek wpływa na zwiększone ryzyko chorób układu
sercowo-naczyniowego? a może jajka są bardzo odżywcze i warto włączać je
do swojego menu? Postaram się Państwu krótko opisać ich znaczenie w
prawidłowym odżywianiu.
Ludzie jedli jajka od tysięcy lat, był to nieodłączny element żywienia
człowieka. W przeszłości istniały pewne kontrowersje dotyczące spożywania
jajek i ich wpływu na stężenie cholesterolu oraz ryzyka chorób układu
sercowo-naczyniowego. Aktualne badania wykazują, że racjonalne
spożywanie jajek niesie szereg korzyści. Oczywiście wpływ jajek na stan
zdrowia jest kwestią indywidualną, dlatego niezwykle istotne jest aby
podchodzić do nich z umiarem, ponieważ są osoby bardziej wrażliwe na ich
spożycie, u których stężenie cholesterolu będzie rosło przy nadmiernej
podaży jajek z dietą.
   Jajka są źródłem cennego białka niezbędnego do budowy komórek ciała
oraz witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Są one cennym źródłem kwasów omega -3 i
omega 6. Średnia porcja jajek (2 sztuki) dostarcza ponad :
1.80% dziennego zapotrzebowania na witaminę D,
2.50% dziennego zapotrzebowania na foliany,
3.40% dziennego zapotrzebowania na selen.
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Jajka

   Jajka są jednym z najlepszych źródeł choliny, która podobnie jak inne witaminy z
grupy B jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
Cholina odgrywa kluczową rolę w rozwoju mózgu oraz rdzenia kręgowego w czasie
ciąży. Również wpływa na zmniejszenie spadku zdolności poznawczych u ludzi
starszych.
Jaja zawierają m.in. witaminę A, E oraz selen, które działają jako ważne
przeciwutleniacze, wspierając zdrowie oczu i funkcje siatkówki. Jajka bogate są w
luteinę i zeksantynę, które odgrywają ochronną rolę w zmniejszaniu ryzyka
niektórych chorób oczu. 
Jajka to bardzo ważny składnik prawidłowego odżywiania, dlatego warto włączyć je
do codziennego menu, a okres świąteczny sprzyja temu działaniu. 
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porcji

2
porcje

Pasta z serka wiejskiego i tuńczyka 

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Bioaktywne substancje w czosnku działają chemoprewencyjnie przeciwko nowotworom.

Serek wiejski - 250 gramów
Jaja kurze - 2 sztuki
Tuńczyk w sosie własnym - 180 gramów
Czosnek - 1 ząbek
Sól, pieprz czarny, chili pieprz cayenne -
szczypta

Przygotowanie:
Jajka ugotować na twardo (zajmie to około 5 minut od
zagotowania się jajek). Zalać zimną wodą, odczekać aż
jajka ostygną oraz obrać ze skorupki. Jajka przekroić
na pół i przełożyć do miski. 
Do miski dodać serek wiejski, odcedzonego tuńczyka,
obrany i zgnieciony czosnek oraz szczyptę soli,
pieprzu czarnego i chili pieprz cayenne 
Zblendować do uzyskania jednolitej masy. 

1.

2.

3.

Śniadanie

str. 8

Energia

277

kcal

Białko

37,8

gramów

Tłuszcze

12,2

gramów

Węglowodany

3,6

gramów



Pasta z serka wiejskiego z jajkiem

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Szczypiorek działa przeciwnowotworowo ze względu na zawartość w nim związków
organicznych m.in. kwercetyna i ajoen

Serek wiejski - 250 gramów
Jaja kurze - 3 sztuki
Szczypiorek - 2 łyżki
Sól, pieprz czarny

Przygotowanie:
Jajka ugotować na twardo (zajmie to około 5 minut od
zagotowania się jajek). Zalać zimną wodą, odczekać aż
jajka ostygną oraz obrać ze skorupki. Jajka pokroić w
drobną kostkę i przełożyć do miski. 
Do miski dodać serek wiejski, pokrojone jajka i
posiekany szczypiorek oraz szczyptę soli i pieprzu
czarnego. Wymieszać.

1.

2.

Śniadanie
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Energia

224

kcal

Białko

22,0

gramów

Tłuszcze

13,5

gramów

Węglowodany

3,1

gramów

1 z 2

porcji

2
porcje



Sałatka z awokado i jajkiem

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Błonnik pokarmowy znajdujący się w awokado obniża uczucie głodu oraz zwiększa uczucie
sytości po posiłkach.  

Serek wiejski - 250 gramów
Jaja kurze - 3 sztuki
Szczypiorek - 2 łyżki
Sól, pieprz czarny - szczypta

Przygotowanie:
Jaja ugotować na twardo (zajmie to około 5 minut od
zagotowania się wody), zalać zimną wodą i odczekać
aż ostygną. Jajka obrać ze skorupek i pokroić w grubą
kostkę oraz przełożyć do miski.  
Awokado przekroić na pół, wyjąć pestkę i miąższ
pokroić w kostkę oraz przełożyć do jajek. Cebulę i
czosnek obrać i pokroić w drobną kostkę, dodać do
miski. 
Do miski dodać majonez, ocet jabłkowy oraz
przyprawy. Wymieszać. 

1.

2.

3.

Śniadanie

str. 10

Energia

238

kcal

Białko

9,6

gramów

Tłuszcze

19,9

gramów

Węglowodany

5,6

gramów

1 z 3

porcji

3
porcje
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Łosoś

   Tłuste ryby morskie na naszym stole goszczą zbyt rzadko. Instytucje
zajmujące się żywieniem oraz zdrowiem zalecają spożycie przynajmniej 2
razy w tygodniu tłustych ryb morskich. Niestety nie jemy ich lub spożywamy
gatunki, które nie zawierają cennych dla nas kwasów omega 3. Nasz
organizm nie jest w stanie w wystarczającej ilości ich wytworzyć. Spożycie ryb
jest związane z podażą metali ciężkich, ponieważ ryby akumulują metale
ciężkie w swojej tkance tłuszczowej i mięśniowej. Aby przekroczyć normy dla
metali ciężkich oraz dioksyn musielibyśmy spożyć na raz ponad 0,5 kg
łososia, dlatego włączanie łososia do menu jest całkowicie bezpieczne. 
 Korzyści wynikające ze spożywania łososia to dostarczenie kwasów omega-3,
kwasu dokozaheksaenowego (DHA) oraz eikozapentaenowego (EPA). Ich
działanie na organizm człowieka jest wielokierunkowe i obejmuje:
1.Wpływ na prawidłowy rozwój w okresie prenatalnym, badania wykazują, że
wydłuża czas trwania ciąży, zapobiega przedwczesnemu porodowi oraz
zwiększa masę urodzeniową dziecka,
2.Wpływa na dojrzewanie układu nerwowego i rozwój funkcji poznawczych,
behawioralnych, mowy oraz narządu wzroku u niemowląt i dzieci,
3.Istotny udział w profilaktyce i leczeniu nadmiernej masy ciała poprzez
hamowanie lipogenezy (syntezy tkanki tłuszczowej), a także zmniejszenie
apetytu czy wzrost uczucia sytości,
4.Działanie kardioprotekcyjne związane z obniżeniem ryzyka rozwoju
choroby niedokrwiennej serca oraz częstości występowania incydentów
wieńcowych, udarów i zgonów.
  To tylko niektóre korzyści spożywania kwasów omega-3, dlatego warto
włączyć do swojego menu tłuste ryby morskie, a w szczególności łososia,
który zawiera najwięcej kwasu DHA z ryb. 
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porcji

2
porcje

Łosoś z makaronem w sosie musztardowym

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Badania wykazują, że spożywanie tłustych ryb morskich chroni przed zwiększonym
ryzykiem zachorowania na choroby neurodegeneracyjne.  

Łosoś filet - 400 gramów
Makaron - 140 gramów
Groszek konserwowy - 180 gramów
Koperek - 1 pęczek
Sól, pieprz czarny  - szczypta 

Przygotowanie:
Filet z łososia umyć, osuszyć i zdjąć skórę. Pokroić na
mniejsze kawałki. Doprawić szczyptą soli i pieprzu
czarnego. Smażyć na patelni z obydwu stron. W tym
czasie makaron ugotować zgodnie z instrukcją
podaną na opakowaniu.
Groszek konserwowy odcedzić na sitku, przelać
zimną wodą. Koperek posiekać. W misce Na patelni 
 połączyć ugotowany makaron, kawałki łososia i
groszek. Wymieszać doprawić szczyptą soli i pieprzu
czarnego oraz posypać koperkiem. 
W misce połączyć musztardę z miodem. Dodać oliwę
z oliwek i dokładnie wymieszać. Doprawić szczyptą
soli i pieprzu czarnego. 

1.

2.

3.

Obiad

str. 12

Energia

846

kcal

Białko

53,3

gramów

Tłuszcze

34,8

gramów

Węglowodany

83,2

gramów

Musztarda - 4 łyżeczki
Miód - 1 łyżka
Oliwa z oliwek - 1 łyżka

Sos musztardowy
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4
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Pasztet z wątróbki z nutą whiskey

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Wątróbka zawiera duże ilości żelaza. Spożycie 100 gramów wątróbki dostarcza ponad
50% zapotrzebowania na żelazo.

Wątróbka z kurczaka - 200 gramów
Masło - 120 gramów
Whiskey - 1 kieliszek 50 ml
Czosnek - 1 ząbek
Suszone śliwki - 1 garść

Przygotowanie:
Wątróbkę oczyścić, podsmażyć na patelni na złoty
kolor i odłożyć na bok do ostygnięcia. Do miski dodać
ostudzoną wątróbkę, schłodzone masło, śliwki
suszone oraz szczyptę przypraw. Wlać ocet jabłkowy
oraz whiskey. 
Zblendować do uzyskania jednolitej masy. Pasztet
przełożyć do miski. Przed podaniem wyjąć wcześniej
aby się ogrzał.

1.

2.

Śniadanie

str. 13

Energia

348

kcal

Białko

10,3

gramów

Tłuszcze

28,1

gramów

Węglowodany

13,9

gramów

Ocet jabłkowy - 1 łyżeczka
Sól, pieprz biały, gałka muszkatołowa,
tymianek suszony - szczypta 
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porcji

6
porcji

Pieczone skrzydła z indyka z warzywami

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
W skład mieszanki przypraw Tandoori masala wchodzą zmielone goździki. Wykazują one
działanie przeciwzapalne

Skrzydła z indyka - 4 sztuki
Marchew - 3 sztuki
Seler - 1 sztuka
Pietruszka - 2 sztuki
Czosnek - 3 sztuki

Przygotowanie:
Skrzydła z indyka (jeżeli są duże należy je podzielić na
2 części) przełożyć do miski, polać oliwą z oliwek i
doprawić przyprawami. Warzywa obrać i pokroić w
kostkę (można pokroić w różne wielkości, nada to
rustykalny charakter potrawie). Wszystko przełożyć do
naczynia żaroodpornego, wymieszać. Doprawić
jeszcze przyprawami.  
Piec w piekarniku nagrzanym do 190°C przez około
90-150 minut (funkcja termoobieg),w zależności od
wielkości skrzydeł z indyka. 

1.

2.

Obiad

str. 14

Energia

657

kcal

Białko

57,2

gramów

Tłuszcze

43,4

gramów

Węglowodany

11,3

gramów

Cebula - 1 sztuka
Oliwa z oliwek - 3 łyżki
Sól, pieprz czarny tandoori masala -
szczypta



str. 15

Chrzan i chili

    Chrzan jest jednym z tych produktów spożywczych, które niechybnie trafią
do koszyka zakupowego przed świętami wielkanocnymi. Korzeń chrzanu jest
nieodłącznym elementem potraw serwowanych na stole świątecznym. Nic
dziwnego kojarzy on się nam z wiosną i zdrowiem, a jego ostry smak
podpowiada nam, że jest bardzo zdrowy. To właśnie ostry smak odpowiada
za działanie bakteriobójcze oraz wirusobójcze. Starty korzeń chrzanu
poprawia procesy trawienne, dlatego warto dodać go do ciężkostrawnych
dań, a ponadto zawiera witaminę C, która wpływa na poprawę
funkcjonowania układu odpornościowego. 
Glukozynolany oraz izotiocyjaniany zawarte w chrzanie wykazują działanie
przeciwnowotworowe poprzez hamowanie wzrostu komórek rakowych, a
także sprzyjanie ich apoptozie (śmierci). Substancje prozdrowotne znajdujące
się w nim wspomagają układ odpornościowy, a glukonasturtyna zaliczana do
glukozynolanów o właściwościach bakteriobójczych oraz wykrztuśnych
wspomaga leczenie infekcji górnych dróg oddechowych.

    Papryczka chili nie jest tradycyjnym elementem świątecznych potraw ale ze
względu na właściwości zdrowotne warto włączyć ją do swojego menu.
Spożywanie papryczki chili wspomaga układ odpornościowy, ponieważ
zawiera w swoim składzie witaminę A i C. Oprócz wsparcia odporności, chili
ma działanie bakteriobójcze. Kapsaicyna czyli polifenol znajdujący się w
papryczkach (odpowiada za ostry smak) obniża stężenie cholesterolu
całkowitego oraz triglicerydów. Wykazuje działanie nieznacznie
przyspieszające tempo metabolizmu, przez co osoby spożywające ostre
potrawy spalają więcej kalorii. Niezwykle ważne działanie kapsaicyny to
działanie przeciwzapalne, badania pokazują, że spożywanie chili zmniejsza
ból i objawy stanu zapalnego takie jak: sztywność, zaczerwienie oraz obrzęk. 



1 z 2

porcji

2
porcje

Salsa pico de gallo

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Spożywanie papryczki chili jest związane z niższym ryzykiem chorób układu sercowo-
naczyniowego. 

Pomidor - 2 sztuki
Cebula - 1/2 sztuki
Papryczka chili - 1 sztuka
Czosnek - 1 ząbek
Kolendra liście - 1 garść

Przygotowanie:
Cebulę obrać, z pomidora wykroić gniazdo nasienne.
Pomidora i cebulę pokroić w kostkę i przełożyć do
miski. Czosnek zgnieść, obrać i posiekać. Liście
kolendry posiekać, a papryczkę chili pokroić w
plasterki (można razem z nasionami, będzie
ostrzejsza). 
Pokrojone warzywa wymieszać w misce, dodać sok z
limonki oraz przyprawy.

1.

2.

Dodatek

str. 16

Energia

51

kcal

Białko

2,2

gramów

Tłuszcze

0,5

gramów

Węglowodany

10,6

gramów

Sok z limonki - 1 łyżka
Sól, pieprz czarny - szczypta
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porcji

2
porcje

Salsa Taquera

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Spożywanie papryczki chili jest związane z niższym ryzykiem chorób układu sercowo-
naczyniowego. 

Pomidor - 2 sztuki
Cebula - 1/2 sztuki
Papryczka chili - 1 sztuka
Czosnek - 3 ząbki

Przygotowanie:
Cebulę obrać, z pomidora wykroić gniazdo nasienne.
Pomidora i cebulę pokroić w kostkę i przełożyć do
miski. Czosnek zgnieść, obrać i posiekać. Papryczkę
chili pokroić w plasterki (można razem z nasionami,
będzie ostrzejsza), dodać do miski. Wszystkie
warzywa podsmażyć na patelni około 3-5 minut. 
Przesmażone warzywa przełożyć do wysokiego
naczynia, dodać przyprawy oraz wlać oliwę z oliwek.
Zblendować.

1.

2.

Dodatek

str. 17

Energia

193

kcal

Białko

2,5

gramów

Tłuszcze

15,4

gramów

Węglowodany

12,0

gramów

Oliwa z oliwek - 3 łyżki
Sól, pieprz czarny - szczypta
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porcji

4
porcje

Zupa chrzanowa

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Korzeń chrzanu wspomaga trawienie. Jest zalecany jako dodatek do potraw
ciężkostrawnych  

Cebula - 1 sztuka
Czosnek - 1 ząbek
Pietruszka korzeń -  2 sztuki
Seler - 1 sztuka
Bataty - 1 sztuka
Marchew - 1 sztuka
Chrzan korzeń - 200 gramów

Przygotowanie:
Cebulę i czosnek obrać, pokroić i podsmażyć w
garnku na oleju. W międzyczasie obrać bataty,
marchew, seler i pietruszkę. Pokroić w kostkę, wrzucić
do garnka. Wszystko razem chwilkę podsmażyć (około
3 minuty).
Wlać wodę i mleko, dodać liść laurowy i ziele
angielskie oraz sól. Gotować do miękkości warzyw. W
tym czasie obrać korzeń chrzanu i zetrzeć na tarce na
drobnym oczku. 
Gdy warzywa będą miękkie, wyjąć liść laurowy i ziele
angielskie, dodać starty chrzan, majeranek suszony,
doprawić szczyptą soli i pieprzu czarnego. 
Zblendować do uzyskania jednolitej konsystencji.
Zupę chrzanową można podać z jajkiem sadzonym.

1.

2.

3.

4.

Śniadanie

str. 18

Energia

196

kcal

Białko

7,2

gramów

Tłuszcze

4,1

gramów

Węglowodany

38,2

gramów

·Olej kokosowy - 1 łyżk
·Woda - 2 litry
·Mleko 2% - 1/2 szklanki
·Sól, pieprz czarny, ziele angielskie, liść
laurowy - szczypta
Majeranek suszony - 1 łyżeczka



str. 19

Uważność

    Na prawidłowe odżywiania oprócz tego co jemy wpływa również jak jemy.
Bardzo często w trakcie posiłków oglądamy filmy lub seriale albo pracujemy
na komputerze. Taki sposób spożywania potraw będzie wpływać na
„bezmyślne” objadanie się, które może doprowadzić do spożycia większej
ilości kalorii niż gdybyśmy byli obecni w tej chwili. Niestety ten model
spożywania posiłków uczymy nasze dzieci, które potem w dorosłym życiu
powtarzają schemat, ucząc tego swoje dzieci. 
  Uważność w trakcie posiłków oznacza skupienie się na chwili obecnej,
jednocześnie uznając i akceptując swoje uczucia, myśli i doznania cielesne.
Bardzo ważne jest bycie obecnym w tej chwili kiedy spożywamy posiłki.
Skupienie się nad tym co jemy, jak to smakuje, jaki ma zapach albo teksturę.
Czy jesteśmy w stanie wyczuć nuty smakowe w daniu przygotowanym przez
nas. Uważność możemy wprowadzić w trakcie świątecznych posiłków,
poprzez rozmowę z rodziną o tym co jemy, co nam smakuje, co wyczuwamy
w potrawach. Uważność pozwoli nam czerpać to co najlepsze z potraw.
 Możecie spróbować następujących technik, które pomogą Wam być
uważnym w trakcie posiłków:
1)Siadajcie do stołu z apetytem, ale nie wtedy kiedy jesteście bardzo głodni.
Wtedy będziecie chcieli zapełnić pusty żołądek, a nie cieszyć się jedzeniem,
2)Doceńcie swoje jedzenie, zatrzymajcie się na chwilę zanim zaczniecie jeść
aby móc wyrazić swoją wdzięczność za potrawy oraz towarzyszy swojego
posiłku,
3)Włączcie wszystkie swoje zmysły do jedzenia. Zwracajcie uwagę na kolor,
smak, teksturę, a nawet aromat,
4)Jedzcie powoli, pozwoli Wam to całkowicie posmakować jedzenie. W trakcie
przeżuwania odłóżcie sztućce,
5)Przeżuwajcie dokładnie, aż poczujecie esencję potrawy.

Bądźcie obecni tu i teraz



1 z 4

porcji

4
porcje

Placek pszenny z cebulą i serem pecorino

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Lotne związki znajdujące się w gorczycy mają działanie rozgrzewające i rozszerzające
naczynia krwionośne. 

Mąka pszenna typ 00 - 320 gramów
Mąka pszenna pełnoziarnista - 30 gramów
Woda - 270 gramów
Drożdże suszone - 2 gramów
Oliwa z oliwek - 2 łyżki

Placek

Przygotowanie:
Placek: Obydwa rodzaje mąki przesiać do miski,
dodać szczyptą soli. Do garnuszka wlać wodę
(temperatura 30°C) dodać droższe i łyżkę maki.
Garnuszek przykryć i odstawić w ciepłe miejsce aż
rozczyn podwoi swoją objętość (około 10-15 minut).
Wlać rozczyn do miski z wodą, dodać oliwę z oliwek i
wyrobić gładkie, lśniące ciasto (jeżeli będzie się lepić
dodać mąki pszennej typ 00). Przełożyć do miski, z
góry obsypać mąką, przykryć folią spożywczą i
odstawić w ciepłe miejsce na 2 godziny, po tym czasie
miskę wstawić do lodówki na około 4-6 godzin. 
Po wyjęciu ciasta z lodówki wyrobić je ponownie oraz
podzielić na 2 części. Każdy z nich rozwałkować na
placek. Obydwie rodzaje cebuli i czosnek obrać i
pokroić w plasterki.
Ser pecorino zetrzeć na tarce na grubym oczku i
przełożyć do miski, dodać musztardę, cebulę i
czosnek. Doprawić szczyptą przypraw i wymieszać.
Nadzienie serowo nakładać na placek. Piec w
piekarniku nagrzanym do 240°C (funkcja grzałka góra
+ dół) około 7 minut. Placki najlepiej byłoby piec na
marmurze, wychodzą wtedy chrupkie iwyrośnięte.

1.

2.

3.

4.

Obiad

str. 20

Energia

520

kcal

Białko

21,5

gramów

Tłuszcze

17,0

gramów

Węglowodany

71,3

gramów

Ser pecorino - 150 gramów
Cebula żółta - 1 sztuka
Cebula czerwona - 1 sztuka
Musztarda dijon - 4 łyżeczki
Sól, pieprz czarny, suszony tymianek -
szczypta

Nadzienie
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porcji

5
porcji

Placuszki na maślance

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Maślanka zawiera wapń i witaminy z grupy B. 

Mąka pszenna typ 450 - 370 gramów
Mąka pszenna pełnoziarnista - 30 gramów
Maślanka - 500 ml 
Jaja kurze - 1 sztuka

Przygotowanie:
Jajka i maślankę wyjąć wcześniej z lodówki aby miały
temperaturę pokojową. Maślankę i jajka wymieszać,
dodać obydwa rodzaje mąki, ksylitol, sodę
oczyszczoną oraz sól. Wymieszać dokładnie do
uzyskania jednolitego ciasta.  
Placuszki smażyć na patelni przesmarowanej olejem.
Ciasto można nakładać łyżką.
Placuszki można podawać posypane cukrem pudrem. 

1.

2.

3.

Śniadanie

str. 21

Energia

657

kcal

Białko

57,2

gramów

Tłuszcze

43,4

gramów

Węglowodany

11,3

gramów

Ksylitol - 2 łyżki
Soda oczyszczona - 1/2 łyżeczki
Sól - szczypta 
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porcji

3
porcje

Pieczone ziemniaki

Potrzebujesz:

ZdrowaRada
Katechiny znajdujące się w ziemniakach wykazują działanie przeciwnowotworowe i
przeciwutagenne.

Ziemniaki - 8 sztuk
Oliwa z oliwek - 3 łyżki
Sól, pieprz czarny, oregano suszone -
szczypta

Przygotowanie:
Ziemniaki obrać ze skórki. Gotować w całości do
miękkości (ważne aby się nie rozpadły, dlatego
najlepiej byłoby gotować do momentu lekkiej
twardości). Odcedzić.  
Blachę do pieczenia wyłożyć papierem do pieczenia,
położyć ziemniaki i każdy z nich zgnieść dnem
szklanki. Polać oliwą z oliwek i doprawić szczypta
przypraw. Piec w piekarniku nagrzanym do 190°C
(funkcja grzałka góra + dół lub opcja grill) około 10-15
minut.  

1.

2.

Obiad

str. 22

Energia

299

kcal

Białko

4,5

gramów

Tłuszcze

10,2

gramów

Węglowodany

49,2

gramów



 
   Moi Drodzy sprawicie mi wiele radości jeżeli spróbujecie potraw z tego
ebooka. W trakcie świątecznych posiłków zastanówcie się nad tym co jecie.
Warto wyłączyć wtedy telewizję i komputer oraz być obecnym w tej chwili,
ponieważ drugiej takiej nie będzie nam dane przeżyć. 
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Zakończenie



   

 Dzień Dobry! 
   Nazywam się Marek Kochajkiewicz z zawodu jestem dietetykiem klinicznym,
swoje wykształcenie uzyskałem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Nysie. Ukończyłem również kurs Instruktora Rekreacji 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!

 

str. 24

O autorze



Zdrowepasje
"Potrawy wielkanocne"

E-book 1/2022

 

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 2022


