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Święta Bożego Narodzenia to  jeden z najbardziej magicznych 

okresów w roku. Czas, który spędzamy w gronie bliskich przy 

suto zastawionym stole. Ciężko jest wtedy odmówić sobie 

przyjemności jedzenia, więc często kilkudniowa uczta kończy się 

uczuciem przepełnienia i wyrzutami sumienia. 

W tym roku przestań się przejmować nadmiarem kalorii. 
Stworzyłyśmy poradnik, który pomoże Ci przygotować tradycyjne 

dania, ale w lekkiej  odsłonie. Odpowiemy też na najczęstsze 

przedświąteczne pytania : 

- Co zrobić, aby przetrwać święta bez nowych kilogramów? 

- Jak spędzić świta smacznie, a jednocześnie zdrowo, 

zachowując dobre samopoczucie i kondycję fizyczną? 

- Co przygotować na świąteczny stół, aby zaskoczyć gości, a po 

uczcie czuć się dobrze i lekko? 

Zapraszamydo zapoznania się z naszym ŚWIĄTECZNYM 
PORADNIKIEM 2017 :) 

Dodaj trochę 
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1. Zachowaj umiar. Jeśli masz ochotę na kilka dań nałóż trochę każdego na 

jeden talerz i rozkoszuj się ich smakiem. Nie dokładaj porcji. Nie nakładaj też na 

talerz za dużo, na zapas. 

2. Postaraj się pozostać w układzie 5 posiłków dziennie co ok. 3 godziny. 
Jeśli w świątecznym menu szykuje się dużo smakołyków, zaplanuj 

poszczególne posiłki tak, aby ulubione danie przypadło na wyznaczoną dotąd 

godzinę posiłku, a np. kawałek ulubionego ciasta był zjedzony w czasie II 

śniadania i w godzinach przedpołudniowych. 

3. Zacznij od zdrowych produktów. Na początek nałóż sobie na talerz sałatkę 

lub surówkę. Rozpoczynając jedzenie od produktów z wysoką zawartością 

błonnika, zjesz mniej w ciągu całego posiłku. 

4. Unikaj przekąsek między posiłkami i produktów, które wnoszą dodatkowe 

kalorie do diety (soki i napoje owocowe, tłuste sosy, polewy, przekąski typu 

orzechy czy suszone owoce) 

5. Wybieraj dania gotowane, pieczone i grillowane. Są nie tylko mniej 

kaloryczne, ale także zdrowsze i smaczniejsze! 

6. Pamiętaj o aktywności! Święta Bożego Narodzenia to idealny czas, aby 

wybrać się z rodziną na długi spacer. Magia kolorowych światełek i białego 

puchu na dworze z pewnością nada tej chwili magii. Nic tak również nie pobudzi 

przemiany materii jak sport i łyk świeżego powietrza. 

7. Pij wodę i niesłodzone napoje. Gazowane napoje, napoje owocowe oraz 

soki i nektary zawierają około 125 kcal na 1 szklankę. Zazwyczaj wypijamy 

jednak więcej niż jedną szklankę. Po ciężkich, tłustych i słonych daniach chce 

się nam pić, a my zamiast po wodę sięgamy po dokładkę dania. Pamiętaj o tym 

i zwróć uwagę na ilość płynów w ciągu dnia! 6 szklanek wody także w święta! 
 

Dodaj trochę 
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7 wskazówek 
dzięki którym nie przytyjesz w święta
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Unikaj smażenia i panirowania - podczas smażenia duża ilość tłuszczu 

wsiąka w produkt, panierowanie dodatkowo zwiększa wchłanianie tłuszczu. 

Smażenie zamień na pieczenie, grillowanie, duszenie lub smażenie na

pergaminie. Unikniesz dodatkowych kalorii i oszczędzisz swój czas.

Przygotuj sałatki bez majonezu – majonez zastąp jogurtem greckim 
typu light, lub zwykłym jogurtem naturalnym wymieszanym z łagodną 

musztardą. Jeśli nie wyobrażasz sobie sałatki bez majonezu wymieszaj 2 

porcje jogurtu naturalnego z 1 porcją majonezu – w smaku nie poczujesz 

różnicy a unikniesz dodatkowych kalorii. Pomyśl o dresingach na bazie 
oleju roślinnego i ulubionych ziół – dzięki nim z tradycyjnej sałatki 

stworzysz zupełnie inne smaki.

Ciasto na pierogi lub naleśniki przygotuj z mąki pełnoziarnistej - bogatego 

źródła błonnika pokarmowego i witamin z gr. B 

Pierogi – wybierz gotowane
Unikaj okraszania – pierogi z cebulką, gotowane warzywa z bułką na maśle? 

W ten sposób zdrowe potrawy stają się bardzo kaloryczne! Gotowane 
pierogi posyp szczypiorkiem, warzywa upiecz w pierarniku – będą 

pyszne i chrupiace. 

Ciasta – przygotuj ciasta z dodatkiem warzyw. Tak, nie pomyliłyśmy się - 

warzyw. Przepisy w dalszej części.

Zamiast cukru – dodaj do deserow ksylitol, stewie, erytrol lub banana.
Przygotuj dzbanek wody zamiast słodkich napojów i soków – do wody 

możesz dodać plasterki pomarańczy, arbuza lub cytrynę i miętę – stwórz 

swój ulubiony smak. Taki dzbanek stanowi też piękną dekoracje stołu.

jak odchudzić tradycyjne potrawy?
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DUSZONA RYBA PO GRECKU - 1 porcja - ok. 180 kcal 

3 małe marchewki (150g), pietruszka (80g), kawałek selera, ½  małej cebuli (25g), średni filet z 

dorsza (120g), płaska łyżka przecieru pomidorowego (20g), ziarenka pieprz, liść laurowy 

Warzywa zetrzeć na tarce i dusić na patelni. Filet z dorsza obsmażyć na patelni, wymieszać z 

warzywami, chwilę poddusić i doprawić. Ryba po grecku dobrze smakuje z ryżem lub ciemnym 

pieczywem. 

RYBA W SOSIE WINNO - ORZECHOWYM - 3 porcje - ok. 200 kcal 

3 średnie filety z morszczuka (360g), 1/4 szklanki orzechów włoskich (30g), 2/3 kieliszka 

czerwonego  wina półwytrawnego (100ml), mała cebula (50g), posiekana natka pietruszki, sok z 

cytryny, ząbki czosnku, 2 goździki, kilka ziarenek pieprzu, odrobina soli 

Morszczuka skrapiamy sokiem z cytryny i nacieramy połową zmiażdżonego czosnku. Rybę 

odstawiamy w chłodne miejsce na kilkanaście minut. Przygotowujemy sos: drobno pokrajaną 

cebulę, natkę pietruszki, goździki i ziarenka pieprzu zalewamy winem, dodajemy pół szklanki 

wody i gotujemy   pod przykryciem. Następnie dodajemy rybę i gotujemy ją kilkanaście minut 

razem z sosem. Rybę przekładamy na podgrzany półmisek, zaś do sosu dodajemy resztę 

posiekanego czosnku, posiekane orzechy i chwilę gotujemy. Rybę polewamy gorącym sosem. 

USZKA Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI - JEDNA SZTUKA OK. 20 KCAL 

przepis na ok. 40 małych uszek 

ciasto: szklanka mąki orkiszowej (130g), ⅓ szklanki gorącej wody, szczypta soli 

farsz: 500g kapusty kwaszonej, 40g suszonych grzybów, mała cebula (50g),  łyżeczka oleju 

rzepakowego (5g), ziele angielskie, liście laurowe, pieprz 

Farsz: Grzyby namoczyć dzień wcześniej na noc. Następnego dnia drobno je posiekać. Cebulę 

drobno posiekać i podsmażyć na oleju. Następnie dodać drobno pokrojoną kapustę, ziele 

angielskie, liść laurowy i pieprz, po czym dolewamy wody i dusimy, aż do miękkości. Dodać 

grzyby i gotować jeszcze około 45 minut. 

Ciasto: Składniki ciasta dokładnie razem wymieszać, Wyrobić ciasto (Jeśli będzie się kleić to 

posmarować blat łyżeczką oliwy). Ciasto rozwałkować na blacie do grubości ok. 2-3 milimetry. 

Wycinać mała koła (najlepiej kieliszkiem 50ml), nałożyć farsz, zlepić uszka. Wrzucić  je na 

wrzącą wodę i gotować parę minut. 

BARSZCZ CZERWONY Z USZKAMI – OK. 160 KCAL 

Łyżka grzybów suszonych, 2 średnie buraki, mały seler, ćwiartka cebuli, ząbek czosnku, liść 

laurowy, 1 kuleczka ziela angielskiego, 2 ziarenka pieprzu, szczypta soli, łyżka soku z cytryny 

Opłukane grzyby zalać wodą na całą noc. Cebulę lekko opiec nad ogniem. Następnie przelać 

grzyby z wodą do garnka, dodać liść laurowy, pieprz, czosnek, cebulę i ugotować do miękkości. 

Obrane buraki i seler zetrzeć na tarce. Wrzucić do garnka i zalać wrzącą woda. Następnie 

dodać majeranek, pieprz, ziele angielskie, solą i zagotować. Gotować przez około 5 minut i 

dodać sok z cytryny. Wywar warzywny połączyć z wywarem z grzybów. 

12 świątecznych dań w zdrowych i lekkich wersjach 
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WIGILIJNY BIGOS - 3 porcje - ok. 150 kcal 

3 szklanki kapusty kiszonej (600g), kilka grzybów suszonych, 6 śliwek suszonych (36g), 3 płaskie 

łyżki przecieru pomidorowego (60g), 2 małe cebule (100g), ½ kieliszka czerwonego wina (ok. 

75ml), łyżka oleju (10g), przyprawy: kminek, papryka czerwona, pieprz 

Kapustę kroimy na drobniejsze kawałki i dusimy w niewielkiej ilości wody razem z opłukanymi, 

pokrojonymi grzybami suszonymi. Cebulę kroimy w kostkę i przyrumieniamy na patelni teflonowej 

i wrzucamy ją do garnka z kapustą. Dodajemy olej, drobno pokrojone śliwki i dusimy razem przez 

kilkanaście minut. Następnie dodajemy przecier, wino i chwilkę gotujemy razem na małym ogniu. 

KARP WIGILIJNY PIECZONY W CAŁOŚCI – 1 porcja ok.  148 kcal 

karp około 1 kg,  3-4 ząbki czosnku, pęczek natki pietruszki, łyżka masła, 2 łyżki oleju 

rzepakowego, sól pieprz, sok z połowy cytryny

Obrany czosnek  posiekać i utrzeć z solą. Oskrobanego i dokładnie wyczyszczonego karpia bez 

głowy i ogona, dokładnie natrzeć czosnkiem, solą i pieprzem wg preferencji. Odstawić na 1-2 

godziny do lodówki. Po tym czasie posiekać drobno natkę pietruszki, naczynie żaroodporne 

posmarować masłem. Rybę nafaszerować pietruszką,  spiąć wykałaczkami, posmarować olejem 

 i na wierzch ułożyć kilka cienkich plasterków  masła. Piec w temp. 180 st. C przez około 30 

minut. Po wyjęciu skropić sokiem z cytryny. 

ŚLEDZIE W ŚMIETANIE WERSJA FIT  5 porcji – 1 porcja ok. 350 kcal 

Śledź matias 500 g, cebula 2szt. średnie, jogurt naturalny „Grecki” light 350 g, musztarda 

delikatna 1 łyżeczka, ocet jabłkowy 1 łyżka, jabłko 1 sztuka, sok z cytryny 1 łyżka, sól pieprz do 

smaku 

Śledzie opłukać i moczyć w zimnej wodzie  około  godzinę, czas moczenia zależy od preferencji 

smakowych.. Gdy filety będą odpowiednio słone osuszyć je ręcznikiem  papierowym , następnie 

pokroić w paski o grubości  2 cm. Cebulę pokroić w pólplasterki, posolić, odstawić na kilka minut, 

jabłko zetrzeć na tarce o grubych oczkach, skropić sokiem z cytryny, aby nie ściemniało. Jogurt 

naturalny wymieszać z musztardą, cebulą oraz startym jabłkiem. Doprawić do smaku solą i 

pieprzem. Dodać do śledzi i delikatnie wszystko wymieszać. Aby smaki dobrze się połączyły 

odstaw do lodówki na co najmniej 12 godzin. 

TRADYCYJNE ŚLEDZIE 

200g śledzia typu matjas, cebula 1 szt. Średnia, sok z połowy cytryny, łyżeczka oleju 

rzepakowego, przyprawy  ziele angielskie, liść laurowy, pieprz 

Śledzie opłucz i namocz w wodzie na około 1 godznię w zależności od preferencji smakowych . 

Filety śledziowe pokrój w grube paski tak aby powstały 4-5 kawałki z każdego filetu. Cebulę 

posiekaj w drobną kostkę dodaj oliwę, sok z cytryny oraz trochę wody, przyprawy. Delikatnie 

wymieszaj powstały sosem  ze śledziami. Zamknij w pojemniku i odstaw do lodówki na co 

najmniej 12 godzin. 

Dodaj trochę 
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Dodaj trochę 
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KUTIA Z PECZAKIEM – OK. 200 KCAL 

2 łyżki ugotowanej kaszy pęczak, 2 łyżki mleka 2%, łyżeczka maku,  łyżeczka orzechów 

włoskich, łyżeczka rodzynek, łyżeczka migdałów w słupkach,  łyżeczka miodu,  szczypta skórki 

z pomarańczy 

Mak lekko utrzeć w moździerzu, następnie zalać 2 łyżkami ciepłej wody i odstawić je na pół 
godziny do namoknięcia. Orzechy potłuc i razem z płatkami migdałów uprażyć na suchej 

patelni. Mleko lekko podgrzać, wrzucić do niego o mak i rodzynki. Ugotowaną kaszę pęczak 

wymieszać z orzechami, masą makową. Na koniec przyprawić miodem i udekorować skórką 

świeżo startą z pomarańczy. 

MARCHEWKOWY PIERNIK 12 porcji – ok. 170 kcal porcja 

Ciasto: marchew 200g, 2 szklanki mąki jaglanej 260 g, szklanka mleka 0,5 % tłuszczu 250 ml, 2 

jaja 120g, 3 łyżki miodu 60 g, 4 łyżeczki przyprawy korzennej  20g, 2 łyżki kakao 24 g, łyżeczka 

sody oczyszczonej 5g, łyżeczka proszku do pieczenia 5g, 

Polewa: łyżka karobu lub naturalnego kakao 12 g, 25 g oleju orzechowego(może być inny olej 

roślinny), łyżka cukru brzozowego ksylitolu 20 g, 2 łyżki wody, garść orzechów włoskich. 

Obrać marchew, zetrzeć  na tarce o małych oczkach. Oddzielić białka od żółtek, ubić sztywną 

pianę z białek a następnie powoli miksować z żółtkami. Powoli dodać mąkę, mleko, miód i 

przyprawy, proszek do pieczenia i sod, miksować przez około minutę do uzyskania gładkiej 

masy. Łyżką dodawać marchew i delikatnie wymieszać.  Formę keksówkę wyłożyć papierem do 

pieczenia i przelać do niej ciasto. Wstawić do rozgrzanego do 160 st. C piekarnika i piec w tej 

temp. około 45 minut. Polewa: W rondelku lekko podgrzać olej, dodać karob, ksylitom i wodę do 

uzyskania jednolitej konsystencji. Gdy masa będzie gładka, dodać drobno posiekane orzechy, 

polać upieczony piernik. 

MAKOWIEC W PUCHARKACH 16 porcji – ok. 200 kcal porcja 

250 g suchego maku mielonego, 1 litr mleka 0,5 % tłuszczu, 80 g rodzynek, 50 g migdałów, 50 

g suszonych moreli niesiarkowanych, 50 g orzechów włoskich, 4 bułki typu graham, 2 łyżki 

miodu, aromat migdałowy, ewentualnie 1 łyżeczka stawii do smaku   

Bakalie drobno pokroić. Mak gotować w mleku przez około 15 minut. Gdy masa nieco ostygnie 

dodać miód, bakalie oraz aromat, ewentualnie stewie. Bułki pokroić na kawałki, dodać do masy 

makowej, wymieszać.  Gdy całość ostygnie włożyć do lodówki na noc. Podawać w małych 

pucharkach lub miseczkach. 

CIASTO CZEKOLADOWE 

1 kawałek 50g – ok. 130 kcal 

puszka czerwonej fasoli (240 g) - 1 średni dojrzały banan - 3 łyżki nasion słonecznika - garść 

suszonej żurawiny - 4 jajka - łyżeczka proszku do pieczenia - 1 łyżka oleju rzepakowego lub 

Carotino – 4 płaskie łyżki odtłuszczonego kakao (40g), 3 łyżki miodu (60g) lub 2 łyżki 

stewii/ksylitolu 

Fasolę odsączyć z zalewy i dokładnie przepłukać. Zmiksować z 4 jajkami i bananem (masa nie 

musi być gładka). Następnie dodać resztę składników i wymieszać. Powstałą masę przełożyć 

do niewielkiej formy keksowej (wysmarowanej delikatnie olejem i oprószonej bułką tartą lub 

mąką). Włożyć do piekarnika nagrzanego do 150 stopni i piec 40-50 minut. Smacznego! 

Dodaj trochę 
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A po świętach zapraszamy na kurs odchudzania online 

SZCZUPŁA W 4 KROKACH 

Bądź na bieżącą z dietetycznymi newsami i pobieraj więcej 
darmowych materiałów! Polub nas na fb i Instagramie: 

Kochani! 
Z okazji nadchodzących Świąt życzymy Wam 

zdrowych, pełnych radości, spokoju i rodzinnego 
ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności w Nowym Roku 2018! :) 
*** 

 
Dietetyczki: Ania Żuławnik i Agnieszka Ambroziak

www.facebook.pl/witaland 

www.instagram.com/centrum_witaland 

http://www.witaland.com/kurs
http://www.facebook.com/witaland
http://www.instagram.com/centrum_witaland

