Przepisy
Świąteczne

Święta Bożego Narodzenia, zbliżają się wielkimi krokami,
a wraz z nimi czas spotkań w rodzinnym gronie, śpiewania
kolęd, wymieniania się prezentami i oczywiście...
pałaszowania świątecznych przysmaków :)
Kto z nas nie czeka na tradycyjne pierogi z kapustą i
grzybami, śledzia na tysiąc sposobów czy pachnącego
świętami piernika?
Jeśli jesteś jedną z tych osób, to oznacza, że przed sobą
masz idealny przedświąteczny prezent. LiveDiet24
przekazuje Ci ebook z autorskimi, dietetycznymi
przepisami na świąteczne potrawy. Specjaliści od żywienia
z LiveDiet24 stworzyli zdrowe i „odchudzone” wersje
tradycyjnych potraw, aby pokazać, że w Święta może być
nie tylko smacznie, ale także zdrowo!
Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie !

Z życzeniami cudownych, pachnących choinką Świąt

TEAM

Zupa grzybowa z
pełnoziarnistymi kluseczkami
Składniki:
Grzyby suszone 30 g

Kluseczki lane:

Bulion warzywny 1,5 l

Jajko 1 sztuka

Marchew 100 g

Mąka Graham 50 g

Pietruszka korzeń 50 g
Mleko 50 ml
Pieprz, majeranek

Sposób przygotowania:
Grzyby zalać wodą, moczyć przez noc.
Następnego dnia odcedzić, pokroić na
drobne kawałki. Grzyby zalać
przygotowanym wcześniej bulionem
warzywnym, dodać obrane i pokrojone w
talarki marchewkę i pietruszkę.
Gotować do miękkości warzyw. Doprawić
do smaku pieprzem, odrobiną soli i
majerankiem. Zupę zabielić mlekiem.
Przygotować kluseczki: do miseczki wbić
jajko, rozkłócić widelcem, wymieszać z
mąką. Masę wylewać partiami na
wrzącą zupę, wymieszać. Doprawić do
smaku, podawać.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 4
W jednej porcji:
Energia: 90 kcal
Białko: 5 g
Tłuszcz: 2,5 g
Węglowodany: 16 g
Błonnik pokarmowy: 4 g

Świąteczny fit tatar (ze śledzia)
Składniki na 1 porcję:
Śledź marynowany w occie 100 g (1 płat)
Oliwa z oliwek 5 g
Cebulka dymka 20 g
Musztarda 15 g
Świeżo mielony czarny pieprz
Sok z cytryny
Szczypiorek, natka pietruszki
Papryczka chili (posiekana)

Sposób przygotowania:
Płaty śledziowe osuszyć przy pomocy
papierowego ręcznika, pokroić w kostkę.
Przełożyć do miski, skropić sokiem z
cytryny, odłożyć na kilkanaście minut do
lodówki. Cebulkę, papryczkę chili,
szczypiorek oraz natkę posiekać.
Następnie śledzie wymieszać z
pokrojonymi składnikami, dodać
musztardę, oliwę z oliwek. Doprawić do
smaku świeżo mielonym pieprzem i solą.
Składniki wymieszać, wyłożyć na talerz.

Czy wiesz,
że...

Śledź jest nie tylko smaczny, ale przede
wszystkim zdrowy. Należy do ryb o
najmniejszym stopniu zanieczyszczenia
groźnymi dla organizmu metalami ciężkimi.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 1
W jednej porcji:
Energia: 265 kcal
Białko: 17,5 g
Tłuszcz: 18 g
Węglowodany: 8 g

Warstwowa sałatka ze śledzia i
buraczków z jajkiem w słoiczkach
Składniki na 2 porcje:
Śledź marynowany w occie 200 g (2 płaty)
Burak 200 g
Jajko 1 sztuka
Jogurt naturalny 80 g
Musztarda 20 g
Sok z cytryny, szczypiorek, pieprz, sól

Sposób przygotowania:
Jajko i buraka ugotować. Śledzia wyciągnąć
z zalewy, osuszyć papierowym ręcznikiem.
Pokroić w kostkę, skropić sokiem z cytryny,
dodać musztardę, wymieszać. Wyłożyć na
dno miseczki. Gotowanego buraka obrać,
pokroić w kosteczkę. Doprawić do smaku
sokiem z cytryny, pieprzem i odrobiną soli.
Wyłożyć na warstwę śledzi. Jajko obrać,
pokroić w kosteczkę, ułożyć na buraczkach.
Jogurt wymieszać z posiekanym
szczypiorkiem, pieprzem i odrobiną soli.
Sos wyłożyć na wierzch sałatki.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 2
W jednej porcji:
Energia: 310 kcal
Białko: 25 g
Tłuszcz: 17 g
Węglowodany: 17 g
Błonnik pokarmowy: 2,5 g

Fit piernik świąteczny
Składniki :
Mąka graham 200 g
Płatki owsiane 55 g
Mleko 230 g
Jajka 2 sztuki
Ksylitol 40 g
Olej kokosowy 20 g
Proszek do pieczenia 10 g
Kakao 10 g
Przyprawa korzenna do piernika- ½ opakowania

Sposób przygotowania:
Piekarnik rozgrzać do 160 stopni
Celsjusza. Płatki rozdrobnić przy pomocy
blendera lub elektrycznego młynka, do
kawy na mąkę. Jaja wybić do miski,
zmiksować do uzyskania puszystej masy.
Następnie dodać mąkę graham wraz ze
zmielonymi płatkami owsianymi,
wymieszać. Następnie dodać mleko,
kakao, ksylitol, przyprawę do piernika
oraz olej kokosowy. Całość zmiksować na
gładką masę. Na samym końcu dodać
proszek do pieczenia. Masę wymieszać,
następnie przelać do małej silikonowej
keksówki. Ciasto piec około 45 minut w
160 stopniach Celsjusza, do suchego
patyczka. Studzić na kratce.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 10
W jednej porcji:
Energia: 140 kcal
Białko: 5,5 g
Tłuszcz: 5 g
Węglowodany: 20,5 g
Błonnik pokarmowy: 2,5 g

Dietetyczna kapusta z grzybami
Składniki :
Kapusta kwaszona 500 g
Grzyby suszone 40 g
Pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, sól

Sposób przygotowania:
Grzyby zalać wodą, odstawić do
namoczenia na całą noc. Kolejnego dnia
delikatnie zlać wodę, w której moczyły się
grzyby do garnka (ewentualne
pozostałości na dnie wylać). Grzyby
drobno pokroić, dodać do garnka z wodą,
ugotować do miękkości. Kapustę odcisnąć
z soku, posiekać na mniejsze kawałki.
Dodać do ugotowanych grzybów,
uzupełnić wodę (tak, aby kapusta była
przykryta), dodać liść laurowy, kilka
kuleczek ziela angielskiego, pieprz.
Wszystkie składniki wymieszać, gotować
na niewielkim ogniu do miękkości
składników. Na koniec doprawić
ostatecznie do smaku.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 5
W jednej porcji:
Energia: 20 kcal
Białko: 2 g
Tłuszcz: 0,5 g
Węglowodany: 4,5 g
Błonnik pokarmowy: 3 g

Roladki drobiowe z
orzechami, sałatka z
grillowanej papryki
Składniki :
Mięso z piersi kurczaka 100 g
Orzechy włoskie 10 g
Musztarda 10 g
Serek twarożkowy 15 g
Cebula 20 g
Papryka (różne kolory) 150 g
Natka pietruszki, pieprz

Sposób przygotowania:
Mięso oczyścić, wykroić tłuste części,
rozbić tłuczkiem. Doprawić do smaku solą
i pieprzem. Orzechy posiekać, wymieszać
z musztardą i serkiem oraz posiekaną
natką pietruszki. Na mięsie ułożyć farsz,
zwinąć roladkę. Usmażyć na patelni
grillowej/ grillu bez dodatku tłuszczu.
Paprykę i cebulkę pokroić, skropić olejem,
wymieszać. Podsmażyć na grillu, podawać
z roladką.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 1
W jednej porcji:
Energia: 240 kcal
Białko: 27 g
Tłuszcz: 9,5 g
Węglowodany: 16 g
Błonnik pokarmowy: 4 g

Pierogi z kapustą i grzybami
Składniki na 25 sztuk:
Ciasto:

Farsz:

Mąka 300 g

Kapusta kwaszona 400 g

Olej 15 g

Pieczarki 100 g

Woda

Borowiki suszone 10 g

Sól- szczypta

Cebula 50 g
Olej 5 g

Sposób przygotowania:
Farsz:
Grzyby suszone namoczyć na noc w zimnej
wodzie. Następnie grzyby odsączyć, pokroić.
Kapustę odsączyć, lekko przepłukać i posiekać,
przełożyć do garnka. Dodać pokrojone grzyby,
wlać wodę w której moczyły się borowiki i
gotować wszystko do miękkości składników.
W tym czasie pieczarki i cebulkę pokroić. Na
patelni rozgrzać olej, zeszklić na nim cebulkę,
dodać pokrojone pieczarki i całość podsmażyć.
Doprawić pieprzem i odrobiną soli do smaku.
Usmażone pieczarki dołożyć do gotującej się
kapusty z borowikami, wymieszać, doprawić do
smaku. Jeżeli w kapuście pozostało dużo wody
należy ją odparować lub odcisnąć przez lnianą
ściereczkę.

Pierogi z kapustą i grzybami
Ciasto:
Z mąki, szczypty soli i oleju zagnieść
elastyczne ciasto, dolewając stopniowo
około 8-10 łyżek gorącej wody. Rozwałkować
je na grubość około 2 mm. Wykroić szklanką
krążki. Nakładać na nie farsz i zalepiać
brzegi formując pierogi. Pierogi wrzucać
partiami do lekko osolonej wrzącej wody.
Gotować 3 minuty od chwili wypłynięcia,
odcedzić.

Uwaga! Ciasto należy bardzo dokładnie
wyrobić. Jeśli sklejenie pierogów
będzie sprawiało trudność, brzegi
można posmarować rozkłóconym
białkiem jaja.

Czy wiesz,
że...

Kiszone warzywa sprzyjają odchudzaniu. Wysoka
zawartość błonnika zapewnia uczucie sytości.
Dodatkowo kiszonki poprzez lekkie zakwaszenie
organizmu zmniejszają chęć na podjadanie.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 5
W jednej porcji:
Energia: 240 kcal
Białko: 9 g
Tłuszcz: 5,5 g
Węglowodany: 46 g
Błonnik pokarmowy: 8 g

Fit wigilijne krokiety
Składniki na 8 sztuk:
Ciasto:

Farsz:

Mąka graham 120 g

Kapusta kiszona 400 g

Olej 5 g

Grzyby suszone 50 g

Woda 100 g

Pieprz, sól

Mleko 1,5% 200 g

Dodatkowo:

Jajko 1 sztuka

Olej rzepakowy 15 g

Sól- szczypta

Jajko 1 sztuka
Otręby owsiane 30 g

Sposób przygotowania:
Ciasto:
Jajko umieścić w misce, rozkłócić
widelcem. Dodać mąkę, mleko, wodę,
olej i szczyptę soli. Wszystkie składniki
dokładnie wymieszać. Ciasto pozostawić
na około 20 minut. Następnie smażyć
porcje ciasta na rozgrzanej patelni
teflonowej (użyłam patelni o średnicy
21 cm) bez dodatku tłuszczu.

Fit krokiety wigilijne
Farsz:
Suszone grzyby namoczyć (najlepiej na
noc) w zimniej wodzie, następnie
odcedzić (zostawiając wodę, w której się
moczyły) i drobno pokroić. Kapustę
przepłukać, aby nie była zbyt kwaśna i
pokroić. Włożyć do garnka, zalać wodą z
grzybów, dodać posiekane grzyby i
gotować do miękkości. Doprawić do
smaku dużą ilością świeżo mielonego
pieprzu i solą.
Uwaga! Jeżeli w kapuście po ugotowaniu
pozostało dużo wody należy ją
odparować lub odcisnąć przez lnianą
ściereczkę.
Gotowy farsz nakładać na przygotowane
naleśniki, zawijać w kopertę. Krokiety
obtaczać w rozkłóconym jajku i otrębach.
Smażyć na rozgrzanym oleju na złoty
kolor.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 8
W jednej porcji:
Energia: 115 kcal
Białko: 5,5 g
Tłuszcz: 4,5 g
Węglowodany: 16 g
Błonnik pokarmowy 3 g

Łosoś pieczony z
migdałami
Składniki :
Łosoś filet 120 g
Płatki migdałów 10 g
Sok z cytryny, pieprz, sól

Sposób przygotowania:
Piekarnik rozgrzać do 200 stopni
Celsjusza. Łososia doprawić solą,
pieprzem, skropić sokiem z cytryny.
Łososia ułożyć w naczyniu
żaroodpornym. Na rybie ułożyć płatki
migdałów. Piec przez około 13 minut.
Jeśli płatki migdałów za bardzo zaczną
się rumienić, rybę przykryć aluminiową
folią spożywczą.

Czy wiesz,
że...

Łosoś świetnie sprawdzi się w okresie
jesienno-zimowym. Dzięki wysokiej zawartości
kwasów omega-3, łosoś korzystnie wpływa na
odporność naszego organizmu.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 1
W jednej porcji:
Energia: 300 kcal
Białko: 26 g
Tłuszcz: 21,5 g
Węglowodany: 2 g
Błonnik pokarmowy: 1 g

Świąteczne babeczki z
makiem
Składniki na 10 sztuk:
Ciasto:
Mąka pełnoziarnista Graham 130 g
Mleko 1,5% 120 g
Ksylitol 20 g
Proszek do pieczenia 10 g
Olej roślinny 40 g
Jajko 1 sztuka
Masa makowa:
Mak suchy mielony 70 g
Ksylitol 20 g
Orzechy włoskie 25 g
Płatki migdałów 10 g
Miód 25 g
Białko jaja 1 sztuka
Ekstrakt migdałowy- kilka kropel
Polewa:
Jogurt naturalny 200 g
Kakao naturalne 15 g
Ksylitol 10 g

Sposób przygotowania:
Masa makowa: mak zalać wrzątkiem,
odstawić do ostygnięcia. Następnie
odcisnąć nadmiar wody (można użyć
lnianej ściereczki lub papierowego
ręcznika), wymieszać z pozostałymi
składnikami. Odstawić.
Ciasto na babeczki: Mąkę wymieszać z
ksylitolem i proszkiem do pieczenia. Jajko
rozbić, rozkłócić, wymieszać z mlekiem,
olejem i ekstraktem. Składniki mokre i
suche połączyć, wymieszać. Przygotować
formę na muffiny oraz papilotki. Do
poszczególnych papilotek nałożyć
niewielką porcję ciasta, następnie masę
makową oraz ponownie porcję ciasta.
Babeczki piec w 180 stopniach Celsjusza,
przez około 20 minut (do tzw. suchego
patyczka).
Polewa czekoladowa: Jogurt wymieszać
z dodatkiem kakao i ksylitolu, masę
podgrzać, posmarować babeczki.
Odstawić do ostygnięcia.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 10
W jednej porcji:
Energia: 145 kcal
Białko: 6 g
Tłuszcz: 8 g
Węglowodany: 15,5 g
Błonnik pokarmowy: 3 g

Sznycle z indyka w sosie z
prawdziwków z warzywami
Składniki:
Sznycle z indyka 150 g
Olej rzepakowy 10 g
Serek twarożkowy 100 g
Grzyby prawdziwki 80 g
Cebula 25 g
Fasolka szparagowa (mrożona) 150 g
Pomidorki koktajlowe 100 g
Pieprz, sól

Sposób przygotowania:
Mięso oczyścić, rozbić przy pomocy
tłuczka, doprawić pieprzem i odrobiną soli.
Usmażyć na rozgrzanym oleju. Gdy mięso
będzie miękkie, zdjąć je z patelni. Na tym
samym tłuszczu podsmażyć posiekaną
cebulkę i pokrojone grzyby. Doprawić do
smaku, dodać serek, chwilę podgrzewać.
Do sosu dodać mięso i całość podgrzać.
Fasolkę ugotować w lekko osolonej wodzie.
Podawać razem z mięsem i przekrojonymi
na połówki pomidorkami.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 1
W jednej porcji:
Energia: 380 kcal
Białko: 43 g
Tłuszcz: 17 g
Węglowodany: 22 g
Błonnik pokarmowy: 8,5 g

Pasztet wegetariański z
marchwi i soczewicy
Składniki :
Marchew 600 g
Kasza jaglana 70 g
Soczewica czerwona, nasiona suche 190 g
Ciecierzyca, konserwowa 240 g
Por 50 g
Pietruszka 50 g
Cebula 100 g
Olej rzepakowy 20 g
Jajka 2 sztuki
Bulion warzywny 500 ml
Papryka słodka, kurkuma, imbir, pieprz,
sól

Czy wiesz,
że...

Soczewica stanowi superfood dla kobiet
planujących ciążę. Już 100 g ugotowanej
soczewicy pokrywa blisko 50%
zapotrzebowania na kwas foliowy.

Sposób przygotowania:
Marchew obrać, pokroić w talarki.
Cebulę i pora posiekać. W garnku o
grubym dnie rozgrzać olej, zeszklić na
nim cebulkę i pora. Następnie dodać
pokrojoną pietruszkę, marchewkę i
chwilę podgrzewać. Doprawić do
smaku słodką papryką, kurkumą,
odrobiną imbiru, pieprzem i solą.
Wlać połowę bulionu, gotować na
niewielkim ogniu, pod przykryciem
przez około 10 minut. Po tym czasie
dodać soczewicę z suchą kaszą
jaglaną oraz resztę bulionu, gotować
kolejne 15 minut. Gotowe składniki
(powinny być miękkie) ostudzić.
Ciecierzycę odcedzić, zmiksować przy
pomocy blendera. Następnie dodać
ugotowaną masę warzywną z
soczewicą i kaszą, zmiksować na
gładką masę razem z ciecierzycą.
Dodać jajka, doprawić do smaku,
całość wymieszać. Masę przelać do
niewielkiej keksówki, piec w 180
stopniach Celsjusza przez około 75
minut. Ostudzić przed podaniem.

Wartość odżywcza:
Ilość porcji: 20
W jednej porcji:
Energia: 45 kcal
Białko: 3 g
Tłuszcz: 1 g
Węglowodany: 7 g
Błonnik pokarmowy: 1,5 g

Nasze propozycje
przypadły Ci do gustu?
Polub
Fanpage

Przepisy
Świąteczne

I śledź na bieżąco nasze
nowe dietetyczne pomysły
na pyszne posiłki!

