
Świąteczny
przepiśnik

13 szybkich 
i prostych
przepisów na
świąteczny stół





Oto 13 przepisów na świąteczne
dania i nie tylko. Właściwie
możesz je jeść w każdy inny
zimowy dzień.

Przepis podany jest zazwyczaj na kilka
porcji, jednak wartość odżywcza podana
jest na 1 porcję.

Część przepisów to tradycyjne dania,
niektóre są bardziej wymyślne.

Spokojnych, radosnych Świąt
Bożego Narodzenia.

Aga Mineralna 
www.agamineralna.pl
                     
                                   Bądźmy w kontakcie!

http://www.agamineralna.pl/
https://www.instagram.com/aga.mineralna/
https://www.facebook.com/agacuch
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 Świąteczny przepiśnik _ Aga Mineralna

Jaja kurze całe - 2 sztuki (100g)
Kakao 16%, proszek - 1/2 łyżki (5g)
Ksylitol - 17 i 1/4 łyżeczki (120g)
Miód pszczeli - 1 i 2/3 łyżki (40g)
Powidła śliwkowe - 5 łyżek (100g)
Masło ekstra - 8 plastrów (80g)
Mąka orkiszowa - 2 i 1/3 szklanki (300g)
Soda oczyszczona - 1 łyżeczka (4g)
Mleko 2% tłuszczu - 1 szklanka (250ml)
Orzechy włoskie - 2/3 garści (20g)

 Sposób przygotowania:

W jednej misce wymieszać mąkę, sodę oczyszczoną,
ksylitol i kakao. W drugiej zmiksować mleko, z
roztopionym masłem, jajkiem, powidłami i miodem.
Połączyć obie masy i zmiksować. Przełożyć na blaszkę
(keksówkę) pokrytą papierem do pieczenia, wierzch
posypać rozdrobnionymi orzechami włoskimi i piec 50
minut w 170 stopni. (termoobieg).

Banan - 1 sztuka (120g)
Cukier - 15 łyżek (180g)
Kakao 16%, proszek - 1 łyżka (10g)
Oliwa z oliwek - 7 łyżek (70ml)
Pomidory w puszce - 1 szklanka (250g)
Proszek do pieczenia - 1/2 łyżeczki (2g)
Przyprawa do piernika - 2 łyżeczki (12g)
Mąka orkiszowa - 2 szklanki (260g)
Soda oczyszczona - 2 łyżeczki (8g)

 Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. W wysokim naczyniu
blendera zmiksować pomidory, banana, olej oraz cukier
na gładką, gęstą emulsję. W dużej misce przy pomocy
trzepaczki dokładnie wymieszać suche składniki.
Mokre składniki wlać do suchych i wymieszać przy
pomocy łyżki na gęste ciasto. Tak przygotowane ciasto
przełożyć do keksówki wyłożonej papierem do
pieczenia i piec przez 45 - 50 minut na złoty kolor.
Kiedy ciasto ostygnie przekroić na pół i posmarować
powidłami śliwkowymi.

Daktyle, suszone - 2/3 garści (30g)
Kakao 16%, proszek - 1 łyżka (10g)
Przyprawa do piernika - 1/2 łyżeczki (3g)
Mleko 2% tłuszczu - 1 szklanka (220ml)

 Sposób przygotowania:

Daktyle namocz w gorącej wodzie (5-10 min). Mleko
chwilę podgrzej w rondelku. Dodaj kakao, przyprawę do
piernika i daktyle. Wszystko bardzo dokładnie zblenduj.

 Poniedziałek

 Desery (E: 227kcal, B o.: 4.85g, T: 8.24g, W o.: 37.08g)

 Desery (E: 257kcal, B o.: 3.49g, T: 7.66g, W o.: 43.54g)

 Desery (E: 254kcal, B o.: 9.74g, T: 6.71g, W o.: 40.61g)

Piernik śliwkowy z orzechami włoskimi (E: 227kcal, B o.: 4.85g, T: 8.24g, W o.: 37.08g) -
przepis na 12 porcji

1 porcja

zamiast powideł- pokrojone suszone śliwki

Piernik pomidorowy (E: 257kcal, B o.: 3.49g, T: 7.66g, W o.: 43.54g) - przepis na 10 porcji 1 porcja

zamiast cukru - ksylitol

Czekolada piernikowa do picia (E: 254kcal, B o.: 9.74g, T: 6.71g, W o.: 40.61g) 1 porcja
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 Świąteczny przepiśnik _ Aga Mineralna

Jaja kurze całe - 2 sztuki (102g)
Mąka pszenna, typ 500 - 1 i 1/2 szklanki (190g)
Cukier - 9 i 1/4 łyżki (110g)
Mak - 5 łyżek (50g)
Proszek do pieczenia - 1 łyżeczka (4g)
Skórka cytrynowa - 1 łyżka (20g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Śmietana, 18% tłuszczu - 3 łyżki (75ml)
Masło ekstra - 9 plastrów (90g)
Mleko 2% tłuszczu - 2/3 szklanki (130ml)

 Sposób przygotowania:

Masło ubić mikserem z cukrem na puszystą masę.
Ciągle mieszając, wbić po 1 jajku. Wymieszać ze
śmietaną. Połączyć suche składniki: mąkę, sól i
proszek do pieczenia. Dodawać na zmianę z mlekiem
do ciasta. Następnie dorzucić mak i skórkę z cytryny,
wymieszać. Ciasto przelać do foremki, piec w temp.
180 stopni przez ok. 45 minut. Przed wyjęciem z
foremki lekko ostudzić.

Orzechy włoskie - 1/3 garści (10g)
Mak - 1 łyżka (10g)
Mandarynki - 2 sztuki (130g)
Miód pszczeli - 1/4 łyżki (6g)
Płatki owsiane - 1/3 szklanki (40g)
Przyprawa do piernika - 1/2 łyżeczki (3g)
Żurawina suszona - 1/2 garści (20g)
Mleko 2% tłuszczu - 1 szklanka (220ml)

 Sposób przygotowania:

Płatki owsiane wypłucz pod zimną wodą. Zalej
mlekiem, dodaj przyprawę do piernika i mak. Zagotuj
do zgęstnienia. Na koniec dodaj miód. Gotową
owsiankę posyp żurawiną i orzechami. Jedz z
owocami.

Bulion warzywny - 8 i 1/3 szklanki (2000ml)
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 4 łyżki (80g)
Kurka, surowa - 40 sztuk (200g)
Marchew - 2 sztuki (90g)
Pietruszka, liście - 3 łyżeczki (18g)
Koperek, suszony - 2 łyżeczki (8g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Seler korzeniowy - 1/7 sztuki (50g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Ziemniaki - 4 sztuki (360g)

 Sposób przygotowania:

Marchewkę, kurki i seler pokroić. Obrać ziemniaki i
przekroić je na połowy. Warzywa zalać bulionem i
gotować około 20 minut (lub do miękkości
ziemniaków). Po tym czasie wyciągnąć ziemniaki i
trochę kurek, a pozostały bulion z warzywami i
grzybami zmiksować blenderem na krem. Dodać
pokrojone w kostkę ziemniaki oraz pozostawione kurki.
Zupę krem rozlać do miseczek, przed podaniem dodać
jogurt i posypać zieleniną.

 Desery (E: 238kcal, B o.: 4.81g, T: 12.35g, W o.: 27.89g)

 II śniadanie (E: 531kcal, B o.: 16.31g, T: 17.97g, W o.: 81.57g)

 Dania główne (E: 295kcal, B o.: 13g, T: 3.9g, W o.: 55.04g)

Babka cytrynowa z makiem (E: 238kcal, B o.: 4.81g, T: 12.35g, W o.: 27.89g) - przepis na
10 porcji

1 porcja

Świąteczna owsianka piernikowa nutka (E: 531kcal, B o.: 16.31g, T: 17.97g, W o.: 81.57g) 1 porcja

zamiast mleka krowiego- napój sojowy bez cukru

Zupa kurkowa (E: 295kcal, B o.: 13g, T: 3.9g, W o.: 55.04g) - przepis na 2 porcje 1 porcja
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 Świąteczny przepiśnik _ Aga Mineralna

Cebula - 1 sztuka (105g)
Jabłko - 1 sztuka (180g)
Kapusta kwaszona - 9 szklanek (1000g)
Oliwa z oliwek - 3 łyżki (30ml)
Podgrzybek, suszony - 4 garście (80g)
Liść laurowy, suszony - 2 sztuki (4g)
Majeranek, suszony - 1 łyżeczka (3g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Śliwki suszone - 1 garść (60g)
Ziele angielskie, mielone - 1/3 łyżeczki (1g)

 Sposób przygotowania:

Grzyby namoczyć na noc, gotować na wolnym ogniu
ok. 30 min. Cebulę pokroić w drobną kostkę, wrzucić na
rozgrzany olej, jak zacznie się rumienić, podlać
odrobiną wody i dusić 3 minuty. Dodać pokrojoną
kapustę kiszoną i przyprawy. Dusić systematycznie
podlewając wodą, po około 30 minutach dodać
pokrojone w paski grzyby wraz z wodą, w której się
gotowały. Dalej dusić aż do miękkości, pod koniec dla
przełamania smaku dodać pokrojone suszone śliwki
oraz pokrojone i obrane jabłko i przyprawić obficie
majerankiem.

*zamiast suszonych grzybów- pieczarki

Brokuły - 1 sztuka (500g)
Bulion warzywny - 1 szklanka (220ml)
Czosnek - 2 ząbki (10g)
Korzeń imbiru, surowy - 1/8 sztuki (10g)
Marchew - 4 sztuki (180g)
Majeranek, suszony - 6 łyżeczek (18g)
Papryka, w proszku - 1 łyżeczka (3g)
Pieprz czarny - 2 szczypty (2g)
Sól biała - 1/3 łyżeczki (2g)
Kasza jęczmienna, pęczak - 1 woreczek (100g)
Masło ekstra - 2 plastry (20g)
Dorsz świeży, filety bez skóry - 3 sztuki (300g)
Sok z cytryny - 2 łyżki (12ml)
Mleko 2% tłuszczu - 1/3 szklanki (100ml)

 Sposób przygotowania:

Filety z dorsza opłukać, natrzeć połową masła i
obtoczyć w przyprawach. Ułożyć na blaszce do
pieczenia wyłożonej papierem, obok ułożyć warzywa:
marchewkę pokrojoną w ćwiartki i seler pokrojony w
drobne słupki na kształt frytek. Warzywa również
posypać przyprawami i obłożyć pozostałymi
kawałeczkami masła. Wstawić do piekarnika i piec
20-30 minut w temperaturze 180°C. Imbir obrać i
drobno posiekać. Przecisnąć czosnek przez praskę i
wraz z imbirem dodać na patelnię z rozgrzanym
masłem klarowanym. Gdy nieco zmiękną, dodać mleko
i bulion warzywny. Gdy płyn się zredukuje, przyprawić
solą, sokiem z cytryny i dusić około 15 min lub do
momentu, gdy sos zgęstnieje. Polać nim rybę oraz
warzywa. Podać z kaszą pęczak.

 Dania główne (E: 170kcal, B o.: 5.27g, T: 6.23g, W o.: 24.69g)

 Dania główne (E: 535kcal, B o.: 41.4g, T: 13.06g, W o.: 71.14g)

Wegańska kapusta śliwkowa (E: 170kcal, B o.: 5.27g, T: 6.23g, W o.: 24.69g) - przepis na 6
porcji

1 porcja

Imbirowy dorsz rozgrzewający (E: 535kcal, B o.: 41.4g, T: 13.06g, W o.: 71.14g) - przepis
na 2 porcje

1 porcja

zamiast dorsza- łosoś filet (120g )

zamiast kaszy pęczak- ryż basmati lub dowolna kasza
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 Świąteczny przepiśnik _ Aga Mineralna

Cebula - 1 sztuka (100g)
Cukier - 3/4 łyżki (10g)
Marchew - 4 sztuki (180g)
Oliwa z oliwek - 3 łyżki (30ml)
Pietruszka, korzeń - 1 sztuka (80g)
Przecier pomidorowy - 4 łyżki (60g)
Liść laurowy, suszony - 2 sztuki (4g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Seler korzeniowy - 1/3 sztuki (100g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Mąka orkiszowa - 1/4 szklanki (30g)
Dorsz świeży, filety bez skóry - 5 sztuk (500g)
Ziele angielskie, mielone - 2/3 łyżeczki (2g)

 Sposób przygotowania:

Filety z dorsza pokroić, posolić, dodać pieprz, obsypać
delikatnie mąką i smażyć na oliwie, aż będą rumiane.
Cebulę pokroić w plastry, marchew, pietruszkę oraz
seler zetrzeć na tarce. Cebulę zeszklić na oliwie, a
starte warzywa zalać wodą (około 2 szklanki) i dusić
pod przykryciem ok. 20 minut. Następnie dodać do nich
ziele angielskie, liść laurowy, cebulę, przecier
pomidorowy, sól, pieprz oraz odrobinę cukru. Wszystko
dusić przez kilka minut. Następnie układać w naczyniu
warstwami rybę i przygotowany sos.

Cebula - 1/2 sztuki (50g)
Olej lniany - 3 łyżki (30ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Śledź, solony - 1 sztuka (100g)
Ziele angielskie, mielone - 1 łyżeczka (3g)

 Sposób przygotowania:

Wypłukane śledzie pokroić, umieścić w naczyniu, polać
olejem lnianym i posypać pokrojoną cebulką. Doprawić
przyprawami, dodać ziele angielskie.

Jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 5 łyżek (100g)
Majonez - 1 łyżka (25g)
Marchew - 3 sztuki (140g)
Ogórek kwaszony - 2 sztuki (120g)
Pietruszka, korzeń - 1 sztuka (80g)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Sól biała - 1/6 łyżeczki (1g)
Groszek konserwowy - 1 porcja (100g)
Ziemniaki - 2 sztuki (180g)

 Sposób przygotowania:

Ziemniaka ugotować w mundurku i ostudzić. Marchew
ugotować i obrać. Pokroić w kostkę, dodać
pokrojonego w małą kosteczkę ogórka oraz groszek
zielony. Wymieszać z jogurtem naturalnym i
majonezem. Doprawić solą i pieprzem.

 Dania główne (E: 242kcal, B o.: 23.53g, T: 8.47g, W o.: 19.79g)

 Przekąski (E: 258kcal, B o.: 10.39g, T: 22.95g, W o.: 3.13g)

 Przekąski (E: 137kcal, B o.: 4.37g, T: 5.52g, W o.: 18.49g)

Ryba po grecku (E: 242kcal, B o.: 23.53g, T: 8.47g, W o.: 19.79g) - przepis na 4 porcje 1 porcja

cukier lub ksylitol

Śledzie z cebulką w oleju lnianym (E: 258kcal, B o.: 10.39g, T: 22.95g, W o.: 3.13g) -
przepis na 2 porcje

1 porcja

zamiast oleju lnianego- oliwa z oliwek

Tradycyjna sałatka jarzynowa (E: 137kcal, B o.: 4.37g, T: 5.52g, W o.: 18.49g) - przepis na
4 porcje

1 porcja
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 Świąteczny przepiśnik _ Aga Mineralna

Cukier - 3/4 łyżki (10g)
Kapusta kwaszona - 3 i 2/3 szklanki (400g)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Sól biała - 3/4 łyżeczki (5g)
Żółtko jaja kurzego - 3 sztuki (60ml)
Masło ekstra - 5 plastrów (50g)
Mąka orkiszowa - 2 i 2/3 szklanki (350g)
Drożdże piekarskie - 1/2 kostki (50g)
Mleko 2% tłuszczu - 1 szklanka (250ml)

 Sposób przygotowania:

Drożdże rozmieszać w misce w ciepłym mleku z
dodatkiem cukru i odstawić w ciepłe miejsca, aż zaczyn
się spieni. Mąkę połączyć z solą i dwoma i pół żółtkami,
a następnie wymieszać z zaczynem. Mieszając
dodawać miękkie masło. Ciasto gnieść przez około 10
minut. Dłonie posmarować oliwą z oliwek, aby ciasto
odeszło od ręki. Ciasto odstawić na 2 godziny do
wyrośnięcia. Faszerować np. wegańską kapustą
śliwkową. Ciasto rozwałkować na prostokąt i wyciąć
4-5 podłużnych pasów. Pasy kłaść na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia. Na pasy ciasta nakładać z
jednego brzegu farsz. Zawijać ciastem i zaklejać, a
następnie przetaczać łączeniem w dół i lekko
spłaszczać dłonią. Nadziane ciasto kroić w porcje.
Pozostałą część żółtka połączyć z 2-3 łyżkami mleka.
Smarować paszteciki z wierzchu i odstawić przed
pieczeniem na 30 minut w ciepłe miejsce. Piec w 180
stopniach przez 25-30 minut. Obserwować czy się nie
rumienią za bardzo. Kroić gdy ostygną. Z przepisu
wychodzi około 40 pasztecików.

Cebula czerwona - 1/4 sztuki (30g)
Ocet cydrowy - 1/3 łyżki (2ml)
Oliwa z oliwek - 1 łyżka (10ml)
Pieprz czarny - 1 szczypta (1g)
Tymianek, suszony - 1/3 łyżeczki (1g)
Skórka cytrynowa - 1/6 łyżki (3g)
Śledź, filety solone - 1 sztuka (100g)

 Sposób przygotowania:

Śledzie moczyć przez minimum dobę w wodzie, żeby
zredukować ilość soli.
Wymoczone śledzie pokroić na małe kawałki, a cebulę
na cienkie krążki.
W słoiku ułożyć składniki warstwami. Najpierw śledzia,
pokropić go octem jabłkowym, posypać skórką z
cytryny, tymiankiem i pieprzem, następnie ułożyć
cebule i zalać oliwą. Układać warstwy, aż do
wykorzystania składników.

 Przekąski (E: 218kcal, B o.: 6.37g, T: 7.96g, W o.: 30.43g)

 Przekąski (E: 324kcal, B o.: 20.32g, T: 25.58g, W o.: 3.1g)

Paszteciki z kapustą (E: 218kcal, B o.: 6.37g, T: 7.96g, W o.: 30.43g) - przepis na 10 porcji 1 porcja

Śledzie z cytrynową nutą (E: 324kcal, B o.: 20.32g, T: 25.58g, W o.: 3.1g) 1 porcja
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