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Witaj! 
Przed Tobą mój pierwszy mini e-book. 
Jest mi niezmiernie miło, że właśnie go czytasz :) 
Mam nadzieję, że posiłki, które w nim proponuję zachwycą 
Twoje kubki smakowe i sprawią, że myśl o zdrowym jedzeniu i “diecie” 
będzie już na zawsze wywoływała u Ciebie  tylko pozytywne skojarzenia. 
Zachęcam do czytania i wypróbowania moich dietetycznych przepisów (również na takie babeczki) :)

Życzę Ci miłej lektury i smacznego ;) 
Magdalena Tomczyk, mgr dietetyki

P.S. Pomysł na stworzenie tego e-booka i jego napisanie było spontaniczne. To mój pierwszy taki projekt, więc proszę o wyrozumiałość :) A jeśli przygotujesz dla
siebie któryś z posiłków – zrób zdjęcie i wyślij do mnie lub oznacz w mediach społecznościowych @dietetykmagdalena. Będzie mi bardzo miło :)  



Co znajdziesz w tym zimowo-Świątecznym e-booku?
✔ Jednodniowy jadłospis – wersja zimowa uwzględniająca produkty sezonowe, wspierające organizm w czasie chłodu.
✔ Przepisy na wszystkie dania z podaną wartością odżywczą.
✔ Dokładne ilości wszystkich produktów, a dla ułatwienia pracy także miary domowe. 
✔ Wskazówki jak można zmodyfikować posiłek, by w 100% spełniał oczekiwania Twojego podniebienia.
✔ Wskazówki jak zmodyfikować danie dla dzieci <12 m.ż.  
✔ Kilka Świątecznych przepisów (z podaną wartością odżywczą).
✔ Wskazówki jak przetrwać Święta będąc na diecie :) 

JADŁOSPIS który  znajduje  się  na  kolejnych  stronach  tego  e-booka  jest  moim  autorskim  pomysłem.  Zawiera  1900  kcal
rozłożonych     w  5 posiłkach (śniadanie, obiad, kolacja i 2 przekąski). Jest zbilansowany pod kątem zawartości białka, tłuszczu,
węglowodanów i innych składników.  Posiłki,  które w nim znajdziecie dobrałam tak, jakbym komponowała je  dla siebie – jeśli
któregoś ze składników nie lubisz lub akurat nie masz w domu zamień go na inny (przy każdym daniu znajdziesz tabelkę z moimi
propozycjami modyfikacji). Takie dania proponuję również moim pacjentom (oczywiście jeśli sobie tego życzą :P) – bo tak można
jeść będąc „na diecie”. Jadłospis ten jest przykładem pokazującym, że MOŻNA JEŚĆ ZDROWO, SMACZNIE I RÓŻNORODNIE. 
POSIŁKI, które proponuję są proste w przygotowaniu, uwzględniające sezonowe warzywa i owoce oraz produkty lokalne (+ kilka
składników nazwijmy to „egzotycznych”, dostępnych w prawie każdym sklepie). Z uwagi na porę roku i aurę jaką mamy za oknem
dania są skomponowane z produktów o działaniu rozgrzewającym, wzmacniających odporność, poprawiających samopoczucie.

DLA KOGO? Dla  całej  rodziny – mamy,  taty,  babci,  dziadka,  dla  dzieci*  -  każdy może dokonać  modyfikacji  wedle  swoich
upodobań. Mój syn próbując tych posiłków twierdząco i z uśmiechem kiwał głową – to znak, że jest dobre :) A opinia dwulatka jest
bezcenna :D 
*Jeśli Twoja pociecha ma mniej niż 12 miesięcy również możesz przygotować dla niej posiłki z tego e-booka,  uwzględniając drobne
modyfikacje, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi żywienia dzieci.  

WAŻNE! 
✔ To jakie  jest  Twoje  zapotrzebowanie energetyczne zależy od wielu czynników,  między  innymi  od Twojej  masy ciała,  wzrostu,  stanu zdrowia i

aktywności fizycznej – najlepiej ustal je ze specjalistą. Jeśli chcesz zmniejszyć swoją masę ciała konieczne będzie odjęcie pewnej ilości kcal od
Twojego całkowitego zapotrzebowania (bądź zwiększenie aktywności fizycznej ;)).

✔ Jeśli chorujesz na coś przewlekle (alergia, cukrzyca, inne) koniecznie poradź się specjalisty i zamień składniki, które są dla Ciebie niewskazane na
inne, odpowiednie dla Ciebie – zawsze należy to robić indywidualnie. 
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ROZGRZEWAJĄCA JAGLANKA NA MLEKU Z CYNAMONEM, IMBIREM,
ŚLIWKAMI I BANANEM

4

Ciepłe śniadanie to rzecz o której marzymy w zimowe poranki.
W czasie kiedy gotuje się kasza śmiało możesz zrobić 

makijaż do pracy, pobawić się z dzieckiem lub przygotować 
II śniadanie „na wynos” ;) 

Śniadanie możesz również przygotować poprzedniego dnia, 
a rano tylko wyjąć z lodówki i podgrzać. 



ROZGRZEWAJĄCA JAGLANKA NA MLEKU Z CYNAMONEM, IMBIREM,
ŚLIWKAMI I BANANEM

Jak można zmodyfikować to danie?
✗ Jeśli nie jadasz mleka krowiego możesz zamienić je na dowolne mleko roślinne.
✗ Śliwki suszone można zamienić na taką samą ilość rodzynek, moreli bądź daktyli. Warto wybierać niesiarkowane suszone 

owoce, najlepiej niesłodzone. 
✗ Banan - jeśli nie przepadasz za bananem zastąp go swoim ulubionym owocem, np. gruszką, jabłkiem, możesz również 

zrobić jaglankę podwójnie śliwkową dodając świeże lub mrożone śliwki. Te owoce świetnie komponują się z korzennymi 
przyprawami.

✗ Świetnym zimowym dodatkiem są również goździki i kardamon - dodaj 1-2 sztuki goździków lub szczyptę kardamonu na 
początku gotowania, wtedy danie nabierze jeszcze bardziej Świątecznego aromatu.

✗ Orzechy włoskie są cennym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, dlatego warto je włączyć do swojego menu. Można je 
zastąpić innymi orzechami. Pamiętaj tylko, że ten zdrowy "dodatek" jest dość kaloryczny, dlatego nie szalej z ich ilością ;).  

Modyfikacje dla dzieci < 12 m.ż.:
✗ Mleko krowie zamień na wodę lub mleko roślinne (wyjątek : mleko ryżowe, którego nie zaleca się dla dzieci aż do 5 r.ż.).
✗ Wybierając suszone owoce zwróć uwagę by były niesiarkowane i nie zawierały cukru.
✗ Orzechy – można je podać zdrowemu niemowlakowi, najlepiej w formie zmielonej.
✗  Konsystencję i sposób podania dostosuj do wieku, zdolności i preferencji Twojego dziecka.
✗ Pamiętaj – nie dodawaj miodu! Niemowlętom (do końca 12 m.ż.) nie podajemy miodu.
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KANAPKA Z PASTĄ FASOLOWO - POMIDOROWĄ 
I ŚWIEŻYMI WARZYWAMI

Pasta ze strączków to świetna alternatywa dla wędliny czy sera żółtego oraz wielu gotowych past sklepowych. 
Zawiera sporo białka, dzięki czemu jest sycąca. 

Jest prosta i szybka w przygotowaniu. 
Lubią ją zarówno dorośli jak i dzieci (sprawdź na moim facebooku jak uczniowie pałaszują taką pastę) ;) 
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KANAPKA Z PASTĄ FASOLOWO - POMIDOROWĄ 
I ŚWIEŻYMI WARZYWAMI 

Jak można zmodyfikować to danie?
✗ Możesz użyć fasoli z puszki lub suchych nasion, które należy moczyć przez noc, następnie gotować około godziny. 
✗ Zamiast fasoli spróbuj innych strączków – idealnie sprawdzi się tutaj ciecierzyca bądź soczewica. 
✗ Nasiona słonecznika można zastąpić np. pestkami dyni. 
✗ Przyprawy -  chili  świetnie rozgrzewa,  ale jeśli  nie przepadasz za ostrymi smakami możesz zamienić je  np.  na słodką

paprykę lub dodać inne ulubione przyprawy. Ciekawy smak takiej paście nada również papryka wędzona. Nie bój się
eksperymentować.  

✗ Pieczywo – wybierz swoje ulubione. 
✗ Warzywa – dodatek chrupiących, świeżych warzyw sprawi, że konsystencja kanapki nabierze trójwymiarowego smaku.

Polecam wypróbować: zielony ogórek, paprykę, a może posmakują Ci kiełki (brokuł, rzodkiewka, słonecznik lub inne)?  
✗ Nasiona  czarnuszki  –  mają wiele  prozdrowotnych  właściwości,  m.in.  wspierają  odporność  organizmu,  dlatego  warto

stosować je w sezonie jesienno-zimowych infekcji. Mają charakterystyczny korzenny smak (nie każdy go lubi). Można je
zmielić – wtedy nie ma ryzyka, że rozgryziemy nasionko i poczujemy jego smak (ta sama zasada dotyczy kminku) ;)

Modyfikacje dla dzieci <12 m.ż.:
✗ Zrezygnuj z ostrych przypraw (chyba, że Twoje dziecko je jada i lubi).
✗ Jeśli rozszerzacie dietę metodą BLW, warzywa pokrojone w słupki, kawałek pieczywa posmarowany pastą świetnie się 

sprawdzą.
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KURCZAK CURRY Z RYŻEM, DYNIĄ I SZPINAKIEM

To danie szybkie, sycące, rozgrzewające i w dodatku smaczne :) 
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KURCZAK CURRY Z RYŻEM, DYNIĄ I SZPINAKIEM

Tak, to jest biały ryż – zdarza się, że dietetyk jada biały ryż, pszenny makaron czy jasne pieczywo (i to nie jest nic strasznego) ;)
Pełnoziarniste produkty zbożowe zawierają więcej błonnika pokarmowego i składników mineralnych i to dlatego my dietetycy  je

polecamy (wartość kaloryczna jest podobna) :D 

Jak można zmodyfikować to danie?
✗ Zamiast mleka kokosowego można użyć śmietanki 30%. 
✗ Zamiast szpinaku można użyć np. jarmuż, który to właśnie w zimie ma swoje 5 minut :)
✗ Ryż basmati można zastąpić ryżem brązowym, jaśminowym lub każdym innym. Zamiast ryżu dobrze sprawdzi się 

również makaron (polecam pełnoziarnisty) lub kasza (jęczmienna, gryczana, jaglana, owsiana).

Modyfikacje dla dzieci <12 m.ż.:
✗ Nie dodawaj soli do przygotowania potrawy, dosól na swoim talerzu. 
✗ Zwróć uwagę na skład przyprawy curry – jeśli zawiera sól i ostrą paprykę – lepiej porcję dla dziecka przygotuj oddzielnie.
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JABŁKO ZAPIEKANE Z MIGDAŁAMI I PŁATKAMI OWSIANYMI

Taki deser to smak dzieciństwa wielu osób. Jest propozycją szybką i na pewno zaspokoi apetyt na słodycze niejednego łasucha. 
Oczywiście świetną przekąską mogłoby być surowe jabłko, orzechy, itd. w postaci nieprzetworzonej, 

ale tym razem proponuję jabłuszko na ciepło. 
Wybierz płatki owsiane zwykłe lub górskie – są najbardziej naturalnym rodzajem płatków owsianych. Płatki błyskawiczne są

poddawane dodatkowej obróbce hydrotermicznej (mają przez to wyższy indeks glikemiczny – IG).

10



JABŁKO ZAPIEKANE Z MIGDAŁAMI I PŁATKAMI OWSIANYMI

Mój dwulatek poleca taki deser wszystkim dzieciom ;) 

Jak można zmodyfikować to danie?  
✗ Można zjeść je bez pieczenia ;)
✗ Zamiast moreli dobrze sprawdzą się również inne suszone owoce (rodzynki, żurawina, śliwki, daktyle, a nawet morwa).
✗ Migdały można zastąpić innymi orzechami (włoskie, laskowe, nerkowce, pistacje) lub nasionami słonecznika, pestkami 

dyni, sezamem, a nawet makiem. Zamiast orzechów bądź nasion dodaj posiekaną 1 kosteczkę gorzkiej czekolady. 
✗ Przyprawy – można dodać wanilię (tę w lasce, nie cukier), kardamon czy imbir.
✗ Nie masz jabłka w spiżarce?  Spróbuj z gruszką (tylko skróć czas pieczenia) :)→

Jeden przepis, a tyle możliwości, prawda? :)

Modyfikacje dla dzieci <12 m.ż.:
✗ Wybieraj suszone owoce niesiarkowane, bez dodatku cukru.
✗ Migdały możesz rozdrobnić lub zmielić.
✗ Jabłko można upiec bez dodatków.
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MUFFINY JAJECZNE Z BROKUŁEM I PAPRYKĄ
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Zamiast muffinek mogłabym Wam zaproponować kanapki. 
Bo kto ich nie jada, prawda? Są szybkie i nie trzeba się zbyt 
wiele napracować, ja sama często jem kanapki na kolację, 
uwzględniam je również  w jadłospisach moich pacjentów 

(chyba, że ktoś życzy sobie czegoś innego). Żeby troszkę 
urozmaicić sobie kulinarne życie można upichcić smaczne i 

proste muffinki – jeśli lubisz kolacje na ciepło spróbuj 
właśnie takich wytrawnych babeczek :)  

To danie „zero waste”  świetnie sprawdzą się, żeby pozjadać →

resztki warzyw z lodówki i uniknąć marnowania jedzenia. 



MUFFINY JAJECZNE Z BROKUŁEM I PAPRYKĄ

Jak można zmodyfikować to danie?
✗ Używając dowolnych warzyw (cukinia, szpinak, pomidory, kukurydza, groszek, por, ...).
✗ Dodając ulubione zioła i przyprawy. 
✗ Można również dodać kawałek sera, ale wtedy zjemy ciut więcej kalorii ;P 
✗ Jako dodatki można wybrać inny rodzaj pieczywa, sałaty, .. :) 

Modyfikacje dla dzieci <12 m.ż.:
✗ Takie babeczki ucieszą chyba każde dziecko :) Dodatkowo są świetnym sposobem na przemycenie warzyw do ich diety :)
✗ Nie trzeba tutaj wiele modyfikować – jedynie nie dodawać soli do porcji, którą zjada dziecko :)
✗ Pozostałe modyfikacje – patrz ramkę wyżej. 
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CO DO PICIA?
W zimie rzadziej sięgamy po wodę, a warto o niej pamiętać i JĄ PIĆ – nawadnia 

i nie zawiera kalorii. Ile wypijać? 
Ogólne zalecenia mówią o wypijaniu co najmniej 1,5 litra wody dziennie. 

Poza wodą można sięgać po herbaty lub napary ziołowe, a także kawę – najlepiej jednak by nie
dodawać do nich cukru/ miodu czy słodkich syropów.

Moje ulubione ZIMOWE napoje (poza wodą oczywiście) to: herbata zielona ze skórką pomarańczy,
herbata rooibos, herbatka z pokrzywy, napar z dzikiej róży, melisa i kawa :) 
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ŚWIĄTECZNE WSKAZÓWKI DIETETYKA
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Sałatka z majonezem
Połowę majonezu zastąp jogurtem naturalnym.

By sałatka miała zwartą konsystencję wybierz gęsty jogurt typu skyr.
1 łyżka majonezu (25g) to 182 kcal!

Taka sama ilość jogurtu naturalnego zawiera 10x mniej kcal (około 17 kcal).
Zamieniając 1 łyżkę majonezu na 1 łyżkę jogurtu odchudzasz swoją sałatkę o 165 kcal ;)

Ciasta i inne Świąteczne wypieki
 Jeśli Twoje zdrowie na to pozwala nie zaszkodzi Ci zjedzenie Świątecznych wypieków, ale pamiętaj o jednej 

ZŁOTEJ ZASADZIE – UMIARZE :) 
→ Nie opróżniaj całej patery, którą przed Tobą postawiono – po prostu wybierz 1 niewielki kawałek ciasta i nim się delektuj. 

→ Jeśli nie możesz się zdecydować, które ciasto wybrać, nałóż na talerzyk 2 kawałki różnych i podziel się nimi
50:50 z mamą/mężem/ciocią…

→ Jeśli sam/sama pieczesz poszukaj przepisu na lżejsze ciasto, np. sernik z chudego twarogu (bez śmietany 36% czy 20 żółtek :D)

Pierogi
Jeśli chcesz zmniejszyć kaloryczność tego dania:
→ nie obsmażaj ich na tłuszczu i nie polewaj masłem
→ po prostu ugotuj je w wodzie i podaj np. posypane ziołami lub uprażoną w piekarniku cebulą
→ do przygotowania ciasta wybierz mąkę pełnoziarnistą 
→ ciasto rozwałkuj możliwie najcieniej, ale tak by bez problemów włożyć w nie farsz
→ przygotowując farsz nie smaż kapusty czy grzybów na dużej ilości oleju 
Przepis na pierogi znajdziesz poniżej – można go wykorzystać do zrobienia uszek wigilijnych :)

Smażony karp
Upiecz go w piekarniku bez dodatku tłuszczu 

(lub na połowie tłuszczu, który wylądowałby na Twojej patelni).
Część tłuszczu na którym smażymy wnika do produktu zwiększając jego 

kaloryczność (szczególnie jeśli używamy panierki). 
1 łyżka oleju to 72 kcal! 

Ile łyżek używasz do smażenia, liczyłaś/eś?



ŚWIĄTECZNE WSKAZÓWKI DIETETYKA
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Kolorowe napoje gazowane i soki
Przygotuj dzbanek, długą wykałaczkę, wodę i ulubione owoce 
(np. pomarańcze, limonki, cytryny, winogrona). Pokrojone w 
cząstki owoce nadziej na wykałaczkę, włóż do dzbanka i wlej 

wodę  orzeźwiający napój → ze śladową ilością kalorii gotowy :)
Szklanka soku pomarańczowego czy coca-coli zawiera 

ponad 100 kcal!
Jeśli w czasie Świąt nie możesz powstrzymać się od wypicia coli, 

wybierz wersję light/0 kcal   →

jest bardziej przyjazna smukłej sylwetce ;) 

Wymyśl SWÓJ SPOSÓB na to, by 
Świąteczne biesiadowanie nie odbiło się 
na Twoim samopoczuciu i zdrowiu ;)  

Bądź aktywny
Poświęć godzinę dziennie na różne aktywności:

→ wyjdź się na spacer
→ wybierz się na łyżwy

→ a nawet pozmywaj naczynia – to też się liczy ;) 

Jeśli wybierasz się „w gości”
Nie głoduj do momentu, aż zasiądziesz przy 
Świątecznym stole u cioci – prawie na pewno 

nadrobisz kaloryczność diety (i to z nawiązką). 
Wilczy głód nie sprzyja naszemu zdrowiu 

(odchudzaniu również ;)). 
Lepszym wyborem będzie zjedzenie lekkiego 
śniadania i sycącej zupy, dzięki temu łatwiej 

powstrzymasz się przed zjedzeniem wszystkiego 
co napotka Twoje głodne sokole oko :)
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Pierogi z kapustą i grzybami
(składniki na około 40 sztuk)

Ciasto:
250 g mąki pełnoziarnistej (około 2 szklanki)
½ łyżeczki soli
60 ml oleju rzepakowego (¼ szklanki)
200 ml wrzątku

Do miski wsyp mąkę i sól, wlej olej (1 łyżkę zostaw do farszu), powoli dolewaj wrzącą wodę, jednocześnie mieszając łyżką – 
uważaj, żeby się nie oparzyć. Kiedy ciasto stanie się klejące zacznij wyrabiać je ręką (około 5-7 minut). Gotowe ciasto przykryj 
ścierką i odstaw na kilka minut.

Farsz:
200 g kiszonej kapusty
200 g pieczarek – lub grzybów leśnych (pamiętaj, że grzybów nie podajemy dzieciom – nawet do 12 r.ż.)
120 g cebuli (½ dużej)
pieprz
kminek mielony – w odróżnieniu od ziaren nie ma ryzyka, że rozgryziesz nasionko i poczujesz charakterystyczny smak :) 

Kapustę kiszoną gotuj około 5-10 minut, odsącz dokładnie i pokrój drobno. Cebulę obierz i pokrój w drobną kostkę, pieczarki 
umyj i zetrzyj na tarce lub drobno pokrój. Na patelni rozgrzej łyżkę oleju, dodaj cebulę, chwilę podsmaż, wrzuć pieczarki, 
zamieszaj i smaż około 5 minut, mieszając. Dodaj kapustę, dopraw pieprzem i mielonym kminkiem, wymieszaj. 
Rozwałkuj ciasto (możesz podsypać odrobiną mąki), wykrawaj szklanką koła i nadziewaj farszem, zlepiaj brzegi i wrzucaj na 
wrzątek. Po wypłynięciu gotuj około 2 minut.

Wartość odżywcza 1 pieroga (26 g):
40 kcal 1,2 g białka 2 g tłuszczu 5 g węglowodanów
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Sałatka jarzynowa
(składniki na 1 porcję)

½ marchewki kawałek papryki czerwonej (ok 5 g)
¼ pietruszki plasterek cebuli
kawałek selera korzeniowego (ok 10 g) kawałek jabłka 
kawałek ziemniaka (ok 10 g)
½ jajka 1 łyżeczka majonezu

sól, pieprz

Marchewki, pietruszki oraz selera umyj dokładnie, ugotuj (około 20 minut), ostudź, obierz. Ziemniaki obierz i ugotuj, ostudź. 
Jajka ugotuj na twardo i obierz. Paprykę i jabłka umyj, cebulę obierz. Wszystkie warzywa i jajka pokrój w drobną kostkę. Cebulę 
dodatkowo przelej na sitku wrzątkiem, odsącz dokładnie. Ogórki również odsącz dokładnie na sitku. Składniki wymieszaj z 
majonezem, dopraw. 

Wartość odżywcza porcji (170 g):
176 kcal 5 g białka 12,7 g tłuszczu 12,7 g węglowodanów

Sałatka ze śledziem
(składniki na 1 porcję)

2 filety ze śledzia około 100g (z zalewy) 2 łyżki jogurtu naturalnego
½ średniego jabłka ½ łyżeczki musztardy
1 ogórek kiszony natka pietruszki – łyżeczka
¼ cebuli pieprz

Fileta opłucz pod bieżącą wodą, włóż do miski, zalej zimną wodą i odstaw na godzinę. Po tym czasie zmień wodę i mocz jeszcze 
przez pół godziny, następnie osusz na ręczniku papierowym i pokrój dowolnie. Jabłko obierz i zetrzyj, dodaj ogórka i cebulę 
(obrane i pokrojone drobno, cebulę dodatkowo przelej na sitku wrzątkiem). Połącz ze śledziem oraz sosem.
Sos: Wymieszaj jogurt, musztardę, natkę pietruszki i pieprz. 

Wartość odżywcza porcji (340g):
325 kcal 26,5 g białka 16,7 g tłuszczu 18,4 g węglowodanów 
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Babeczki marchewkowe z kremem orzechowym
(składniki na 12 babeczek)

Inspiracja zaczerpnięta ze strony kwestiasmaku.com – z uwzględnieniem moich dietetycznych modyfikacji

Ciasto: Krem:
2 jajka       200 g serka wiejskiego (1 opakowanie)
50 g cukru (¼ szklanki)       1 łyżka masła orzechowego
125 ml oleju (1/2 szklanki)       1 łyżka miodu      
200 g marchewki (2 średnie)       skórka starta z pomarańczy
1 średnia pomarańcza       
50 g orzechów włoskich (12 sztuk)
25 g wiórek kokosowych (¼ szklanki) 
200 g mąki pełnoziarnistej, np. orkiszowej (2 i 2/3 szklanki)
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody
2 łyżeczki cynamonu

 
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 
Orzechy drobno posiekać. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, sodą, cynamonem, orzechami i wiórkami kokosa. 
Marchewkę obrać i drobno zetrzeć. Pomarańczę wyparzyć, skórkę zetrzeć do naczynia z marchewką, pozostałą część obrać z 
białej błonki, miąższ pokroić drobno, dodać do marchewki. Jajka  ubić do podwojenia objętości, następnie stopniowo dodawać 
cukier, cały czas ubijając (około 5 minut). Wciąż ubijając na wysokich obrotach miksera, dolewać ciągłym i cieniutkim 
strumieniem olej. Dodać marchewkę, pomarańczę i suche składniki. Wszystko delikatnie wymieszać. Piekarnik nagrzać do 150 
stopni C. Formę na muffiny wyłożyć papilotkami, przelać ciasto. Piec około 45 minut (do suchego patyczka). 
*Ciasto można również upiec na blaszce o średnicy 22 cm :) 

Krem: Serek wiejski, miód i masło orzechowe zblendować razem na jednolity krem. Dodać skórkę startą z pomarańczy, 
wymieszać. Dekorować babeczki po ich wystudzeniu. Przechowywać w lodówce. 

Wartość odżywcza 1 babeczki (100 g):
277 kcal 7,5 g białka 17,6 g tłuszczu 24 g węglowodanów



Wszystkie zdjęcia użyte w e-booku są mojego autorstwa.
Źródło tła strony tytułowej: www.freepik.com – BiZkettE1

Wszystkie materiały umieszczone w tym e-booku są stworzone przeze mnie. Jeśli chcesz się nimi podzielić lub przekazać innej osobie
proszę  o podanie autorstwa – Poradnia Dietetyki Klinicznej Magdalena Tomczyk.

Poradnia Dietetyki Klinicznej Magdalena Tomczyk
506 617 770
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www.poradniadietetyki.com.pl

kontakt@poradniadietetyki.com.pl

http://www.freepik.com/
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