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Składniki:
2 śledzie
1 mała cebulka
2 małe ogórki kiszone
pieprz czarny
oliwa z oliwek
Wykonanie:
Umytego śledzia (dobrze jest wcześniej namoczyć śledzia przez kilkanaście
minut) pokrój na kawałki i ułóż na talerzyku. Cebulkę oraz ogórki pokrój
w kostkę i razem wymieszaj. Dołóż do cebulki oliwę ok. 3-4 łyżki
oraz pieprz. Kolejno wyłóż cebulkę z ogórkiem wokół śledzia i gotowe.
Sposób ułożenia dowolny. Można również wymieszać ze śledziem
i przełożyć na miseczkę.
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Śledź z cebulą
i ogórkiem

Składniki:
Ciasto:
2,5 szkl. mąki gryczanej
4 jajka (3 do ciasta)
½ kostki masła (100g-82%)
szczypta sody
sól

Farsz (na pierogi i krokiety):
4 cebule
pieczarki 500g
grzyby suszone 50g
sól
2 łyżeczki masła

Wykonanie:
Farsz:
Pieczarki umyj, pokrój na kawałki i obsmaż na odmierzonej ilości masła. Cebulę
również pokrój i obsmaż na maśle. Następnie do pieczarek dokładaj cebulę oraz
grzyby suszone uprzednio namoczone (całą noc). Całość zmiel przez maszynkę lub
pokrój nożem w drobną kostkę. Dopraw solą i pieprzem. Z całości tylko 1/3 weź do
pierożków (reszta będzie do krokietów - przepis znajdziesz na następnej stronie).
Do 1/3 grzybów dołóż tyle samo (wizualnie) kapusty kiszonej, co grzybów. Całość
zmiel przez maszynkę lub pokrój nożem.
Ciasto:
Wszystkie składniki na ciasto połącz ze sobą, ugniatając na jednolitą masę. Jeżeli
ciasto jest za wilgotne, to dołóż mąki. Natomiast jeżeli nie chce się skleić, to dolej
wody. Masa musi być plastyczna, ale nie kleista. Ciasto rozwałkuj i formuj pierożki,
nadziewając farszem. Gotowe pierożki posmaruj po wierzchu jajkiem (żółtko
zmieszane z białkiem) i piecz w piekarniku 15-20 minut w 180°C.
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Pierogi z kapustą i grzybami
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Krokiety z grzybami
Składniki:
Ciasto:
2 szkl. mąki gryczanej
2 jajka
1 szkl. wody gazowanej
płaska łyżeczka soli
masło klarowane do smażenia

Farsz (na pierogi i krokiety):
4 cebule
pieczarki 500g
grzyby suszone 50g
sól
2 łyżeczki masła

Wykonanie:
Farsz:
Przepis na farsz znajdziesz na poprzedniej stronie.
Ciasto:
Wszystkie składniki połącz na ciasto naleśnikowe (jaja, mąka, woda, sól).
Konsystencja masy powinna być taka, jak do naleśników (pół - gęsta). Naleśniki
smaż na maśle klarowanym (pamiętaj aby nie przesadzać z ilością). Usmażone
naleśniki wysmaruj farszem i zawiń do formy krokietów, czyli boki składamy
do środka. Odpowiednio po przeciwnej stronie zwiń w rulon. Kolejno utworzone
krokiety jeszcze obsmaż chwilkę na maśle klarowanym.

Składniki:
1,5 szkl mąki gryczanej
1,5 szkl mąki ryżowej
½ szkl erytrolu
kostka masła
3 jajka
czubata łyżka miodu
płaska łyżeczka sody
szczypta soli
łyżeczka cynamonu (użyłam cejlońskiego)
¼ łyżeczki imbiru oraz ¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
łyżeczka goździków (rozgniecione w moździerzu)
Wykonanie:
Wszystkie suche składniki wsyp do miski wraz z rozpuszczonym masłem, jajkami
i miodem. Całość ugnieć na jednolitą masę. Jeżeli ciasto będzie klejące, to dodaj
jeszcze odrobinę mąki ryżowej (uzyskujemy plastyczną, ale nie klejącą masę).
Uformuj kulkę i włóż do lodówki na ok. 30 minut. Następnie rozwałkuj ciasto (podsyp
blat mąką oraz wierzch masy, aby ciasto nie przykleiło się do stołu oraz wałka).
Wykrawaj pierniczki formami i piecz w piekarniku ok 180°C, 8-10 min.
Lukier- jedno białko ubij z cukrem pudrem (ksylitol/erytrytol zmielony na puder).
Dodaj tyle pudru, aby uzyskać gęstą konsystencję. Następnie udekoruj pierniczki.
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Pierniczki
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Świąteczny fit sernik waniliowy
Składniki:
Spód:
50g otrębów owsianych
4 żółtka jaja
25 g gorzkiej czekolady 80-90%
40 g kremowego masła orzechowego
15 g mleczka kokosowego
30 g budyniu (proszek)

Warstwa sernikowa:
750g sera twarogowego chudego
250g jogurtu naturalnego
25g mąki ziemniaczanej
4 białka jaja
40g ksylitolu/ erytrolu
2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
5 połówek brzoskwini (świeża lub z
puszki)

Polewa:
75g gorzkiej czekolady 80-90%
10g oleju kokosowego
Wykonanie:
Spód:
Rozpuszczoną czekoladę wymieszaj dokładnie z pozostałymi składnikami. Powstałą masę wyłóż
na spód tortownicy o średnicy 24cm wyłożonej papierem i delikatnie ugnieć ją. Podpiecz spód
przez 5 minut w temperaturze 170 stopni.
Warstwa serowa:
W dużej misce wymieszaj twaróg, jogurt, mąkę ziemniaczaną, ksylitol oraz wanilię i zblenduj do
uzyskania gładkiej konsystencji (jeśli chcesz, żeby sernik był słodszy dodaj więcej
ksyllitolu/erytrolu). W osobnym naczyniu ubij białka jaj ze szczyptą soli na sztywną pianę, dodaj
ją do warstwy serowej razem z pokrojoną drobno brzoskwinią i delikatnie wymieszaj. Masę wlej
na przygotowany spód i piecz przez 40-45 minut w temperaturze 170 stopni, aż sernik
zbrązowieje. Studź przy uchylonym piekarniku.
Polewa:
W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę z łyżką oleju kokosowego. Polej przestudzony sernik.

Szukasz zbilansowanej diety dla siebie?
Pomogę Ci zacząć odżywiać się zdrowo
i bardziej świadomie (nie tylko od święta).
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