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Wstęp

Kochani, z wielką radością oddajemy w Wasze ręce naszego

pierwszego e-booka z przepisami. 

Część z nich znajdziecie na naszej stronie internetowej,

inne są przygotowane specjalnie do niego.

 

Po naszych podstawowych przepisach na pierniczki,  lukier 

i kaszkę, przedstawiamy przepisy Justyny Kopki (autorki bloga

JUST A SALAD), którą zaprosiliśmy do współpracy. 

 

Na zakończenie zamieściliśmy tekst dietetyka o wspólnym

świętowaniu, w którym dr Magdalena Warchoł pisze o daniach

świątecznych dostosowanych do wieku dzieci.

 

Życzymy Wam cudownego czasu przy świątecznych

przygotowaniach w kuchni! Niech te wspólne chwile będą 

kolorowe i pełne uśmiechów.

 

Wesołych Świąt! 

 

Ania i  Ola 
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Piernikowa kaszka

2 łyżki Bio Kaszki Jaglano-Owsianej

szklanka mleka/napoju roślinnego

szczypta przyprawy piernikowej

1 Bio Różdżka Smaku Śliwka

Składniki:

Przygotowanie:

Do zimnego mleka/napoju roślinnego w garnku wsyp kaszkę 

i przyprawę piernikową. Mieszając doprowadź do wrzenia; gotuj

2-3 minuty. Gotową kaszkę po lekkim przestudzeniu wymieszaj

z Różdżką Smaku Śliwka. Wyłóż do miseczki 

i podawaj z domowymi piernikami, cząstkami mandarynki bądź

jabłkiem. 

Z E  Ś L I W K Ą





Mąkę i kaszkę wysyp na stolnicę i dodaj do nich rozpuszczony

podgrzany miód. Siekaj nożem jak na kruche ciasto. Dodawaj kolejno

cukier, sodę oczyszczoną, przyprawy, masło i jajka. Stopniowo dolewaj

mleka, aż ciasto będzie miało konsystencję przypominającą ciasto

kruche (nie trzeba dolewać całego mleka). Dokładnie wyrabiaj ręką, aż

uzyskane ciasto będzie gładkie. 

Na posypanej mąką stolnicy wałkuj ciasto na grubość około 1 cm.

Foremkami wykrawaj różne kształty. Układaj pierniczki na blaszce

wyłożonej papierem do pieczenia. 

Piecz w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez ok. 10–15 minut.

Po wyjęciu wyłóż pierniczki na kratkę do ostudzenia. 

Pierniczki z kaszką

3 szklanki mąki orkiszowej

1 szklanka Bio Kaszki Owsianej

4 łyżki miodu płynnego

1/2 szklanki cukru

2-3 łyżeczki sody oczyszczonej

20g przyprawy piernikowej

2 łyżki masła

2 jajka

około pół szklanki ciepłego mleka

Składniki:

Przygotowanie:

P R Z E P I S  P O D S T A W O W Y



Owocowy lukier

200 g cukru pudru

łyżeczka Łyżki Smaku Truskawka-Burak-Jeżyna 

gorąca woda 

Składniki:

Przygotowanie:

Do przygotowanej porcji cukru zmieszanej z Łyżką Smaku

stopniowo dodawaj gorącej wody do uzyskania gęstego lukru.

Im więcej Łyżki Smaku, tym bardziej intensywny kolor. Cukier

można barwić wszystkimi smakami Łyżek i Różdżek Smaku.

Najintensywniejsze kolory: wymieniona mieszanka z burakiem,

Łyżka Smaku Czarna Porzeczka, Jagoda, Owoce Leśne. 

BIO Różdżka Smaku Szpinak - kolor zielony

BIO Różdżka Smaku Dynia - jasny kolor żółty 

BIO Różdżka Smaku/Łyżka Smaku Jagoda - kolor fioletowy

BIO Różdżka Smaku/Łyżka Smaku Truskawka - kolor różowy

BIO Różdżka Smaku/Łyżka Smaku Malina - kolor różowy 

D O  P I E R N I K Ó W







Justyna Kopka

Blogerka kulinarna, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej,

właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej. Prywatnie szczęśliwa

mężatka i mama 2,5 letniego Szymonka.

Jej pasją jest gotowanie i fotografowanie przygotowanych przez

siebie dań. Od 1 czerwca 2016 r. prowadzi bloga Just a SALAD

(www.justasalad.pl). Blog w całości poświęcony jest

przygotowywaniu zdrowych sałatek na każdą okazję. 

A dlaczego największą frajdę sprawia jej komponowanie sałatek?

Justyna odpowiada: „Sałatki dają nieskończone możliwości

wykorzystania wszelakich składników, są podstawą zdrowej diety

i niesamowicie uniwersalnym daniem. Mogą być zarówno

samodzielną potrawą, lekką przekąską, jak i dodatkiem do dania

głównego. Świetnie sprawdzają się na imprezach, spotkaniach 

z przyjaciółmi czy też na świątecznym stole. Idealne również 

w codziennych okolicznościach: na obiad, kolację, a także jako

pożywny i pełnowartościowy lunch do pracy".

J U S T  A  S A L A D



Magiczne jabłka 

2 duże jabłka 

sok z cytryny

100 g gorzkiej czekolady 75%

3 łyżki Suchego Prowiantu Wiśnia

3 łyżki Suchego Prowiantu Truskawka

3 łyżki Bio eksPANDY Amarantus

3 łyżki Bio eksPANDY Komosa

Jabłka kroimy na cząstki (omijając/odkrawając gniazdo nasienne),

skrapiamy je sokiem z cytryny i osuszamy ręcznikiem papierowym.

Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, a kiedy całkowicie się

rozpuści zanurzamy w niej (do połowy) cząstki jabłek, po czym

układamy na desce wyłożonej papierem do pieczenia. Jabłuszka

(czekoladowe części) dekorujemy naprzemiennie eksPandami 

i Suchym Prowiantem.

W  C Z E K O L A D Z I E

Składniki:

Przygotowanie:





1/2 szklanki cukru pudru 

kilka łyżeczek wody 

2-3 Bio Różdżki Smaku Jagoda 

2-3 łyżki płatków migdałowych 

2 łyżki maku niebieskiego

250 g mąki orkiszowej 

15 g świeżych drożdży 

140 ml mleka (pół szklanki) 

2 żółtka 

50 g cukru 

60 g roztopionego masła

Babeczki z makiem
W  J A G O D O W Y M  L U K R Z E

Składniki na ciasto:

Składniki na masę makową:
200 g mielonego maku 

50 g skórki kandyzowanej 

1 garść rodzynek 

1 garść posiekanych orzechów włoskich 

około 2 szklanki mleka 

1 białko jajka

Składniki na dekoracje:



Opakowanie maku mielonego wsypujemy do garnka i zalewamy mlekiem (ok.

1-2 cm ponad poziom maku). Zagotowujemy, zmniejszamy ogień i gotujemy

jeszcze kilka minut. Zawartość garnka studzimy, a następnie masę makową

odciskamy przez gazę. Dodajemy rodzynki, orzechy i skórkę pomarańczową.

Odkładamy około 15 pełnych stołowych łyżek i łączymy z uprzednio ubitym

na sztywno białkiem. Pozostałą część masy możemy przechowywać do 5 dni

w lodówce i wykorzystać do kolejnych przepisów lub zamrozić. 

Ze świeżych drożdży przygotowujemy rozczyn. Drożdże rozkruszamy 

w miseczce, dodajemy łyżkę cukru, łyżkę mąki i zalewamy kilkoma łyżkami

ciepłego mleka. Mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsca, aż drożdże się

spienią i „urosną”. 

Do dużej miski wsypujemy mąkę, cukier, dodajemy żółtka, ciepłe (nie

gorące!) pozostałe mleko, przestudzone, rozpuszczone masło i gotowy

rozczyn z drożdży. Wyrabiamy i odkładamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia

na około 1,5 h. Po tym czasie (ciasto powinno podwoić objętość) jeszcze raz

zagniatamy, po czym odrywamy nieduże kawałki, rozwałkowujemy,

nakładamy po około 1,5 łyżki masy makowej i zawijamy w kulki. Kulki

umieszczamy w formie na babeczki w papilotach – dzięki temu nabiorą

odpowiedniego kształtu. Odstawiamy na około 30-40 min do napuszenia,

smarujemy roztrzepanym białkiem i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni

piekarnika. Pieczemy około 30 minut do zrumienienia. Babeczki można upiec

w formie tradycyjnej drożdżówki, układając na blasze do pieczenia. 

Płatki migdałowe prażymy na suchej patelni, drobno siekamy, a następnie

mieszamy z makiem. 

Cukier puder mieszamy z wodą i Różdżkami Smaku, do uzyskania konsystencji

gęstego i gładkiego lukru – w razie potrzeby dodajemy cukru pudru, aby

zagęścić lub odrobinę wody, aby rozrzedzić masę. 

Wystudzone babeczki pokrywamy lukrem, a następnie ozdabiamy migdałowo-

makową posypką.

Przygotowanie:



Kolorowy sernik

500 g twarogu sernikowego (wiaderko) 

4 jajka

4 banany

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki Bio Kaszki Jaglano-Orkiszowej z Wanilią Burbońską

1 łyżka Łyżki Smaku Jagoda

1 łyżka Łyżki Smaku Truskawka-Burak-Jeżyna

2 Bio Różdżki Smaku Śliwka

Banany blendujemy wraz z sokiem z cytryny. Dodajemy rozbite jajka,

dosypujemy kaszkę i miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Następnie

łączymy ją z serem – miksujemy krótko – do połączenia składników.

Połowę odlewamy. Każdą z nich kolorujemy inną Łyżką Smaku – miksując

możliwie krótko.

Tortownicę o średnicy 18-20 cm wykładamy papierem do pieczenia, po

czym dno oraz rant natłuszczamy. Wlewamy różową masę serową, a potem

bardzo powoli fioletową. Pieczemy w kąpieli wodnej przez około 70 min 

w piekarniku nagrzanym do 150 stopni C (grzanie góra –dół). Studzimy 

w uchylonym piekarniku, po czym wstawiamy do lodówki na minimum 6

godzin. Sernik wyjmujemy z tortownicy, osuszamy ręcznikiem papierowym 

i dekorujemy śliwkowymi Różdżkami Samku.

Składniki:

Przygotowanie:

B E Z  D O D A T K U  C U K R U





4 jabłka szara reneta 

1/2 szklanki cukru trzcinowego 

4 łyżki wody 

2 Bio Różdżki Smaku Truskawka

Gwiaździsty jabłecznik
Z  D Y N I O W Y M  P U D R E M

Składniki na prażone jabłka:

Składniki na ciasto:
|tortownica 21 cm|

1 Bio Różdżka Smaku Jagoda 

100 g miękkiego masła 

250 g mąki pszennej tortowej 

1/2 szklanki cukru trzcinowego  

1 całe jajko 

2 żółtka 

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

1 szczypta soli

Pozostałe składniki:

2 łyżki Bio Manny Dawnych Zbóż do podsypania 

1 Bio Różdżka Smaku Dynia



Jabłka obieramy, kroimy w większą kostkę i wkładamy do

garnuszka. Podlewamy 4 łyżkami wody, wsypujemy cukier 

i zagotowujemy. Zmniejszamy ogień i gotujemy do czasu, 

aż jabłka zaczną się rozpadać. Dodajemy truskawkową Różdżkę,

dokładnie mieszamy, a następnie studzimy. 

Wszystkie składniki na ciasto umieszczamy w misie i wyrabiamy

ręką (aż uzyskamy zwarte ciasto). Odkładamy niewielką część,

łączymy z 1 jagodową Różdżką, ponownie ugniatamy, 

aż uzyskamy ciasto o jednolitym kolorze. Następnie po

rozwałkowaniu wycinamy potrzebną ilość gwiazdek (mniej lub

więcej w zależności od wielkości wykrawaczki). 

Pozostałą część ciasta wklepujemy na spód tortownicy wyłożonej

papierem do pieczenia. Podsypujemy 2 łyżkami kaszy manny, a

następnie wykładamy uprażone jabłka. Na wierzchu układamy

jagodowe gwiazdki. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180

stopni i pieczemy przez około 40 minut (grzanie góra-dół). 

Schłodzony jabłecznik posypujemy dyniowym pyłkiem.

Przygotowanie:



|na około 30 sztuk|

150 g zimnego masła 

300 g mąki pszennej 

120 g cukru pudru 

3 żółtka 

2 łyżeczki ekstraktu naturalnego waniliowego  

1 szczypta soli 

3 Bio Różdżki Smaku (Szpinak, Czarna Porzeczka, Burak)

Kruche ciasteczka 
W  K O L O R Z E

Składniki: 





Do szerokiej misy wrzucamy posiekane nożem masło wraz

z pozostałymi składnikami, a następnie szybko zagniatamy

jednolite ciasto. Formujemy z niego kulę, zawijamy w folię

spożywczą i schładzamy około 60 minut w lodówce. Aby

uzyskać wielobarwne ciasteczka, zagniatamy ciasto

z wybranymi Różdżkami Smaku. Ilość pyłku zależy od tego jak

nasycony kolor chcemy uzyskać. Bardzo fajny efekt

otrzymamy, dzieląc składniki na 3 części i do każdej z nich

dodając jedną Różdżkę innego koloru.

Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na grubość około 2 mm,

wykrawamy z niego ciasteczka, które układamy na blaszce

wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy je w temperaturze

180 stopni (grzanie góra-dół), przez około 

12 minut, aż zaczną się delikatnie rumienić.

Odkładamy do przestygnięcia, po czym zamykamy szczelnie 

w blaszanej puszce lub dekorujemy kolorowym lukrem tudzież

posypujemy owocowym pyłkiem.

Przygotowanie:



Mleko, jajko, 2/3 banana, kaszkę i mąkę blendujemy na gładką

masę, dodajemy Różdżkę Smaku i ponownie miksujemy. Ciasto

wylewamy na dużą patelnię z dobrze rozgrzanym olejem 

i smażymy po około 1-2 minuty z każdej strony. Placek powinien

być nieco grubszy niż tradycyjny naleśnik około 2-3 mm.

Z naleśnika wycinamy choinkę (możemy wykorzystać wydrukowany

szablon), a następnie dekorujemy ją obsypanymi Różdżkami Samku

bananami (najlepiej posypywać je pyłkiem wykorzystująca malutkie

sitko), granatami, ekspandami oraz wyciętą z jabłka, skropioną

sokiem z cytryny gwiazdą.

40 g Bio Kaszki owsiano-

jaglano-gryczanej

40 g mąki orkiszowej

125 ml mleka migdałowego

1 jajko

2 banany

olej do smażenia

2 łyżki ziarenek granatu

1 duży plaster jabłka (sok z

cytryny)

Naleśnikowa choinka
Z  M A G I C Z N Y M I  D O D A T K A M I

Składniki:

Przygotowanie:

1 Bio Różdżka Smaku Szpinak

1 Bio Różdżka Smaku Czarna

Porzeczka

1 Bio Różdżka Smaku Malina

1 Bio Różdżka Smaku Śliwka

1-2 łyżki Bio eksPANDY Proso

1-2 łyżki Bio eksPANDY Komosa





Jajka, śmietanę, kaszkę, mąkę oraz opcjonalnie szczyptę soli oraz pieprz

blendujemy na gładką masę. Dodajemy dobrze odciśniętą, pokrojoną 

na mniejsze kawałki kapustę i mieszamy.

Placuszki smażymy na rozgrzanym oleju, z obydwu stron, aż zaczną się

rumienić (po około 2-3 min z każdej strony). Gotowe placki wykładamy 

na ręcznik papierowy.

Przy pomocy wykrawaczki do ciasteczek/obręczy kulinarnej/szklanki

docinamy placuszki na kształt bombki. Wykorzystując na przykład słomkę

robimy dziurkę i przewlekamy przez nią wąski pasek wykonany z pora,

który zawiązujemy i obcinamy tworząc zawieszkę. Środek bombek

posypujemy Różdżkami Samku i dekorujemy Płatkami Łatkami.

80 g Bio Kaszki Jęczmienno-

Gryczanej

80 g mąki gryczanej

180 ml śmietany 12%

2 jajka

200 g kapusty kiszonej

szczypta soli, świeżo mielony

pieprz kolorowy (opcjonalnie)

olej do smażenia

Gryczane bliny
Z  K A P U S T Ą  K I S Z O N Ą

Składniki:

Przygotowanie:

DO DEKORACJI:

1 płat/warstwa białej części

pora

1-2 Bio Różdżki Smaku Burak

1-2 Bio Różdżki Smaku Szpinak

1 łyżka Płatków Łatków

Jaglano-Gryczanych



8-10 pieczarek

1 cebula czerwona

1/3 szklanki posiekanego koperku

250 g filetu z dorsza (mleko, sól)

6 łyżek Bio Kaszki Owsianej

400 ml wody

sól, świeżo mielony pieprz

2 jajka

1-2 Bio Różdżki Smaku Szpinak

1-2 Bio Różdżka Smaku Burak

Pieczone placki
Z  R Y B Ą  I  P I E C Z A R K A M I

Składniki:

Jogurt naturalny

1 Bio Różdżka Smaku Burak

1 Bio Różdżki Smaku Szpinak

Składniki do podania:



Umytego dorsza gotujemy w mleku przez 8 minut. Odcedzamy 

i dzielimy na mniejsze kawałeczki. Cebulę obieramy i kroimy 

w kostkę lub piórka. Pieczarki dokładnie oczyszczamy, płuczemy, 

a następnie kroimy na stosunkowo cienkie plasterki równej

grubości. 

Na rozgrzaną patelnię z rozpuszczoną 1 łyżeczką masła

klarowanego wrzucamy cebulę. Gdy się zacznie szklić dodajemy

pokrojone pieczarki, zmniejszamy nieco ogień i dodajemy sól.

Kiedy pieczarki puszczą wodę zwiększamy ogień i smażymy je (od

czasu do czasu mieszając), aż woda całkowicie odparuje, 

a pieczarki ładnie się zarumienią. Pod koniec smażenia dodajemy

pieprz i opcjonalnie ulubione zioła.

Kaszę wsypujemy do wody, doprowadzamy do wrzenia i nie

przerywając mieszania gotujemy przez około 3 minuty. Dzielimy

na dwie równe części i każdą miksujemy z 1 jajkiem oraz

pieprzem, przy czym do jednej dodajemy buraczaną, a do drugiej

szpinakową Różdżkę Smaku.

Do zielonej masy dokładamy dorsza i koperek, a do różowej

pieczarki z cebulą. Uzyskane masy wykładamy na blasze

wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w piekarniku

nagrzanym do temperatury 180 stopni C (grzanie góra-dół) przez

około 25 min. Placki podajemy z jogurtem naturalnym połączony z

Różdżkami Smaku i dekorujemy koperkiem.

Przygotowanie:



woda

sól himalajska

2-3 łyżki masła

natka pietruszki

|na około 40 pierogów|

0,5 kg mąki pszennej

180 ml mleka 3,2%

1 jajko rozmiar „L”

1/2 łyżeczki soli

2 łyżki oleju

2 Bio Różdżki Smaku Burak

Różowe pierogi
Z  M I Ę S E M

Składniki na ciasto:

Składniki na farsz:
0,3 kg mięsa wołowego (pręga) z rosołu

0,3 kg udźca indyczego z rosołu

1 łyżka masła klarowanego

1/2 szklanki bulionu

1 nieduża cebula

pieprz, sól, majeranek

Pozostałe składniki: 



Na patelni z rozgrzanym masłem klarowanym smażymy drobno

posiekaną cebulę, a kiedy zacznie się rumienić dodajemy zmielone

mięso wraz z bulionem. Całość doprawiamy solą, pieprzem i

majerankiem, dokładnie mieszamy i pozostawiamy 

na małym ogniu jeszcze kilka chwil do uzyskania zwartej masy.

Mleko lekko podgrzewamy, dodajemy olej i po chwili zdejmujemy z

ognia. Lekko ciepły płyn łączmy z mąką, roztrzepanym jajkiem,

solą i różdżkami smaku. 

Zagniatamy ciasto (przez około 8 minut) aż będzie gładkie 

i sprężyste. Zawijamy w folię i odstawiamy na około 30 minut 

(w temperaturze pokojowej).

Ciasto wałkujemy na cienkie placki około 2-3 mm grubości 

(w razie potrzeby podsypujemy mąką). Następnie wycinamy 

z niego kółka, które lekko rozciągamy w ręku, a na środek

wykładamy po 1 czubatej łyżeczce farszu, składamy na pół 

i zlepiamy brzegi. Gotowe pierogi układamy na suchej ściereczce.

W szerokim, dużym garnku gotujemy wodę z solą. Do wrzącej

wody wkładamy kilkanaście pierogów, po chwili zmniejszamy

ogień, czekamy aż pierogi wypłyną i gotujemy je przez jeszcze

około 2-3 minuty (w zależności od grubości ciasta). 

Pierogi wyławiamy łyżką cedzakową, układamy na talerz,

polewamy odrobiną roztopionego masła i dekorujemy listkami

pietruszki.

Przygotowanie:



Wspomnienie Wigilii z dzieciństwa to leśny, zimowy spacer z tatą i

dziadkiem, zakończony wypatrywaniem pierwszej gwiazdki 

na niebie. Cały dom niecierpliwie czekał na radosne okrzyki, 

że można już usiąść do stołu i rozpocząć świąteczną kolację.

Zawsze tego wieczoru dzieci miały szczególne miejsce przy stole.

Była to niewątpliwie najważniejsza kolacja w roku dla całej

rodziny. 

Teraz kiedy sama jestem mamą chcę, żeby moje dzieci również

czuły się dobrze przy rodzinnym stole, szczególnie w Święta.

Jednym ze sposobów na zachęcenie dzieci do wspólnego

świętowania jest przygotowanie potraw podobnych do tych, które

spożywają dorośli. Jakie potrawy z wigilijnego stołu możemy

podawać dzieciom? Czy to samo mogę podać 7. miesięcznemu

niemowlakowi i 3. letniemu przedszkolakowi? 

Z jakich produktów zrezygnować i co podać w zamian? 

Zacznijmy od tego, że wybór dań dla najmłodszych członków

rodziny uzależniony jest od ich wieku. Niemowlakom możemy

podać delikatny barszcz na wywarze warzywnym, krem z buraka,

a także delikatne kluseczki. 

DZIECKO PRZY
WIGILIJNYM STOLE

D R  M A G D A L E N A  W A R C H O Ł



W tym wieku odpowiednia będzie również ryba z warzywami

gotowana na parze czy delikatne pierożki z farszem warzywnym.

Ryby, które można podać dzieciom to np. dorsz czy morszczuk,

najlepiej takie ze sprawdzonego źródła. Domowy kompot z

suszonych owoców też jest odpowiedni dla niemowlaków, z

jednym ograniczeniem – nie może zawierać dodanego cukru.

Konsystencję potraw dopasowujemy do zdobytych wcześniej

umiejętności związanych z jedzeniem. Kolejnym ograniczeniem,

które warto uwzględnić na etapie świątecznych przygotowań jest

to, że potrawy nie powinny zawierać soli. Niemowlętom nie

podajemy również miodu i maku, dlatego świąteczny makowiec

zamieńmy na ciasto marchewkowe bądź jabłkowe, bez dodatku

cukru. 

Starsze dzieci mogą sięgnąć po jeszcze ciekawsze propozycje.

Wszystkie dania z grzybami leśnymi, których nie zaleca się

podawać dzieciom do 7., a nawet 12. roku życia, można

przygotować z dodatkiem pieczarek np. zupa pieczarkowa, pierogi

z kapustą czy łazanki. Pamiętajmy jednak, że takie dania mimo

wszystko są dłużej trawione i u niektórych dzieci mogą wywołać

dyskomfort żołądkowo-jelitowy. Jeżeli nasze dzieci nie są

przyzwyczajone do znacznych ilości błonnika w diecie, to warto

zadbać o odpowiednią wielkość porcji świątecznych dań. Na pewno

starsze dzieci będą z ciekawością spoglądały na świąteczny

makowiec. Podążając za świątecznym życzeniem, aby maluchy

czuły się wyjątkowo tego dnia, nie możemy pozbawiać ich

możliwości spróbowania wigilijnych przysmaków. Dlatego dzieci

powyżej 12. miesiąca mogą skosztować małą porcję makowca,

najlepiej żeby nie zawierał cukru. 



Starsze dzieci (powyżej 3. roku życia) można poczęstować także

daniami z niewielką ilością soli, jeżeli to będzie tylko świąteczne

odstępstwo. Jeżeli nasze dziecko do tej pory nie spożywało

kapusty i mamy obawy jak zareaguje, przygotujmy do pierogów 

i pasztecików farsz z innych warzyw, np. z dyni lub soczewicy.

Zamiast tradycyjnych pasztecików można podać wersję 

z delikatnym krucho-drożdżowym ciastem. Kutię warto

przygotować z kaszy pęczak lub zwykłej kaszy jęczmiennej, 

z dodatkiem bakalii i mielonych orzechów. Bardzo istotne jest, aby

tego dnia nie podawać dzieciom produktów silnie alergizujących,

po raz pierwszy. Może to wywołać niepożądane reakcje

alergiczne, w czasie świątecznym lepiej unikać takich sytuacji.

Pozostałe pokarmy mogą być podawane według wieku, zgodnie z

aktualnym kalendarzem żywienia niemowląt, a także zaleceniami

żywienia dzieci.

Wspólne posiłki mają cudowną moc, nie tylko w Święta.

Przyczyniają się do zacieśniania więzi, zmniejszają ilość

konfliktów, a także budują zaufanie maluchów do rodziców.

Zaprośmy więc do naszego świątecznego stołu wszystkich

domowników bez względu na wiek. 



Wesołych
kolorowych Świąt!

#świętazhelpą




