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Zawsze uwielbialiśmy słodycze i właściwie, od dzieciństwa, nic
w tej kwestii się nie zmieniło. Z czasem, gdy modyfikowaliśmy
naszą dietę, staraliśmy się, by słodkości były coraz zdrowsze i nie
zawierały białego cukru. Zaczęliśmy również ograniczać jego
ilość, wykorzystując głównie słodycz zawartą w świeżych i su-
szonych owocach, dorzucając do tego inne zdrowe składniki,
takie jak orzechy, nasiona i pestki.

Kuchnia lakoci C_dodo  2013-11-12  22:51  Strona 3



Później okazało się, że nie służy nam gluten i laktoza,
dlatego wyeliminowaliśmy je z naszej wegetariańskiej diety.
Gotując i rozmawiając z ludźmi na spotkaniach kulinarnych,
zorientowaliśmy się, że taki rodzaj diety dotyczy bardzo wielu
osób. Z myślą o nich stworzyliśmy autorski program ATELIER
SMAKU i zaczęliśmy propagować ten sposób odżywiania na
większą skalę. W codziennej diecie jest bardzo dużo pszennej
mąki i nabiału, warto więc choćby dla urozmaicenia sięgnąć po
inne produkty oraz rodzaje zbóż, ponieważ każde z nich ma inne
właściwości i wartości odżywcze. Prawie w każdej rodzinie jest
ktoś, kto może się czuć wyobcowany z powodu swojej diety, gdy
zasiada przy rodzinnym stole i nie może zjeść tego, co inni. Tym
bardziej podczas świąt powinniśmy zadbać, aby nie było takich
sytuacji.

Dlatego właśnie powstała ta książeczka z przepisami,
które pokazują, jak przygotować coś prostego, słodkiego
i zdrowego na świąteczny poczęstunek. Zapewniamy, że taka
kuchnia jest łatwa i smaczna dla każdego, niezależnie od wieku.
Całej świątecznej przygodzie kulinarnej przyglądał się pewien
mały Skrzat mieszkający w naszym kredensie. To właśnie on
zaprasza dzieci wraz z rodzicami do wspólnego kucharzenia.

Jola Słoma & Mirek Trymbulak
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Składniki:
5 dag łuskanego słonecznika
5 dag łuskanych ziaren dyni

5 dag sezamu
10 dag brązowego cukru

ok. 3 łyżek mleka kokosowego
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Karmelowe
chrupcie

Czy wiecie, że z jednego malutkiego nasionka potrafi wyrosnąć

piękny kwiat lub wielkie drzewo? Tak właśnie jest, bo nasiona

kryją w sobie niezwykłą i magiczną moc. Choć nie zawsze o tym

pamiętamy, to takie ziarna, jak: pestki dyni i słonecznika, sezam

oraz różne orzechy, są dla człowieka bardzo zdrowe i pożyteczne.

W nasionach kryją się najpotrzebniejsze składniki odżywcze,

a przede wszystkim zdrowe tłuszcze i witaminy, które wpływają

pozytywnie na nasze zdrowie. Aby dostały się one do naszego

organizmu, musimy użyć naszych zębów, bo to właśnie gryzienie

uwalnia z nasion wszystkie najpotrzebniejsze dla ciała składniki

oraz pomaga w trawieniu, które odbywa się w naszym brzuszku.

Dlatego też zróbmy sobie zdrowe karmelowe chrupcie.

Kcal 1301 • białko 36g • węglowodany 124g • tłuszcz 76g
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Sposób przygotowania:
Na dużą teflonową patelnię wsypujemy wszystkie ziarna i pod-

prażamy je tak długo, aż się przyrumienią. Następnie dosypu-

jemy cukier i cały czas mieszając, czekamy, aż cukier zacznie

się karmelizować. Na koniec dodajemy mleko kokosowe i mie-

szamy chwilę do momentu, aż wszystkie składniki zaczną się

łączyć. Jeszcze gorące ziarenka nakładamy łyżeczką do fore-

mek.
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Słonecznik:

Słonecznik to piękny i magiczny kwiat, który odwraca się w stronę

słońca. Gdy dojrzeje, przestaje podążać za słońcem i pochyla się

w stronę ziemi. Jest to znak, że nasionka – bogate w niezbędne 

dla naszego organizmu tłuszcze oraz witaminy i minerały, między

innymi wapń – są już pyszne i dojrzałe. Można z nich również

wycisnąć olej, którego używa się do sałatek lub do pieczenia. 

Dynia:

Dynia kojarzy się przede wszystkim z zabawnymi lampionami wysta -

wia nymi przed domami na Halloween, ale nie wszyscy wiedzą, że jest

to bardzo pożywne, zdrowe i smaczne warzywo. Z jej pomarańczowego,

słodkawego miąższu robi się pyszną zupę, placki oraz dżemy i zaprawy,

wykorzystuje się również nasiona, potocznie nazywane pestkami. Są

one bogate w cenne dla naszego organizmu tłuszcze, witaminy i mikro -

elementy, można z nich także wycisnąć bardzo zdrowy olej dyniowy.
W wielu miejscach na świecie odbywają się zawody w wyhodowaniu

najcięższego okazu. Dynia rekordzistka pochodziła 

ze Szwajcarii i ważyła 1053,5 kg.
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Owocowe
gwiazdki 
To, że owoce są bardzo smaczne i zdrowe, wie każdy z nas, ale kto

pamięta o tym, że zawierają one dające energię węglowodany,

zdrowy błonnik oraz witaminy i mikroelementy? Bardzo dawno

temu, tak dawno, że pewnie nikt już tego nie pamięta, wymyślono

sposób na przechowywanie owoców – zaczęto je suszyć. Sposób

ten okazał się tak genialny, że stosuje się go do dziś. Pozwala

nam cieszyć się słodyczą suszonych owoców i ich wartościami

odżywczymi, których jest niemało, przez cały rok. Gwiazdki,

które proponujemy, są nie tylko smaczne, ale i pożywne, i mogą

zaspokoić dziecięcy apetyt na słodycze.

Kcal 1867 • białko 43 g • węglowodany 346 g • tłuszcz 55 g
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Sposób przygotowania:
Wszystkie suszone owoce wraz z makiem wrzucamy do rondelka,

zalewamy ciepłą wodą i doprowadzamy do wrzenia. Gdy tylko

woda zacznie delikatnie bulgotać, zdejmujemy rondelek z kuchenki.

Odlewamy wodę, a następnie miksujemy. Do miski ze zmiksowa-

nymi owocami dodajemy popping z amarantusa i mieszamy do

uzyskania jednolitej konsystencji. Foremkę do ciastek smarujemy

olejem i wkładamy do nich wcześniej przygotowaną masę. Ufor-

mowane ciastko przeciskamy przez foremkę i ozdabiamy makiem.
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Amarantus:

Amarantus był bardzo popularny w Ameryce Południowej już trzy tysią -

ce lat temu, uprawiali go Inkowie, Aztekowie i Majowie. Zaskaku jące

jest to, że pomimo swoich walorów zdrowotnych i smakowych nie stał

się tak popularny w Europie jak ziemniaki, kukurydza czy pomidory.

Szarłat, bo tak również nazywane jest to zboże, zawiera więcej wapnia

od mleka, więcej żelaza od szpinaku i więcej magnezu od czekolady.

Robi się z niego mąkę, kaszkę oraz popping, który może my dodawać

między innymi do słodyczy. Amarantus to roślina o prze pięknych

kwiatach i – jak można się domyślać – są one w kolorze amarantowym

(czyli pośrednim między czerwonym a różowym). W Polsce można

podziwiać pola kwitnącego amarantusa głównie na Lubelszczyźnie,

gdzie skupia się ponad 90% jego upraw w naszym kraju.

Mak:

Mak znano na całym świecie już tysiące lat temu. Dawniej roślina ta

była wykorzystywana w medycynie, przede wszystkim ze względu

na właściwości uśmierzające ból i uspokajające, a także uodparniające.

Latem przepięknie kwitnie i zdobi łąki na czerwono, a zimą pojawia

się na stole w wigilijnej kutii, makowcu i różnych rodzajach słodkich

kluseczek. W jednej makówce znajduje się około 30 tysięcy ziarenek,

które powstały z jednego zasadzonego nasionka. 

12

Kuchnia lakoci C_dodo  2013-11-12  22:51  Strona 12



13

Składniki:
10 dag moreli

10 dag fig
10 dag daktyli
10 dag śliwek
10 dag maku

1,5 szklanki poppingu z amarantusa
(preparowanych nasion z amarantusa)

olej sezamowy lub słonecznikowy
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