Wokół stołu
Zdrowie

Moje słodkie

ŚWIĘTA
Wigilijne potrawy, na które czekamy przez cały rok,
smakują jak żadne inne. I mogą też być zdrowe.

BEATA ŚNIECHOWSKA
Zwyciężczyni II edycji kulinarnego
show MasterChef, doktor
inżynier, autorka książki
„Smaki marzeń”. Prowadzi bloga
(www.beatasniechowska.pl),
jest gospodynią programu
„Teraz kuchnia”. Jako stażystka renomowanych restauracji
zdobywała wiedzę pod okiem
mistrzów sztuki kulinarnej.

STEWIA to doskonały zamiennik cukru.
Jest rośliną zieloną, ale w sklepach można
ją kupić najczęściej w formie przetworzonej
jako słodzik w płynie lub proszku.
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Zdrowe, bo domowe
Zgodnie z rodzinną tradycją co roku przygotowuję niezwykły piernik staropolski
z nadzieniem migdałowo-śliwkowym. Ciasto,
według wskazówek babci, wyrabiam już
8 grudnia, czyli w dniu, w którym obchodzi
się święto Niepokalanego Poczęcia Maryi
Panny. Takie ciasto przekładam do glinianego
garnka i zanoszę do piwnicy, żeby odpoczęło
i 3-4 dni przed Wigilią było gotowe do upieczenia. Następny na mojej liście jest zakwas
buraczany, który polecam zrobić
samodzielnie. Domowy barszcz
na zakwasie jest nie tylko
smaczniejszy, ale przede
wszystkim zdrowszy. Zakwas
jest bowiem źródłem wielu witamin, oczyszcza z toksyn i podnosi
odporność organizmu. Na wigilijnym

stole nie powinno zabraknąć również kutii,
pierogów czy karpia serwowanego w różnych
odsłonach, a także ciast: makowca i sernika.
W myśl wszechobecnego trendu promującego
zdrowy tryb życia i wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom osób dbających o linię, opracowałam przepis na zdrowy i dietetyczny sernik.
Zamiast klasycznego biszkoptu czy maślanego, kruchego ciasta skomponowałam recepturę na marchewkowy biszkopt, z kolei do osłodzenia masy serowej wykorzystałam dojrzałe
banany oraz stewię (można użyć też fińskiego
ksylitolu). Dzięki temu przepisowi będziecie
mogli przygotować pyszne ciasto, nie dodając
do niego ani grama mąki czy cukru.

Tradycja kontra eksperymenty
Co roku, przygotowując te wszystkie potrawy,
kusi mnie, by trochę zaszaleć, zainspirować
się nowymi trendami kulinarnymi i zaskoczyć
rodzinę smakami. Coraz częściej słyszę, że
na stołach pojawia się pieczony łosoś zamiast
karpia, ravioli z ricottą zamiast pierogów
ruskich czy zupa krem z buraków w miejsce
barszczu. Jednak, mimo iż wrodzona ciekawość świata i chęć poznawania nowych
smaków skłania mnie do eksperymentowania
w kuchni, w przypadku potraw wigilijnych
staram się zachować tradycyjne receptury. Te
dania to klasyka, która nie wymaga udoskonalania i modyfikacji. Uważam, że dania wigilijne podkreślają naszą tradycję, więc powinny
pozostać niezmienione. Inaczej jest w pierwszy
i drugi dzień świąt. Wtedy pozwalam sobie już
na nieco więcej kulinarnej fantazji i staram się
oczarować bliskich, łącząc smaki w bardziej
nowatorski sposób.
Życzę Wam, abyście i Wy rozsmakowali się
w świętach. Mam nadzieję, że dzięki temu
spędzicie wiele radosnych i magicznych chwil
w gronie najbliższych.

✷ Puszysty rarytas
z owocami i bakaliami

Dietetyczny sernik
na marchewkowym biszkopcie
PRZYGOTOWANIE 40 MINUT
■ PIECZENIE 70 MINUT
■ NA 8 PORCJI ■ BARDZO ŁATWE

Z DJ .: B B S , M O N I K A B AG I Ń S K A , F O T O L I A

Z

awsze uważałam, że święta Bożego
Narodzenia to jeden z najprzyjemniejszych okresów w ciągu roku.
Zimowa aura, pod warunkiem że
prószy śnieg, jest naprawdę magiczna. Miasta
skąpane są w kolorowych światełkach, wystawy sklepowe błyszczą barwami czerwieni
i złota, a na ulicy można spotkać mikołaja
(i to niejednego). Wkoło pachnie świerkiem
i korzennymi przyprawami. Ten czas to
prawdziwa uczta dla wszystkich zmysłów,
feeria barw, aromatów i smaków. Uwielbiam
poddawać się tej wyjątkowej atmosferze.
Żeby poczuć prawdziwą magię, nie popadając
jednocześnie w stresującą gorączkę zakupów,
do świąt przygotowuję się dużo wcześniej.
Staram się odpowiednio zaplanować czas,
zorganizować wszystkie niezbędne produkty.
Później z pomocą rodziny i bliskich będę
mogła wyczarować z nich wspaniałe potrawy,
które podkreślą bożonarodzeniowy klimat.

BISZKOPT
70 g płatków żytnich lub owsianych
30 g płatków migdałów
3 jajka
2 łyżki stewii lub cukru trzcinowego
ok. 180 g startej na tarce o drobnych
oczkach marchewki
2 łyżki oliwy
skórka starta z 1 pomarańczy
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka przyprawy do piernika
MASA SEROWA
2 dojrzałe banany

1 łyżka soku z cytryny
5 suszonych moreli
2 łyżki rodzynek, namoczonych w rumie
4 jajka
2 łyżki stewii
600 g chudego twarogu, zmielonego
dwukrotnie
1 opakowanie budyniu waniliowego
■ Biszkopt: płatki żytnie lub owsiane oraz

płatki migdałów mielemy na mąkę. Oddzielamy żółtka od białek. Żółtka miksujemy ze
stewią na puszystą masę. Dodajemy płatki,
odciśniętą z soku marchewkę i oliwę, mieszamy. Ubijamy na sztywno pianę z białek
i delikatnie mieszamy z resztą składników.
Ciasto wlewamy na wyłożoną papierem do
pieczenia blachę o śr. ok. 23 cm i pieczemy
25-30 minut w temp. 200°C (z termoobie-

giem do 180°C). Biszkopt wyjmujemy
z piekarnika, obniżamy temperaturę do
180°C (z termoobiegiem do 160°C).
■ Masa serowa: banany miksujemy z 1 łyżką soku z cytryny na purée. Morele kroimy
w małą kostkę, rodzynki odsączamy z rumu.
Żółtka oddzielamy od białek i ubijamy ze
stewią na puszystą masę. Ciągle mieszając,
stopniowo dodajemy zmielony twaróg
i purée z bananów. Do masy wsypujemy
budyń i delikatnie mieszamy. Białka ubijamy
na sztywną pianę, mieszamy z masą serową, aż składniki się połączą. Dodajemy
morele i rodzynki, ponownie mieszamy.
■ Masę serową przekładamy na upieczony
biszkopt, wyrównujemy wierzch i pieczemy
ok. 40 minut. Uchylamy drzwiczki piekarnika i pozostawiamy sernik jeszcze na około
10 minut.
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