Ewa Ceborska-Scheiterbauer

Święta Bożego Narodzenia
– smaczne także dla dzieci
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas dla najmłodszych. Wspólne ubieranie
choinki, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę i rozpakowywanie prezentów – to dla dzieci
jedne z ważniejszych świątecznych momentów. Jedzenie zaś, ku rozpaczy babć, cioć
i mam, często schodzi na plan drugi. Jak więc to połączyć, aby dziecko czerpało radość nie
tylko z upominków i zabawy, ale także ze świątecznego stołu? Dorośli powinni rozumieć,
że dziecko nie musi skosztować wszystkich dwunastu potraw w tradycyjnej wersji. Warto
zaproponować dzieciom potrawy lekko zmodyfikowane, łatwostrawne i uwzględniające,
choć w niewielkim stopniu, ich upodobania smakowe.
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Przygotowania świąteczne
Czas przygotowań do świąt to czas, w którym aromaty tradycyjnych wigilijnych
dań mieszają się ze sobą i wypełniają cały dom. W trakcie prac w kuchni warto
pozwolić dzieciom na próbowanie bożonarodzeniowych pyszności. Dzięki temu
nasze pociechy będą się oswajały
z nowymi smakami i zapachami (potrawy wigilijne – takie jak kapusta z grochem,
kluski z makiem czy kompot z suszu – w wielu domach robi się tylko na święta
i w związku z tym dzieci do pewnych smaków nie są po prostu przyzwyczajone).

Wigilia
W tym dniu należy dać dzieciom pożywne śniadanie, lekki obiad i ewentualnie
świeże owoce między posiłkami – szczególnie jeśli do wigilijnej wieczerzy zasiada
się dość późno.
Na śniadanie można zaproponować korzenną owsiankę z jabłkiem i orzechami,
na obiad – lekką zupę jarzynową lub nawet świąteczny barszcz z uszkami. Zarówno
najmłodsi, jak i dorośli nie powinni być bardzo głodni przed kolacją. Jeśli nie będą się
czuli głodni, nie zjedzą zbyt dużo na wieczór. Dzięki temu trawienie będzie bardziej
wydajne, a przewód pokarmowy – nie zanadto obciążony.

Wieczerza wigilijna
Wigilia to sprawdzian wytrzymałości żołądka, wątroby i trzustki zarówno dla
naszych dzieci, jak i dla nas samych. Gdy planujemy świąteczne menu, warto
pamiętać o tym, że dzieci mają mniejsze żołądki i zwyczajnie mniej się tam
mieści. Poza tym dzieci z reguły spożywają lżejsze dania, a więc często nie są
przyzwyczajone np. do smażonej ryby, szczególnie do jedzenia jej w godzinach
wieczornych. Co więc można zrobić, aby wigilia nie kończyła się bólem brzucha czy
koszmarami sennymi, które często występują po bardzo obfitych posiłkach?

Nic na siłę
Nie zmuszajmy dzieci do próbowania wszystkich czy nawet większości dań.
Bardzo często rodzice mówią: Nie spróbujesz pierożków babci? A babcia tak się
starała, aby je dla ciebie ulepić… to może weź sobie jeszcze troszkę karpia? Przecież
takie pyszności są tylko w święta itd.
Po pierwsze, nie wolno nam grać uczuciami dziecka, jeśli nie ma ono ochoty na
zjedzenie danego dania czy produktu. Owszem można zaoferować, opowiedzieć,
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co jest w danej potrawie i dlaczego jest ono szczególne, ale nigdy nie używajmy
sformułowań: Zjedz, bo komuś będzie przykro; zjedz, bo to specjalnie dla ciebie itd.
Zasada ta dotyczy większości sytuacji, ale w szczególności obowiązuje w czasie
świąt, uroczystości i wszelakich imprez, podczas których jedzenia i próbowania jest
dla dziecka prawie zawsze zbyt dużo.
Po drugie, zwyczaj nakazuje spróbować dwunastu dań. Czy możemy sobie
wyobrazić dwanaście miniporcji i objętość brzucha dziecka? A przecież nie zawsze
dziecko dostaje na talerzu miniporcje – najczęściej są to zupełnie zwykłe, „dorosłe”
ilości. Porozmawiajmy z dzieckiem, że na wieczerzy wigilijnej będzie wiele pysznych
potraw i wielu warto spróbować, ale to dziecko powinno powiedzieć dość, gdy
poczuje się syte. Na pewno warto zwrócić maluchowi uwagę na to, żeby nie najadał
się pierwszym daniem do syta, bo później będą kolejne – często nawet smaczniejsze.
Im młodsze dziecko, tym trudniej mu sobie wyobrazić, że za chwilę pojawi się na
stole coś jeszcze i warto poczekać. Ułatwmy mu to.
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Zmodyfikujmy nieco wigilijne menu
• Do tradycyjnej sałatki jarzynowej dodajmy majonez zmieszany pół na pół
z jogurtem.
• Do przyrządzenia śledzi w sosie majonezowym wykorzystajmy jogurt. Można
całkowicie usunąć majonez i przygotować lżejszy sos jogurtowy z dodatkiem
ogórka kiszonego, cebuli i koperku.
• Warto postawić na stole surowe warzywa do pochrupania, np. ogórki kiszone,
pomidorki koktajlowe.
• Pieczywo podawane do wieczerzy wigilijnej powinno być pokrojone w bardzo
małe kawałki – najlepiej wybierać pieczywo typu staropolskiego, graham czy
orkiszowe.
• Z zup najlepiej sprawdza się barszcz, który jako jedyny z wielkiej dwunastki
można uczciwie nazwać daniem postnym. Warto jednak zadbać o to, aby
i uszka były malutkie, delikatne, z dużą ilością farszu warzywnego.
• Zupa grzybowa – warto wziąć pod uwagę opinie lekarzy, którzy apelują, aby
dzieci nie jadały grzybów leśnych w ogóle. Dobrym wyjściem z sytuacji może
być więc lekka zupa krem z pieczarek podana z groszkiem ptysiowym.
• Ryba serwowana jest w różnych wersjach – smażona, w galarecie,
faszerowana, w formie pulpecików, a nawet jako zimna przekąska do pieczywa.
Najkorzystniejsza będzie ta gotowana i zalana delikatną, bogatą w warzywa,
lekką galaretą. Dla młodszych dzieci dobre są malutkie pulpeciki gotowane
w bulionie warzywnym.

Wesoła ryba w galarecie
Składniki (na jedną porcję):
- biały filet z ryby, np. dorsza, 100 g
- sok z cytryny, czarny pieprz do smaku
- bulion warzywny gotowany z zielem angielskim i liściem laurowym, 50–70 ml
- żelatyna, 1 łyżeczka
- marchewka, korzeń pietruszki, kilka plastrów
- groszek zielony, kilka sztuk
- koperek do ozdoby.
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Do bulionu dodać pokrojoną w talarki marchewkę i pietruszkę oraz
zamarynowaną rybę. Gotować na wolnym ogniu przez około 10–15 min. Należy
uważać, aby ryba się nie rozgotowała. Po tym czasie rybę należy delikatnie wyjąć,
doprawić sokiem z cytryny i pieprzem, po czym ułożyć na małym, ale głębokim
półmisku. Warzywa wyjąć z wywaru i poukładać na rybie, tworząc obrazek, np. łuski
rybne. Z groszku zrobić oczy, a z koperku – wąsy.
Pozostały wywar odcedzić tak, aby został w garnku sam bulion. Dodać do niego
rozpuszczoną żelatynę i dobrze wymieszać. Bulionem delikatnie zalać kompozycję na
półmisku. Zostawić do zastygnięcia w chłodzie.
• Pierogi przyrządzone z myślą o dzieciach powinny być ugotowane w wodzie,
bez dodatków w rodzaju smażonej cebuli – wystarczy koperek czy natka
pietruszki. Pamiętajmy, że zioła wspomagają trawienie. Jeśli dzieci nie lubią
pierogów z kapustą, mogą zjeść inne jarskie pierogi: z makiem, serem, owocami
itp.
• Kapusta z grochem, pomimo że składa się w z dużej ilości warzyw, to jednak
dość ciężkie danie jak na wieczór. Dlatego też nie podaje się jej najmłodszym
biesiadnikom. Kapusta z grzybami to kolejna dość ciężka potrawa, której lepiej
unikać na talerzach małych dzieci.
• Kompot z suszonych owoców to napój bardzo bogaty w cukier, dlatego
też można go nieco zmodyfikować, dodając do niego nieco świeżego
jabłka czy gruszki. Będzie wówczas lżejszy. Warto go także przed podaniem
nieco rozcieńczyć. Dzieci często nie lubią kompotu wigilijnego ze względu
na specyficzny, ostry zapach, który wydzielają gotowane suszone śliwki.
Spróbujmy więc ugotować kompot z innych owoców – np. z suszonych jabłek
i moreli – zapach będzie znacznie łagodniejszy.
• Makowiec – bez niego nie ma prawdziwych świąt. Warto przygotować go
z mąki orkiszowej – będzie zdrowszy. Jeśli nasze pociechy nie przepadają za
makiem – nie namawiajmy.
• Sernik to ciasto, przy którym można się naprawdę wykazać i które łatwo
„ozdrowić”. Oto kilka przykładów:
• Zamiast sera pełnotłustego (lub specjalnego do serników) można wykorzystać
serek homogenizowany naturalny light. W ten sposób oszczędza się bardzo
dużo kalorii. Aby uzyskać wilgotną konsystencję, można dodać do sera mus
z pieczonej dyni. Wówczas nie będzie konieczności dodawania oleju, jajek.
Wystarczy tylko dobrze doprawić, np. przyprawami korzennymi, skórką
z cytryny czy pomarańczy. Do środka można dodać namoczone wcześniej
bakalie.
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• Sernik można także posłodzić sokiem z pomarańczy, zgniecionym bananem
(wówczas smak sernika lekko się zmieni) czy syropem z daktyli lub syropem
klonowym (nie tak zdrowym, ale łatwiej dostępnym).
• Spód sernika można przygotować z płatków owsianych lekko podprażonych
na suchej patelni z dodatkiem suszonych jabłek i delikatnie zalanych sokiem
owocowym. Na taki spód należy wlać masę sernikową i ją upiec.
• Jeśli sernik wyszedł zbyt wytrawny, zawsze można go polać rozpuszczoną
czekoladą (najlepiej gorzką lub deserową) lub dodać odrobinę masy krówkowej.
• Piernik to danie bardziej adwentowe, ale często pojawia się także na wigilijnym
stole. Na pewno warto wykorzystać do niego mąkę orkiszową lub mąkę
gryczaną (szczególnie jeśli słodzimy ciasto prawdziwym miodem gryczanym).
Piernik jest szczególnie ciekawy w smaku wtedy, gdy ziarna gryki przed
zmieleniem się upraży. Dzięki temu ciasto stanie się nie tylko zdrowsze, ale
także smaczniejsze.
• Wszelakie drożdżowe baby i placki należą do tradycji związanej ze świętami
wielkanocnymi. Jednak wielu z nas przygotowuje tradycyjne ciasto drożdżowe
również na Boże Narodzenie. Jest ono bardzo lekkie i dobre dla najmłodszych.
Jeśli więc gospodarze spodziewają się dzieci, to warto taką drożdżową babę
przygotować, a wykorzystać do niej mąkę orkiszową. Zamiast dużych ilości
cukru można dodać sporą garść słodkich bakalii albo sok pomarańczowy lub
jabłkowy jako naturalny słodzik.
• Dla wielu dzieci tradycyjne pierniczki są zbyt twarde, a przez to nieatrakcyjne
do jedzenia. Można więc połączyć przepis na ciasteczka maślane z przyprawą
korzenną, a uzyskamy pyszną dziecięcą wersję świątecznego przysmaku.
Ciasteczka maślane korzenne
Składniki (na 20 ciasteczek):
- mąka orkiszowa jasna, 250g
- masło, 200g
- szczypta soli
- żółtka, 2 sztuki
- jogurt naturalny, 4 łyżki
- przyprawa korzenna do smaku
- cukier, 100g.
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Mąkę, masło, sól, żółtka, jogurt, cukier i przyprawę korzenną dokładnie wymieszać na
stolnicy. Zagnieść ciasto i włożyć do lodówki na minimum 2 godziny.
Piekarnik rozgrzać do temperatury 180 stopni Celsjusza. Następnie na lekko
oprószonej mąką stolnicy cienko rozwałkować ciasto i powycinać ulubione kształty,
np. choinki czy gwiazdki. Na blaszce do pieczenia rozłożyć pergamin, na nim układać
ciasteczka. Piec 10–12 minut. Następnie wyjąć z piekarnika, lekko przestudzić. Można
je ozdobić podobnie jak tradycyjne pierniczki.

Wigilia to jeszcze nie koniec…
Gdyby ucztowanie kończyło się na jednym dniu, byłoby prościej. Jednak tradycja
nakazuje świętować przez kolejne dwa dni, a jeśli trafi się długi świąteczny weekend,
to niektórzy przy suto zastawionym stole świętują nawet do sylwestra.
Dlatego też – niezależnie od wszystkiego – konieczne jest takie zaplanowanie
świąt, aby znalazł się czas na ruch, np. spacery, zabawy na śniegu czy chociaż
zabawy ruchowe w domu. Obserwacje niestety pokazują, że przerwy pomiędzy
świątecznym jedzeniem najchętniej spędzamy przed telewizorem. Ważne jest też to,
aby tak planować jadłospis świąteczny, by chociaż kilka razy poczuć się głodnym –
np. po lekkim śniadaniu przed świątecznym obiadem.

Jak rozsądnie jeść w kolejne świąteczne dni
Niestety, kolejne dni, 25 i 26 grudnia, to już nie są postne dni, a iście świąteczne.
Plusem jest jednak to, że z reguły rodziny spotykają się przy obiedzie, a nie na kolacji.
Dlatego też przewód pokarmowy teoretycznie ma szansę wszystko na bieżąco trawić.
Pod warunkiem, że nie będzie zbyt tłusto i zbyt dużo na raz.
• Wszelakie pieczenie warto tak przygotować, aby zbędny tłuszcz się wytopił (nie
stosujmy go do polania ziemniaków).
• Można sięgnąć po chudsze mięsa, np. cielęcinę, jagnięcinę czy schab, zamiast
karkówki. Dla dzieci sprawdzają się także pieczone drobiowe szaszłyki z dużą
ilością kolorowych warzyw pomiędzy kawałkami mięsa, np. papryki, cukinii,
bakłażana, cebuli.
• Zamiast kapusty z grzybami czy kapusty z grochem, które zostały po wigilii,
warto sięgnąć po lżejszą surówkę. Przecież w dzisiejszych czasach świeże
ogórki czy sałata dostępne są przez cały rok.
• Przy okazji obiadu warto sprawdzić, czy dodatek skrobiowy w postaci
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ziemniaków, klusek śląskich jest absolutnie konieczny. Można z nich spokojnie
zrezygnować.
Można także – szczególnie w przypadku dzieci – zrezygnować z kolejnej porcji
białka (białko bowiem to także nabiał, jaja, ryby), a obiad śmiało może składać
się z samych kluseczek i surówki.
Obiad powinien być jednodaniowy. Można pozwolić sobie na obiad
dwudaniowy, jeśli danie główne (zjedzone przykładowo u babci i dziadka)
jest dość późno, np. około godziny 15–16. Wówczas lekką zupę można podać
dziecku około 11.30–12.
Najlepiej, gdy deser po obiedzie wjeżdża na stół po minimum godzinnej
przerwie. W tej przerwie jest chwila na wypicie herbaty, która może wspomóc
trawienie. Dla dzieci to idealny czas na zabawę i aktywność.
Po świątecznym obiedzie, jeśli kończy się on dość późno, nie musi się pojawiać
kolacja. Szczególnie jeśli dzieci sporo zjadły. Jeżeli jednak dzieci zjadły zwykłe,
zdrowe porcje i czują głód w porze kolacji, można zaserwować lekki jogurt
z płatkami czy małą kanapkę z warzywami i serkiem.

Spożywanie posiłków w święta to trudne zadanie dla osób pragnących się
zdrowo odżywiać, dla dzieci, które „chciałyby, ale już nie mogą”, dla babć, które
muszą wreszcie zrozumieć, że brzuch dziecka zapełnia się szybciej… Gdy planujemy
bożonarodzeniowe menu, warto wziąć pod uwagę preferencje i możliwości
najmłodszych, aby święta nie skupiały się wokół jedzenia, a raczej przejedzenia, lecz
dawały radość bycia wspólnie w rodzinie. Bo nie ma nic cenniejszego – szczególnie
dla dzieci – jak uśmiechnięta i szczęśliwa rodzina wokół pięknej choinki.
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Ewa Ceborska-Scheiterbauer to dietetyk, który wie
co dobre. Oprócz wyczucia smaku, posiada akademicką
wiedzę i zbierane przez lata doświadczenia w zakresie
żywienia, dzięki którym opracowywane przez nią dania
i diety zawierają kompletny zestaw składników odżywczych.
Ukończyła SGGW na Wydziale Żywienia Człowieka i od 9 lat prowadzi z licznymi sukcesami Poradnię
Dietetyczną Food&Diet. Jej przepisy na zdrowe i pyszne
jedzenie są łatwe w przygotowaniu i doskonale spełniają
stawiane przed nimi cele. Swoją wiedzę i doświadczenie
przekuła w sukces zawodowy – opiekowała się działem eksperckim onet.
pl,abczdrowie.pl. Wielokrotnie gościła w programach telewizyjnych (m. in. na
antenie TVP, TVN, TVN 24, TVN Style), gdzie jako ekspert podpowiadała i pomagała znajdować optymalne rozwiązania stawianych przed nią wyzwań.
Na łamach Urody, Shape’u, Życia Warszawy, Dobrych Rad oraz wielu innych
radziła, jak zmieniać nawyki żywieniowe i co zrobić, by zdrowa dieta stała się
źródłem codziennej przyjemności.
Jest głodna wiedzy i zawsze ma apetyt na więcej.
Chętnie i często uczestniczy w konferencjach naukowych, sympozjach oraz warsztatach z zakresu dietetyki. Zdobytej wiedzy nie chowa w spiżarni, a z prawdziwą pasją przekłada na warsztaty, zajęcia dla dzieci, przepisy
i indywidualne konsultacje – wszystko to po to, by każdy otrzymał poradę
w jak najbardziej apetycznej formie.UW prowadzi zajęcia otwarte dla uczniów
w wieku 6–10 lat z cyklu „Zabawy z fizyką” oraz organizuje lekcje festiwalowe
w ramach Warszawskiego Festiwalu Nauki.
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