Ewa Ceborska-Scheiterbauer

Urządzamy karnawałowe
przyjęcie
Bal karnawałowy, będący nierzadko balem przebierańców, to wyjątkowa okazja dla
całych rodzin, aby się wspólnie pobawić i wesoło spędzić czas. Dzieci oczywiście uwielbiają
wykorzystywać swoją bogatą wyobraźnię i wcielać się w ulubionych bohaterów. Bal
przebierańców to również bardzo dobra okazja, aby pokazać dzieciom, że istnieją inne
sposoby na wspólne zjedzenie posiłku niż wyjście na szybkie frytki. Jak to zrobić w praktyce,
aby także – oprócz strojów, zabaw i innych atrakcji – menu było bajkowe i kolorowe?

Podstawowe zasady komponowania menu na przyjęcia
Bardzo ważne jest, aby wspólnie z dzieckiem zaplanować menu. Dzięki temu mały
gospodarz będzie bardziej zaangażowany w przygotowanie tego, co znajdzie się na stole,
a także chętniej spróbuje nowych dań.
Przy planowaniu trzeba wziąć pod uwagę m.in. czas trwania zabawy, godziny jej
rozpoczęcia (czy odbędzie się ona w ciągu dnia, czy raczej wieczorem), wiek dzieci, a także
ewentualne alergie i inne ograniczenia dietetyczne najmłodszych gości.
• Jeśli bal będzie trwał 2 godziny lub krócej, to wystarczą niewielkie przekąski w rodzaju
ciasta, ciasteczek, kulek à la praliny, świeżych owoców. Jeśli jednak impreza jest
zaplanowana na kilka godzin, to na pewno warto, aby pojawiło się jedno pożywniejsze
danie, np. uwielbiane przez dzieci spaghetti czy domowa, zdrowa pizza. Sprawdzają się
również na tę okoliczność wszelakie placuszki (nawet warzywne), a także tradycyjne
naleśniki i tortille (pokrojone w poprzek, aby łatwiej je było zjeść).
• W przypadku zabaw dłuższych lub rozpoczynających się w godzinach wieczornych
warto rozważyć podanie ciepłej zupy w porze kolacji. Dla dzieci najlepsza będzie zupa
pomidorowa – rzadko które dziecko jej nie lubi. Jeśli jednak impreza ma się skończyć
przed obiadem, to niewielkie przekąski powinny wystarczyć.
• Na kinderbale są zapraszane dzieci w różnym wieku. Dlatego też jeśli gośćmi będą dzieci
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pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia, warto przygotować dla nich coś bardziej
odpowiedniego niż paluszki, ciasteczka czy inne tego typu przekąski. Przykładem mogą
być wafle ryżowe, chrupki kukurydziane czy świeże owoce pokrojone w cząstki na jeden
kęs. Należy unikać koreczków, szaszłyków – do ich przygotowania używa się patyczka,
który może być niebezpieczny (zasada ta tyczy się także dzieci nieco starszych), oraz
orzeszków czy draży (którymi można się zakrztusić).
• Coraz więcej dzieci w dzisiejszych czasach ma zdiagnozowane różnego rodzaju alergie
i nietolerancje pokarmowe. Warto dla tych gości mieć przygotowane dania bez
orzechów, mleka, czekolady czy dania bezglutenowe. Dzięki temu dzieci z alergią nie
będą miały poczucia, że są gorsze niż ich rówieśnicy.

Co przygotować do jedzenia?
Warto wykorzystać nieco bajkowy charakter balu, aby przemycić zdrowe i jednocześnie
pyszne potrawy.

Dania na zimno:
• tortilla z duszonym szpinakiem i wędzonym łososiem ułożona w kształcie węża (na
ostatnim kawałku, głowie, robimy keczupem minikleksiki – oczy);
• minikanapeczki w formie różnego rodzaju „buziek” – można wykorzystać praktycznie
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wszystkie popularne dodatki, np. natkę pietruszki jako włosy, koperek jako ogon,
marchewki i papryki pokrojone w paski jako ręce, nogi itd.;
chipsy z jarmużu, pieczonych ziemniaków z dodatkiem świeżych ziół;
zwierzątka z jajek (np. myszka), kalafiora (np. owca), papryki (pająk z długimi cienkimi
nogami) itd.
tort naleśnikowy z powidłami i twarożkiem (naleśniki powinny być ułożony jeden na
drugim, tworząc wysoki tort);
naleśniki z dodatkiem musu z pieczonej dyni (zamiast części mąki);
minibabeczki z czerwonej fasoli à la muffinki;
ciasteczka z ciasta marchewkowego;
szarlotka razowa bez cukru;
sernik z dodatkiem musu z pieczonej dyni;
świeże owoce pokrojone w małe kostki;
wafle ryżowe z twarożkiem na słono (z rzodkiewką i ogórkiem) i na słodko (z kremem
czekoladowym na bazie awokado).

Dania na ciepło:
•
•
•
•
•
•

frytki z selera, pieczone;
minipizze na cieście orkiszowym z dużą ilością warzyw;
makaron pełnoziarnisty z ciągnącym się żółtym serem i sosem pomidorowym;
wytrawne muffinki z serem feta;
minitarty ze śmiesznymi buziami zrobionymi z warzyw;
risotto pomidorowe ułożone w kształt sowy, z wielkimi oczami z pokrojonego w plastry
jajka na twardo.

Do picia najlepiej podać wodę, ale w ciekawy sposób, np. z dodatkiem plastrów świeżych
owoców (cytryn, pomarańczy czy mandarynek), świeżych liści melisy i mięty, w długich
szklankach (najlepiej plastikowych) ze słomką. Dobrze sprawdzają się też korzenne herbaty
z goździkami, cynamonem i świeżą pomarańczą. Taka herbata powinna mieć temperaturę
pokojową.
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Dzieci z alergią
Najpowszechniej występującą alergią lub nietolerancją pokarmową jest
reakcja na gluten i mleko. Dlatego też warto wiedzieć, na co wymienić produkty
spożywcze, aby dania były zarówno smaczne, jak i bezpieczne.
W przypadku mleka sprawa jest o tyle prosta, że należy je zamienić na tzw.
mleko roślinne, a więc sojowe, ryżowe, orkiszowe, migdałowe czy inne tego
typu. Masło śmiało można zamienić na olej kokosowy, miękkie margaryny
roślinne dobrej jakości lub oleje roślinne. Ten pierwszy – wbrew powszechnej
opinii – nie jest bardzo zdrowy, więc można go stosować okazjonalnie, lecz
nie w codziennym menu. Pamiętajmy, że czekolada mleczna, a także dania
z jej dodatkiem również zawierają białka mleka krowiego.
Diety bezglutenowe to diety, które wyłączają z jadłospisu zboża takie jak
pszenica, żyto, owies, orkisz i jęczmień. W przypadku dzieci z celiakią konieczne
jest bardzo restrykcyjne zwracanie uwagi nawet na zanieczyszczenia glutenem.
U dzieci z nietolerancją pokarmową należy unikać glutenu, ale jego śladowe
ilości z reguły nie są problemem.
Dlatego też – z uwagi na bezpieczeństwo – lepiej przygotować menu
bezglutenowe dla wszystkich dzieci, z wykorzystaniem takich produktów jak:
gryka (mąka gryczana), proso (kasza jaglana), kukurydza (mąka kukurydziana),
skrobia ziemniaczana, amarantus, komosa ryżowa, ryż. Na przykład równie
dobre ciasto kruche wychodzi zarówno z mąki gryczanej, jak i pszennej, do ciasta
drożdżowego czy biszkoptowego można wykorzystać mąkę kukurydzianą,
a krem zagęścić skrobią ziemniaczaną lub mąką kokosową.

Warto zorganizować poczęstunek w formie szwedzkiego stołu, aby dać dzieciom (oraz
dorosłym) szansę, by samodzielnie wybierali ulubione przekąski. Wtedy konieczne jest jednak
dokładne pokrojenie warzyw, owoców, posiekanie natki pietruszki tak, aby danie zachęcało
do jedzenia.
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Zabawy powiązane z jedzeniem
Oprócz standardowych zabaw karnawałowych można wprowadzić zabawy związane
z jedzeniem. Jedną z ciekawszych propozycji jest poszukiwanie zagubionego skarbu.
Wystarczy przygotować skrzynkę czy pudełko i włożyć do niego pokrojone w paski świeże
warzywa i owoce. Taką skrzynkę chowamy jako skarb w pokoju, gdzie odbywa się zabawa,
i sporządzamy mapę, jak trafić do zaginionego skarbu. Mapę przekazujemy dzieciom, które
bawią się w poszukiwaczy. Warto przygotować opowieść związaną ze zdrowiem. Można się
przy tym wykazać prawdziwą kreatywnością.
Jeśli przebieramy dziecko za jakieś zwierzę lub zwierzęcego bohatera literackiego, warto
przy tej okazji zwrócić uwagę na to, jakie pożywienie pasuje do danego zwierzęcia czy postaci;
np. królik je marchewkę, kot pije mleko, Kubuś Puchatek przepada za miodem. Aby koncepcja
zabawy była spójna, można zaproponować dziecku wspólne przygotowanie zdrowego dania
z wykorzystaniem ulubionych produktów danego zwierzaka.
Coraz częściej dzieci są przebierane za warzywa i owoce. Strój marchewki to ostatnio
prawdziwy hit. Przygotowanie pysznej surówki z marchewki stworzy idealną okazję, aby
promować zdrową żywność, a przy tym pożartować.
Można bawić się także w rozpoznawanie warzyw i owoców. Kto rozpozna ich najwięcej
– czy po smaku, czy wyglądzie – ten wygrywa. Inna zabawa polega na jedzeniu jabłka
zawieszonego na długim sznurku – bez użycia rąk.

Kulki dziecięcej mocy (wersja 1)
Składniki (ok. 15 sztuk):
- namoczone daktyle, pół szklanki
- płatki owsiane, 6 łyżek
- masło orzechowe, 1 łyżka
- siemię lniane, 2 łyżki
- zarodki pszenne, 2 łyżki.
Wszystkie składniki dokładnie zmiksować i z uzyskanej masy uformować kulki. Całość
lekko schłodzić.

Kulki dziecięcej mocy (wersja 2)
Składniki (ok. 15 sztuk):
- namoczone daktyle, pół szklanki
- płatki owsiane, 6 łyżek
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- gorzkie kakao, 2 łyżki
- wiórki kokosowe, 4 łyżki
- orzechy włoskie mielone, 2 łyżki.
Wszystkie składniki dokładnie zmiksować i z uzyskanej masy uformować kulki. Całość
lekko schłodzić.

Czekopraliny z kaszy jaglanej
Składniki (ok. 15 sztuk):
- kasza jaglana, pół szklanki
- namoczone daktyle, pół szklanki
- czekolada gorzka, 1 tabliczka
- wiórki kokosowe, 3–4 łyżki
- aromat rumowy i cynamon do smaku
- kakao do oprószenia pralin.
Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Kaszę przelać na gęstym sitku wrzątkiem,
a następnie ugotować w wodzie – w proporcjach 1:2 – do miękkości. Następnie do kaszy
dodać resztę składników, z rozpuszczoną czekoladą włącznie, i wymieszać. Masę zostawić
do schłodzenia i uformować z niej kulki.
Każdą z kulek obtoczyć w gorzkim kakao. Praliny nieco schłodzić przed podaniem.

Makaron z „oszukanym” sosem pomidorowym
Składniki (ok. 4 porcje):
- pomidory z puszki, krojone lub passata, 600 ml
- pół kalafiora
- cebula, 1 sztuka
- masło klarowane, 1 łyżka
- marchewka, 1 sztuka
- korzeń pietruszki, 1 sztuka
- mały seler, 1 sztuka
- sól, czarny pieprz, oregano do smaku.
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Masło klarowane rozpuścić w dużym garnku, dodać posiekaną cebulę i seler starty na
tarce z grubymi oczkami. Lekko podsmażyć. Następnie dodać starty korzeń pietruszki
i całość zalać pomidorami z puszki. W tym czasie ugotować kalafior. Gdy będzie miękki,
dodać do sosu i całość zmiksować na gładki krem. Podawać na pełnoziarnistym makaronie
typu spaghetti.

Chipsy z jarmużu
Składniki na całą blachę:
- jarmuż, 200 g
- oliwa z oliwek, 4 łyżki
- przyprawa do kebabu bez glutaminianu sodu, 2 łyżeczki.
Piekarnik nastawić na około 180˚C. Liście jarmużu poobrywać z łodyżki. Oliwę zmieszać
z przyprawą i nasmarować nią liście. Na blaszce do pieczenia rozsypać jarmuż tak, aby
pokrywał ją w miarę równomiernie. Blaszkę włożyć do nagrzanego piekarnika i piec przez
mniej więcej 10–15 minut, aby liście wyschły, ale się nie spaliły. Podawać na zimno.
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Sernik z dodatkiem musu z pieczonej dyni
Składniki na mały sernik:
- serek homogenizowany naturalny, 300 g
- mus z pieczonej dyni, 300 g
- skórka pomarańczowa, 1 łyżka
- skórka ze świeżej cytryny, 1 łyżka
- sok pomarańczowy, ½ szklanki
- skrobia ziemniaczana, 3–4 łyżki
- przyprawy korzenne, ½ łyżeczki
- ewentualnie odrobina cukru
- masa krówkowa, mała puszka.
Składniki na spód:
- płatki owsiane, 6 łyżek
- masło, 2 łyżki
- suszone jabłka, 6 łyżek
- mleko, 4 łyżki.
Najpierw przygotować spód ciasta, mieszając składniki suche z roztopionym masłem
i ciepłym mlekiem. Zostawić do nasiąknięcia. Mus z dyni, serek, sok, przyprawy zmiksować
dokładnie na jednolity krem. Następnie dodać skrobię i całość wymieszać łyżką. Namoczone
składniki wyłożyć na spód w wysmarowanej masłem tortownicy i docisnąć. Na wierzch wlać
masę serowo-dyniową i piec przez mniej więcej godzinę (piekarnik powinien być nagrzany
do temperatury 180˚C). Po tym czasie ciasto wystudzić. Na wierzchu zimnego sernika
rozprowadzić masę krówkową i całość schłodzić. Sernik smakuje najlepiej następnego dnia.
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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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