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CZY SŁODYCZE MOGĄ BYĆ FIT?

Słodycze są niezdrowe, to popularne przekonanie. Wiele osób zaczynając swoją przygodę ze 
zdrowym odżywianiem w pierwszej kolejności rezygnuje właśnie ze słodyczy. Jednak po jakimś 
czasie pojawia się tęsknota za ulubionymi słodkimi przyjemnościami…

Zdrowe odżywianie i jedzenie słodyczy wcale się nie wykluczają. Możesz zdrowo się odżywiać
i nie rezygnować ze słodkich przyjemności. Tak, słodycze mogą być fit i mogą być częścią 
zdrowej diety.

Tradycyjne słodkości zawierają sporo kalorii i nie sycą na długo. Żeby zrobić z nich wersję fit
obniżamy ich kaloryczność i sprawiamy, żeby były bardziej sycące. Jak to robimy?

Kaloryczność deseru można obniżyć np. zamieniając cukier na erytrol, ksylitol lub słodzik albo 
zmniejszając ilość tłuszczu wykorzystywaną do jego przygotowania.

Deser będzie bardziej sycący gdy zwiększymy w nim ilość białka, np. dodając odżywkę białkową 
albo zamieniając bitą śmietanę na wysokobiałkowy jogurt. Możemy też zwiększyć ilość
błonnika, np. zamieniając częściowo zwykłą, białą mąkę pszenną na pełnoziarnistą.

Pamiętaj jednak, że fit desery zwykle nie mają dużo mniej kalorii niż te zwykłe, dlatego nie 
można ich jeść w nieograniczonych ilościach.
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WEGAŃSKIE CRÈME BRULEE

Ilość porcji: 4
Czas

przygotowania: 
10 min + 1 h

Wartość odżywcza
porcji:

175 kcal
12g T
10g W
10g B

• 1 laska wanilii
• 200ml mleczka kokosowego
• 400ml mleka migdałowego 

lub sojowego
• 1 i ½ miarki wegańskiej 

odżywki białkowej
• 2 łyżki erytrolu lub ksylitolu
• 2 łyżki brązowego cukru
• 2 i ½ łyżeczki agaru

Przekrój wzdłuż laskę wanilii i wydrąż z niej nasionka.

W niedużym garnku podgrzej mleczko kokosowe i mleko 
migdałowe lub sojowe. Dodaj erytrol lub ksylitol, laskę 
wanilii i wydrążone z niej nasionka oraz agar. Doprowadź do 
wrzenia często mieszając. Następnie zdejmij z ognia i 
wystudź do temperatury pokojowej.

Wyjmij laskę wanilii, dodaj odżywkę białkową i dokładnie 
wymieszaj. Przełóż do 4 niedużych naczyń i wstaw do 
lodówki na minimum godzinę.

Prawie gotowe desery posyp brązowym cukrem i 
skarmelizuj go za pomocą palnika.
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CHLEBEK DYNIOWY

• 600g dyni
• 3 jajka
• 200g pełnoziarnistej mąki

pszennej
• 2 łyżki (50g) miodu
• 2 łyżeczki proszku do

pieczenia
• 1 łyżeczka cynamonu
• Szczypta kardamonu

Piekarnik rozgrzej do 180°C.

Dynię pokrój na duże kawałki i piecz przez 30 minut. Gdy 
ostygnie obierz ją ze skórki i zmiksuj na gładkie puree.

Do dyniowego purre dodaj jajka, przyprawy oraz mąkę
wymieszaną z proszkiem do pieczenia i dokładnie
wymieszaj.

Ciasto przelej do foremki (np. keksówki) wyłożonej papierem 
do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz przez około 45 
minut.

Ilość porcji: 5
Czas

przygotowania: 
15 min + 75 min

Wartość odżywcza
porcji:

248 kcal
5g T

43g W
10g B
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WEGAŃSKIE CIASTO CYTRYNOWE

• 1 szklanka (240ml) mleka 
migdałowego lub 
sojowego

• 80ml oleju rzepakowego
• 120g erytrolu lub ksylitolu
• 2 łyżki soku z cytryny
• Skórka z 3-4 cytryn
• 80g wiórek kokosowych
• 1 szklanka (120g) białej 

mąki pszennej
• ¾ szklanki (90g) 

pełnoziarnistej mąki 
pszennej

• 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia

• ¾ łyżeczki sody 
oczyszczonej

Piekarnik rozgrzej do 180°C.

Foremkę (np. keksówkę) wyłóż papierem do pieczenia. 

Olej dokładnie wymieszaj z erytrolem lub ksylitolem. Dodaj 
mleko migdałowe lub sojowe, sok i skórkę z cytryny oraz 
wiórki kokosowe.

W osobnej misce wymieszaj mąkę z sodą i proszkiem do 
pieczenia. Następnie dodaj je do wymieszanych mokrych 
składników i szybko wymieszaj. Przełóż do przygotowanej 
foremki i wstaw do piekarnika.

Ciasto piecz przez około 45 minut. Przed podaniem dobrze 
wystudź.

Ilość porcji: 8
Czas

przygotowania: 
75 min

Wartość odżywcza
porcji:

247 kcal
17g T
18g W
4g B
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BROWNIE Z FASOLI

• 5 bananów
• 3 jajka
• 1 puszka czerwonej fasoli 

(240g po odsączeniu)
• 2 łyżki (30g) mąki 

kokosowej
• ½ tabliczki gorzkiej 

czekolady (70-80% kakao)
• 3 łyżki kakao
• 1 łyżeczka proszku do

pieczenia
• ½ łyżeczki cynamonu

Piekarnik rozgrzej do 180°C.

Białka oddziel od żółtek i ubij na sztywną pianę.

Banany, odsączoną z zalewy i przepłukaną fasolę, zółtka i 
rozpuszczoną czekoladę zmiksuj na gładką masę.

W osobnej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, 
kakao i cynamon. Połącz wymieszane suche składniki ze 
zmiksowanymi mokrymi składnikami i dokładnie wymieszaj. 
Następnie dodaj ubite białka i delikatnie połącz z 
pozostałymi składnikami.

Ciasto przelej do foremki (np. keksówki) wyłożonej papierem 
do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz przez około 45 
minut.

Ilość porcji: 8
Czas

przygotowania: 
15 min + 45 min

Wartość odżywcza
porcji:

329 kcal
6g T

28g W
13g B
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OWSIANE MUFFINY Z MASŁEM ORZECHOWYM

• 1 i ½ szklanki (140g) 
płatków owsianych

• 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia

• 2 łyżki (50g) miodu
• 1 jajko
• 1 szklanka (240ml) mleka 

migdałowego lub 
sojowego

• 120g masła orzechowego
• 8 łyżeczek (120g) dżemu

malinowego lub
truskawkowego

Piekarnik rozgrzej do 180°C. Umieść 8 papilotek w foremce
do muffinek.

W dużej misce wymieszaj wszystkie składniki oprócz dżemu. 
Gotową masę przełóż do naszykowanych papilotek i wstaw 
do piekarnika.

Piecz przez 20-25 minut. Przed podaniem wystudź i udekoruj 
każdą muffinkę łyżeczką dżemu.

Ilość porcji: 8
Czas

przygotowania: 
35 min

Wartość odżywcza
porcji:

209 kcal
10g T
26g W
7g B
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JAGLANE RAFAELLO

• 100g kaszy jaglanej
• 2 miarki odżywki 

białkowej
• 2 łyżki (30g) mąki

kokosowej
• 6 łyżek wiórek 

kokosowych
• 3 łyżki (45g) migdałów
• 80 ml mleczka 

kokosowego

Kasze jaglaną dokładnie przepłucz na sitku ciepłą wodą.

Przepłukaną kaszę włóż do rondelka, dodaj 350ml ciepłej
wody i gotuj na małym ogniu, pod przykryciem przez około 
15 minut. W tym czasie kasza powinna wchłonąć cały płyn. 
W razie potrzeby możesz dolać nieco więcej wody.

Kaszę lekko przestudź, dodaj mleczko kokosowe, odżywkę 
białkową i zmiksuj na gładką masę. Następnie dodaj mąkę, 
3 łyżki wiórek kokosowych i dokładnie wymieszaj.

Przygotowaną masę podziel na 12 częście. Z każdej uformuj 
kulkę wkładjąc w środek migdał. Każdą kulkę obtocz w 
pozostałych wiórkach kokosowych.

Gotowe kulki ułóz na talerzu i włóz na minimum 3 godziny 
do lodówki.

Ilość porcji: 4
Czas

przygotowania: 
30 min + 3 h

Wartość odżywcza
porcji:

351 kcal
18g T
28g W
20g B
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GRILLOWANE GRUSZKI Z NUTĄ CYTRYNY

• 4 gruszki
• skórka z 1 cytryny
• ½ łyżeczki kardamonu
• 1 łyżka miodu
• 1 duże opakowanie (250g) 

jogurtu naturalnego
• 2 łyżki (30g) orzechów 

pecan
• 8 ciasteczek biscoff lub 

herbatników 

Rozgrzej grilla lub patelnię grillową.

Gruszki poprzekrawaj na połówki i wydrąż z nich gniazda 
nasiennie. 

Wymieszaj jogurt ze skórką z cytryny, miodem i 
kardamonem. Posiekaj orzechy a ciasteczka pokrusz. 

Gruszki grilluj przez około 5 minut.

Ułóż grillowane gruszki na talerzach, udekoruj jogurtem, 
posyp posiekanymi orzechami i pokruszonymi ciasteczkami.

Ilość porcji: 4
Czas

przygotowania: 
15 min

Wartość odżywcza
porcji:

227 kcal
9g T

33g W
5g B
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LEKKI SERNIK Z RICOTTY

• 5 łyżek (100g) jogurtu 
naturalnego

• 500g sera ricotta
• 3 miarki odżywki 

białkowej
• 2 łyżki (30g) migdałów
• 2 łyżki (30g) masła

orzechowego
• 8-10 herbatników
• 1 łyżka żelatyny
• 50ml wody
• ulubione owoce, np. 

truskawki, maliny, borówki 
albo kiwi

Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie.

Migdały drobno posiekaj (warto to zrobić mikserem), 
herbatniki pokrusz i wymieszaj z masłem orzechowym. 
Przełóż do niedużej foremki (np. okrągłej o średnicy 18cm), 
równomiernie rozłóż i ugnieć, żeby powstał spód sernika.

Jogurt, ricottę i odżywkę białkową zmiksuj na gładką masę. 
Dodaj przestudzoną żelatynę i dokładnie wymieszaj. Wylej 
masę serową na przygotowany spód i wstaw do lodówki na 
minimum 6 godzin.

Tuż przed podaniem udekoruj sernik ulubionymi owocami. 

Ilość porcji: 4
Czas

przygotowania: 
30 min + 6 h

Wartość odżywcza
porcji:

310 kcal
17g T
13g W
27g B
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CZEKOLADOWY BUDYŃ JAGLANY

• 100g kaszy jaglanej
• 2 szklanki (480ml) 

mleka 
migdałowego, 
sojowego lub 
krowiego

• 1 łyżka kakao
• ½ tabliczki (50g)

gorzkiej czekolady 
(70-80% kakao)

• 2 łyżki erytrolu
• 1 miarka odżywki

białkowej
• ulubione owoce, np. 

truskawki, maliny, 
borówki albo kiwi

Kasze jaglaną dokładnie przepłucz na sitku ciepłą wodą.

Przepłukaną kaszę włóż do rondelka, zalej mlekiem i gotuj 
na małym ogniu, pod przykryciem przez około 15 minut. W 
tym czasie kasza powinna wchłonąć cały płyn.

Do ugotowanej kaszy dodaj kakao, erytrol i połamaną 
czekoladę. Mieszaj aż czekolada się rozpuści.

Za pomocą blendera zmiksuj wszystko na gładką masę, 
pod koniec blendowania dodaj odżywkę białkową. Jeśli 
budyń będzie za gęsty dodaj odrobinę mleka.

Budyń podawaj jeszcze ciepły z ulubionymi owocami..

Ilość porcji: 3
Czas

przygotowania: 
20 min

Wartość odżywcza
porcji:

337 kcal
10g T
41g W
19g B



SKŁADNIKI PRZYGOTOWANIE

OWOCE LEŚNE POD OWSIANĄ KRUSZONKĄ

• po 150g mrożonych 
malin, jagód, 
truskawek i wiśni

• 6 łyżek (60g) 
erytrolu

• 100g 
błyskawicznych 
płatków owsianych

• 25g masła
• 1 łyżka soku z 

cytryny

Piekarnik rozgrzej do 200°C.

Rozmrożone owoce wymieszaj z erytrolem i włóż do
żaroodpornego naczynia.

Płatki owsiane wymieszaj z masłem (w wersji wegańskiej 
możesz zastąpić je olejem kokosowym) i sokiem z cytryny. 
Powstałą w ten sposób kruszonkę ułóż na owocach.

Wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz przez około 20-25 
minut. Podawaj na ciepło.

Ilość porcji: 4
Czas

przygotowania: 
35 min

Wartość odżywcza
porcji:

207 kcal
8g T

33g W
4g B


