
PALEO
ŚWIĘTA

zbiór przepisów



Zupa grzybowa

Barszcz kiszony mojej mamy

Makrela pieczona w korzennych przyprawach

Śledzie smażone z koprem

Gravlax z halibuta

Kokosowa tarta z kapustą i grzybami

Serca jagnięce z kapustą i grzybami

Pierś kaczki w sosie z granatu

Pasztet z wątróbki z grzybami

Galaretka z żurawiny

Bezglutenowe pierniczki

Surowa kutia bez zbóż

Kasztanowy piernik bez zbóż

Drogi czytelniku!
Już teraz życzę Ci Wesołych Świąt 

mając nadzieję, że zbiór paleo 
potraw świątecznych inspirowanych 

przede wszystkim kuchnią polską 
pozwoli Ci z łatwością opracować  
i przygotować świąteczne menu. 

Kasia z Cook it Lean 

SPIS PRZEPISÓW

http://cookitlean.pl


Zupy



PRZYGOTOWANIE

Suszone grzyby moczymy w ciepłej wodzie ok. 5 minut.
Na maśle podsmażamy cebulę aż się zeszkli. Dodajemy 
odsączone z wody, posiekane grzyby i boczniaki. 
Dusimy wszystko do miękkości. 

Grzyby wrzucamy do garnka z podgrzanym już do-
mowym bulionem. Gotujemy ok 5 minut a następnie 
blendujemy na krem. Dodajemy mleko kokosowe, 
pieprz, sól i świeżo starty czosnek. 
Gotujemy ok 5 minut. 

Zupę grzybową odajemy z kleksem mleka kokosowego  
i posiekaną pietruszką. 

SKŁADNIKI

2 szklanki świeżych, 
posiekanych boczniaków

1 szklanka suszonych grzybów 
(borowiki, podgrzybki)

1 mała czerwona cebula

2 ząbki czosnku

4 szklanki domowego bulionu

3 łyżki mleka kokosowego

2 łyżki masła

pieprz, sól

Zupa grzybowa
Czas przygotowania: 20 minut      Porcje: 6



PRZYGOTOWANIE

Buraczki myjemy, odkrawamy korzonek i zgrubienie  
łodygi. Bulwę kroimy na kawałki lub plastry i wrzu- 
camy do naczynia do kiszenia (ceramiczny garnek, 
gliniany garnek lub duży słoik). Dodajemy ząbki 
czosnku obrane z łupiny i łodygę kopru.

Wodę do kiszenia zagotowujemy z solą i studzimy.  
Następnie zalewamy przygotowane wcześniej buraki 
i odstawiamy na kilka dni.

Barszcz jest gotowy, kiedy nabierze intensywnej bar-
wy buraczanej a smak zmieni się ze słonego w kwaśny. 
Podczas kiszenia warto od czasu do czasu pomieszać 
buraki. Na powierzchni może zebrać się piana, dobrze 
ją zgarnąć jeśli nie chcemy, żeby pojawiła się pleśń.

SKŁADNIKI

1 kg małych, podłużnych 
buraczków

6-8 ząbków czosnku

1 łodyga suszonego kopru

2 litry wody

2 łyżki soli himalajskiej

Barszcz kiszony mojej mamy
Czas przygotowania: kilka dni     Porcje: 10



Postne



PRZYGOTOWANIE

Ryby myjemy, nacieramy przygotowaną przyprawą 
i odstawiamy do lodówki na ok. 15 minut. 
Ryby kładziemy na blachę wyłożoną papierem do 
pieczenia, nacinamy skórę w kilku miejscach a do 
brzucha wkładamy plastry cytrusów.

Ryby na blasze wkładamy do piekarnika nagrzanego do 
200 ºC i pieczemy ok. 20 minut. Przed podaniem pole-
wamy oliwą z oliwek.

SKŁADNIKI

2 makrele patroszone

1 szczypta gałki muszkatołowej

1/2 łyżeczki cynamonu

1/4 łyżeczki imbiru

4 roztarte goździki

6-8 roztartych owoców 
czerwonego pieprzu

1/2 łyżeczki soli himalajskiej

2 plastry pomarańczy

4 plastry cytryny

1 łyżka oliwy z oliwek

Makrela pieczona 
w korzennych przyprawach

Czas przygotowania: 40 minut      Porcje: 2      Temperatura: 200 ºC



PRZYGOTOWANIE

Śledzie układamy w wybranym naczyniu warstwami. 
Każdą zalewamy octem. Wkładamy naczynie na
20 minut do lodówki.

Na patelni rozgrzewamy olej kokosowy. Śledzie w 
środku nacieramy solą i pieprzem, posypujemy obficie 
posiekanym koprem i pietruszką. Składamy filet po- 
dwójny lub dwa pojedyncze razem na kształt tuszki. 

Smażymy z każdej strony aż się zarumienią. 
Podajemy z cytryną. 

SKŁADNIKI

6 podwójnych filetów ze śledzia 
(z ogonkiem)

1/2 szklanki octu jabłkowego

1 pęczek świeżego kopru

1/2 pęczka świeżej pietruszki

1 łyżka oleju kokosowego

sól i pieprz

Śledzie smażone z koprem
Czas przygotowania: 30 minut      Porcje: 2-3



PRZYGOTOWANIE

Wszystkie składniki poza rybą i burakiem miksujemy 
na gładki sos. 

Rybę układamy w naczyniu wyłożonym z nadmiarem 
papierem do pieczenia i nacieramy marynatą. Bura-
ka kroimy w cienkie plastry i układamy starannie na 
rybie zakrywając ją całą. Zawijamy brzegi papieru tak, 
żeby zakryć rybę. Na wierzchu kładziemy cośpłaskiego 
i ciężkiego, żeby docisnąć halibuta i buraki. 
Odstawiamy do lodówki na minimum 24 godziny. 

Przed podaniem ściągamy plastry buraka, ścieramy 
pozostałą marynatę i kroimy rybę w cienkie plastry. 

SKŁADNIKI

2 średnie filety z halibuta 
ze skórą

3 łyżki musztardy dijon 
bez cukru

1 łyżka octu balsamicznego

2 łyżeczki ksylitolu

1 łyżka oliwy

1 pieczony burak

pieprz i sól

Gravlax z halibuta
Czas przygotowania: 24 godziny 15 minut      Porcje: 6



PRZYGOTOWANIE

Wszystkie składniki ciasta miksujemy na gładko. 
Gotowym ciastem wykładamy formę do tarty, spód  
nakłuwamy widelcem. Ciasto chowamy do lodówki na 
15 min a następnie wkładamy do piekarnika  
nagrzanego do 200 ºC i pieczemy ok 15 min  
(aż brzegi się przyrumienią).

Kapustę i grzyby siekamy na drobniejsze kawałki,  
cebulę kroimy w piórka. Na rozgrzanej patelni  
(np. na maśle) podsmażamy cebulę i starty czosnek. 
Kiedy cebula się zeszkli dodajemy kapustę i grzyby.  
Dodajemy sól i pieprz i dusimy kilka minut. Gotowe 
nadzienie wykładamy na upieczony spód i podajemy.

SKŁADNIKI

CIASTO
3/4 szklanki mąki kokosowej 

(drobno mielonej)

100 g masła lub schłodzonego 
oleju kokosowego

2 jajka     

2 szczypty gałki muszkatołowej

1/2 łyżeczki soli himalajskiej

1/2 łyżeczki kminku

NADZIENIE

1 szklanka kapusty kiszonej

3/4 szklanki namoczonych, 

suszonych grzybów

1 mała czerwona cebula

1 ząbek czosnku

Kokosowa tarta  
z kapustą i grzybami

Czas przygotowania: 40 minut      Porcje: 6      Temperatura: 200 ºC



Mięsne



PRZYGOTOWANIE

Serca oczyszczamy z nadmiaru tłuszczu i żył. 
Rozcinamy tak, by móc je potem zwinąć. Grzyby mo- 
czymy w ciepłej wodzie ok. 5 minut. Na połowie masła 
podsmażamy czosnek i cebulę. Dodajemy odsączone  
z wody, posiekane grzyby i posiekaną kapustę.  
Dusimy wszystko ok 5 minut. Solimy i pieprzymy. 

Nakładamy farsz do serc, zawijamy i spinamy wyka- 
łaczkami. Wkładamy do naczynia żaroodpornego, 
zalewamy domowym bulionem a na wierzch kładziemy 
masło. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180ºC 
na ok 1,5 godz. lub do miękkości. 

Po wyciągnięciu zlewamy sos z pieczenia na patelnię, 
dodajemy wino i redukujemy. Polewamy serca sosem 
przed podaniem.

SKŁADNIKI

4 serca jagnięce

1 szklanka kapusty kiszonej

1/2 szklanki suszonych 
grzybów

1 ząbek czosnku

1/2 czerwonej cebuli

1 łyżka masła klarowanego

sól, pieprz

1 szklanka domowego bulionu

1/4 szklanki czerwonego wina

Serca jagnięce  
z kapustą i grzybami

Czas przygotowania: 2 godziny      Porcje: 2      Temperatura: 180 ºC



PRZYGOTOWANIE

Przed przygotowaniem nacinamy warstwę tłuszczu 
w kilku miejscach. Następnie wkładamy piersi do 
plaskiego naczynia. Pieprzymy i zalewamy sokiem 
z jabłek i sokiem świeżo wyciśniętym z cytryny. 
Naczynie wstawiamy do lodówki na mim. 20 minut.

Rozgrzewamy patelnię grillową i nagrzewamy 
piekarnik do 200ºC. 

Piersi kaczki odsączamy z marynaty i kładziemy na  
patelni tłuszczem do dołu. Smażymy ok. 3 minut. 
Następnie obracay i smażymy jeszcze 2 minuty. Piersi 
wkładamy do naczynia żaroodpornego,  zalewamy 
marynatą tłuszczem do dołu i tak pieczemy w piekar- 
niku od 10 do 20 minut (w zależności od wielkości).

Sok z granatu wlewamy do garnuszka, dodajemy ksyli-
tol i rozpuszczamy go na małym ogniu. Dodajemy ocet 
balsamiczny i przyprawy, podkręcamy ogień i cały 
czas mieszając redukujemy. 

Po upieczeniu dajemy piersi odpocząć ok 2 minuty 
a następnie kroimy w plastry i przed podaniem 
polewamy sosem z granatu.
  

SKŁADNIKI

2 piersi kaczki

1/2 szklanki soku z jabłek

sok z 1/2 cytryny

pieprz

sok z 1 granatu 

2-3 łyżki ksylitolu

1 łyżka octu balsamicznego 

1/2 łyżeczki mielonych 
goździków

1/4 łyżeczki mielonego imbiru

Pierś kaczki w sosie z granatu
Czas przygotowania: 45 minut      Porcje: 2      Temperatura: 200 ºC



PRZYGOTOWANIE

Suszone grzyby zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy  
aż zmiękną. Na patelni rozpuszczamy masło, podsma- 
żamy cebulę pokrojoną w piórka i starty czosnek.
Dodajemy wątróbkę, oczyszczoną z błon i pokrojoną  
w kostkę i smażymy ok. 5 minut, co chwilę mieszając.

Dodajemy odsączone, pokrojone w paski suszone grzy-
by i boczniaki. Smażymy kolejne 5 minut. Następnie 
dodajemy mleko kokosowe i przyprawy i dusimy  
jeszcze kilka minut. 

Ściągamy wątróbkę z ognia, studzimy i blendujemy lub 
mielimy na gładką masę, którą wylewamy do keksówki 
wyłożonej papierem. Pasztet wstawiamy do lodówki na 
kilka godzin lub całą noc. 

SKŁADNIKI

700 g wątroby wołowej

1 duża czerwona cebula

3 ząbki czosnku

1 szklanka suszonych grzybów

1/2 szklanki boczniaków

2 łyżki masła

3 łyżki mleka kokosowego

2 łyżeczki majeranku

1/2 łyżeczki gałki 
muszkatołowej

sól, pieprz

Pasztet z wątróbki z grzybami
Czas przygotowania: 8 godzin 20 minut      Porcje: 20



Desery



PRZYGOTOWANIE

Żurawinę myjemy, przebieramy z zepsutych sztuk 
i wrzucamy do garnka. Dodajemy ksylitol i gotujemy na 
małym ogniu aż się rozgotują. Dodajemy soku z jabłek  
i przyprawy. Gotujemy jeszcze ok. 10 minut.

Powstałe powidła przecieramy przez sito. Jeśli po 
przetarciu są za gęste dodajemy wody lub więcej soku 
jabłkowego.

W 100 ml ciepłej wody dokładnie rozpuszczamy 
żelatynę (lub agar agar) i dodajemy do przecieru 
żurawinowego. Dokładnie mieszamy i odstawiamy do 
ostygnięcia.

Rozlewamy do naczyń i wkładamy do lodówki na kilka
godzin lub całą noc.

Galaretkę można podać z paleo bitą śmietaną.

SKŁADNIKI

700 g żurawiny

4 łyżki ksylitolu

1/2 szklanki wody

1 szklanka soku z jabłek 

1/2 łyżeczki mielonych 
goździków

1/2 łyżeczki mielonego
cynamonu

3 łyżeczki żelatyny 
lub agar agar

Galaretka z żurawiny
Czas przygotowania: min. 5 godzin      Porcje: 6



PRZYGOTOWANIE

Do dużego naczynia przesiewamy mąkę z sodą i solą.

W garnuszku rozpuszczamy masło i kiedy zacznie się 
pienić ściągamy z ognia i dodajemy przyprawy i ka-
kao. Następnie dodajemy ksylitol i karob. Dokładnie 
mieszamy (najlepiej spiralną trzepaczką) aż wszystkie 
składniki się połączą. Na koniec dodajemy jajko i żółt-
ko. Jeszcze raz dokładnie mieszamy. 

Wlewamy masę piernikową do naczynia z suchymi 
składnikami, dokładnie mieszamy i wyrabiamy ciasto. 
Ciasto powinno być dość twarde ale sprężyste. W razie 
potrzeby możemy dosypać mąki. Przykrywamy przez-
roczystą folią i wkładamy do lodówki na ok. godzinę.

Ciasto dzielimy na części by było nam wygodniej,  
rozwałkowujemy na oprószonej mąką stolnicy.  
Wycinamy ciastka foremkami, układamy je na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w piekar- 
niku nagrzanym do 180°C przez ok. 10 min lub do czasu 
kiedy krawędzie ciastek zaczną się rumienić.

SKŁADNIKI

200 - 250 g mąki kasztanowej 

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1/4 łyżeczki soli

80 g masła

1/2 łyżeczki mielonego imbiru

1/4 łyżeczki mielonego  
cynamonu

1/4 łyżeczki mielonych 
goździków

1/4 łyżeczki mielonego  
ziela angielskiego

1/8 łyżeczki mielonego pieprzu

1/8 łyżeczki roztartego  
kardamonu

1/8 łyżeczki startej gałki  
muszkatołowej

1  łyżeczka kakao

120 g ksylitolu

ok. 30 g melasy karobowej

1 jajko 

1 żółtko

Bezglutenowe pierniczki
Czas przygotowania: 1,5 godziny      Porcje: 50 ciasteczek      Temperatura: 180 ºC



PRZYGOTOWANIE

Minimum 24 godziny przed przygotowaniem zalewamy 
mak zimną wodą (dwa razy więcej wody niż maku) 
i odstawiamy.

Minimum 12 godzin przed przygotowaniem zalewamy 
orzechy włoskie i migdały. Odstawiamy. Nasiona chia 
wsypujemy do lekko podgrzanego mleka kokosowego, 
mieszamy i odstawiamy do lodówki aby powstał pud-
ding (przed dodaniem do kutii odlewamy ewentualny 
nadmiar mleka) .

Tuż przed przygotowaniem namaczamy suszone 
owoce. Mak odsączamy z wody, dodajemy łyżkę roz-
topionego masła i mielimy w maszynce (najlepiej 3-4 
krotnie). Orzechy włoskie i migdały siekamy a suszone 
owoce kroimy na drobne kawałki (jeśli rodzynki są 
małe możemy zostawić je w całości).

Mak, orzechy i owoce wkładamy do naczynia, dodaje-
my miód i ekstrakt z wanilii i dokładnie mieszamy. 

Na koniec dodajemy pudding chia i znów mieszamy.

SKŁADNIKI

100 g maku

1 łyżka masła

50 g nasion chia

200 ml mleka kokosowego

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

200 g suszonych śliwek

100 g rodzynek

kilka suszonych fig

60 g orzechów włoskich

30 g migdałów

1 łyżka miodu

Surowa kutia bez zbóż
Czas przygotowania: 24 godziny 15 minut      Porcje: 4



PRZYGOTOWANIE

Mieszamy wszystkie suche składniki (bez ksylitolu). 
Najlepiej przesiewać je razem, wtedy zmieszają się naj-
dokładniej. W osobnej misce rozcieramy olej kokosowy 
z ksylitolem. Następnie pojedynczo, ciągle rozcierając, 
dodajemy żółtka. Do tak powstałej masy stopniowo 
dodajemy połowę przesianej suchej mieszanki. 

Do białek dodajemy szczyptę soli, ubijamy na szty-
wną pianę i dodajemy do ciasta delikatnie mieszając. 
Następnie znów stopniowo, ciagle mieszając dodaje-
my resztę mieszanki suchych składników. Mieszamy 
wszystko do połączenia składników. Ciasto powinno 
mieć konsystencję gęstej masy.

Formę smarujemy olejem kokosowym. Wylewamy 
masę i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 
175°C na ok 40-45 minut. Stan ciasta sprawdzamy 
wykałaczką. Sucha oznacza gotowy wypiek. Ciasto 
odstawiamy do ostudzenia a najlepiej na całą noc. 

Aby przygotować lukier ubijamy lekko białko żółtka 
i cały czas ubijając stopniowo dodajemy przetarty na 
drobno ksylitol. Lukier powinien być biały i powoli 
spływać z łyżeczki. Aby rozrzedzić dodajemy wodę.

Ostudzony piernik przekrawamy na dwie lub trzy 
warstwy, dwie spodnie smarujemy powidłami. 
Składamy ciasto w całość i rozprowadzamy lukier na 
wierzchu. Możemy ozdobić jagodami goi lub innymi 
drobnymi owocami suszonymi. 

SKŁADNIKI

CIASTO

260 g mąki kasztanowej

160 g ksylitolu

6 jaj

25 g przyprawy korzennej

20 g kakao

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

80 g oleju kokosowego w stanie 
stałym

1 łyżka octu jabłkowego

szczypta soli

LUKIER

1 białko jaja

80 g ksylitolu

woda do rozrzedzenia

Kasztanowy piernik bez zbóż
Czas przygotowania:  1,5 godziny      Porcje: 10      Temperatura: 175 ºC



Wszystkie zdjęcia i teksty są własnością autorki. 
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie 

bez wiedzy i zgody autorki jest zabronione.

http://cookitlean.pl

