
Gotuj zdrowo, 
odlotowo, tylko u 
nas daję słowo !



Tradycyjne wigilijne potrawy są jak nić łącząca 
pokolenia. Dlatego z wielką przyjemnością 
przygotowaliśmy dla Was 12 tradycyjnych, wigilijnych 
potraw. Tworząc je myśleliśmy o swojej babci, mamie o 
naszych rodzicach Wigiliach- radosnych, pełnych 
bliskości i przysmaków, na które czekało się cały rok. 
Z całego serca życzymy Wam właśnie takiej Wigilii i 
Świąt Bożego Narodzenia

Klasa II TGa



Wigilijna kolacja zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli 
jednak brakuje Ci pomysłu, co podać podczas 
wieczerzy, albo nie wiesz, jak przyrządzić daną 
potrawę, sprawdź nasze przepisy na potrawy 
wigilijne! 



Święta Bożego Narodzenia to 
wyczekiwany czas przez nas 
wszystkich. Chcemy aby wszystko 
było idealne. Robimy ozdoby 
świąteczne, pieczemy pierniczki, 
dekorujemy wszystko co się da no i 
gotujemy.  Jednak największy 
problem sprawia nam przygotowanie 
świątecznych potraw. My jesteśmy 
od tego aby wam pomóc. Z naszymi 
przepisami i radami wasze święta 
będę wspaniałe. 



Kapusta wigilijna 
Składniki:
500 g surowej kiszonej kapusty
200 g słodkiej kapusty
2 średnie cebule (pokrojone w drobną kostkę)
200 g selera korzeniowego( umytego, obranego , pokrojonego w kostkę 1 x 1cm
Ok.. 30 g miodu
Sól
Biały pieprz 
Ok.. 50 g masła
100g suszonych grzybów
4 ziarna ziela angielskiego 
4 liście laurowe
1 ząbek czosnku (drobno posiekany
ok. 2 dużych łyżek suszonego majeranku
Olej rzepakowy

Przygotowanie:
słodka kapustę kroimy w cienkie paski. Surową delikatnie odciśniętą z soku kiszoną kapustę, )jeśli jest zbyt kwaśne wcześniej możemy ją 
wypłukać) przykładamy do garnka z wrzącą woda ( nie siekamy kiszonej kapusty) i gotujemy pod przykryciem przez mniej więcej 8 min. Do 
czystego garnka wlewamy odrobinę oleju rzepakowego, dodajemy ok. 25 g masła i ok. 30 g miodu. Mieszamy . Gdy masło i miód się rozpuszczą 
dodajemy połowę wcześniej pokrojonej cebuli i pokrojony seler. Często mieszamy. Całość dusimy ok. 7 min, Aż seler zrobi się miękki następnie 
zestawimy z ognia. Obgotowaną kiszoną kapustę odcedzamy. Po wstępnym obsmażeniu selera i cebuli dodajemy ok. 50ml wody. Następnie 
dodajemy 2 ziarnka ziela angielskiego, liść laurowy i szczyptę majeranku. Obgotowaną kapustę można przestudzić. Kapustę kroimy na mniejsze 
kawałki. Namoczone i obgotowane grzyby kroimy w cienkie paski. Do czystego garnka wlewamy olej rzepakowy dodajemy niewielką ilość masła 
(ok. 25 g). Gdy masło się rozpuści dodajemy drugą połowę pokrojonej cebuli i posiekany ząbek czosnku. Smażymy do zeszklenia. Do garnka 
dodajemy słodką kapustę i niewielką ilość wody (ok. 50 ml)
garnek przykrywamy i dusimy cebulę z kapustą przez 2 min. Mieszamy . Gdy woda odparuje z kapusty, dodajemy grzyby pokrojone w cienkie 
paski całość podduszamy i doprawiamy 1 łyżka suszonego majeranku, solą i białym pieprzem. Następnie dodajemy obgotowaną kapustę kiszoną, 
3 liście laurowe i ziarna ziela angielskiego. Mieszamy. Następ0nie do kapusty dodajemy niewielką ilość wywaru, który został nam po ugotowaniu 
grzybów. Podlaną wywarem kapustę dusimy na wolnym ogniu przez mniej więcej 20min (kapusta musi dusić się w sosie, nie może być sucha). Po 
15 min całość możemy doprawić solą ( wg uznania). Przed samym wyłożeniem potrawy seler i cebulę mieszamy z kapustą (trochę selera z garnka 
odkładamy do dekoracji). Wykładamy kapustę z grzybami i selerem na półmisek. Całość dekorujemy kawałkami selera. 



Barszcz czerwony z uszkami
Listę otwiera jedna z tradycyjnych zup 

wigilijnych - barszcz czerwony z uszkami. 
Potrawa ta pięknie prezentuje się na stole, 

podczas wieczerzy. 
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Przepis na barszcz czerwony z uszkami 

nadziewanymi suszonymi grzybami
Składniki:
• Ok. 2kg buraków ,obranych i pokrojonych w plastry

• ½ kg umytych jabłek ,pozbawionych gniazd nasiennych, pokrojonych na mniejsze części

• 200 g marchwi, obranej, pokrojonej na grube słupki

• 4 duże ząbki czosnku ,pokrojone w plastry

• ok. 10 g majeranku

• 4 liście laurowe 4 ziarna ziela angielskiego 

• Kilka ziaren pieprzu

• 100 g suszonych, lekko podwędzonych śliwek

• 50 ml octu balsamicznego 

• 4 l wody

• 500 g mąki

• 120 g suszonych podgrzybków, namoczonych, ugotowanych i zmielonych

• 2 średnie cebule pokrojone w drobna kosteczkę

• Sól

• Biały pieprz

• Olej rzepakowy



Sposób przygotowania:
Do garnka wlewamy 4 litry zimnej wody, wrzucamy 4 liście laurowe, ziarna pieprzu ,ziela 
angielskiego i śliwki, pokrojone jabłka, marchew, buraki i pokrojony czosnek. Całość 
doprawiamy majerankiem(ok. 5g). Dolewamy ocet balsamiczny. Zagotowujemy. Tuż po 
zagotowaniu zdejmujemy z ognia. Przykrywamy lnianą ściereczką i odstawiamy na 1 
dzień. Przed podaniem barszcz odcedzamy, doprawiamy niewielką ilością octu 
balsamicznego, białym pieprzem i solą. Zagotowujemy. Do miski wsypujemy mąkę, 
dodajemy sól i ciepłą wodę( ok. 100-150 ml). Za pomocą łyżki zarabiamy ciasto. 
Posypujemy blat niewielką ilością mąki pszennej i dokładnie wyrabiamy ciasto. Dodajemy 
niewielką ilość oleju rzepakowego i ponownie wyrabiamy ciasto. Tak przygotowane ciasto 
wkładamy do miski, przykrywamy lnianą ściereczką. Odstawiamy na 15 minut do lodówki. 
Na rozgrzanej patelni szklimy pokrojone cebule. Dodajemy szczyptę majeranku, mielony 
biały pieprz, sól, mieszamy, całość podlewamy jeszcze niewielką ilością pleju rzepakowego 
i dodajemy wcześniej ugotowane i zmielone podgrzybki. Całość podduszamy, cały czas 
mieszając. Farsz ostudzamy. Wyrośnięte ciasto jeszcze przez chwilę wyrabiamy( powinno 
być gładkie i jednolite) i dzielimy je na 3 równe części. Następnie ciasto rozwałkowujemy 
na blacie posypanym mąką( ciasto powinno mieć ok. 2mm grubości) i odcinamy brzegi, 
nadając ciastu prostokątny kształt. Odwracamy ciasto na drugą stronę. Wierzch ciasta 
smarujemy wodą za pomocą pędzelka. Małą łyżeczką układamy w rządek kulki z farszu 
(oddalone od siebie o 4-5 cm). Składamy ciasto, starając się zawijać je bardzo 
równomiernie, przyciskamy dokładnie przy farszu. Kieliszkiem do wina wycinamy koła z 
zalepionym farszem, następnie skręcamy brzegi, mocno zaciskamy, zostawiając palec w 
środku. W ten sam sposób formujemy pozostałe uszka. Uszka trochę podsuszamy przed 
ugotowaniem , następnie wrzucamy je do garnka z gotującą się, osoloną wodą. Gotujemy 
przez 3 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię, następnie za pomocą łyżki 
cedzakowej przekładamy uszka do naczynia z zimną wodą( hartujemy przez mniej więcej 
2 minuty), wyjmujemy z zimnej wody na talerze. Podajemy z wcześniej przygotowanym 
barszczem. 



Wszyscy zapewne wiedzą, że 
kolacja wigilijna nie była by tą 

samąbez pysznego karpia



Karp smażony z ziemniakami

i olejem lnianym 
Składniki:                                  
2 sztuki karpia
2 sztuki jaj
3 szklanki bułki tartej
masło do smażenia
sól do smaku 
1 kg ziemniaków
olej lniany (wg uznania)
1 cebula
Przygotowanie:
Ziemniaki ugotować . Rybę patroszymy, dokładnie oczyszczamy i płuczemy. Karpia 
kroimy na porcje (na dzwonka lub płaty). Na talerz wybijamy jajka. Rozmącamy i 
lekko solimy. Na drugi talerz wysypujemy bułkę tartą. Kawałki karpia zanurzamy w 
jajku i obtaczamy w bułce tartej. Przygotowaną rybę układamy na patelni z 
rozpuszczonym masłem. Smażymy na niewielkim ogniu, na rumiano z obu stron. 
Olej rozgrzać na patelni i usmażyć na niej pokrojoną w kostkę cebule. Ugotowane 
ziemniaki polać olejem lnianym z cebulką. 



Pierogi z kapustą i grzybami 

A czymże byłaby wigilia bez pysznych pierogów z kapustą 
i grzybami. Chociaż każdy z nas ma smaki, których nigdy 

nie zapomina i kocha całe życie.
• Składniki na farsz:
• kapusta kiszona 1 kg 
• grzyby suszone 200 g 
• olej lniany 100 ml
• Składniki na ciasto: 
• mąka pszenna 1 kg 
• ciepła woda 0,5 litra
• cebula 3 sztuki 
• masło 1/2 kostki 
• sól



Przygotowanie:
Kapustę odsączyć, pokroić i ugotować w niewielkiej 
ilości wody. Uprzednio namoczone grzyby ugotować, 
drobno pokroić i wraz z wywarem dodać do gotującej 
się kapusty, chwilę razem gotować i odstawić do 
wystygnięcia. Pokrojoną w kostkę cebulę usmażyć na 
maśle i połączyć z kapustą i grzybami. Doprawić solą i 
pieprzem i olejem lnianym. Przesianą i posoloną 
mąkę połączyć z wodą i zagnieść ciasto. Na 
rozwałkowane ciasto układamy kulki farszu, szklanką 
wycinamy pierogi, sklejamy je i gotujemy we 
wrzątku. Ugotowane pierogi polewamy pokrojoną w 
kostkę i usmażoną na oleju cebulą.



Śledź
Drugim popularnym gatunkiem i często spotykanym 

na wigilijnym stole jest śledź, które są symbolem postu 
i wyczekiwania. Zwykle podaje się je tradycyjnie w 

śmietanie czy oleju. 
Składniki na śledzia w oleju: 
wymoczone filety śledziowe

cebula
oliwa
pieprz

Przygotowanie
Śledzie pokroić na kawałki, polać 
oliwą i posypać cebulą. Odstawić 

na dobę do lodówki.



Kompot z suszu

Składniki:
500 g suszu owocowego

Kilka śliwek wędzonych ok 8
1 cytryna

1 pomarańcza
3 łyżki miodu

3 l wody
Przygotowanie:

Do zimnej wody dodać susz, śliwki wędzone i powoli doprowadzić do wrzenia. 
Zostawić pod przykryciem do ostudzenia (w tym czasie owoce oddadzą 

smak kompotowi). Wycisnąć sok z pomarańczy i cytryny, dodać do 
kompotu, doprawić miodem wedle uznania. Jeżeli lubimy cynamon 

dodajmy go szczyptę do kompotu. Owoce możemy odcedzić lub podać w 
dzbanku wraz z kompotem. Proponujemy do dzbanka z kompotem włożyć 
kilka grubych plastrów pomarańczy ( wcześniej umytej i sparzonej) i mocno 

schłodzić w lodówce przed podaniem. 



Kutia
Składniki :

• 100g suchego maku

• 200 g suchej pszenicy

• Ok. 150g miodu 

• 100 g orzechów włoskich (drobno posiekanych)

• 100 g rodzynek 

• 1 pomarańcza

• 100 ml olejku rumowego

• 150 ml mleka 

• Laska wanilii 

Przygotowanie:

Mak parzymy we wrzątku następnie trzykrotnie mielemy. Na rozgrzaną patelnię wylewamy olejek rumowy, dodajemy 
rodzynki. Rodzynki zagotowujemy, odstawiamy. Laskę wanilii przekrajamy na pół, następnie w poprzek i za pomocą noża 

wybieramy ziarenka. Do rozgrzanego garnka wlewamy niewielką ilość wody (aby zapobiec przypaleniu się mleka), 150 
ml mleka, miód, dodajemy ziarenka z laski wanilii. Często mieszamy i czekamy aż mleko się zagotuje. Do dużej miski 

przekładamy pszenicę i sparzony i zmielony mak. Czekając aż mleko w garnku się zagotuje, dodajemy posiekane orzechy, 
niewielką porcję zmielonego maku. Pomarańczę parzymy, następnie ścieramy jej skórkę do garnka z mlekiem. Wszystko 
zagotowujemy . Do pszenicy i maku dodajemy namoczone rodzynki z olejkiem rumowym doprawiamy sokiem z połówki 
pomarańczy i całość zalewamy mlekiem z miodem. Całość dokładnie mieszamy. Na koniec doprawiamy sokiem z drugiej 

połówki pomarańczy. Dekorujemy orzechami i miąższem z pomarańczy.



Przygotowali:

Kinga Jenoch

Sylwia Grądek

Małgorzata Hawryluk

Dawid Ostrowski

Kacper Telechowski

Artur Buraczewski

Bartosz Rozenek


