
Kreatywne PrzePisy
Dodatek do e-booka „40 dni po porodzie”

Volha Kusmierska,



Kreatywne przepisy

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

Nie musisz się martwić, że któregoś ze składników nie masz w domu
– w takiej sytuacji po prostu użyj składnika alternatywnego
lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, że korzystając z tych przepisów, odnajdziesz na nowo wenę do twórczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomocą 
kreatywnych przepisów – powstaną wyjątkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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Pożywne koktajle na drugie śniadanie i kolację

Baza (wybierz 1-2 opcje):  ugotowana kasza jaglana, surowe 
płatki owsiane, namoczone migdały bez skórki, namoczone ziarna 
słonecznika, namoczone wiórki kokosowe, mleko roślinne czy dobre 
zwierzęce.

Owoce/warzywa (1-2 opcje): surowy banan, awokado, mango, 
ananas, maliny, truskawki i inne sezonowe jagódki, pieczone jabłko, 
dynia. 

Dodatkowy płyn: płyn powstały po ugotowaniu ziaren lnu (taki 
kisiel), woda, mleko, sok.

Dodatki (1-4 opcje): listki melisy czy mięty, kakao, karob, nasiona 
chia, cukier kokosowy, syrop daktylowy, zmielony młody jęczmień, 
spirulina, gryka (zielona, sproszkowana), kurkuma, imbir, cynamon, 
kardamon, namoczone daktyle, wanilia, olej kokosowy, odrobinka 
soli.

Sposób przygotowania: zmiksować wybrane składniki blenderem z ilością 
płynu odpowiednią do wybranej konsystencji.

Przykłady: 
kasza jaglana +migdały +banan +cynamon +kardamon +olej kokosowy.
mleko kokosowe +wiórki kokosowe +truskawki +daktyle +wanilia.

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie Kreatywne przepisy
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Kasza na słono 

Warto ugotować więcej niż jedną porcję kaszy, by móc w każdej chwili na szybko 
przyrządzić ją w wersji na słono czy na słodko.

Ugotowana kasza (1-2 opcje): jaglana, gryczana, komosa ryżowa, 
ryż biały, brązowy, czarny.

Warzywa (2-4 opcje):  cebula, czosnek, marchewka, groszek, 
kukurydza, szpinak, suszony pomidor, cukinia, ewentualnie 
zamrożony mix warzywny.

Przyprawy: pieprz ziołowy, domowa wegeta, curry, garam masala, 
czosnek staropolski, suszone zioła, zioła prowansalskie, słodka 
papryka.

Dodatki (1-4 opcje): oliwa, sos sojowy, ser feta, kozi ser, płatki 
drożdżowe, prażone ziarna, kiełki, prażony sezam, szczypiorek.

Sposób przygotowania: pokrojone czosnek i cebulę podsmażyć na oliwie, 
dodać sól i wybrane przyprawy. Następnie dodać pokrojone wybrane warzywa, 
wymieszać i dusić pod przykryciem. Do gotowych warzyw dodać ugotowaną 
kaszę, wymieszać, doprawić do smaku.

Przykład: kasza jaglana z cebulą i groszkiem, podana z prażonymi ziarnami 
słonecznika i z sosem sojowym. 

Kreatywne przepisy
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Kasza na słodko

Baza (1-2 opcje): Ugotowana kasza jaglana, ryż biały. Płatki 
owsiane i kaszę kukurydzianą gotować razem ze słodkimi dodatkami 
z przepisu, z dodatkiem dobrego oleju czy masła, cały czas mieszając.

Owoce (wybierz 1-2 opcje): jabłka, gruszki, brzoskwinie, banan, 
dynia, marchewka starta na tarce, suszone owoce (daktyle, morele, 
rodzynki, żurawina).

Dodatki (wybierz 1-4 opcje): zmielone ziarna i orzechy, skórka
z cytryny, wiórki kokosowe, olej kokosowy/masło klarowane, masło 
min. 80% tłuszczu, dobre oleje, mleko roślinne/ zwierzęce (tylko ze 
sprawdzonego źródła).

Przyprawy (1-2 opcje): wanilia, imbir, cynamon, kardamon, 
kurkuma, karob, kakao.

Sposób przygotowania: wybrane składniki wymieszać w garnku i gotować 10-
15 min (do ugotowania wszystkich składników). Gotową kaszę można podać
z dodatkową porcją mleka, posypaną ziarenkami granatu czy 
innymi pokrojonymi owocami. Można też osobno przygotować 
w garnku mus owocowy z dodatkami i podać z nim ciepłą kaszę.

Przykład: 
Owsianka: Płatki owsiane zalać gorącą wodą, dodać łyżkę oleju kokosowego, 
jabłko i marchewkę  startą na tarce + parę pokrojonych daktyli + szczyptę 
kardamonu + skórkę z cytryny. Dokładnie wymieszać i gotować na małym 
ogniu 10 min, często mieszając.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Szybka zapiekanka z twarogu (tłustego)

Przepis podstawowy:
500 g twarogu
1 jajko
½ szklanki śmietany czy kefiru
50 g miękkiego masła 
3 łyżki kaszy manny
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 szczypta soli

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać blenderem.

Dodatki (wybierz 1-4 opcje): banan, jabłko, gruszka, suszone 
owoce, orzechy, skórka z pomarańczy czy cytryny, cukier, cynamon, 
wanilia, kakao, płatki owsiane czy inne. 

Masę twarogową wyłożyć do wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą 
formy i piec 40 min w 180 st. C, aż zapiekanka nabierze złocistego koloru.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Rosół Mocy

Baza: mięso (indyk, kurczak, królik) i warzywa, ryba (karp czy 
inna z rzeki, makrela, okoń morski) i warzywa, same warzywa.

Warzywa (im więcej tym lepiej): marchewka, korzeń pietruszki, 
selera, natka pietruszki, jarmuż, dynia, cebulka w łupinach.

Przyprawy: korzeń imbiru, goździki, ziele angielskie, liści 
laurowy, pieprz, pieprz ziołowy, cynamon w laskach, suszone ziele 
lubczyku, pietruszki.

Sposób przygotowania: w dużym garnku ułożyć mięso z kośćmi (zależy nam na  
kolagenie), warzywa obrane (wszystkie, które macie), przyprawy.

Zalać zimną wodą i dodać łyżkę octu jabłkowego.
Na małym ogniu podgrzewać, następnie na najmniejszym ogniu gotować 
(niemalże moczyć), długo, 3-5 godzin. W przypadku rosołu z rybą, kawałki 
ryby dodać na ostatnie 10 min gotowania rosołu.
Rosół warzywny zacząć przygotowywać od podsmażenia na oliwie pokrojonej 
cebuli z czosnkiem i przyprawami. Następnie dodać resztę warzyw (dużo)
i zalać gorącą wodą.
Na koniec gotowania dodać sól do smaku, suszone ziele pokrzywy, pietruszki, 
lubczyku. Może też być świeża natka.
Najlepiej podawać z ugotowaną  kaszą jaglaną lub z komosa ryżową.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Granola 

Dobra na przekąski i kolacje. Warto przygotować przed porodem minimum
z 1 kg płatków.

Baza: płatki owsiane, ugotowana kasza jaglana, płatki orkiszowe, 
jęczmienne czy inne.

Mokre składniki: roztopiony olej kokosowy, oliwa z oliwek, olej 
ryżowy, syrop daktylowy, syrop z agawy, miód, mus jabłkowy, cukier 
kokosowy (ewentualnie brązowy).

Przyprawy: cynamon, imbir suszony, kurkuma, kardamon, 
wanilia.

Dodatki: pokrojone orzechy, sezam, kakao, karob, suszone owoce 
(uwaga! Dodać do upieczonej już granoli).

Sposób przygotowania: w dużej misce dokładnie wymieszać wybrane składniki, 
wyłożyć na blaszce do pieczenia i piec 20-30 min w 180 st. C, często mieszając, 
by nie przepalić. Już do upieczonej granoli dodać owoce suszone.

Podawać z mlekiem czy sokiem, z ziarenkami granatu lub z innymi owocami, 
z dodatkiem dżemu, masła orzechowego, owocowego musu. Gotową granolą 
można posypać desery i dodać do kaszy na słodko.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Pieczone warzywa.

Szybki i prosty posiłek dla całej rodziny.

Warzywa: dynia, burak, cukinia, korzeń pietruszki, słodki 
ziemniak, marchewka, kalafior, seler, minimalne ilości białych 
ziemniaków, trochę cebuli i czosnku.

Przyprawy: kurkuma, pieprz ziołowy, czosnek staropolski, 
czerwona papryka, rozmaryn, tymianek, szałwia.

Dodatki: kozi ser, ser feta (dodać w ostatnich 10 min pieczenia), 
płatki drożdżowe, sól ziołowa, oliwa z kurkumą.

Sposób przygotowania: obrane i pokrojone warzywa wymieszać z oliwą, 
przyprawami i odrobiną soli. Piec w 180 st. C około 40 min. W ostatnich 10 min 
pieczenia dodać ser feta. 

Takie warzywa są świetnym dodatkiem do ugotowanej kaszy jaglanej. Można je 
też zmiksować blenderem na pyszną pastę do smarowania (dodać więcej oliwy, 
zmielone ziarna i odrobinę sosu sojowego).

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
Prawa autorskie zastrzeżone - 2019

9

http://www.otulicmame.pl


Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Zupa krem 

Może być z dominującą nutą dyni, pomidora lub marchewki.

Baza: bulion warzywny, mięsny, woda.
Warzywa (3-4 opcje): cebula, marchewka, dynia, pomidory (lub 

passata pomidorowa), korzeń pietruszki, seler, czosnek, por, słodki 
ziemniak, jabłko, seler naciowy.

Dodatki(1-3 opcje): czerwona lub żółta soczewica (parę łyżek), 
mleko kokosowe, śmietana, ser mascarpone, oliwa, olej kokosowy, 
sok z cytryny.

Przyprawy: kurkuma, curry, garam masala, pieprz ziołowy, 
wegeta domowa, papryka słodka, mieszanki przypraw, chili.

Sposób przygotowania: w dużym garnku na oliwie lub na oleju kokosowym 
podsmażać przez chwilę pokrojoną cebulę i czosnek z przyprawami. 
Dodać resztę pokrojonych warzyw, zalać wodą lub bulionem, aby tylko 
trochę przykryła warzywa i gotować do miękkości. Jeżeli wybieramy opcje
z soczewicą, to należy ją dodać razem z warzywami. Kiedy wszystkie składniki 
są ugotowane, zblendować do konsystencji kremu, dodać sól i pieprz do smaku 
i mleko kokosowe lub śmietanę (jeżeli akurat mamy w domu). Podawać z oliwą 
z kurkumą.

Przykład: Pokrojoną cebulę i czosnek podsmażyć na oliwie z curry i kurkumą. 
Dodać pokrojoną dynię i marchewkę i trochę czerwonej soczewicy. Zalać 
bulionem i gotować do miękkości. Następnie zmiksować blenderem, dodać 
mleko kokosowe i sól do smaku.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Kule (batony) mocy

Warto przygotować je przed porodem i schować w kontenerku w lodówce. Mogą 
się przydać podczas porodu i w połogu.

Baza (najlepiej wziąć wszystkie te składniki): płatki owsiane czy 
inne, zmielone orzechy ( mogą być włoskie, laskowe, migdały, 
nerkowca) i ziarna (na przykład słonecznik, sezam pestki dyni, len, 
chia), suszone  daktyle (namoczone przez 15 min w ciepłej wodzie), 
olej kokosowy, szczypta soli.

Dodatki (1-4 opcje): karob, kakao, żurawina, rodzynki, morele 
suszone na słońcu, odrobina spiruliny, wanilia, cynamon, suszony 
imbir, kardamon, kawa zbożowa,  skórka z cytryny (wyparzonej
i niewoskowanej), wiórki kokosowe, suszone figi, jagody goji.

Sposób przygotowania: bazę i wybrane dodatki zblendować na kleistą masę 
(jeżeli wychodzi rzadka, dodać więcej płatków). Masa musi być dość gęsta
i trzymać formę. Z masy formować kuleczki, obtaczać w wiórkach kokosowych 
czy w zmielonych orzechach i układać w pojemniku. Przechowywać w lodówce. 
Można też włożyć masę do formy i po schłodzeniu pokroić na batony.

Przykład: zmielone orzechy laskowe, namoczone daktyle, odrobinę oleju 
kokosowego, szczypta soli, kakao. Zmiksować składniki i uformować kulki, 
które można obtoczyć w kakao i przechowywać w lodówce.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Chleb gryczany 

Zdrowa alternatywa pieczywa pszennego. Warto upiec przed porodem
z 1 kg kaszy, wystygnięty pokroić na kawałki i zamrozić. W połogu rozmrażać
w tosterze lub w piekarniku. Najlepiej smakuje ciepły i chrupiący. 

Baza: 1 kg niepalonej kaszy gryczanej i woda.
Dodatki (2-4 opcje): sól, cukier, kurkuma, ziarna (słonecznik, len, 

czarnuszka, pestki dyni), żurawina suszona. 

Sposób przygotowania: niepalona kaszę gryczaną zalać zimną wodą na 24 
godziny i pilnować, by cały czas woda pokrywała kaszę, zamieszać łyżką 
parę razy. Następnie zblendować kaszę z tą wodą, w której się moczyła na 
gładką, gęstą masę. Lepiej by była bardziej gęsta niż wodnista. Dodajemy sól, 
ewentualnie słodzik, inne dodatki. Wymieszać i przełożyć masę do formy do 
pieczenia na ⅔ objętości. Odstawić jeszcze na około 12 godzin lub mniej, jeżeli 
zauważysz, że masa „wyrosła”.
Piec w 180 st. C około 1 godz.

Wyjąć z formy od razu i wystudzić na kratce.
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Kreatywne przepisy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Owoce pod kruszonką (crumble) 
Szybki i pyszny deser. Sezonowy.

Owoce (mogą być mrożone): jabłka, gruszki, rabarbar, truskawki, 
jeżyny, banany, śliwki, brzoskwinie, morele, żurawina, rodzynki.

Kruszonka: płatki owsiane (lub inne), masło lub olej kokosowy, 
odrobina cukru lub inny alternatywny słodzik, trochę mąki. 

Dodatki do kruszonki (1-4 opcje): posiekane orzechy, płatki 
migdałowe,  cynamon, kardamon, wanilia, sezam, wiórki kokosowe.

Sposób przygotowania: pokrojone owoce wyłożyć do naczynia żaroodpornego, 
wysmarowanego masłem. Wymieszać składniki kruszonki i posypać nią owoce. 
Zapiekać 30 min w 180 st. C. Podawać na ciepło polane jogurtem naturalnym, 
śmietanką 32%, mlekiem kokosowym.

Przykład: Pokrojone banany i truskawki wyłożyć do naczynia żaroodpornego.
Kruszonka: płatki owsiany, płatki mogdalowe, sezam +olej kokosowy +cukier 
kokosowy  +wanilia +odrobinę mąki pszennej. Wymieszane składniki kruszonki 
rozłożyć na owoce. Piec około 30 min przy 180 C, aż kruszonka będzie miała 
złocisty kolor.
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Volha Kuśmierska

Kim jestem? Twoją poporodowa doulą.

Jestem radosną Kobietą, żoną i Mamą. Zawodowo i z pasji jestem położną 
i doulą. Moje codzienne życie jest napełnione kobiecością, twórczością, 
macierzyństwem i pracą w tematyce okołoporodowej.

Pracowałam na sali porodowej i wspierałam w porodach w domu.  Kiedy 
zaczęłam rodzić swoje dzieci, fizycznie odczułam brak dobrych nawyków
i informacji u specjalistów w tematyce adaptacji poporodowej.  Czy też tak 
masz? Generalnie po porodzie mama przestaje budzić zainteresowanie i cała 
uwaga otoczenia skupiona jest na maluszku. Niestety, mało jest przestrzeni 
dla autentycznego wsparcia, które zawsze zajmowało ważne miejsce  w naszej 
kulturze. 

Dlatego dzisiaj jasno widzę swoją misję – pragnę odbudować kulturę
 poporodową i otulić każdą mamę ciepłem, troską i miłością.

Zapraszam do moich projektów:

www.otulicmame.pl
www.otulanie.pl

Domowe sanatorium dla Mamy 
Instagram: @otulic_mame

Facebook: Otulić Mamę

http://www.otulicmame.pl
http://www.otulanie.pl
http://otulicmame.pl/domowe-sanatorium-2/
https://www.instagram.com/otulic_mame/
https://www.facebook.com/volhakusmierska/

