
щоб вижити і
насолоджуватись Святами

РІЗДВЯНІ
ПРИГОТУВАННЯ

Що приготувати, 

як спланувати кухарство

на Свят-вечір і 

Різдво

Готуємо 12 страв на
Свят-вечір і

Різдвяні смаколики

водночас

Список страв і
продуктів

План підготовки

Кутя
Борщ з вушками
Узвар
Вареники з капустою
Вареники з грибами
Вареники з вишнею
Голубці пісні
Грибова підлива
Гриби мариновані
Риба смажена
Оселедець
Пампушки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
*заміни дивіться на другій
сторінці
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Кутя може бути з рису, з чи без родзинок
Борщ може замінити пісний капусняк або
грибова юшка
Узвар можна замінити компотом з
морожених фруктів і ягід
 без м’ясних і молочних продуктів
Грибову підливу - журавлиновим соусом або
буряками з хроном
Оселедець – будь-якою рибою холодної
подачі: солоною чи копченою
Смажену рибу – запеченою
Голубці – на ліниві пісні голубці або просто
тушкованою капустою
Вареники можуть бути з будь-якою начинкою
– головне, щоб вона була
Ще одна страва, яка може замінити щось із
переліку – квасоля з грибами
Пампушки як десерт – на чорнослив,
начинений горіхом
На стіл подають окремо часник – стільки
зубців, скільки осіб зібралось за столом.

«Олів’є»

«Зимовий»

«Цезар»

«Груша з д’Ор Блю»

«Коза в городі»

Бульйон з курки з вермішеллю або сухариками
Холодець
Буженина
М’ясо тушковане
Голубці м'ясні

Торт – наприклад, «Спартак», «П’яна вишня»,
завиванець з маком або ж улюблений пиріг
Десерт – наприклад, «Веселка»

Грибова підлива до голубців
Буряки з хроном до холодцю
Журавлиновий соус до буженини
Сухарики до бульйону (краще з білого хліба),
які ви приготували разом з чорними
Чорнослив з горіхом

Ваші улюблені салати, наприклад:

Основні страви

Десерти

До цих страв вам чудово підійдуть додатки
чи залишки з вечері на Свят-вечір:

Звісно, кутя, яка супроводжуватиме вас

усі свята!

СТРАВИ НА
РІЗДВО

ДОДАТКИ І ЗАМІНИ
ДО 12 СТРАВ

Не забудьте поставити на стіл тарілку з борщем і
часником «для тих, хто відійшов в інший світ». Це

частування повинно стояти до ранку.

 ПРОДУКТИ
НА СВЯТ-ВЕЧІР

0,5 кг пшениці «Кутя»
150 гр маку (кутя)
100 гр мелених грецьких горіхів (кутя)
50 гр родзинок (кутя)
150 гр меду (кутя)
150 гр цукру (кутя, вареники з вишнею)
100 гр цукрової пудри (пампухи)
50 гр свіжих або 1 пакетик сухих
дріжджів (пампухи)
2 кг борошна
600 гр сушених білих грибів
6 буряків (борщ, буряки з хроном)
100 гр хрону (тертий в баночці)
300 гр сухої квасолі (борщ, з грибами)
2,5 капустини (борщ, голубці, вареники)
5 середніх морквин (борщ, голубці,
квасоля, підлива)
3 головки часнику
5 цибулин (борщ, голубці, вушка, грибова
підлива, вареники)
200 гр сухофруктів на узвар
500 гр риби для смаження на ваш смак
400 гр оселедця або іншої холодної риби
400 гр морожених вишень без кісточок
1 банка маринованих грибів

Альтернативно: 300 гр журавлини, імбир,
лимон, 500 гр чорносливу, 200 гр грецьких
горіхів, квашена капуста на капусняк
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1 банка консервованого горошку
(«Олів’є»)
300 гр ковбаси «Докторська» («Олів’є»)
3-4 квашені огірки («Олів’є»)
1 свіжий огірок («Олів’є»)
4 картоплини («Олів’є»)
3 цибулини («Олів’є», бульйон, голубці)
1 кг моркви («Олів’є», «Коза в городі»,
бульйон, холодець, голубці)
10 яєць («Олів’є», «Цезар», торт)
300 мл майонезу («Олів’є», «Зимовий»)
1 банка маринованих різаних грибів
(«Зимовий»)
3 шт курячого філе («Зимовий», «Цезар»)
3 свіжих помідори («Зимовий»)
Сир «Голландський» («Зимовий»)
Салат-латук або мікс-салат 2 упаковки
(«Цезар», «Груша з д’Ор Блю», «Коза в
городі»)
100 гр «Пармезану» («Цезар»)
200 гр помідорів «Чері» («Цезар»)
2 груші («Груша з д’Ор Блю»)
200 гр сиру з голубою пліснявою («Груша
з д’Ор Блю»)
50 гр кедрових горіхів («Груша з д’Ор
Блю»)
150 гр козячого сиру («Коза в городі»)

Для салатів:

СПИСОК   ПРОДУКТІВ
НА   РІЗДВО

2 лимони
Мед, сіль, перець, гірчиця, сушений
базилік, оливкова олія, бальзамічний
оцет, часник, насіння соняшника
Крутони – чи то сухарики з білого хліба

1 домашня курка для бульйону
Вермішель «Павутинка» для бульйону
Яловича «голяшка» на 1,5-2 кг - частина
ноги з великою кісткою і мінімумом м’яса
500 гр телячого м’яса для холодцю
1 крило індички (3 крила, якщо не
знайдете «голяшку»)
1,5 кг свинячої корейки («Буженина»)
1 кг м’яса, яке ви любите, для подачі на
основну страву. Наприклад, свиняче
стегно для тушкування
1 капустина на голубці
0,5 кг круглого рису
0,5 кг м’яса для фаршу на голубці (я беру
свинину і яловичину 50/50)

Для салатних заправок:

Для основних страв:

Десерти на вибір дивіться окремо:
Торт "Спартак"
Желейний торт "Веселка"
Рулет "Поліно"

Рано-вранці поставити варити холодець –
годин за 6-7 розлити
Зробити пісні і м’ясні голубці
Приготувати м’ясо
Зварити бульйон
Приготувати квасолю з грибами (сухарі
додавати вже на столі в останню хвилину)
Спекти пампухи
Приготувати кутю
Посмажити рибу
Зліпити вушка і вареники
Зробити крем і перекласти торт
Завершити на ніч желейний десерт
 Приготувати салати, які складаються з
варених овочів (наприклад, «Олів’є»)
Зробити заготовки на салати (що не вимагає
свіжих овочів)

План роботи

5 СІЧНЯ

Замаринувати м’ясо на буженину для
запікання і для тушкування
Спекти коржі для торта
Відварити буряки
На ніч: замочити гриби, квасолю

Ранок – час походу на ринок до м'ясника

4 СІЧНЯ

6 СІЧНЯ

Відварити гриби, квасолю
Капуста: стушкувати, підготувати на голубці і
начинку для вареників
Зварити узвар
Буряк: зварити борщ, зробити буряки з хроном
Гриби: зварити грибову підливу, начинка для
вушок, для вареників і для пісних голубців
Приготувати інші соуси, якщо є в плані
Розлити желе для десерту
На ніч намочити кутю

*Перевірте, що у вас вдома у достатній кількості є
такі звичайні і незамінні продукти як сіль, олія, мед,
перець, лавровий лист
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ПРО ДЕЯКІ ЗІ СТРАВ У СПИСКУ
СОУСИ

Буряк з хроном ("бурачки")
Три варених буряки потерти на дрібну терку,
вимішати зі 100 гр готового тертого хрону і
ложкою цукру, ложкою оцту і ½ чайної ложки
солі.

Журавлиновий соус
У блендері подрібнити 500 гр свіжої
журавлини і перетерти її через сито, щоб
позбутись шкірок.
В сотейник влити 150 мл червоного вина й
журавлину, додати 50 гр сушеної журавлини,
посолити, додати 2-3 горошини перцю,
гілочку розмарину й уварювати на повільному
вогні до зменшення об’єму вдвічі.
1 ч.л. крохмалю розвести в 50 мл холодної
води і влити в сотейник. При цьому активно
розмішуйте, щоб крохмаль рівномірно
розійшовся. Доведіть до загустіння

РІЗДВЯНИЙ БОРЩ

50 гр сушених грибів
150 гр квасолі (сухої) або 1 банка
консервованої
3 буряки
300 гр свіжої капусти
3-4 картоплини
1 морквина
2 зубці часнику
Сіль, перець до смаку
 

«Вушка» до борщу на вигляд як пельмені, але
начинка в них – фарш з відварених мелених
грибів з додаванням цибулі.
Загальна технологія приготування різдвяного
борщу - така, як і звичайного. Крім того, що
м'ясо замінюють гриби. Їх потрібно замочити і
відварити заздалегідь (див. план вище).
Гриби поріжте і вкиньте в каструлю відразу
на першому етапі. Також долийте трохи
грибного відвару. Помідор не дається -
натомість, для підкислення, дайте 50 мл соку
квашеної капусти.

0,5 кг пшеничної крупи «Кутя»
150 гр маку
200 гр мелених грецьких горіхів
10 ложок меду
50 гр цукру

Крупу замочити на ніч у холодній воді.
Вранці відварити - зернята повинні бути
розварені.
Мак запарити окропом на 30 хвилин. Зайву
воду злити, мак розтерти. Я тру в макітрі
давнім способом - поки не виступить біле
молочко з маку. Можна змолоти блендером
або на кавомолці. Додати цукор і  розтерти
його з цукром. Додати мед і вимішати в
однорідну суміш. Додавати по ложці зварену
крупу і дрібно порізані горіхи, поступово
вимішуючи до однорідності.

КУТЯ КЛАСИЧНА

КВАСОЛЯ З ГРИБАМИ

200 гр сухої квасолі або ж баночка
консервованої
50 гр (в сухому вигляді) грибів, відварених
1 морквина, підсмажити разом з грибами
на олії
1 зубок часнику, видавити
Сухарики з 2 скибок чорного хліба

Квасолю і гриби заздалегідь замочити і
відварити (див. план вище). Гриби обсмажити
на олії разом з тертою на грубій терці
морквою. Змішати все, разом з видавленим
часником. Грінки додавайте безпосередньо
перед подачею на стіл, щоб вони не встигли
розмокнути.
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