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Magia �wiąt

Szczerze się przyznam, ja naprawdę lubię
przygotowania do �wiąt, ale dopiero od kiedy mam
sw�j dom i działam na swoich zasadach – robię
tylko to, na co mam ochotę, a niekoniecznie
wszystko to, co nakazuje mi tzw. tradycja,
cokolwiek to dzi� znaczy. Nie poluję np. w okresie
przed�wiątecznym na słoneczny dzie�, żeby umy�
okna, ale raczej wyrwa� się z domu na spacer.
Wracając jednak do �wiąt, w moim rodzinnym
domu był to czas tyleż radosnych oczekiwa�, co i
wielkich napię�. Kr�lowało „muszę”, a „chcę”
nie�miało wyglądało od czasu do czasu z kąta. Jako
nastolatka postanowiłam sobie, że u mnie będzie
spokojniej i lżej. I skrupulatnie realizuję to
postanowienie. Podstawą jest prosty plan dzie� po
dniu, czynno�� po czynno�ci, spora porcja dobrego
humoru i przekonanie, że wszystko nam się uda,
to� to �więta, magia, czary mary…



Przeczytaj spokojnie plan na najbliższe dni
Zapoznaj się z listą zakup�w. Każde danie
jest przygotowane dla 4 os�b, lista
zakup�w także. Jeżeli chcesz przygotowa�
więcej porcji, teraz jest czas na
przeliczenie. 
Dopisz do listy produkty, kt�re chcesz
dokupi� (np. pieczywo czy serwetki)
Wykre�l, to co masz już w domu.

1.
2.

3.

4.

WTOREK



CZAS NA ZAKUPY!

�RODA



�RODA
ZAKUPY ZROBIONE, ZACZYNAMY!

Moczymy grzyby do Kapusty z grzybami, kt�rą szykujemy
następnego dnia

Na następny dzie�

Do przygotowania dzisiaj

NIC



– �ledzie po kaszubsku- od tego zacznij. Jak filety będą się
moczy�, zajmij się kapustą.
- Kapusta z grzybami

Czas przygotowania: 40min
Czas gotowania: 120min

CZWARTEK

Do przygotowania dzisiaj



�ledzie po kaszubsku
SKŁADNIKI

4 płaty filety �ledziowe a la matjas
3 sztuka cebula
100 gram rodzynki
2 łyżka koncentrat pomidorowy
1 łyżka syrop z agawy
2 łyżka sos sojowy jasny
0,5 sztuka cytryna
1 łyżeczka papryka czerwona słodka
0,5 łyżeczka gorczyca
0,5 łyżeczka pieprz czarny
3 sztuka ziele angielskie
2 sztuka li�� laurowy
2 łyżka olej do smażenia
0,25 pęczek szczypiorek

Filety namocz na co najmniej godzinę w zimnej wodzie, w trakcie
moczenia wodę zmie� dwa razy. Następnie pokr�j każdy filet na
3cm kawałki i skrop sokiem z cytryny.
W tym czasie, cebulę pokr�j na p�ł plasterki. Na patelni rozgrzej
olej, wrzu� ziele angielskie, li�� laurowy i cebulę, przykryj i du� ok.
10 minut. Zajrzyj czasami pod przykrywkę i przemieszaj. Jeżeli
cebula zacznie przywiera� do patelni, podlej delikatnie wodą.
Do cebuli dodaj rodzynki, du� cało�� jeszcze ok. 5 minut, aż cebula
będzie całkowicie miękka. Wyjmij ziele angielskie i li�� laurowy.
Dodaj koncentrat pomidorowy, wszystkie przyprawy, sos sojowy,
syrop z agawy i dokładnie wymieszaj.
Na dno salaterki wył�ż połowę jeszcze ciepłej cebuli, na to wył�ż
pokrojone �ledzie i cało�� przykryj resztą cebuli. I gotowe. Przed
podaniem możesz posypa� posiekanym szczypiorkiem lub porem.



Kapusta z grzybami

800 g kapusta kiszona dobrej jako�ci,
koniecznie bez dodatku octu!
50 g grzyby suszone najlepiej borowiki
1 sztuka cebula
2 sztuka �liwka suszona
1 sztuka kostka bulionowa ECO
4 szklanka woda
150 ml sok jabłkowy
3 sztuka ziele angielskie
2 sztuka li�� laurowy
2 sztuka go�dzik
0.50 łyżeczka s�l himalajska
0.25 łyżeczka jałowiec mielony
0.50 łyżeczka pieprz czarny
0.50 łyżeczka papryka wędzona
2 łyżka olej do smażenia

Grzyby przepłucz, zalej wodą, namocz najlepiej na całą noc, a przynajmniej na kilka
godzin, następnie gotuj w tej samej wodzie ok. godziny. Grzyby odced�. Wody nie
wylewaj, przyda się za chwilę.
Odci�nij sok z kapusty. Jeżeli kapusta jest bardzo kwa�na, przepłucz ją pod letnią
wodą. Sok z kapusty także zatrzymaj na p��niej. 
Wł�ż kapustę do garnka, zalej wodą z grzyb�w, dodaj kostkę warzywną, posiekaną
�liwkę suszoną, li�� laurowy, ziele angielskie, jałowiec, paprykę wędzoną, go�dziki, s�l
i pieprz. Cało�� gotuj ok. 50 minut na małym ogniu do miękko�ci kapusty, od czasu do
czasu mieszając. W trakcie gotowania podlewaj sokiem jabłkowym, tak aby kapusta się
nie przypaliła. Przy okazji dostanie pysznego słodkawego posmaku.
Grzyby pokr�j w drobną kostkę. Cebulę pokr�j w kostkę i zeszklij na oleju. Pod koniec
gotowania dodaj cebulę i grzyby do kapusty. W razie potrzeby dopraw jeszcze solą i
pieprzem, kapusta powinna by� lekko pikantna, wyrazista w smaku.
Jeżeli kapusta jest za mało kwa�na, możesz też delikatnie podla� ją pozostawionym
sokiem. Wszystkiego smacznego!:)



PIĄTEK

– Kompot z suszu- zacznij od tego, niech gotuje się w międzyczasie
- Pieczarki z żurawiną
– Ryba po grecku

Do przygotowania dzisiaj

Na następny dzie�

– Zamarynuj karpia wg przepisu

Czas przygotowania: 60 min
Czas gotowania: 75 min



Kompot z suszu

200 gram gruszki suszone
200 gram jabłka suszone
200 gram �liwka suszona
200 gram morele suszone
1 gwiazdka anyż
1 laska cynamon
3 sztuka kardamon cały
2 łyżka sok z cytryny
2 łyżka syrop z agawy
2 litr woda

Suszone owoce zalej wodą, wrzu� anyż, cynamon i kardamon i gotuj ok. 30 minut. Na
koniec dodaj sok z cytryny i syrop z agawy.
Odstaw na ok. 2 godziny. P��niej możesz przela� do dzbank�w dodając do �rodka
trochę owoc�w.



Pieczarki korzenne z
żurawiną
SKŁADNIKI
400 gram pieczarka
2 łyżka olej do smażenia
0,25 łyżeczka s�l himalajska
0,25 łyżeczka pieprz czarny
0,25 łyżeczka chili
50 ml sok jabłkowy
100 gram żurawina suszona
1 sztuka cebula czerwona
3 łyżka ocet winny
8 łyżka olej lniany zimnotłoczony
2 łyżka oliwa
2 sztuka li�� laurowy
4 sztuka ziele angielskie
5 sztuka go�dzik
3 łyżka sos sojowy jasny
1 łyżka syrop z agawy

Pieczarki umyj i pokr�j na cienkie plasterki, a cebulę obierz i pok�j w drobną
kosteczkę i odstaw.
Rozgrzej mocno olej na patelni i obsmaż pieczarki, aż będą lekko się rumieni�, około
8-10 minut. Dopiero kiedy się zrumienią, dodaj s�l, pieprz i chilli, a na ko�cu podlej
sokiem i poczekaj, aż odparują. Odstaw do ostudzenia.
W miseczce zmieszaj olej, ocet, syrop z agawy, sos sojowy i przyprawy.
W słoiczku lub innym szklanym naczyniu wył�ż połowę pieczarek, połowę żurawiny,
połowę cebuli i zalej połową sosu. Powt�rz czynno�� i odstaw danie do ostygnięcia, a
następnie do lod�wki. Możesz przechowywa� kilka dni. Podawaj z ciemnym chlebem,
najlepiej lekko przypieczonym na suchej patelni lub w tosterze.



Ryba po grecku

Przygotowanie Ryby
4 sztuka polędwica z dorsza             
 1 łyżeczka pieprz cytrynowy
0,5 łyżeczka s�l himalajska
2 łyżka oliwa
Przygotowanie Warzyw
0,5 kg marchewka �rednia
0,5 sztuka seler korze�
2 sztuka cebula
2 sztuka ziele angielskie
2 sztuka li�� laurowy
2 łyżka olej do smażenia
1/4 szklanka woda
0,5 łyżeczka pieprz czarny
1 łyżeczka s�l himalajska
3 łyżka koncentrat pomidorowy
0,5 łyżka syrop z agawy

Dorsza przepłucz, wytrzyj w ręczniku papierowym, pos�l, obsyp pieprzem
cytrynowym i skrop oliwą. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni (grzałka
d�ł + termoobieg) na ok. 20 minut.
Marchewkę, seler i cebulę obierz. Marchew i seler zetrzyj na tarce o grubych oczkach,
cebulę pokr�j w talarki. W rondlu rozgrzej olej, zeszklij na nim cebulę, dodaj potarte
warzywa, zielę, li�� laurowy i wodę i du� na małym ogniu pod przykryciem ok. 20
minut lub do miękko�ci warzyw, od czasu do czasu mieszając. Jeżeli warzywa zaczną
przylega� do garnka, podlej jeszcze wodą.
Następnie do warzyw dodaj koncentrat pomidorowy, s�l, pieprz, syrop z agawy. Du�
jeszcze 3 minuty.
Na dno salaterki wył�ż połowę przygotowanych warzyw. Następnie poł�ż upieczoną
rybę i przykryj cało�� drugą połową warzyw. Podawaj na zimno.



WIGILIA

– Barszcz
- Karp

Do przygotowania dzisiaj

Czas przygotowania: 20 min
Czas gotowania: 40 min
+ czas na przygotowanie stołu wigilijnego



Barszcz z uszkami

1 litr woda 
4 sztuka ziele angielskie
2 sztuka li�� laurowy
3 ząbek czosnek
1 sztuka kostka bulionowa warzywna eko 
200 ml Barszcz koncentrat
1 łyżeczka majeranek suszony
0,5 łyżeczka papryka wędzona
2 sztuka �liwka suszona
4 gram grzyby suszone
0,5 łyżeczka pieprz czarny
200 gram uszka z kapustą /grzybami lub
domowych swoich, maminych, babcinych,

Zagotuj wodę z li�ciem laurowym, zielem angielskim i posiekanym drobno czosnkiem.
Do gotującej wody dodaj koncentrat, majeranek, paprykę wędzoną, suszone �liwki,
suszone grzyby lub proszek grzybowy (możesz też tę ostatnią pozycję pominą�).
Zagotuj cało�� i gotuj na male�kim ogniu około 5 minut.
I gotowe. Barszcz podawaj czysty lub z uszkami z kapustą i grzybami mądrze
wybranymi lub najlepiej tymi podarowanymi od serca.



Karp wigilijny

4 sztuka filet z karpia (dzwonko)
4 sztuka cebula
1 sztuka jajko
8 łyżka mąka pszenna
8 łyżka olej do smażenia
4 łyżka mleko
1 łyżeczka s�l himalajska
0,5 łyżeczka pieprz czarny

Karpia umyj, osusz, oskrob z łusek. Chociaż masz filet, to z pewno�cią wyczujesz jakie�
o�ci. Pozbąd� się tych największych, jedzenie będzie bardziej przyjemne. Karpia
pokr�j na ok 5cm dzwonki. Cebulę obierz i pokr�j w plasterki.
Karpia przeł�ż cebulą (na zmianę- cebula, karp, cebula) i odstaw w chłodne miejsce na
24h.
Następnego dnia wyjmij karpia z cebuli. Karpia posyp solą i pieprzem. W miseczce
zmieszaj widelcem jajko i mleko. Do drugiej miseczki wsyp mąkę.
Rozgrzej olej na patelni. Każdy kawałek karpia na początek zanurz w jajku z mlekiem,
następnie w mące i obsmaż na patelni z dw�ch stron. (ok. 3-4 minuty z każdej strony
na �rednim ogniu lub dop�ki karp nie będzie usmażony). Następnie poł�ż karpia na
blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
Tuż przed Wigilią rozgrzej piekarnik do 100 stopni (grzałka d�ł, termoobieg). Wstaw
blachę z karpiem na ok. 15 min. Spoglądaj, czy nie rumieni się za bardzo, jeżeli tak, to
zmniejsz temperaturę. Tak przygotowanego karpia podasz na st�ł tak chrupiącego jak
prosto z patelni.



 �WIĄTECZNY BONUS 



Herbata zimowa

3 torebka herbata owocowa lub
łyżeczka (malinowa, dzika r�ża,
hibiskus)
2 cm imbir �wieży lub 1 łyżeczka
imbir suszony
3 sztuka go�dzik
1 laska cynamon
0,5 łyżeczka kurkuma mielona
0,25 łyżeczka chili
1 sztuka pomara�cza
2 łyżka mi�d
1 litr wrzątek

Herbatę zaparzamy w dzbanku, dodajemy pokrojony w plasterki imbir, laskę
cynamonu, go�dziki, kurkumę i chilli oraz sok z połowy porcji pomara�czy, resztę
kroimy w plastry i dodajemy do wrzątku. Mieszamy i odstawiamy na około 10 minut.
Wlewamy do kubeczk�w i każdy dosładza miodem wg swoich preferencji.



5 sztuka jabłko 
100 gram orzechy włoskie
4 sztuka jajko
1 szklanka ksylitol lub cukier
2 szklanka mąka pszenna najlepiej
pełnoziarnista
1 łyżeczka soda oczyszczona
2 łyżeczka proszek do pieczenia
3 łyżeczka cynamon
0.66 szklanka olej rzepakowy
100 gram migdały
100 gram gorzka czekolada
1 łyżka olej kokosowy
3 łyżka mleko

Jabłka obierz i pokr�j w kostkę. Orzechy posiekaj.
Jajka ubij mikserem razem z ksylitolem/cukrem.
Wymieszaj mąkę, cynamon, sodę i proszek do pieczenia. Dodawaj powoli do jajek
ubitych z cukrem. Cało�� miksuj na wolnych obrotach. Na koniec dodaj pokrojone
jabłka, orzechy, 2/3 migdał�w i olej rzepakowy. Cało�� wymieszaj łyżką.
Masę przeł�ż do keks�wki (długo�� ok. 30cm) wyłożonej papierem do pieczenia.
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni (grzałka g�ra- d�ł) na ok. 50 minut lub
do upieczenia ciasta. (Sprawd� to za pomocą drewnianej długiej wykałaczki. Je�li
wykałaczka wbita w �rodek ciasta, jest po wyjęciu sucha – to znaczy, że nasze ciasto
się upiekło. Je�li natomiast jest oblepiona wilgotnym ciastem – znaczy, że �rodek jest
jeszcze surowy. Pr�bę tę wykonujemy bez wyjmowania ciasta z piekarnika, tylko z
lekko uchylonymi drzwiczkami)
Po upieczeniu ciasta przygotuj polewę. Czekoladę rozpu�� na wolnym ogniu z
mlekiem  i olejem kokosowym. Lekko przestud� i wylej na ciasto. Cało�� posyp
pozostałymi płatkami migdał�w.

Jabłkowo-cynamonowe ciasto
 z orzechami i migdałami



Polędwiczki Wieprzowe
600 gram polędwica wieprzowa
3 ząbek czosnek
50 gram masło
0,25 łyżeczka s�l himalajska
1 łyżka syrop z agawy

Polędwiczki wieprzowe z sosem
�liwkowym i tymiankowym puree

�liwkowy Sos
8 sztuka �liwka węgierka �wieża lub
mrożona lub 4 łyżki powideł
�liwkowych
5 sztuka �liwka suszona
1 sztuka cebula czerwona
30 gram masło
75 ml sok jabłkowy
3 łyżka sos sojowy jasny
3 sztuka go�dzik
3 sztuka kardamon cały
1 gwiazdka anyż
0,25 łyżeczka cynamon

Tymiankowe Puree
6 sztuka ziemniak
2 łyżka �mietana 12%
1 łyżeczka s�l himalajska
30 gram masło
0,5 łyżeczka pieprz biały
1 łyżeczka tymianek suszony lub 3
gałązki posiekanego �wieżego
tymianku
2 gałązka koperek



Obierz ziemniaki i ugotuj w osolonej wodzie, około 15-20 minut, do miękko�ci. 
Odced�, dodaj masło, �mietanę, tymianek, pieprz i posiekany koperek, dokładnie ugnie� na gładkie puree. W razie potrzeby dodaj gorącej wody
dla otrzymania ulubionej konsystencji.

Polędwicę pokr�j na plastry około 1 cm i rozbij lekko. Utrzyj czosnek z solą i wetrzyj w rozbite plastry.
Na patelni rozgrzej masło i uł�ż plastry polędwicy. Smaż z każdej strony po około 2-3 minuty, tak aby polędwica upiekła się w �rodku i
zrumieniła na brzegach, uważaj, aby się nie przypaliła. Na koniec polej syropem z agawy, zdejmij z ognia i przykryj, aby mięso pozostało gorące.
W tym czasie obierz cebulę i pokr�j drobno w kostkę. Na patelni rozgrzej masło, dodaj posiekaną cebulę i du� około 1 minutę. Wypestkuj �liwki,
je�li używasz �liwek mrożonych rozmro� je wcze�niej, np. w mikrofali. Pokr�j na drobne czę�ci, dodaj do cebuli, du� kolejne 2 minuty. Dodaj
pokrojone w paski suszone �liwki i przyprawy: ziarenka kardamonu, go�dziki, gwiazdkę anyżu i cynamon. Podlej sosem sojowym i wymieszaj
dokładnie składniki. Dolej sok jabłkowy i du� pod przykryciem jeszcze około 6-8 minut, tak aby �liwki zaczęły miękną� i rozpada� się. Je�li
użyjesz powideł �liwkowych zamiast �liwek, dodaj je na ko�cu duszenia, na ostatnie 2 minuty, tak aby smaki połączyły się.
Zdejmij z ognia, wyjmij anyż i go�dziki, zblenduj lekko ręcznym blenderem, ale tak aby kawałki cebuli i �liwek pozostały wyczuwalne w sosie.
Na talerzach rozł�ż tymiankowe puree, poł�ż po 2-3 plasterki polędwicy i polej �liwkowym sosem. Je�li masz �wieże gałązki tymianku, możesz
nimi udekorowa� danie.

Tymiankowe Puree

Polędwiczki W Sosie �liwkowym Z Porto

Polędwiczki wieprzowe z sosem
�liwkowym i tymiankowym puree



ARTYKUŁY SYPKIE
Gruszki suszone 200 g
Jabłka suszone 200 g
Mąka pszenna 8 łyżka
Morele suszone 200 g
Rodzynki 100 g
�liwka suszona 4 sztuki
�liwka suszona 200 g
Żurawina suszona 100 g

GARMAŻ
Uszka z kapustą /grzybami 200 g

NABIAŁ I JAJA
Jajko 1 sztuka
Mleko 4 łyżka

NAPOJE
Sok jabłkowy 200 ml

OWOCE I WARZYWA
Cebula 10 sztuka
Cebula czerwona 1 sztuka
Cytryna 0.50 sztuka
Czosnek 3 ząbek
Grzyby suszone 54 g
Kapusta kiszona 800 g
Marchewka 500 g
Pieczarka 400 g
Seler korze� 0.50 sztuka
Sok z cytryny 2 łyżka

PRZETWORY WARZYWNE I
OWOCOWE, MI�D
Barszcz koncentrat, np. Krakus 200 ml
Koncentrat pomidorowy 5 łyżka

RYBY
Filet z karpia (dzwonko) 4 sztuka
Filety �ledziowe a la matjas 4 płaty
Polędwica z dorsza 4 sztuka

SOSY, OLEJE, OCTY
Ocet winny 3 łyżka
Olej do smażenia 16 łyżka
Olej lniany zimnotłoczony 8 łyżka
Oliwa 4 łyżka
Sos sojowy jasny 5 łyżka
Syrop z agawy 4,50 łyżka

ZIOŁA I PRZYPRAWY
Anyż 1 gwiazdka
Chili 0.25 łyżeczka
Cynamon 1 laska
Gorczyca 0.50 łyżeczka
Go�dzik 7 sztuka
Jałowiec mielony 0.25 łyżeczka
Kardamon cały 3 sztuka
Kostka bulionowa warzywna eko 2 sztuka
Li�� laurowy 10 sztuka
Majeranek suszony 1 łyżeczka
Papryka czerwona słodka 1 łyżeczka
Papryka wędzona 1 łyżeczka
Pieprz cytrynowy 1 łyżeczka
Pieprz czarny 2.75 łyżeczka
S�l himalajska 3.25 łyżeczka
Szczypiorek 0.25 pęczek
Ziele angielskie 16 sztuka

 Lista zakup�w na 4 osoby (tylko Wigilia)



 Lista zakup�w na 4 osoby (Wigilia + bonusy)
ARTYKUŁY SYPKIE
Gruszki suszone 200 g
Jabłka suszone 200 g
Ksylitol/cukier 1 szklanka
Mąka pszenna 3 szklanki (najlepiej
pełnoziarnista)
Migdały 100 g
Morele suszone 200 g
Orzechy włoskie 100 g
Rodzynki 100 g
�liwka suszona 9 sztuk
�liwka suszona 200 g
Żurawina suszona 100 g

DESERY, DO WYPIEK�W
Gorzka czekolada 100 g
Proszek do pieczenia 2 łyżeczka
Soda oczyszczona 1 łyżeczka

GARMAŻ
Uszka z kapustą /grzybami 200 g

KAWA, HERBATA, KAKAO
Herbata owocowa 3 torebka

MIĘSO
Polędwica wieprzowa 600 g

RYBY
Filet z karpia (dzwonko) 4 sztuka 
Filety �ledziowe a la matjas 4 płaty
Polędwica z dorsza 4 sztuka

NABIAŁ I JAJA
Jajko 5 sztuka
Masło 110 g
Mleko 7 łyżka
�mietana 12% 2 łyżka 

NAPOJE
Sok jabłkowy 275 ml

OWOCE I WARZYWA
Cebula 10 sztuka
Cebula czerwona 2 sztuka
Cytryna 0.50 sztuka
Czosnek 6 ząbek
Grzyby suszone 54 g
Jabłko 5 sztuka
Kapusta kiszona 800 g
Marchewka 500 g
Pieczarka 400 g
Pomara�cza 1 sztuka
Seler korze� 0.50 sztuka
Sok z cytryny 2 łyżka
�liwka węgierka 8 sztuka/lub 4 łyżki
powideł �liwkowych
Ziemniak 6 sztuka

SOSY, OLEJE, OCTY
Ocet winny 3 łyżka
Olej do smażenia 16 łyżka
Olej kokosowy 1 łyżka
Olej lniany zimnotłoczony 8 łyżka
Olej rzepakowy 0.66 szklanka
Oliwa 4 łyżka
Sos sojowy jasny 8 łyżka
Syrop z agawy 5.50 łyżka

PRZETWORY WARZYWNE I OWOCOWE, MI�D
Barszcz koncentrat, np. Krakus 200 ml
Koncentrat pomidorowy 5 łyżka
Mi�d 2 łyżka

ZIOŁA I PRZYPRAWY
Anyż 2 gwiazdka
Chili 0.50 łyżeczka
Cynamon 2 laska
Cynamon 3.25 łyżeczka
Gorczyca 0.50 łyżeczka
Go�dzik 13 sztuka
Imbir �wieży 20 mm
Jałowiec mielony 0.25 łyżeczka
Kardamon cały 6 sztuka
Koperek 2 gałązka
Kostka bulionowa warzywna eko 2 sztuka
Kurkuma mielona 0.50 łyżeczka
Li�� laurowy 10 sztuka
Majeranek suszony 1 łyżeczka
Papryka czerwona słodka 1 łyżeczka
Papryka wędzona 1 łyżeczka
Pieprz biały 0.50 łyżeczka
Pieprz cytrynowy 1 łyżeczka
Pieprz czarny 2.75 łyżeczka
S�l himalajska 4.5 łyżeczka
Szczypiorek 0.25 pęczek
Tymianek suszony 1 łyżeczka
Ziele angielskie 16 sztuka



Magia Bożego Narodzenia nigdy
się nie ko�czy, a jego największym

darem są rodzina i przyjaciele.
Najlepsze życzenia z okazji �wiąt!

 
 
 
 
 


