
Drodzy Przyjaciele,
życzymy Wam,  aby czas  
Świąt  Wielkanocnych 
wypełni ł  s ię  b l i skością ,  
radością  i  pokojem.  

Wesołego Al le lu ja !

Z serdecznymi  pozdrowieniami
Fundac ja  GLUT1 Po l ska



WAŻNE

Dieta ketogenna  oraz jej modyfikacje to specjalistyczne
diety o wysokiej zawartości tłuszczu z ograniczeniem
podaży węglowodanów. Mogą być stosowane jedynie pod
nadzorem lekarza i dietetyka, specjalizujących się 
w tego rodzaju medycznej terapii żywieniowej.

Przygotowane przepisy stanowią jedynie przykład. Wartość
odżywcza przepisu powinna być ustalana indywidualnie dla
każdego pacjenta. Należy skonsultować się ze swoim
dietetykiem, czy można wykorzystać dany przepis.
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Sałatka z ananasem 2,5:1
Autor: S. Gudej

Składniki:

30 g selera ciętego w zalewie

20 g sera żółtego

15 g pierś wędzona z indyka (można

zastąpic szynką)

20 g ananasa świeżego lub z puszki

40 g majonezu

Sól, pieprz do smaku

Seler przed odważeniem powinien być odsączony z zalewy. Ser żółty zetrzeć na

tarce warzywnej. Indyka (lub szynkę) oraz ananasa pokroić w kostkę. Wszystkie

składniki przełożyć do miseczki i wymieszać, doprawić do smaku. Podawać po

schłodzeniu.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA CAŁEJ PORCJI:

386,4 kcal; 19,1 g białka, 36,5 g tłuszczu, 5,5 g węglowodanów netto

Wykonanie

Przepisy wielkanocne
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Jajka z łososiem 2:1
Autor: S. Gudej

Składniki:

1 szt.  jaja kurze (ok. 55 g)

9 g majonezu

10 g łososia wędzonego na zimno w

plastrach

7 g masła

Sól, pieprz do smaku

Listki bazylii, pietruszki lub koperku

Jajo ugotować na twardo, wystudzić, przekroić na pół, wyjąć żółtko. W miseczce

utrzeć żółtko z miękkim masłem i majonezem, doprawić do smaku. Powstałym

kremem nadziać jajka. Można do tego celu wykorzystać np. torebkę strunową z

odciętym rogiem lub rękaw cukierniczy. Nadzienie można także wyłożyć

łyżeczką. Plasterki łososia pokroić wzdłuż, odważyć odpowiednią ilość i zawinąć

w rulon na kształt róży. Łososiowe róże ułożyć na nadzieniu, przyozdobić np.

listkiem bazylii. Podawać po schłodzeniu.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA CAŁEJ PORCJI:

215,7 kcal; 9,1 g białka, 19,6 g tłuszczu, 0,7 g węglowodanów netto

Wykonanie

Przepisy wielkanocne
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Jajka z rzodkiewką 2:1
Autor: S. Gudej

Składniki:

1 szt. jaja kurze (ok. 55 g)

5 g majonezu

5 g rzodkiewki

8 g masła

Sól, pieprz do smaku

Jajo ugotować na twardo, wystudzić, przekroić na pół, wyjąć żółtko. W miseczce

utrzeć żółtko z miękkim masłem i majonezem, doprawić do smaku. Powstałym

kremem nadziać jajka. Można do tego celu wykorzystać np. torebkę strunową z

odciętym rogiem lub rękaw cukierniczy. Nadzienie można także wyłożyć

łyżeczką. Rzodkiewkę pokroić w cieniutkie plasterki, odważyć niezbędną ilość.

Każdy plasterek rzodkiewki złożyć na pół i ułożyć na nadzieniu. Podawać po

schłodzeniu.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA CAŁEJ PORCJI:

173,1 kcal; 7,1 g białka, 15,8 g tłuszczu, 0,6  g węglowodanów netto

Wykonanie

Przepisy wielkanocne
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Owocowa łaciata babeczka
2,5:1
Autor: S. Gudej

Składniki:

40 g mąki migdałowej

1 g proszku do pieczenia

19 g masła

16 g jaj całych, wybełtanych

10 g erytrytolu

1 g różdżka smaku jagoda Helpa

1 g różdżka smaku malina Helpa

szczypta soli

Dodatkowo:

erytrytol w pudrze do posypania babeczki

Przepis na 2 babeczki

Masło do przygotowania ciasta powinno być miękkie. Wszystkie składniki na

ciasto, prócz różdżek smaku, przełożyć do miseczki, wymieszać dobrze łyżką do

połączenia składników. Masa jest dość miękka i lepiąca, podzielić na ok. 3 porcje.

Jedna porcję masy pozostawić bez dodatków, do drugiej dodać różdżkę

jagodową, a do trzeciej malinową. Dobrze wymieszać. Silikonowe mini foremki

na babeczki posmarować bardzo cienką warstwą oleju (olej ten zostanie na

ściankach foremki po wyjęciu babeczki). Ciasto przekładać na zmianę do

foremek, wygładzić, lekko dociskając, aby ciasto wypełniło wszystkie załamania 

w foremce. Piekarnik nagrzać na 175 stopni C. Piec ok. 10-15 min. do lekkiego

zrumienienia. Gotowe babeczki można posypać np. erytrytolem w pudrze.

Różdżki smaku można zastąpić np. zmielonymi w młynku do kawy owocami

liofilizowanymi, ewentualnie naturalnymi barwnikami.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA CAŁEJ PORCJI:

409,8 kcal; 11,9 g białka, 38,6 g tłuszczu, 3,8 g węglowodanów netto

Wykonanie

Przepisy wielkanocne

6www.glut1.pl



Ciasteczkowe jajka 2,5:1
Autor: S. Gudej

Składniki na ciasto:

85 g mąki migdałowej

1 g żelatyny w proszku

40 g masła

25 g białka jaja 

15 g erytrytolu ze stewią

szczypta soli

Składniki na nadzienie:

17 g żółtka

25 g soku z cytryny

8 g masła

5 g erytrytolu (lub innego słodzika)

Przepis na 7 ciasteczek

Masło do przygotowania ciasta powinno być miękkie.  Masło ubić z erytrytolem,

następnie dodać białko jaja. Dodać pozostałe składniki, zmiksować. Odłożyć 

do lodówki do wychłodzenia. Masa jest dość miękka, ale bez problemu można 

z niej lepić kulki. Kulkę należy spłaszczyć w dłoniach, ukształtować jajko i palcem

zrobić wgłębienie na krem. Uformowane ciastka wyłożyć na papier do pieczenia,

wychłodzić. Piekarnik nagrzać na 175 stopni C. Piec ok. 13 min, do lekkiego

zbrązowienia. 

W niewielkim garnuszku, silikonową rózgą roztrzepać żółtka i sok z cytryny.

Naczynie ustawić na małym ogniu, dodać masło, nie przerywając mieszania

kremu. Po kilku minutach, gdy krem delikatnie zagotuje się i masa zacznie

gęstnieć, dodać słodzik. Gęstość kremu zależy od ilości odparowanej wody. 

Na wystudzone ciastka wyłożyć krem cytrynowy. Ciastka należy przechowywać w

lodówce. Wyjąć chwilę wcześniej przed podaniem.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA CAŁEJ PORCJI:

947,3 kcal; 25,6 g białka, 89,1 g tłuszczu, 10,7 g węglowodanów netto

Wykonanie

Przepisy wielkanocne

7www.glut1.pl



Babka migdałowa 2,5:1
Autor: S. Gudej

Składniki:

40 g mąki migdałowej

1 g proszku do pieczenia

19 g masła

16 g jaj

8 g erytrytolu ze stewią

szczypta soli

Dodatkowo:

olej do posmarowania foremek

erytrytol w pudrze do posypania

babeczki

Przepis na 2 babeczki

Masło do przygotowania ciasta powinno być miękkie. Wszystkie składniki

na ciasto przełożyć do miseczki, wymieszać dobrze łyżką do połączenia

składników. Masa jest dość miękka i lepiąca. Silikonowe mini foremki 

na babeczki posmarować bardzo cienką warstwą oleju (olej ten zostanie 

na ściankach foremki po wyjęciu babeczki). Ciasto przełożyć do foremek,

wygładzić, lekko dociskając, aby ciasto wypełniło wszystkie załamania 

w foremce. Piekarnik nagrzać na 175 stopni C. Piec ok. 15 min. do lekkiego

zbrązowienia. 

Gotowe babeczki można posypać np. erytrytolem w pudrze.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA CAŁEJ PORCJI:

405,6 kcal; 11 g białka, 38,3 g tłuszczu, 4,3 g węglowodanów netto

Wykonanie

Przepisy wielkanocne

8www.glut1.pl



Są wśród nas rodzicie i dziadkowie
chorych dzieci, lekarze, dietetycy
oraz osoby dorosłe, u których
zdiagnozowano GLUT1 DS
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