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O PORTALU CUKRZYCA POLSKA 

Portal Cukrzyca Polska powstał aby pomóc polskim diabetykom skutecznie kontrolować tę chorobę. Cukrzyca 

Polska dostarcza praktycznych informacji, takich jak: jak leczyć cukrzycę, zapobiegać powikłaniom i co jeść w 

cukrzycy.  

Trzymamy rękę na pulsie świata nauki i informujemy o postępie badań nad cukrzycą, lekami i prognozami 

wyleczenia. Nasz portal jest kierowany do osób cierpiących na wszystkie rodzaje cukrzycy: 

 Diabetyków typu 1 

 Diabetyków typu 2 

 Kobiety cierpiące na cukrzyce ciążową 

 Diabetyków typu LADA 

 Diabetyków typu MODY 

 Dzieci z cukrzycą  

 Seniorzy z cukrzycą 

 

Cukrzyca Polska.  Jesteśmy po Twojej stronie. 

PLAN ŻYWIENIOWY  

Przepisy jak i wstęp zostały przygotowane przez profesjonalną poradnię dietetyczną, doświadczoną w 

prowadzeniu osób chorujących na cukrzycę każdego typu. Agnieszka Ślusarska Staniszewska, Poradnia 

Dietetyczna 4LINE od wielu lat doradza diabetykom jak komponować dietę w cukrzycy. 

 

ZASADY MENU WIELKANOCNEGO W CUKRZYCY 

Istnieje wiele prostych sposobów, aby potrawy były nie tylko smaczne ale i zdrowe. Przede wszystkim osoby z 

cukrzycą powinny pamiętać, że ważne jest spożywanie 5-6 małych porcji posiłków co 3 godziny w ciągu dnia. Do 

tej zasady należy stosować się bezwzględnie także podczas świąt. 

Dodatkowo wystarczy, że niektóre kaloryczne produkty znajdujące się w jadłospisie Wielkanocnym oraz te o 

wysokim indeksie glikemicznym zastąpi się tymi zdrowszymi o podobnych walorach smakowych. 

WIELKANOCNE JAJA 

Najpopularniejsze potrawy Wielkanocne są na bazie jajka. Aby obniżyć kaloryczność posiłku, do potraw dodaj 

więcej białek zamiast całego jajka. Jedno jako zawiera 80 kcl, 0 WW oraz 0,8 WBT, tak więc zjedzenie 5 jaj 

(śniadanie, sałatka, żurek i ciasta) może nas kosztować 400-450kcl! 

Większość kalorii bo 63 kcl, pochodzi jednak z żółtka, tak więc zastąpienie kilku żółtek białkiem, pozwoli obniżyć 

zawartość energii. Białko dodawać możemy do sałatek, na kanapki, do zup. 

MAJONEZ 

Kolejnym sposobem jest wymienienie majonezu na jogurt naturalny, na przykład gęsty jogurt grecki, który 

można zmieszać z odrobiną musztardy lub chrzanu, aby zaostrzyć i poprawić smak. Jogurt naturalny można 

zmieszać też z koperkiem, natką pietruszki czy innymi ulubionymi przyprawami. Tak przygotowany sos można 

dodawać do sałatek zamiast majonezu. 
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Co więcej, naukowcy podejrzewają, że probiotyki zawarte w jogurcie mogą stymulować produkcję insuliny w 

jelitach. 

CHUDE MIĘSA  

Jeśli liczymy kalorie, musimy pamiętać o tym, żeby kupować produkty chude o niskiej zawartości tłuszczu, 

dotyczyć to może wędlin czy też mięs. Warto wybierać zamiast wieprzowiny np. drób (pierś z kurczaka, indyka), 

cielęcinę. 

W jadłospisie nie powinno zabraknąć też tłustych ryb morskich, zawierają bowiem omega-3, które mają 

dobroczynny wpływ na serce – narząd szczególnie wrażliwy u cukrzyków. 

ZUPY 

Zupy można przygotowywać na wywarach warzywnych, a nie mięsnych, co już obniży kaloryczność potraw. 

Nasz tradycyjny żurek jest dość kaloryczną potrawą, w typowym talerzu żurku na boczku, z jajkiem i porcją 

kiełbasy, zaprawionego śmietaną, zjemy 410kcl, 1,7 WW oraz 2,7 WBT. 

Tak więc przypadku żurku zrezygnuj z boczku, zamiast całego jajka dodaj tylko białko, a zamiast kiełbasy 

wieprzowej, drobiową, a zamiast śmietany, jogurt. Takie ‘oszczędności’ mogą obniżyć kaloryczność nawet o 

połowę. 

PASZTETY WEGETARIAŃSKIE I KASZE 

Dodatkowo możemy pokusić się o przygotowanie wegeteriańskich pasztetów (np. z selera, sojowy, z 

ciecierzycy, fasoli), które posłużą nam idealnie jako zastępnik mięsa i będą nadawały się m.in. na kanapki. Dieta 

wegetariańska ma pozytywny wpływ na długość życia oraz masę ciała. 

WĘGLOWODANY PEŁNOZIARNISTE 

Pieczywo jak i dodatki do potraw w postaci makaronów oraz ryżów powinny być z pełnego przemiału. Z kasz 

należy unikać kaszy manny ponieważ ma wyższy indeks glikemiczny. Dobrym wyborem będzie np. kasza 

gryczana. 

CIASTA Z MĄKI RAZOWEJ  

Choć na co dzień powinniśmy się wystrzegać słodyczy, w okresie Wielkanocy można zrobić małą dyspensę. 

Warto ciasto przygotować wymieniając mąkę pszenną typu 450 na razową, orkiszową, gryczaną, soczewicową, 

kokosową. 

Dobrym sposobem będzie przygotowanie mąki samemu z otrębów (mogą być żytnie, owsiane itd.) poprzez 

blendowanie lub jej zmielenie. Natomiast dodatek cukru w cieście można zastąpić ksylitolem, słodzikiem np. 

stewią lub erytrolem. 

Do ciasta możemy też dodać cynamon lub orzechy np. migdały, orzechy laskowe, włoskie. Orzechy możemy też 

stosować jako dodatek do sałatek. Są one dobrym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 

Orzechy dobrze zastępują słodycze, spożywając je regularnie, mamy mniejszy apetyt na słodycze. Należy jednak 

pamiętać, że nie należy ich spożywać za dużo, ponieważ są kaloryczne. Jednak konsumpcja maksymalnie jednej 

garści w ciągu dnia nie powinna nam zaszkodzić. 

Zamiast ciastek i cukierków na naszym stole mogą się znaleźć suszone lub świeże owoce i np. chipsy warzywne 

np. z buraków, jarmużu. 
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MAZUREK 

Tradycyjny mazurek kajmakowy jest ciężki wagowo, a niewielki, 100g kawałek zawiera aż 475 kcl, 5,4 WW, 2,6 

WTB. Masa kajmakowa jest niestety bardzo słodka, a jeśli zakupimy ją gotową, zawiera też syrop fruktozowo-

glukozowy. W tym wypadku lepiej więc zrezygnować z tego przysmaku. 

Posypmy więc mazurek orzechami, suszonymi owocami, lub posmarujmy niskosłodzonym dżemem, albo 

domową masą makową. Albo upiecz go według przepisu zaprezentowanego w tej książce kucharskiej. 

RZEŻUCHA I SZCZYPIOREK 

W okresie Wielkanocnym nie należy zapominać o warzywach (rzeżucha, rzodkiewka, szczypiorek itd.), można je 

dodawać do wszystkiego, obniżają one ładunek glikemiczny potrawy. 

W okresie świątecznym należy wystrzegać się picia napojów słodkich czy gazowanych a zastąpić je wodą 

niegazowaną, można do niej dodać cytrynę lub miętę oraz herbaty np. zieloną. Powinno też się wykluczyć w 

swojej diecie alkohol pod każdą postacią. 

SMAŻENIE NA OLEJU RZEPAKOWYM 

Podczas przygotowania potraw należy zrezygnować ze smażenia, należy natomiast na pieczenie, gotowanie na 

parze czy duszenie w foli najlepiej aby robić to bez dodatku tłuszczu. 

Jeśli jednak już jest taka konieczność należy pamiętać o tym, żeby nie stosować masła, margaryn czy smalcu, ale 

oleje roślinne np. olej rzepakowy. 

Natomiast warzywa powinniśmy spożywać surowe. ponieważ mają one niższy indeks glikemiczny w 

porównaniu z tymi ugotowanymi. To samo tyczy się makaronów i kasz – najlepiej spożywać te al dente. 

SÓL 

Kiedy przygotowujemy potrawy musimy pamiętać, aby ograniczyć ich solenie do minimum, ponieważ już same 

produkty są bogate w sód. Nie powinniśmy ich też dosalać na talerzu. Sól możemy zastąpić ulubionymi ziołami. 

JEDZ POWOLI NIEWIELKIE PORCJE 

Każdy diabetyk powinien spożywać posiłki w umiarkowanej ilości oraz nie powinien się objadać. Objadanie się 

powoduje szybki wzrost cukru we krwi, przez co nasze samopoczucie będzie gorsze. 

Ważne jest też aby nie jeść za szybko. Jedzenie powoli pozwoli na lepsze strawienie pokarmu, które rozpoczyna 

się już w jamie ustnej. Poza tym sygnał o pełnym żołądku do mózgu dociera z opóźnieniem, dlatego 

prawdopodobnie zjemy mniej. 

Spożywając posiłki regularnie w małych ilościach sprawi, że nie będziemy głodni. Ważne jest, żeby walczyć ze 

swoim apetytem, mieć motywacje i silną wolę oraz pomoc ze strony bliskich. 

Odpowiednia dieta w okresie Wielkanocnym da nam lepsze samopoczucie i satysfakcje. Nie należy również 

zapominać o aktywności fizycznej oraz o wyjściu na świeże powietrze i spacerze wśród bliskich nam osób. 

Wesołych świąt! 
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SAŁATKI  

 

1. Sałatka z jajkiem i fetą 

Sałatka 8 porcji 

• 8 jajka 

• 400 g sera typu feta 

• sałaty lodowej 

• 4 garść roszponki 

• 2 pęczki rzodkiewki 

• 4 ogórek  

• 2 zielona papryczka chili (nie jest ostra) 

• rzeżucha lub kiełki brokuła (opcjonalnie) 

• szczypiorek 

• sól i pieprz 

Sos:  

• 2 łyżki musztardy miodowej 

• 2 łyżki jogurtu naturalnego 

• 2 łyżki soku z cytryny  

• 2 łyżki oliwy extra vergine 

• 2 łyżka sera typu feta 

Przygotowanie: 

Jajka ugotować i obrać ze skorupek. 

Sałatę i roszponkę opłukać i osuszyć, włożyć do salaterki. Dodać pokrojone na plasterki rzodkiewki i 

obranego ogórka oraz cienko pokrojoną papryczkę. Doprawić solą i pieprzem (jeśli sałatka ma postać na 

stole, wówczas można nie doprawiać), delikatnie przemieszać. 

Dodać pokrojone jajka (na grube plasterki lub na połówki), pokrojoną w kosteczki fetę, posypać 

szczypiorkiem i rzeżuchą. Polać sosem: w miseczce wymieszać wszystkie składniki sosu (aby feta dobrze 

rozprowadziła się w sosie) 

1 porcja: 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

264 
15,9 19,6 8,2  

B: 2,2  
0,6 0,92 
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2. Sałatka z pieczoną cukinią, pomidorami i białkiem jaja 

Składniki: (4porcje) 

 2 cukinie przecięte wzdłuż na pół, a następnie pokrojone w półksiężyce grubości 1 cm 

 360 g dojrzałych pomidorów pokrojonych na ćwiartki 

 1/2 cebuli, drobno posiekanej 

 3 ząbki czosnku, rozgniecione 

 1/2 łyżeczki pokruszonej ostrej papryki 

 60 ml (1/4 szklanki) oliwy z oliwek 

 sól i pieprz do smaku 

 4 białka jaja 

 1 łyżka posiekanej świeżej bazylii 

Sposób przygotowania: 

Nagrzać piekarnik do 230°C. Lekko naoliwić naczynie 

Włożyć cukinię, pomidory, cebulę i czosnek do przygotowanego naczynia do pieczenia, posypać papryką, 

skropić oliwą, doprawić solą i pieprzem i dobrze wymieszać. 

Wstawić do rozgrzanego piekarnika. Piec minut, aż warzywa zrobią się miękkie i nabiorą lekko złotego 

koloru. Wyjąć z piekarnika dodać białko jaja pocięte na kosteczkę i posypać bazylią. 

1 porcja: 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

140 
6,5 9,7 9,5  

B: 2,7 
0,68 1,13 
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3. Sałatka z jajkiem i płatkami migdałów 

 Skład (4 porcje) 

 4 jajka  

 opakowanie jogurtu naturalnego 150 g 

 sałata rzymska 

 200 g marchewka  

 200g rzodkiewki  

 240 g groszku zielonego  

 4 łyżka płatków migdałowych 60 g 

 sól, czarny pieprz, 

 2 łyżki soku z cytryny, 

 po łyżce posiekanego szczypiorku, koperku, natki oraz bazylii.  

Sposób przygotowanie 

Jajka pokrój na ósemki, liście sałaty porwij na kawałki. Rzodkiewki pokrój w cienkie plasterki, marchew 

pokrój obieraczką do warzyw wzdłuż na cienkie paski. Jogurt wymieszaj z przyprawami, ziołami, zieleniną i 

sokiem z cytryny. Rzodkiewkę wymieszaj z marchewką i groszkiem, wyłóż na liście sałaty, dodaj jajka i polej 

sosem. Gotową sałatkę posyp uprażonymi na suchej patelni płatkami migdałowymi. 

1 porcja: 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

358 20,6 22,8 28,8 B: 11,7 1,71 2,88 

 

4. Sałatka z jajkiem, pomidorem, ogórkiem i szynką (2 porcje) 

Skład: 

 Pomidory: 150 g 

 Ogórek: 200 g 

 Jogurt naturalny 

 Jajko na twardo: 60 g 

 Szynka -20 gram 

Wszystkie składniki wymieszać, doprawić według smaku. 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

150 6 10 6,5 

B: 1,2 

0,53 1,14 

 

5. Świąteczna sałatka light  

 

 Składniki (8 porcji): 

 700g sałata lodowa  

 250g ser mozzarella 

 oliwa z oliwek 

http://www.ofeminin.pl/przepisy/pyszne-salatki-som658.html
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 świeże listki bazylii 

 pieprz 

 sól 

 zioła do sałatek (tymianek, oregano, bazylia) 

 

Sposób przygotowania: 

Przygotowujemy dressing: łączymy oliwę z oliwek z ziołami, solą i pieprzem. Mieszamy z umytą i porwaną 

sałatą oraz z pokrojoną w kostkę mozzarellą. Do sałatki możesz też dodać pokrojone pomidory. 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

150 13,2 8,2 4,7 B: 1,9 0,28 1,27 

 

  

http://www.ofeminin.pl/przepisy/pyszne-salatki-som658.html
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6. Sałatka z rzeżuchą i jajami 

Składniki (8 porcji): 

 5 suszonych pomidorów, 

 2-3 jajka przepiórcze,  

 mozzarella w kulkach (3 kuleczki),  

 8 jajek  

 pęczek natki pietruszki,  

 pęczek szczypiorku,  

 garść rzeżuchy,  

 oliwa z oliwek,  

 sól, pieprz. 

Sposób przygotowania: rzodkiewki umyć, oczyścić, pokroić w plasterki. Jajka ugotować na twardo i 

podzielić na ćwiartki. Pomidory pokroić w paski. Kulki mozzarelli podzielić na mniejsze części. Natkę, 

szczypiorek i rzeżuchę posiekać. Wszystkie składniki sałatki wymieszać, oprószyć solą i świeżo mielonym 

pieprzem. Skropić oliwą z oliwek, delikatnie wymieszać. Wierzch sałatki można udekorować łyżeczką 

chrzanu. 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

137 26,1 18,1 6,4 B: 0,9 0,55 2,67 

 

7. Sałatka z jajkiem i brokułem 

Produkt 

 Jajo 

 Olej lniany 

 Brokuł 

 Kiełki brokuła 

 Oliwki 

 Cebula 

 Szynka z kurczaka 

 Pieprz ziołowy, zioła prowansalskie 

Jajo ugotować na twardo, pokroić w plasterki. Brokuła rozdrobnić i ugotować na parze. Szynkę pokroić w 

kostkę, cebulę w półkrążki. Składniki połączyć, przyprawić, polać olejem i wymieszać. 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

245 25,1 10,7 16,2 BŁ 4,1 1,2 1,9 
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PRZYSTAWKI 

 

1. Faszerowane białka jaja z papryką i awokado 

Składniki: (4 porcje) 

 4 jajka 

 papryka czerwona 

 pół awokado 

 natka pietruszki 

 2 łyżeczki jogurtu 

 ząbek czosnku 

 sól i pieprz do smaku 

 Posypać rzeżuchą (według uznania) 

Sposób przygotowania: 

Jajka ugotuj na twardo, obierz i przekrój na połówki. Wyjmij żółtka. Paprykę dokładnie umyj i pokrój w 

drobną kosteczkę. Awokado również pokrój w drobną kosteczkę, a natkę pietruszki posiekaj. Dodaj jogurt, 

przypraw do smaku solą i pieprzem. Całość dokładnie wymieszaj. Połówki jajek napełnij farszem. Udekoruj 

kawałkami papryki i natką pietruszki. Przed podaniem możesz lekko schłodzić w lodówce (ale 

niekoniecznie). Podawaj ze świeżym pieczywem. 

 

1 porcja: 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

183 
6,7 14,9 9,2 

B:3,3 
5,9 1,61 
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2. Bagietka pełnoziarnista z rzeżuchą 

Składniki (1 porcja) 

 2 kromki bagietki 

 2 plastry pomidora 

 2 plastry szynki z kurczaka 

 4 plasterki ogórka 

 4 plasterki rzodkiewka 

 rzeżucha 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki poukładać na bagietkę według powyżej wymienionej kolejności.  

1 porcja: 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

122 
8,3 2,4 15,3 

B: 5,6 
9,7  0,548 

 

3. Chipsy z jarmużu 

 

Składnik (4 porcje) 

  150 g Jarmuż 

 Sól, pieprz, ulubione przyprawy 

 Masło klarowane 

 

Sposób przygotowania: 

 

Chipsy z jarmużu 

Liście jarmużu umyj, odetnij grubą łodygę, potnij na wygodne do chrupania kawałki, ułóż na posmarowanym 

olejem lub masłem klarowanym papierze do pieczenia, posyp przyprawami i zapiekaj w piekarniku kilka minut 

w temperaturze około 150°C. Gotowe chipsy powinny zachować zielony kolor oraz osiągnąć cudowną 

chrupkość. 

 

1 porcja: 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

32 
0,4 3 1,2 

B: 0,5 
0,07 0,286 
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4. Dietetyczny pasztet domowy  

 Składniki (10 porcji): 

 5 g suszonych borowików 

 600 g piersi kurczaka (około 3 filety) 

 150 g wątróbki drobiowej 

 cebula 100 g 

 10 łyżek jogurtu naturalnego 2% tłuszczu 200 g 

 1 jajko oliwa z oliwek łyżeczka – 5g, 

 marchewka, pietruszka, kawałek selera i pora 

 sól, pieprz, majeranek, cząber, gałka muszkatołowa 

 sok z cytryny, 

 Przygotowanie: 

Zagotuj wodę z warzywami, wrzuć do niej filety z kurczaka, dopraw solą i pieprzem i gotuj pół godziny. Grzyby 

zalej 100ml (niecałe pół szklanki) gorącej wody i pozostaw na 15 min.  Cebulę posiekaj, zeszklij na oliwie, dodaj 

wątróbkę i grzyby, smaż przez 3 min. Zmiksuj filety z kurczaka razem z wątróbką. Do masy dodaj jogurt 

naturalny i jajko. Przypraw solą, pieprzem, sokiem z cytryny, majerankiem, cząbrem i gałką muszkatołową . 

Masę trzeba dokładnie wymieszać, aby była jednolita.  Małą formę wyłóż papierem do pieczenia, wlej do niej 

masę. Piecz 50 min. w temp. 200 stopni. 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

100 
17,3 2,5 2 B: 0,4 0,16 0,92 
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5. Jajka w szynce (4 porcje)  

 Składniki: 

 4 jajka ugotowane na twardo rozmiar L 

 4 małe plastry szynki z indyka 40g 

 5 Łyżkek jogurtu 20g 

 4 łyżeczki rzeżuchy 

 Sól, pieprz 

 cytryna 

Przygotowanie: 

Jajka ugotuj, obierz ze skorupek i przekrój wzdłuż na pół. Plastry szynki również przekrój na pół. . Połówki jajek 

owiń szynką, polej sosem  jogurtowym z cytryną oraz posyp rzeżuchą. 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

108 
11,6 5,8 1,6 

B: 0,2 
0,14 0,98 

 

6. Jajka wiosenne – 5 porcji  

Składniki: 

 5 jajek (rozmiar M) ugotowanych na twardo 

 1 żółtko surowe 20 g 

 2 łyżeczki musztardy 10g 

 7 łyżek jogurtu naturalnego 140g 

 1 mały ogórek 40 g 

 Pęczek rzodkiewek 80 g 

 1 pęczek szczypiorku 

 5 łyżek kiełków lucerny, rzodkiewki i brokuła (lub wybranych, które najbardziej lubisz) 40 g 

 Sól, pieprz 

Przygotowanie: 

Jajko sparz i oddziel białko od żółtka. Surowe żółtko rozetrzyj z musztardą i 1 łyżeczką jogurtu, dodaj resztę 

jogurtu. Ogórka pokrój w drobną kostkę, a rzodkiewki w plasterki. Szczypiorek posiekaj. Kiełki opłucz i pokrój. 

Wymieszaj warzywa z sosem i dopraw sola i pieprzem. Jajka przekrój na pół, ułóż na półmisku i polej sosem. 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

100 
12,4 4,9 2,4 

B: 1,1 
0,13 0,94 
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DANIA GŁÓWNE  

1. Domowy zakwas na żurek (8 porcji) 

Składniki: 

 Pół szklanki mąki żytniej razowej typ 2000 

 ząbek czosnku 

 2 ziarna ziela angielskiego 

 kilka ziaren pieprzu 

 liść laurowy. 

Sposób przygotowania: 

Do słoika włożyć zgnieciony czosnek i przyprawy. Wsypać mąkę i zalać pół litra ciepłej przegotowanej wody. 

Słoik przykryć gazą. Zakwas należy codziennie zamieszać o tej samej porze, aby nie powstała pleśń. Domowy 

zakwas jest gotowy po 4-5 dniach. 

2. Żurek (8 porcji) 

Składniki: 

 0,5 litra zakwasu 

 2,5 litra bulionu przygotowanego z: 

 500 g fileta z kurczaka 

 1 marchewka 

 1 pietruszka 

 kawałek selera 

 cebula 

 pół pęczka pietruszki 

 pół pęczka lubczyku 

 sól, świeżo mielony pieprz 

 250 kiełbasy z piersi kurczaka  

 2 łyżeczki majeranku 

 2 łyżeczki chrzanu ze słoiczka 10 g 

 ząbek czosnku 

Sposób przygotowania: 

Ugotuj bulion z piersi kurczaka. Możesz gotować go pół godziny, zamiast godzinę. Dodaj pokrojoną w plastry 

kiełbasę i czosnek. Gotuj kolejne pół godziny. Odcedź. Wlej zakwas (najpierw szklankę, a potem dolewaj 

sprawdzając, czy nie jest za kwaśny). Dopraw majerankiem, chrzanem i pieprzem. Zdrowy żurek (przepis o 

obniżonej zawartości tłuszczu) z pewnością Wam posmakuje:) Porcję żurku można zjeść z małym kawałkiem 

kiełbasy z piersi kurczaka i jajkiem. Życzę smacznego:) 

1 porcja: 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

45 7,8 2,9 3 B: 1,1 0,19 0,57 



 

               cukrzycapolska.pl 

15  
CukrzycaPolska.pl 

Dokumnet ten jest chroniony prawami autorskimi© 

 

 

 

3. Pasztet z ciecierzycy po polsku z suszonymi grzybami, ogórkiem kiszonym i siemieniem lnianym 

 

Składniki na około 16 pasztecików: 

 

 3/4 szklanki suchej ciecierzycy, namoczonej przez noc w wodzie 

 pół małej cebulki 

 pół małej pietruszki 

 pół małej marchewki 

 3 spore ogórki kiszone 

 dwie łyżki musztardy 

 płaska łyżka suszonych grzybów zmielonych w młynku  

 łyżeczka suszonej pietruszki 

 łyżeczka suszonego koperku 

 pół łyżeczki majeranku 

 pół łyżeczki ziołowego pieprzu 

 szczypta gałki muszkatołowej 

 ząbek czosnku 

 dwie łyżki bułki tartej 

 trzy łyżki siemienia lnianego 

 olej 

 sól i czarny pieprz 

Przygotowanie: 

Namoczoną przez noc ciecierzycę gotuję do miękkości na małym ogniu.  

W międzyczasie pietruszkę i marchewkę trę na tarce, cebulkę drobno kroję i podsmażam na patelni na sporej 

ilości oleju. Kiedy warzywa będą bardzo miękkie a cebulka szklista zdejmuję warzywa z ognia. 

Miękką ciecierzycę odcedzam, mieszam z warzywami, bułką tartą i doprawiam suszonymi grzybami, musztardą, 

czosnkiem i resztą przypraw. Następnie blenduję wszystko na gładką masę, próbuję i doprawiam jeszcze 

według uznania solą i pieprzem, ewentualnie dodaję więcej przypraw. Na sam koniec dodaję pokrojone w 

drobną kostkę ogórki kiszone i wszystko dokładnie mieszam - jeśli masa jest sucha, dodaję jeszcze 2-4 łyżki 

oleju.  

Piekarnik nagrzewam do 200 stopni, wgłębienia w foremce do muffinek smaruję delikatnie olejem i do każdego 

nakładam pasztet. Na koniec wszystkie paszteciki posypuję siemieniem lnianym i piekę je przez 15-20 minut. 

Zajadam z razowym chlebem, cebulką i ogórkiem kiszonym.  

1 porcja (2-3 paszteciki) 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

29 
1,7 0,6 4,5 B:0,7 0,38 0,13 
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4. Rolada z cielęciny z bakaliami 

Skład (8 porcji): 

 1,5 kg cielęciny,  

 sól, pieprz,  

 10 dag suszonych śliwek,  

 10 dag rodzynek,  

 5 dag orzechów włoskich, 

 2 łyżki masła. 

Sposób przygotowania: 

Cielęcinę opłucz, dokładnie osusz papierowymi ręcznikami, natrzyj solą i pieprzem. Zawiń w folię, pozostaw na 

noc w chłodnym miejscu. Śliwki i rodzynki sparz, osącz na sicie. Ostrym nożem przekrój mięso tak, aby powstał 

duży, płaski płat. Na jego środku ułóż osączone śliwki, rodzynki i orzeszki. Zwiń mięso w roladę, dokładnie 

obwiąż nicią. Upiecz mięso w piekarniku. Podlej je kilkoma łyżkami wody. Piecz ok. 1,5 godz. w temp. 1700C. 

Często podlewaj sosem spod pieczeni. 

Podawaj w plastrach z ryżem i ulubioną sałatką. 

1 porcja: 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

302 
31,9 13,7 15,2 

B:2,4 
1,28 2,51 

 

5. Pieczony dorsz z sałatką z białej fasolki i natki pietruszki. 

Składniki, 2 porcje: 

 1 filet dorsza, około 200 g (bez skóry)(kawałek wielkość dłoni) 

 1 łyżka oliwy z oliwek extra virgin + dodatkowo do serwowania (10g) 

 1 gałązka pomidorków koktajlowych (ok. 100 g) 

 

Sałatka z białej fasolki: 

 1/3 puszki (około 150 g) białej fasoli w zalewie (lub ugotowanej) 

 2 łyżki posiekanej natki pietruszki 

 1/3 ząbka czosnku 

 2 łyżki oliwy z oliwek extra virgine (20 ml) 

 1 łyżeczka soku z cytryny 

 1 łyżeczka płynnego miodu (ok. 12 g) 

 świeżo zmielony czarny pieprz i sól morska 

 

Przygotowanie: 

 

Sałatka z białej fasolki: Fasolkę odsączyć i umieścić w miseczce razem z natką pietruszki oraz 

posiekanym i roztartym końcem noża czosnkiem. Wymieszać z oliwą z oliwek, sokiem z cytryny i 

miodem. Doprawić świeżo zmielonym czarnym pieprzem i solą morską. 
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Ryba: Piekarnik nagrzać do 220 stopni. Dno naczynia żaroodpornego lub blaszkę wysmarować 

oliwą i wstawić do nagrzanego piekarnika na 10 minut. Filet opłukać i osuszyć. Ułożyć w 

rozgrzanym naczyniu lub na blaszce, doprawić solą i pieprzem, dodać pomidorki, skropić oliwą i 

piec przez około 10 minut, aż ryba będzie upieczona w środku a pomidorki miękkie. 

Do naczynia z rybą dodać sałatkę z fasolki (można ją wcześniej trochę podgrzać). Rybę i pomidorki 

polać dodatkową oliwą z oliwek, wyłożyć na talerz lub jeść prosto z naczynia. 

 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

331 25 15,2 25 
B:0,7 

2,5 2,37 

 

6. Krupnik po trydencku 
 

Składniki, 4 porcje: 

 

 100 g kaszy perłowej 

 100 g suchej fasoli 

 1/2 kości z szynki 

 1 ziemniak (75 g) 

 1 marchewka (50 g) 

 20 g tartego sera parmezanu 

 Sól 

 

Przygotowanie: 

 

Fasolę włożyć do miski, zalać zimną wodą i moczyć przez 12 godzin, a gdy zmięknie, odcedzić. 

Włożyć do garnka i zalać co najmniej 2 litrami wody. Gotować pod przykryciem na małym ogniu aż będzie 

prawie ugotowana. 

 

Ziemniaki i marchewkę obrać i pokroić w kostkę. Ugotować w małej ilości wody razem z kaszą perłową i kością z 

szynki. Zmieszać razem z ugotowaną fasolą. 

 

Należy uważać, aby nie rozgotować składników. Dodać gorącej wody, gdyby krupnik okazał się zbyt gęsty. 

Gorący krupnik rozlać do talerzy i posypywać tartym parmezanem, podanym w oddzielnej miseczce. 

 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

198 
10 2,9 37 

B:6,2 

3,7 0,67 

 

 

7. Krem brokułowy z Gorgonzolą. 

Składniki, 4 porcje: 

 

 1 brokuł (ok. 500 g) 
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 50 - 100 g sera Gorgonzola (bez skórki) (3 plastry dla 100g) 

 1/2 filiżanki listków natki pietruszki 

 sól morska oraz świeżo zmielony czarny pieprz 

 

Przygotowanie: 

 

Brokuła opłukać, odciąć różyczki od łodygi i włożyć je do garnka. Zalać wodą i zagotować. 

 

Odcedzić, ponownie wlać świeżą wodę i zagotować. Jeszcze raz odcedzić, wlać 2-3 szklanki świeżej wody (w 

zależności od wielkości brokuła), posolić i gotować brokuły do miękkości, uważając aby ich nie rozgotować, gdyż 

stracą swój zielony kolor, lepiej aby były al dente. 

 

Zmiksować w blenderze razem z serem Gorgonzola (w takiej ilości jak lubimy), z natką pietruszki i świeżo 

zmielonym czarnym pieprzem, tego ostatniego nie żałować. Zupę spróbować i ewentualnie doprawić solą. 

Gorącą wlać do miseczek, skropić ewentualnie oliwą z oliwek i podawać z chlebem opieczonym w tosterze. 

Zupa najlepsza jest gorąca, zaraz po ugotowaniu. Jeśli musimy zupę podgrzać, starajmy się jej nie zagotowywać. 

 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

123 
8,6 8,3 6,5 

B:3,1 

0,7 1,1 

 

 

 

8. Łosoś na parze z ryżem i sałatką porowo-selerową. 

 

Produkt 

 Ryż brązowy 

 Łosoś wędzony 

 Olej rzepakowy 

 Koperek 

 Por 

 Korzeń selera 

 Sok z cytryny 

 Zioła prowansalskie,czosnek, majeranek, pieprz 

Łososia skropić sokiem z cytryny i przyprawić ziołami prowansalskim i czosnkiem. Ugotować na parze. Seler 
zetrzeć na tarce, pora pokroić w kostkę, wymieszać z olejem, majerankiem i pieprzem. 

 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

590 31,7 20,8 85,3 Bł 17,3 6,8 
3,18 

 

9. Pieczeń wołowa z kolorowym ryżem 

Składniki: 

 Produkt 

 Wołowina 
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 Ryż dziki 

 Rukola 

 Marchew starta 

 Olej rzepakowy 

 Jałowiec, pieprz czarny, majeranek 

 

Wołowinę ubić, natrzeć przyprawami, polać łyżeczką oleju i piec ok. 60 minut w 180 stopniach. Ryż 

ugotować, wymieszać z rukolą i marchwią, dodać łyżeczkę oleju 

 

Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

495 
33,7 14,2 63,1 

Bł 7,6 
5,5 2,73 
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CIASTA 

1. Babka wielkanocna (12 porcji) 

Składniki: 

 1 szklanka pełnoziarnistej mąki orkiszowej 

 2 łyżki jasnej mąki orkiszowej 

 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 

 1 duża marchew 

 1 średnie jabłko 

 2 łyżki jogurtu naturalnego 

 2 jajka 

 2 - 3 łyżki ksylitolu   

Sposób przygotowania: 

Jajka ubić z ksylitolem na puszystą masę. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i przesiać. Marchewkę 

i jabłko obrać i zetrzeć na małej tarce. Do ubitych jajek dodać jogurt i mąkę. Następnie marchewkę z 

jabłkiem. 

Masę przelać do foremki na babkę. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni piec 45 minut. 

1 porcja: 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

128 
5 2,5 23,7 

B: 2,5 
2,12 0,43 

 

2. Mazurek (12 porcji) 

Skład: 

• 40g otrębów dowolnych. 

• 60g płatków jęczmiennych błyskawicznych  

• 10g zarodków pszennych 

• 20g mąki pszennej typ 2000 

• 2 żółtka 

• 1 całe jajo 

• 80g Delmy Kanapkowej  

• 40g stewii lub słodziku w proszku do pieczenia  

Można też użyć  – miód, syrop z agawy, ksylitol. Tylko trzeba próbować, czy ciasto nie wychodzi za słodkie. 
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 Łyżeczka cynamonu 

 Kilka kropel dowolnego aromatu  

Warstwa czekoladowa: 

 80g powideł śliwkowych 

 10g odtłuszczonego kakao 

 Warstwa kremowa: 

 Opakowanie serka ricotta – 250g 

 1 żółtko 

 15g stewii lub słodziku 

 ulubiony aromat  

Do dekoracji: 

 Garść suszonych jagód goji 

 Pół garści suszonej żurawiny 

 Pół garści płatków migdałowych 

 10 migdałów 

 Kilka orzechów laskowych 

 Dwa rządki gorzkiej czekolady 

 1-2 łyżki mleka. 

 

Sposób przygotowania: 

Otręby i płatki miksujemy na mąkę w młynku do kawy, blenderze lub malakserze. Uzyskany w ten sposób pył 

przesypujemy do miski, dodajemy mąkę pszenną i zarodki. Mieszamy. Dodajemy wcześniej przygotowane 

żółtka i jedno całe jajo. Ponownie mieszamy. Następnie do miski przekładamy Delmę i dosypujemy 

słodzik/stewię. Na samym końcu wedle uznania dodajemy ulubione przyprawy - wykorzystałam cynamon i 

aromat waniliowy. Zagniatamy ciasto na gładką kulę. Wsadzamy ją do woreczka i chowamy do zamrażalnika na 

ok. 30 minut. Po tym czasie, ciasto wyciągamy z zamrażalnika i wyklejamy nim formę – użyłam silikonowej 

tarty, dlatego nie musiałam używać ani zbędnego tłuszczu do smarowania ani papieru do pieczenia. Ciasta nie 

wałkujemy – odrywamy kawałki, spłaszczamy w dłoniach i wylepiamy dno oraz ranty foremki. Tak 

przygotowaną formę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 22 minuty. 

W międzyczasie powidła przekładamy do miseczki razem z kakao. Ilość kakao i powideł zależy od uznania – im 

więcej kakao, tym mazidło bardziej czekoladowo-gorzkie. 

Teraz zajmujemy się jasną warstwą. Przed oddzieleniem białka od żółtka polecam sparzyć jako we wrzątku 

(surowe jajka zawierają pałeczki salmonelli, które giną w temperaturze 60-ciu stopni). Serek ricotta odsączamy 

z serwatki, przekładamy do miseczki i miksujemy razem z żółtkiem i słodzikiem/stewią na puszystą, gładką, 

żółtawą masę. Powstały krem przekładamy do schłodzenia i stężenia w lodówce. 

Upieczony i wystudzony kruchy spód smarujemy warstwą czekoladowych powideł, następnie delikatnie 

rozsmarowujemy serkową masę. Tak przygotowany mazurek można dowolnie ozdobić bakaliami i polać polewą 

z czekolady roztopionej w kąpieli wodnej i kilku łyżek mleka. 

1 porcja: 
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Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

137 
5,5 6,4 15,1 B:2,5 1,26 0,80 

 

 

3. Ciasto jaglane z jabłkami i cynamonem (12 porcji) 

 

Składniki 

 140 g kaszy jaglanej 

 1,5 szklanki wrzącej wody (do gotowania kaszy) 

 szczypta soli 

 30 ml oliwy 

 3 jajka 

 1 – 3 łyżki cukru (ksylitol – cukier brzozowy) 

 1 łyżeczka kakao 

 1/2 łyżeczki cynamonu 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia (bezglutenowego) 

 200 g jabłek (waga po obraniu) 

 30 g rodzynek (pokorojonych na mniejsze kawałki) 

 30 g dowolnych orzechów (u mnie włoskie i laskowe) 

 2 łyżki wiórek kokosowych 

 

Sposób przygotowania: 

Kaszę opłukać dokładnie dwa razy w zimnej wodzie, w ten sposób nie będzie goryczy. Do garnuszka z wrzącą 

wodą wsypać kaszę, dodać sól. Doprowadzić do wrzenia i gotować na małym ogniu przez około 15 minut do 

miękkości (cała woda powinna odparować). Przestudzić. 

Jabłka obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach lub pokroić w drobną kostkę. Kaszę, oliwę, jajka, cukier, 

kakao, cynamon i proszek do pieczenia przełożyć do naczynia i zmiksować blenderem (można również 

malakserem) do połączenia się składników. Dodać jabłka, orzechy i rodzynki, wymieszać łyżką. Płaską formę  o 

wymiarach 17 x 23 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Przelać do niej ciasto, po wierzchu posypać wiórkami 

kokosowymi. Piec w temperaturze 180ºC przez 40 – 45 minut lub do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić. 

Podawać pokrojone na kwadraty. Smacznego! 

1 porcja: 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

120 
5,3 5,4 15,6 

B:1,1 
0,15 0,7 
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4.  Dietetyczny sernik 12 porcji 

Składniki: 

 500 g chudego twarogu 

 150 g jogurtu naturalnego 

 3 łyżki proszku budyniowego śmietankowego bez cukru 30 g 

 2 jajka rozmiar L 

 Łyżka miodu 15 g 

 10 tabletek stewii 

 Garść rodzynek – 30g 

 Laska wanilii lub aromat waniliowy 

 odrobina gorzkiego kakao 

Przygotowanie: 

Tabletki stewii rozpuść w jogurcie. Ser utrzyj mikserem z żółtkami, jogurtem, proszkiem budyniowym oraz 

miodem. Białka ubij na sztywną pianę – dodaj wcześniej trochę wody i soli – będą się łatwiej ubijać. Wymieszaj 

masę serową z pianą z białek i dodaj rodzynki oraz aromat waniliowy. Piecz w małej prostokątnej foremce 

wyłożonej papierem do pieczenia przez 40 minut. Piekarnik powinien być nagrzany do temperatury 180 stopni. 

Posyp gorzkim kakao i ciesz się wspaniałym smakiem! 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

100 
13,8 1,3 8,4 B: 0 0,84 0,67 

 

5. Dietetyczna babka 

 Składniki: 

 Mąka pszenna graham - 2 szklanki 

 Budyń waniliowy bez cukru - opakowanie 

 Proszek do pieczenia - łyżeczka 

 Jaja - 2 sztuki 

 Jogurt naturalny -  3/4 szklanki 

 Banan - 2 małe sztuki 

 Suszone daktyle - 140g 

 Olej rzepakowy - 1/4 szklanki 

 Laska wanilii - sztuka (opcjonalnie łyżeczka ekstraktu waniliowego) 

 Kakao - 2 łyżki 

Polewa: 

 Gorzka czekolada (min. 70% kakao) - 1/2 tabliczki 

 Zmielone orzechy laskowe 

Sposób przygotowania: 
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Daktyle namocz na noc w 1/2 szklanki mleka. Przed przygotowaniem ciasta odlej pozostałą część mleka 

(można wykorzystać je do kawy). Daktyle zmiksuj z bananami na gładką masę, dodaj do nich ziarenka z laski 

wanilii lub ekstrakt. 

Białka ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę, następnie dodaj żółtka, zmiksowane banany, jogurt naturalny 

i olej rzepakowy. Do masy przesiej mąkę z budyniem i proszkiem do pieczenia. 

Połowę masy przelej do drugiej miski - dodaj kakao i wymieszaj.  

Formę z kominem posmaruj olejem rzepakowym i oprósz mąką (nie jest to konieczne w przypadku 

sylikonowej formy). Do formy nakładaj na przemian jasne i kakaowe ciasto. 

Piecz  w temp 180 stopni C przez ok. 50 minut. 

Wartość odżywcza porcji babki (1/12 całości): 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

240 
6 9,5 32 B: 4 2,8 1,1 

 

6. Babeczki Jabłowo-ryżowe 

 Składniki na trzy porcje: 

 Ryż paraboiled - 100 g 

 Mleko 1,5% - szklanka 

 Woda - 1/2 szklanki 

 Sól - 1/4 łyżeczki 

 Suszone daktyle - 50 g 

 Laska wanilii - sztuka 

 Cynamon - 1/2 łyżeczk1 

 Migdały (posiekane) - 3 łyżki 

 Jabłko - sztuka 

 Kakao gorzkie - łyżeczka 

Sposób przygotowania: 

Daktyle miksujemy za pomocą blendera. Jabłko trzemy na tarce na grubych oczkach. Do rondelka wlewamy 

mleko, wodę oraz dodajemy sól, rozdrobnione daktyle, ziarenka z laski wanilii i cynamon – gdy woda zacznie 

wrzeć dodajemy ryż (bez woreczka) i gotujemy przez 15 minut (ryż musi wchłonąć wodę), od czasu do czasu 

mieszając żeby się nie przypalił. 

Do ugotowanego ryżu dodajemy posiekane orzechy oraz starte jabłko – mieszamy, powstałą masę przekładamy 

do miseczek/salaterek/kokilek – gdy ostygnie wkładamy do lodówki co najmniej na godzinę. Deser wyrzucamy 

na talerzyk - oprószamy kakao. 

Wartość odżywcza babeczki ryżowo - jabłkowej: 

Kcal 
Białka Tłuszcze Węglowodany WW WBT 

286 
7,9 7,4 51,1 B:  4,5 4,7 1 
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Zespół Cukrzyca Polska życzy wszystkim czytelniczkom i czytelnikom zdrowych i 

wesołych świąt Wielkiejnocy 

 

Aż 30% osób chorujących na 
cukrzycę nie zdaje sobie z tego 

sprawy. 

Poleć portal Cukrzyca Polska 
rodzinie i znajomym.  

Razem promujmy wiedzę o 
cukrzycy. 

Informacja o prawach autorskich: 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są chronione prawem autorskim i są własnością portalu CukrzycaPolska.pl. 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie całości lub części tego dokumentu na innych stronach internetowych, w druku lub 

innej formie, bez wyraźnej zgody portalu CukrzycaPolska.pl jest zabronione. 

 


