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Potrawy SWIAteczne dla diabetyka
,

,

Wieczerza wigilijna oraz Boże Narodzenie są jedyne 
w swoim rodzaju, warto więc przedstawić kilka tradycyjnych potraw 
dla diabetyka. Tradycyjne dania można przygotować w taki 
sposób, aby pozwoliły poczuć smak prawdziwych domowych 
świąt, a jednocześnie nie przyczyniały się do gwałtownego wzrostu 
poziomu cukru we krwi. Pamiętajmy, że respektowanie określonych 
zasad zdrowego stylu życia i „kontrolowany luz” mogą nam zapew-
nić prawidłowy poziom glikemii. Złota zasada „wszystkiego po trosz-
kę” odnosi się szczególnie do takich dań wigilijnych jak pierogi 
i kutia lub kluski z makiem. Zaproponowane potrawy to jedynie 
propozycje, bo to, jak będzie wyglądał ten wieczór i jego oprawa 
kulinarna, zależy od inwencji domowników i od rodzinnej tradycji.

Barszcz czerwony

Składniki:
 
Włoszczyzna (200g)
Buraki (600g)
Sok z ogórków do zakwaszenia lub zakwas z buraków (120 g-1/2 szklanki)
Suszone grzyby (do smaku parę sztuk-opcjonalnie)
Szczypta cukru (2g)- można nie dodawać lub zastąpić stewią
Przyprawy (sól, pieprz, kwasek cytrynowy, czosnek, ziele angielskie, liść laurowy)
Łyżeczka koncentratu pomidorowego 30%
Przyprawy (sól, pieprz, papryka słodka, kminek lub mak)

Włoszczyznę obrać, umyć i pokroić, włożyć do 2 litrów zimnej wody, posolić i gotować do 
miękkości, grzybki opłukać, wrzucić do ½ szklanki wody i gotować około 10 minut na wolnym 
ogniu, buraki obrać, umyć zetrzeć na grubej jarzynowej tarce, wyłożyć na głęboki talerz, 
posypać kwaskiem cytrynowym, zalać ½ litra wrzącej wody i wymieszać. Tak przygotowane 
buraki pozostawić na 30 minut, aby puściły sok, 2 ząbki czosnku obrać, umyć i rozetrzeć, 
buraki odcedzić, pozostawiając sok, wrzucić je do wywaru i gotować, aż będą miękkie, 
następnie wlać pozostawiony sok, wywar z grzybków - opcjonalnie), dodać sok z ogórków, 
roztarty czosnek, cukier, sól, liść laurowy, ziele angielskie i pieprz, zagotować. 

Karp pieczony z migdałami

Składniki na 5 porcji:
Karp (700g)
Płatki migdałów (100g0
Cytryna 1 sztuka
3 centymetrowy kawałek imbiru
Cynamon 1/4 łyżeczki
1 łyżka miodu
1 łyżka masła
Olej rzepakowy 1 łyżka
2-3 gałązki natki
Sól
Pieprz

Karpia sprawić, nie odcinając głowy. Umyć, osuszyć. Natrzeć solą, pieprzem i skropić skokiem 
z cytryny. Odłożyć na 2-3 godziny do lodówki. Imbir obrać, zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Roztopić masło i miód, dodać imbir oraz sporą szczyptę cynamonu.Rozgrzać 2-3 
łyżki oleju, włożyć rybę, zrumienić z obu stron, przenieść do naczynia żaroodpornego. 
Posypać płatkami migdałowymi, następnie polać masłem z miodem i przyprawami. Piec 
około 40 minut 
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni. Pól cytryny pokroić w plasterki. 
Natkę opłukać, osuszyć. Karpia nałożyć na półmisek, udekorować plasterkami cytryny i 
natka. 



swiateczny hummus i warzywna taca swietego Mikołaja

Składniki na 12 porcji:
 
Hummus (160g)
Kalafior (400g)
Pomidorki koktajlowe ok. 15 sztuk-20 sztuk (150-200g)
Papryka czerwona 2 małe sztuki (200g)
Ser żółty (30g)

Najpierw na półmisku należy przygotować twarz Mikołaja z hummusu. Na brodzie należy 
umieścić różyczki kalafiora (może być surowy, sparzony lub ugotowany na półtwardo. Na 
brzeg czapki umieścić różyczki na górze koła. Z plastrów pomidorów i czerwonej papryki 
uformować czapkę; dodać różyczki kalafiora, aby stworzyć dla niego pompon. Aby zrobić 
nos, umieścić jeden pomidor na środku koła hummusowego. Ser przeciąć wzdłuż na pół, 
następnie przekroić na pół w poprzek; użyć dwóch kawałków sera na brwi i dwóch na wąsy. 
W przypadku oczu przekroić plasterek oliwki na pół. Z paska czerwonej papryki uformować 
uśmiech. Posypać paprykę na policzkach. Wstawić do lodówki do podania. Podawać z 
dodatkowymi plastrami kalafiora, pomidorów i papryki do maczania.

Diablotki

Składniki na 10 diablotek:
 
1 opakowanie mrożonego ciasta francuskiego (500g)
Chudy twaróg (200g)
Łyżeczka koncentratu pomidorowego 30% (10g)
Białko jednego jaja (30g)
Przyprawy (sól, pieprz, papryka słodka, kminek lub mak)

Schłodzone ciasto rozwałkować na placek o grubości 1 cm. Z ciasta wyciąć równe kwadra-
ty. Każdy kwadrat nakłuć widelcem, położyć na nim ser zmieszany z koncentratem pomido-
rowym i przyprawami, złożyć wszystkie rogi kwadratu do góry i skleić. Tak uformowane ciastka 
posmarować na wierzchu białkiem jaja i posypać kminkiem lub makiem. Ułożyć wszystkie 
placki na blaszce, odstawić na 10 minut, a następnie piec przez 15 minut w piekarniku 
nagrzanym do 250oC. upieczone diablotki można podawać na ciepło lub zimno po 
ostudzeniu. Diablotki można przygotować z farszem  z soczewicy, grochu  lub kapusty i 
grzybów (zamiennie pieczarek) i zjeść z barszczem.

Sałatka jarzynowa (włoska)

Składnik na 10 porcji:

Marchewka (300g)
Pietruszka (200g)
Ogórek kwaszony (300g)
Ziemniaki (250g)
Jabłko (350g)
3 jaja lub 6 białek (wielkość M-150g)
Groszek zielony (100g)
Kawałek pora lub cebula (150g)
Sól i pieprz do smaku
Opcjonalnie 2 łyżki jogurtu naturalnego i odrobina musztardy (40g)
            
Majonez (75g- 3 łyżki) (ponieważ nie jest zalecany dla diabetyków można zastąpić go 
sosem allioli, majonezem na białkach lub majonezem z aguafaby (zalewy z ciecierzycy 
lub białej fasoli).

Sos allioli

Składnik na 10 porcji:

2 ząbki czosnku
Mleko 2% (50ml)
Szczypta soli
Olej słonecznikowy lub rzepakowy (100ml)

Ponieważ trudno jest utrzeć sam olej z czosnkiem, dlatego jako emulgatora można dodać 
odrobinę mleka. Posiekany czosnek zmiksować z mlekiem i szczyptą soli, następnie 
stopniowo dodawać olej , mieszając aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Może być 
świetnym zamiennikiem majonezu do wielu sałatek i jako dodatek do kanapek.

Warzywa korzeniowe oraz ziemniaki umyć i wrzucić do wrzącej wody, gotować do 
miękkości (ziemniaki gotują się szybciej i należy je wyjąć wcześniej), ostudzić, cieniutko 
obrać i pokroić w kostkę. Pamiętajmy aby wszystkie warzywa ugotować na półtwardo. 
Ugotowane jajko, jabłko, por i ogórek również pokroić w kostkę. Wymieszać z majonezem 
i opcjonalnie jogurtem, doprawić solą i pieprzem, wymieszać.

Karp pieczony w ziołach

Składnik na 5 porcji:
 
Karp (700g)
Cebula 2-3 sztuki  (210g)
Bulion warzywny (ugotowany tak jak rosół ale bez mięsa) 180 ml (2/3 szklanki)
Czosnek 5 ząbków
Sok z cytryny  oraz sól i pieprz do smaku
Tymianek 1 łyżka (najlepiej świeżego)
Bazylia 1 łyżka (najlepiej świeżej)

Karpia natrzeć sokiem z cytryny, solimy, pieprzymy, odstawić na godzinę
Faszerować tymiankiem i bazylią i całymi ząbkami czosnku
Cebulę pokroić w grube plastry, układać na blaszce. Na cebuli położyć rybę. 
Piec w 200*C, ok.5min., następnie zmniejszyć temp.do180 i polać wywarem jarzynowym. 
Piec ok. 30 min.

Sałatka z pieczonego jabłka z pikantnym winegretem 
klonowo - cynamonowym

Składnik na 8 porcji:

4 średnie jabłka (600g)
2 łyżki oliwy z oliwek (30g)

2 łyżki octu jabłkowego (20g)
1 łyżka syropu klonowego
Szczypta soli, pieprzu, chilli
Mieszanka sałat zielonych (100g)
Orzechy włoskie (40g)
Ser feta (zamiennie kozi) (50g)

Rozgrzać piekarnik do 180°. Umieść jabłka pokrojone na cząstki w wyłożonej folią brytfance. 
Piec 20 minut lub do miękkości, od czasu do czasu mieszając. Po wyjęciu posypać je cynamonem. 
W małej misce wymieszaj składniki dressingu (oliwa, przyprawy, syrop klonowy, chilli). W dużej 
misce połącz sałatę z jabłkami, posypać pokruszonym serem, orzechami i polać sosem.
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Kiedy przygotowujesz potrawy świąteczne nie musisz pomijać 
deseru.  Aby osłodzić okres świąteczny, przygotowaliśmy listę 
ciast przyjaznych dla cukrzycy, które będą pasować do świątecznej 
kolacji lub świątecznego filmu i rozpalonego kominka. Zostały one 
uczynione zdrowszymi dzięki ograniczeniu węglowodanów, cukru, 
sodu i tłuszczów nasyconych, aby spełnić wytyczne dotyczące 
przepisów na cukrzycę. Dzięki inteligentnym rozmiarom porcji 
i kreatywnym zamiennikom możesz zdrowo delektować się tymi  
świątecznymi ciastami przyjaznymi dla diabetyków. 

smacznego



Pierniki bez cukru

Składnik na 45 sztuk:
 
Mąka owsiana 2 szklanki (280g)
Olej kokosowy 3 łyżki (75g)
Ksylitol (zamiennie stewia – 0,25 szklanki)  0,5 szklanki(100g)*
Jaja 1 sztuka (50)
Masło orzechowe 2 łyżki (40g)
Przyprawa do piernika 2 łyżki (20g) 
Kakao 1 łyżka (20g)
Proszek do pieczenia 1 łyżeczka (5g)
Soda oczyszczona 1 łyżeczka (5g)

Ksylitol i olej kokosowy rozpuść w rondelku. Wszystkie składniki umieść w misce i ugnieć 
ciasto. Deskę posypać odrobiną mąki owsianej i podziel ciasto na 4 części. Każdą z 
części rozwałkować na grubość około 5 mm i za pomocą szklanki bądź foremek 
wycinać ciastka. Pierniczki układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 
Ciasteczka piec w piekarniku nagrzanym do 180C przez około 10 minut. Pierniczki 
należy cały czas obserwować. Kiedy lekko się zarumienią, wyjąć je z piekarnika.

Ciasto marchewkowe- swiateczne

Składnik na 15-20 porcji:
 
Mąka gryczana (100g)
Stewia (70g)*
Cynamon 1 łyżeczka
Przyprawa do piernika 1 łyżeczka
Sól ¼ łyżeczki
Olej 100g
Jaja 2 sztuki (100g)
Orzechy włoskie (150g)
Marchew tarta (200g)
Polewa: 2 łyżki stewii, ½ łyżeczki olejku waniliowego, orzechy do dekoracji.

Wymieszać suche składniki - mąkę , sodę , proszek , cynamon, przyprawę do piernika.
W dużym naczyniu rozmieszać jajka z oliwą. Zawartość połączyć drewnianą łyżką, wraz 
z produktami suchymi. Dodać orzechy i marchew. Wymieszać.
Tortownicę o średnicy 20 cm wyłożyć papierem do pieczenia i wylać ciasto. 
Piec w piekarniku nagrzanym do 175 , piec 45 minut ( do suchego patyczka ). Przy 
większej tortownicy wszystkie produkty dwukrotnie zwiększyć.
Wystudzone ciasto polać serkiem wymieszanym ze stewią. Zamiennie można polać 
polewą czekoladową.
Ciasto można połączyć z gruszkami. Na dużą tortownicę obrać 8 gruszek. Należy je 
wydrylować. Ułożyć je ogonkami do góry wokoło tortownicy i zalać ciastem.

*Stewia nie jest wskazana dla osób z niedociśnieniem, ponieważ obniża ciśnienie krwi. 
Stosowana w dawkach większych niż zalecane, może mieć niekorzystny wpływ na 
płodność. Indianie Guarani używali stewii do kontrolowania płodności kobiet 
i mężczyzn.

*Ksylitol nie powinien być stosowany u dzieci do 3 roku życia oraz u osób cierpiących 
na zespół jelita drażliwego. W większej ilości może mieć działanie wzdymające 
i przeczyszczające

Ciasto pomaranczowe 

Składnik na 15 porcji:
 
Pomarańcze (400g)
Jaja 6 sztuk (300g
Stewia (110g)*
Mielone migdały (250g)
Proszek do pieczenia 1 łyżeczka

Pomarańcze dokładnie myjemy, wkładamy do garnka, zalewam wodą tak, aby całe 
były zanurzone i gotuję przez 2 godziny.  Przekrawamy każdą pomarańczę na pół, 
usuwamy pestki. Całe pomarańcze – miąższ, skórkę, białe części blendujemy (można 
również zmiksować w malakserze; pomarańcze nie muszą być zmiksowane na idealny 
mus). Ubijam jajka ze stewią mikserem, dodajemy migdały i proszek do pieczenia, 
mieszamy dokładnie,  na końcu dodajemy  pulpę pomarańczową i mieszamy razem. 
Dno i boki tortownicy (24 cm) smarujemy  masłem. Wylewamy ciasto do formy. Piecze-
my około godziny w piekarniku rozgrzanym do 190ºC, do suchego patyczka. gdyby 
ciasto zbyt mocno przypiekało się na wierzchu – można przykryć folią aluminiową.
Po upieczeniu wyjąć  z piekarnika, ale pozostawić  w tortownicy do wystygnięcia. zimne 
wyjąć  z formy, posypać  wiórkami gorzkiej czekolady…Ciasto smakuje doskonale 
następnego dnia, i kolejnego…. 

Ciasto czekoladowe 

Składnik na 15 porcji:
 
Czekolada gorzka Wawel bez cukru (400g)
Mleko 2% (60ml)
Masło (130g)
Jaja 8 sztuk (400g)
Stewia (60g)*

Forma o rozmiarach 25-28 cm (może być  okrągła tortownica)
Roztopić czekoladę w kąpieli wodnej razem z mlekiem. Dodać 110g masła. Mieszając , 
połączyć dokładnie składniki. Zdjąć z ognia i dodać żółtka. Białka ubić w oddzielnej 
misce, stopniowo dodając stewię na sztywną pianę. Delikatnie wlać pianę do roztopio-
nej czekolady z  masłem i mlekiem. Wymieszać. Wlać masę do formy. Nagrzać piekarnik 
do temperatury 200 C. Formę wysmarować pozostałym masłem i wlać masę. Piec 30-40 
minut.  Wyłącz piekarnik i pozostawić ciasto przy uchylonych drzwiczkach  parę minut 
aby zapobiec pękaniu skórki.  Ciasto można  podawać z bitą śmietaną  i pestkami 
granatu. 

Uwaga!!! uzaleznia.


