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WstępW
Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nasz szósty e-book

"Rozszerzanie Diety z Helpą - przepisy dla alergika". Został stworzony

z myślą o naszych najmłodszych Klientach rozpoczynających swoją

przygodę z nowymi smakami.

W tym e-booku znajdziecie 10 sprawdzonych i kolorowych

przepisów na śniadania, obiady i kolacje dla małego alergika.

Twórcą zawartych w e-booku przepisów jest Katarzyna Jankowska,

autorka książek i bloga Mama Alergika Gotuje. Specjalnie dla Was

każdy przepis uzupełniła o bezcenne wskazówki, komentarze

dietetyczne i uwagi o alergenach.

Mamy nadzieję, że e-book będzie ułatwieniem i pomocą dla

rodziców, którzy poszukują sprawdzonych przepisów dla dzieci

z dietą eliminacyjną.

Serdecznie zapraszamy na naszego bloga, gdzie znajdziecie artykuły

poświęcone rozszerzaniu diety. Znajdziecie również historię Oli -

współtwórczyni HELPY, która opowiada o wprowadzeniu diety

eliminacyjnej do diety swojego syna Franka.

Życzymy Wam samych przyjemnych chwil w kuchni i przy stole!uchni i przy stole!

https://mamaalergikagotuje.pl/
https://www.helpa.pl/blog-parentingowy
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Pudding chia z mango

Nasiona chia zalewamy ciepłym napojojo em roślinnym zmieszanym z wodą,

dodajemy sok z cytryny, mieszamy i odstawiamy na noc do lodówki. Następnego

dnia obrane mango miksujemy na mus i rozkładamy go do 4 pucharków.

Gęstą masę z chia dokładnie mieszamy.

Do każdego z pucharków, na warstwę mango wsypujemy po 1,5 łyżki Płatków-

Łatków, a następnie dodajemy równe porcjcjc e napęczniałych nasion chia.

Dekorujemy owocami liofilizowanymi. Deser podajemy od razu lub schłodzony.

Składniki:
2 łyżeczki nasion chia

250 ml bezglutenowego napoju roślinnego (np. mleka

kokosowego 60%) pół na pół z przegotowaną gorącą wodą

1 dojrzałe mango

1 łyżeczka soku z cytryny

6 łyżek płatków Bio Płatki-Łatki Jaglano-Gryyczane

Bio Suchyy Prowiant Malina

Przygotowanie:

bez mleka bez cukru naturalnie
bezglutenowy

bez jajek bez soi wegańskie

Czas przygotowania: 10 minut + noc; Ilość: 4 porcje

https://www.helpa.pl/sklep/platki-latki-jaglano-gryczane
https://www.helpa.pl/sklep/bio-suchy-prowiant-liofilizowana-malina-bio


Wartość odżywcza
*Wartość energetyczna: 4 porcjcjc e: 762 kcal; 1 porcjcjc a: 191 kcal

Białko: 3,8 g

Tłuszcze: 9 g

Węglowodany: 21,5 g

Błonnik: 4,9 g

Potas: 240,3 mg

Wapń: 32,2 mg

Żelazo: 1 mg

Magnez: 32,9 mg

Cynk: 0,3 mg

Witamina A: 274,4 μg

Beta-karoten: 1645,0 μg

Foliany: 30,3 μg

Witamina C: 20,7 mg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w zaokrągleniu.

Wskazówki:
Wszystkie składniki możemy też umieścić w kielichu blendera i zmiksować na

koktajl. Będzie on dosyć rzadki, lecz odstawiony na minimum kilkanaście minut

zgęstniejeje e i może być podawany jako mus lub posłużyć do przygotowania

domowych lodów dla starszych dzieci.

Możemy użyć też innych płatków lluubb eekkssppaannddowanych zbóż (np. Bio

EksPandyy)), a także innych sezonowych owocóów.

https://www.helpa.pl/sklep/platki-sniadaniowe


Komentarz:
Taki deser jest odpowiedni dla dziecka już w 1. roku życia.

Nasiona chia, podobnie jak siemię lniane, są jednym z cenniejeje szych źródeł

kwasów omega-3, białka oraz błonnika pokarmowego.

Mango to przede wszystkim źródło witamin C, E, K oraz potasu.

Nasiona chia, z uwagi na dużą zawartość błonnika, wprowadzamy do diety

dziecka stopniowo.

Uwaga: alergeny!
Na mango mogą zareagować osoby z alergią na pyłki bylicy, brzozy oraz na

lateks.

Nadwrażliwość na alergeny mango występuje rzadko, może mieć charakter

natychmiastowy lub opóźniony. Najczęściejeje objbjb awia się reakcjcjc ą w obrębie jamy

ustnejeje (OAS) lub zmianami skórnymi.

Obecnie zidentyfikowano tylko kilka alergenów mango. Jednym z nich jest

profilina, obecna w pyłkach roślin i pokarmach pochodzenia roślinnego.

Profiliny odpowiadają także za alergię na banana, ananasa i inne owoce

egzotyczne.



Deser truskawkowo-jaglany

Składniki:
250 ml bezglutenowego napoju roślinnego (np. jaglanego lub

kokosowego)

szczypta wanilii w proszku (można pominąć)

50 g Bio Kaszki Jaglanej

2 Bio Owocowe Różdżki Smaku Truskawka

1 roślinny jogurt naturalny bez cukru (160 g)

Przygotowanie:
Napójójó wlewamy do małego garnka. Wsypujemy kaszkę i ewentualnie wanilię.

Gotujemy wciąż mieszając, aż do zagotowania się kaszki. Gotujemy około 2-3

minuty, aż kaszka będzie gotowa. Kaszkę studzimy, dodajemy do niejeje Różdżkę

Smaku i jogurt i blendujemy na gładką masę.

Przekładamy do pucharków.

Trusskkaawwkkii mmyyjjyjyyjy eemmyy ii bblleenndduujjemyy na mus, dodajemy jogurt, mieszamy

i nakładamy na warstwę kremu jaglanego.

Podajemy od razu lub po schłodzeniu z dodatkiem świeżych owoców.

Dodatkowo:
100 g świeżych lub mrożonych truskawek

3 łyżki jogurtu roślinnego

świeże owoce

Czas przygotowania: 15 minut; Ilość: 3 porcje

bez mleka bez cukru naturalnie
bezglutenowy

bez jajek bez soi wegańskie

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-jaglana-bio
https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-owoce-w-proszku


Wartość odżywcza
*Wartość energetyczna: 3 porcjcjc e: 522 kcal; 1 porcjcjc a: 174 kcal

Białko: 2,8 g

Tłuszcze: 5,4 g

Węglowodany: 26,1 g

Błonnik: 2 g

Potas: 81 mg

Wapń: 110,3 mg

Żelazo: 1 mg

Magnez: 20 mg

Cynk: 0,6 mg

Foliany: 10,7 μg

Witamina C: 22 mg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w zaokrągleniu.

Wskazówki:
Taki deser świetnie sprawdzi się jako przekąska dla całejeje rodziny. Starsze

dzieci i rodzice mogą zjeść go z dodatkiem gorzkiejeje czekolady.

W przypadku braku alergii na białka mleka krowiego, można zastosować

zwykły jogurt naturalny, najlepiejeje bez mleka w proszku i innyych dodatków.



Komentarz:
Deser można podawać dzieciom już w 1. roku życia.

Kasza jaglana to źródło białka, składników mineralnych, takich jak: magnez,

cynk, żelazo oraz witamin z grupy B. Zawiera również krzem, który

pozytywnie wpływa na stan skóry, włosów i paznokci.

Wybierając napójójó roślinny, pamiętajmy, że europejeje skie zalecenia są takie, że

nie zaleca się stosowania napojojo ów ryżowych w żywieniu niemowląt, a nawet

dzieci do 5. roku życia. Z uwagi m.in. na sposób uprawy ryż kumuluje więcejeje

arsenu niż inne rośliny. Arsen ma potencjcjc alne działanie rakotwórcze.

Uwaga: alergeny!
Na truskawki powinny uważać osoby z alergią na pyłki brzozy i traw, gdyż

może dojojo ść do reakcjcjc i krzyżowych.

Alergia na pyłek brzozy zwykle indukuje reakcjcjc e alergiczne po spożyciu

owoców z rodziny różowatych. Należą do nich takie owoce, jak: jabłko,

gruszka, wiśnia, czereśnia, aronia, brzoskwinia, malina, poziomka, truskawka,

jeżyna, dzika róża, śliwka czy pigwa.

Najczęściejeje reakcjcjc e alergiczne pojojo awiają się w obrębie jamy ustnejeje (OAS) po

spożyciu surowych owoców. Owoce poddane obróbce termicznejeje zwykle mogą

być spożywane bezpiecznie.

Wybierajmy truskawki ekologiczne, by uniknąć pestycydów.

NNaa kkookkooss ppoowwiinnnny uważać osoby uczullonee nnaa oorrzzeecchhyy.

Kasza jaglana (proso) może uczulać osoby reagujące na pyłki traw

i zbóż.



Czas przygotowania: 20 minut; Czas smażenia 1 porcji: 3-4 minuty

Ilość: 8 mniejszych gofrów lub 4 duże

Napójójó roślinny miksujemy z kaszką i skrobią lub budyniem.

Dodajemy starte warzywa oraz – opcjcjc onalnie – Bio Różdżkę Smaku, dokładnie

mieszamy.

Wlewamy olejeje , ponownie mieszamy i odstawiamy na czas nagrzewania

gofrownicy. Smażymy bez smarowania kratek.

Nakładamy ciasto łyżką (powinno być gęste jak na placuszki).

Po 3 minutach gofry są gotowe, miękkie i delikatnie chrupiące. Jeśli wolimy

bardziejeje chrupiące, smażmy je jeszcze przez minutę.

Odkładamy je na chwilę na kratkę do studzenia i jeszcze ciepłe podajemy

dziecku prosto do rączki.

Gofry cukiniowo-dyniowe

Składniki:
150 ml bezglutenowego napoju roślinnego (np. jaglanego)

150 g Bio Kaszki Jaglano-Gryyczanej z Amarantusem

1 budyń bezmleczny bez cukru lub 40 g dowolnej skrobi

100 g startej obranej cukinii

100 g startej obranej dyni piżmowej

1 łyżka oleju rzepakowego

1 Bio Warzyywna Różdżka Smaku Dyynia (oppcjonalnie)

Przygotowanie:

bez mleka bez cukru naturalnie
bezglutenowy

bez jajek bez soi wegańskie

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-z-amarantusem-bio
https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-z-amarantusem-bio
https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-warzywa-w-proszku


Wartość odżywcza gofrów (bez
dodatków):

*Wartość energetyczna: 8 sztuk: 928 kcal; 1 sztuka: 116 kcal

Białko: 2,8 g

Tłuszcze: 2,3 g

Węglowodany: 20,2 g

Błonnik: 2 g

Wapń: 31,5 mg

Witamina A: 70,8 μg

Beta-karoten: 553,9 μg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w zaokrągleniu.

Wskazówki:
Z takiego ciasta możemy usmażyć także placuszki. Wybierzmy do tego

patelnię z nieprzywierającą powłoką, by smażyć bez dodatku tłuszczu.

Gofry z tego przepisu bardzo ładnie odchodzą od kratki.

Można zastosować inną kaszkę HELPA.

Komentarze:
Przygotowując gofry dla starszych dzieci, do ciasta możemy dodać różne

przyprawy.

Takie gofry sprawdzą się najleppiejjeje jjaakkoo wwyyttrraawwny posiłek dla dzieci już w 1.

rokku żżyciia.

To również świetna propozycjcjc a na drugie śniadanie do szkoły czy do

przedszkola.



Uwaga: alergeny!
Kasza jaglana rzadko uczula, a jeśli tak się dziejeje e, to może mieć to związek

z pyłkami traw i zbóż.

Gryka może wywołać reakcjcjc ę alergiczną u osób uczulonych na lateks, kokos,

ryż czy orzechy.

Dynia zawiera alergeny zaliczane do profilin, które mogą dać reakcjcjc e

krzyżowe m.in. z chwastami, pyłkami traw i drzew.



Kluseczki dyniowe z kaszką

Składniki:
300 g ugotowanych ziemniaków

150 g upieczonej dyni piżmowej (bez skóry)

100 g Bio Kaszki 4 Zbóż

4 płaskie łyżki skrobi z tapioki

2 Bio Warzyywne Różdżki Smaku Dyynia (można pominąć)

Przygotowanie:

Ugotowane, jeszcze ciepłe ziemniaki ubijiji amy tłuczkiem wraz z upieczoną

dynią.

Przekładamy do miski, wsypujemy Bio Różdżki Smaku, a następnie stopniowo

dodajemy kaszkę.

Ugniatamy ciasto (będzie zwarte, ale może się kleić).

Nabieramy porcjcjc ę ciasta, w dłoniach formujemy małe kulki, obtaczamy je

w kaszce i układamy na desce obsypanejeje skrobią lub kaszką. Za pomocą

widelca spłaszczamy każdą kulkę.

Dodatkowo:
Kaszka do obtoczenia

Czas przygotowania: 40 minut; Ilość: ok. 50 sztuk

bez mleka bez cukru naturalnie
bezglutenowy

bez jajek bez soi wegańskie

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-4-zboz-bio
https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-warzywa-w-proszku


W większym garnku zagotowujemy wodę. Wkładamy do niej tyle

kluseczek, by mogły swobodnie pływać. Od momentu wypłynięcia na

powierzchnię gotujemy je przez 2 minuty.

Ugotowane kluseczki wykładamy na talerz, podajemy posmarowane

oliwą.

Wartość odżywcza:

*Wartość energetyczna: 50 sztuk: 800 kcal; 1 sztuka: 16 kcal

Białko: 0,4 g

Tłuszcze: 0,1 g

Węglowodany: 3,3 g

Błonnik: 0,3 g

Potas: 31,8 mg

Wapń: 1,8 mg

Magnez: 2,3 mg

Witamina A: 16 μg

Beta-karoten: 127 μg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w zaokrągleniu.

Wskazówki:
Kluseczki są delikatne i naturalnie słodkie, można je podać z dodatkami typu:

sos na bazie jogurtu lub odrobina olejeje u np. lnianego.

PPooddane ilości produktów sypkkiicchh ssąą oorriieentacyjyjy ne. Zależnie od gatunku

ziemniaków i ich stopnia odparowania oraz od tego, jak barddzo udda ssiięę

wysuszyć/odcisnąć dynię, może się okazać, iż należy dosypać więcejeje

składników suchych.



Warto najpierw ugotować 3 kluski na próbę. Jeśli będą się rozpadać, to

znaczy, że należy zwiększyć ilość skrobi. Gdy dodamy więcejeje kaszki, ciasto

będzie bardziejeje zwarte, ale kluseczki po ugotowaniu będą bardziejeje zbite.

Jeśli formowanie kluseczek sprawia nam kłopot, bo ciasto klei się do rąk,

możemy sobie pomóc, zwilżając dłonie wodą lub olejeje em.

Komentarze:
Takie kluseczki możemy podać dziecku już w 1. roku życia.

Możemy użyć także innejeje kaszki (np. z samopszy). Pamiętajmy, iż zwłaszcza

na samym początku rozszerzania diety, powinniśmy wprowadzać do diety

dziecka produkty jednorodne. W ten sposób łatwiejeje będzie nam rozpoznać

ewentualne alergie.

Tapioka dodana do potraw wzbogaca je w żelazo i cynk.

Uwaga: alergeny!

Na ziemniaki mogą zareagować osoby z alergią na pyłki brzozy, bylicy, traw

czy na lateks, a także uczuleni na inne warzywa z rodziny psiankowatych.

Na ziemniaki należy uważać także przy podejeje rzeniu alergii na nikiel.

Dynia zawiera alergeny zaliczane do profilin, które mogą dać reakcjcjc e

krzyżowe z chwastami, pyłkami wielu traw i drzew, a także z dużą ilością

warzyw i owoców. Ważne jednak jest, by przy podejeje rzeniu alergii na dynię, nie

eelliimiinować jejeje z diety zbyt pocchhooppnniiee. NNaa reakcjcjc e alergiczne ma wpływ

zarówno rodzaj dyni, sposób jejeje przetworzenia, jak i ilość oraz częsttottlliiwwoośśćć

jejeje spożywania.



Śliwki myjyjy emy, oczyszczamy z pestek, kroimy na mniejeje sze kawałeczki.
Ugotowane, jeszcze ciepłe ziemniaki oraz upieczoną dynię ubijiji amy tłuczkiem.

Przekładamy do miski, wsypujemy Bio Warzywne Różdżki Smaku i kaszkę.
Stopniowo dosypujemy przesianą mąkę, zagniatając zwarte ciasto. W efekcie
powinno być delikatne ale dać się uformować w wałek i pokroić na kopytka.
WW tym przypadku jednak tego nie robbiimmyy, ooddrryywwamyy porcjcjc e ciasta
i formujemy w kulki wielkości piłeczki do ping ponga.

Kulki z ciasta rozpłaszczamy w dłoni na placki, na środku układamy kawałeczki
śliwek i zlepiamy je, formując knedle.

Knedle ziemniaczano-
dyniowe ze śliwkami

300 g ugotowanych ziemniaków

150 g upieczonej dyni piżmowej (bez skóry)

75 g Bio Kaszki 4 Zbóż

2 Bio Warzyywne Różdżki Smaku Dyynia (można pominąć)

3-4 łyżki mąki orkiszowej razowej typ 2000 lub razowej mąki

kilka śliwek (np. węgierek)

z samopszy lub płaskurki

Składniki:

Przygotowanie:

Dodatkowo:
mąka do obtoczenia

do podania: oliwa z oliwek lub Bio Różdżka Smaku Dyynia

Czas przygotowania: 40 minut; Ilość: ok. 10-12 sztuk

bez mleka bez cukru bez jajek wegańskiebez soi

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-4-zboz-bio
https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-warzywa-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-warzywa-w-proszku


Ciasto jest elastyczne, więc łatwo daje się formować. Knedle obtaczamy

w mące i układamy na desce.

W większym garnku gotujemy wodę, wkładamy tyle knedli, by mogły

swobodnie pływać. Od momentu wypłynięcia na powierzchnię gotujemy je

przez ok. 3 minuty. Ugotowane knedle wykładamy na talerz, smarujemy oliwą,

posypujemy Różdżką Smaku i podajemy na ciepło.

Wartość odżywcza:
*Wartość energetyczna: 10 sztuk: 780 kcal; 1 sztuka: 78 kcal

Białko: 2,3 g
Tłuszcze: 0,5 g
Węglowodany: 16,8 g
Błonnik: 2 g
Potas: 179,5 g
Wapń: 10 mg
Żelazo: 0,3 mg
Magnez: 12,2 mg
Witamina A: 85 μg
Beta-karoten: 664,6 μg
Foliany: 7,4 μg
Witamina C: 6,6 mg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w zaokrągleniu.

Wskazówki:
Ilość mąki zależy od wilgotności ziemniaków i dyni. Dodajemy ją stopniowo, by

uzyskać zwarte i nie klejeje ące się ciasto.



Ziemniaki należą do rodziny psiankowatych – osoby uczulone na ziemniaki mogą

reagować także na inne warzywa z tejeje  grupy, np. na pomidory, bakłażany czy

paprykę.

Uczuleni na ziemniaki mogą krzyżowo zareagować także na bataty, choć nie

zdarza się to często.

Dynia rzadko uczula. Jeśli powoduje reakcjcjc e alergiczne, to głównie za sprawą

zawartych w niejeje  profilin. Moggąąą onnee r reeaaggoowwaaćć k krzyżowo z pyłkami drzew,

chwastóów i traw oraz niestety z wieloma owocammii i i w waarrzzyywwaami,, których

uczulające białka mają podobną budowę.

Im mniejeje mąki, tym knedle będą delikatniejeje sze po ugotowaniu. Im jaśniejeje sza

mąka, tym lżejeje sze będą kluski, jednak mąka razowa jest bardziejeje wartościowa.

Takie knedle możemy przyrządzić również z dodatkiem pieczonego batata lub

buraka. Warto wówczas wykorzystać Bio Warzywne Różdżki Smaku Burak.

Knedle nadają się do odsmażenia.

Komentarze:
Takie knedle są odpowiednie dla dzieci już w 1. roku życia. Na początku

rozszerzania diety możemy użyć kaszki jednoskładnikowejeje (np. z samopszy).

Dynia jest szczególnie bogata w witaminę A oraz beta-karoten, które

wpływają m.in. na wygląd skóry.

Mąka razowa zawiera więcejeje składników mineralnych i błonnika

w porównaniu z mąką z oczyszczonych zbóż.

Uwaga: alergeny!



Czas przygotowania: 45 minut; Czas pieczenia: 30 minut;
Ilość: 8 sztuk o średnicy ok. 4 cm; 1 sztuka ≈ 76 kcal

Kotleciki jaglane

Przygotowanie:

Kaszę jaglaną prażymy przez chwilę na suchejeje patelni, na małym ogniu,
a następnie na sicie przepłukujemy gorącą przegotowaną wodą. Wkładamy do
garnka, zalewany napojojo em roślinnym i gotujemy na małym ogniu pod przykryciem
do momentu, aż cały płyn wsiąknie w kaszę.

Zestawiamy garnek z palnika, lecz nie podnosimy pokrywki i odstawiamy jeszcze
na 5 minut. Odkrywamy kaszę i chwilę studzimy.

Ugotowaną na gęsto, jeszcze ciepłą kaszę jaglaną, dzielimy na dwie porcjcjc e.
Do połowy kaszy dodajemy puree z dyni lub batata i blendujemy na mus, by
składniki dobrze się połączyły.

Dodajemy pozostałą ugotowaną kaszę, wsypujemy Bio Warzywne Różdżki Smaku,
szczyptę imbiru i dokładnie mieszamy. Następnie stopniowo wsypujemy Bio
Kaszkę z Komosy Ryżowejeje i Prosa, mieszamy i sprawdzamy konsystencjcjc ę ciasta.

Składniki:

100 g suchej kaszy jaglanej (ok. 300 g ugotowanej na gęsto)

200 ml bezglutenowego napoju roślinnego

100 g puree z dyni piżmowej lub batata

2 Bio Warzyywne Różdżki Smaku Dyynia

3 łyżki Bio Kaszki z Komosyy Ryyżowej i Prosa

duża szczypta suszonego imbiru do smaku (można pominąć)

bez mleka bez cukru naturalnie
bezglutenowy

bez jajek bez soi wegańskie

https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-warzywa-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-komosy-ryzowej-i-prosa-bio


Ciasto powinno dać się formować w kotleciki lub pulpeciki.

Ilość użytejeje kaszki zależy od tego, jak bardzo mokra jest ugotowana kasza

(użyłam 3 płaskie łyżki kaszki).

Ciasto odstawiamy na czas nagrzewania piekarnika. Piekarnik rozgrzewamy

do 170 stopni w opcjcjc i góra-dół. Blaszkę do pieczenia lub naczynie

żaroodporne wykładamy papierem do pieczenia.

Formujemy kotleciki o średnicy 4 cm i grubości 1,5 cm. Możemy sobie to

ułatwić, zwilżając dłonie wodą lub smarując je olejeje em.

Kotleciki układamy na blaszce i pieczemy przez 30 minut. Podajemy po

wystudzeniu bezpośrednio do rączki dziecka, a najlepiejeje na talerzu

z ulubionym sosem.

Wartość odżywcza:
*Wartość energetyczna: 8 sztuk: 608 kcal; 1 sztuka: 76 kcal

Białko: 1,9 g

Tłuszcze: 0,8 g

Węglowodany: 14,6 g

Błonnik: 1 g

Potas: 71,5 mg

Wapń: 37,3 mg

Żelazo: 0,7 mg

Magnez: 16,8 mg

Cynk: 0,5 mg

Witamina A: 66,5 μg

Beta-karoten: 528,3 μg

Foliany: 7,1 μg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w zaokrągleniu.



Wskazówki:
Kotleciki możemy usmażyć na rozgrzanejeje patelni posmarowanejeje olejeje em.

Rumienimy je z każdejeje ze stron. Dla najmłodszych smażymy kotleciki na suchejeje

patelni. Placki na patelni warto lekko dociskać szpatułką tak, by placki na

pewno usmażyły się w środku.

W wersjsjs i pieczonejeje są słodsze, a ich konsystencjcjc a bardziejeje zwarta, lecz na

powierzchni mogą być delikatnie popękane. Smażone są bardzo miękkie

i zupełnie gładkie.

Takie kotleciki możemy przygotować, używając innych kaszek HELPA.

Prażenie kaszy i przepłukiwanie wrzątkiem znacznie niweluje naturalną

goryczkę kaszy jaglanejeje .

Komentarze:
Takie kotleciki możemy podawać dziecku już w 1. roku życia.

Podajemy je bezpośrednio do rączki, jako przekąskę lub jako element

większego posiłku, np. obiadu lub kolacjcjc i.

Warto pamiętać, że potrawy smażone mogą pojojo awiać się w jadłospisie małego

dziecka okazjonalnie.

Kasza jaglana to źródło takich składników mineralnych: jak krzem, magnez,

żelazo i wapń oraz witamin z grupy B.

Komosa ryżowa jest wspaniałym źródłem bbiiałłkkaa, zzaawwiieerraa aaminokkwasy

egzogenne, które wspierają prawidłowe funkcjcjc onowanie organizmu.



Istniejeje e możliwość reakcjcjc i krzyżowejeje po spożyciu komosy ryżowejeje u osób
uczulonych na grykę.

Proso (kasza jaglana, kaszka jaglana, płatki jaglane) może powodować alergie
krzyżowe u osób uczulonych na pyłki traw i zbóż.

Na bataty mogą reagować osoby z alergią na ziemniaki, choć reakcjcjc e alergiczne
zdarzają się bardzo rzadko.

Jako źródło przeciwutleniaczy ma działanie przeciwzapalne, a dzięki

zawartości kwercetyny także przeciwalergiczne. Zawiera witaminę E

i witaminy z grupy B oraz kwas foliowy.

Uwaga: alergeny!



Owocowe jaglane kule
mocy

100 g suchej kaszy jaglanej (ok. 300 g ugotowanej na gęsto)

200 ml bezglutenowego napoju roślinnego (najlepiej użyć

mieszanki 100 ml mleka kokosowego 60% i 100 ml

przegotowanej wody)

100 g suszonych niesiarkowanych moreli

4 łyżki Bio eksPandów Amarantus

Bio Owocowe Różdżki Smaku

Wanilia w proszku (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Kaszę jaglaną przez chwilę prażymy na suchejeje patelni, na małym ogniu,
a następnie na sicie przepłukujemy gorącą przegotowaną wodą.

Przekładamy do garnka, zalewany napojojo em roślinnym i gotujemy na małym ogniu
pod przykryciem do momentu, aż cały płyn wsiąknie w kaszę.
Zestawiamy garnek z palnika, lecz nie podnosimy pokrywki i odstawiamy jeszcze
na 5 minut.

Odkrywamy kaszę i przez chwilę studzimy. W międzyczasie suszone morele
zalewamy gorącą przegotowaną wodą, odstawiamy na min. 15 minut. Gdy zmiękną,
odlewamy wodę, a morele blendujemy na mus.

Składniki:

Czas przygotowania: 40 minut; Ilość: 24 sztuki

bez mleka bez cukru naturalnie
bezglutenowy

bez jajek wegańskiebez soi

https://www.helpa.pl/sklep/amarantus-ekspandowany
https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-owoce-w-proszku


Dodajemy go do ugotowanejeje jeszcze ciepłejeje kaszy jaglanejeje

i blendujemy na gładkie ciasto.

Na tym etapie możemy dodać wanilię w proszku i ponownie zmiksować.

Następnie masę odstawiamy do schłodzenia.

Nabieramy łyżeczką porcjcjc ę ciasta. Formujemy niewielkie kulki

i obtaczamy je w sproszkowanych liofilizowanych owocach. Układamy na

talerzu i wkładamy do lodówki na ok. 2 godziny. Następnie podajemy

bezpośrednio do zjedzenia.

Takie kulki możemy przechowywać w lodówce do 3 dni.

Wartość odżywcza:
*Wartość energetyczna: 24 sztuki: 984 kcal; 1 sztuka: 41 kcal

Białko: 0,9 g

Tłuszcze: 1,2 g

Węglowodany: 6,3 g

Błonnik: 0,8 g

Potas: 89,5 mg

Wapń: 7 mg

Żelazo: 0,4 mg

Magnez: 7,5 mg

Witamina A: 54,5 μg

BBeta-karoten: 326,8 μg

Foliany: 2,5 μg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w zaokrągleniu.



Morele mogą wywoływać krzyżowe reakcjcjc e alergiczne z pyłkami brzozy,
leszczyny, bylicy i traw.

Kasza jaglana rzadko uczula, a jeśli tak się dziejeje e, to może mieć to związek
z pyłkami traw i zbóż.

Osoby z celiakią i alergią na gluten powinny uważnie dobieraćć ssuusszzoonnee oowwooccee.
Większość dostępnych na rynku bakalii jest zanieczyszczona glutenem.

Wskazówki:
Jedna Różdżka wystarcza na obtoczenie 3 kulek.

Zamiast suszonych moreli możemy użyć innych dozwolonych suszonych owoców,

np. daktyli.

Kulki możemy obtoczyć także w wiórkach kokosowych czy ekspandowanych

zbożach. Wiórki kokosowe, zmielone orzechy (j(j( eśli są dozwolone) lub zmielony

słonecznik możemy dodać również do ciasta. Dodatkowe składniki dodajemy

stopniowo, obserwujemy wilgotność masy, która powinna dać się formować

w kulki.

Zbyt suche ciasto możemy uratować, dodając więcejeje namoczonych

i zblendowanych owoców. Zbyt mokre zaś, dosypując nieco więcejeje suchych

składników np. ekspandowanych zbóż.

Komentarze:
Taki deser jest odpowiedni dla dzieci już w 1. roku życia.

Warto zastępować tradycyjyjy ne słodycze przygotowanymi na bazie suszonych

owoców, bez dodatkowego cukru.

Suszone morele są dobrym źródłem wapnia. Najlepiejeje wybierać te

niesiarkowane.

Uwaga: alergeny!



Racuchy cukiniowo-
jabłkowe

Składniki:
150 g startej obranej i wydrążonej cukinii

100 g startego soczystego obranego jabłka

pół łyżeczki cynamonu cejlońskiego (można pominąć)

50 g Bio Kaszki Jaglanej (6 łyżek)

100 ml aquafaby bez soli

Przygotowanie:
Startą cukinię i starte jabłko umieszczamy w misce, odstawiamy na 10 minut.
Odciskamy nadmiar soku (ok. 50 ml soku). Dodajemy cynamon
i kaszkę, dokładnie mieszamy wszystkie składniki.

Odstawiamy ciasto na kilka minut. Powinno mieć zwartą konsystencjcjc ę. Ilość
dodanejeje kaszki zależy od wilgotności startych składników, stąd powinniśmy ją
dodawać stopniowo i sprawdzać efekt.

Ubijiji amy pianę z aquafaby (zalewy po ciecierzycy).

Do ciasta dodajemy 2 łyżki ubitejeje piany. Gdyby ciasto wyszło za gęste, wówczas
ddooddajemy jeszcze 1 łyżkę piiany.

Rozgrzewamy patelnię z nieprzywierającym dnem, ewentualnie smarujemy ją
olejeje em dla starszych dzieci.

Dodatkowo:
olej do smażenia

Czas przygotowania: 30 minut; Ilość: 10 racuszków o średnicy 4cm

bez mleka bez cukru naturalnie
bezglutenowy

bez jajek bez soi wegańskie

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-jaglana-bio


Wykładamy na nią po łyżce ciasta, formujemy okrągłe placuszki o grubości ok.

1 cm, smażymy z obu stron na średnim ogniu.

Podajemy na ciepło. Racuszki te wspaniale sprawdzają się także na zimno

podane bezpośrednio do rączki dziecka.

Wartość odżywcza:
*Wartość energetyczna: 10 sztuk: 350 kcal; 1 sztuka: 35 kcal

Białko: 0,8 g

Tłuszcze: 1,2 g

Węglowodany: 5 g

Błonnik: 0,6 g

Potas: 58,4 g

Wapń: 5,3 mg

Magnez: 8,8 mg

Żelazo: 0,3 mg

Cynk: 0,2 mg

Foliany: 9,31 μg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w zaokrągleniu.

Wskazówki:
Możemy usmażyć tylko jedną porcjcjc ę racuszków, a pozostałe ciasto

wykorzystać po kilku godzinach.

Resztę aquafaby wykorzystamy do przygotowania naleśników, placuszków,

goffrróóww cczzyy oommlleettuu bbeezzjjaajjeecczznneeggo.

Nie należy się martwić, gdy piana opadnie i wróci do płynnejeje postaci. Taką

aquafabę możemy przechować w lodówce ok. 2 dni, ponownie ubić

i wykorzystać.



Cukinia może wywołać krzyżową reakcjcjc ę alergiczną z innymi warzywami

z rodziny dyniowatych.

Jabłek powinny unikać osoby z alergią na pyłki brzozy, bylicy, olchy,

leszczyny i traw. Te pieczone są najczęściejeje dobrze tolerowane.

Na cyynnaammoonn mmooggąą rreeaaggować osoby z alergią na pyłki traw i chwastów.

Aquafaba z ciecierzycy nie jest wskazana u oossóóbb zz aalleerrggiiąą na sojjojo ę i inne

strączkowe.

Komentarze:
Racuchy dla najmłodszych dzieci smażymy na suchejeje patelni. Takie placuszki

można podawać dzieciom już w 1. roku życia.

Warto pamiętać, że smażone potrawy powinny gościć na talerzu malucha

sporadycznie i nie mogą stanowić podstawy jego jadłospisu.

Cynamon jest przyprawą o działaniu przeciwzapalnym

i przeciwutleniającym. Warto dodawać go do potraw, szczególnie w okresie

zwiększonejeje zachorowalności.

Polecaną odmianą cynamonu dla dzieci jest cynamon cejeje loński. Zawiera mniejeje

kumaryny w porównaniu do powszechnie spotykanejeje odmiany cynamonu - cassia.

Kumaryna to naturalna substancjcjc a zapachowa, która w dużych ilościach może

uszkadzać wątrobę i nerki.

Uwaga: alergeny!



Zielony koktajl jaglany

Nasiona chia umieszczamy w kielichu blendera, zalewamy napojojo em roślinnym,
odstawiamy na 10 minut.

Dodajemy ugotowaną kaszkę jaglaną, Bio Łyżkę Smaku i jabłko, blendujemy do
uzyskania gładkiejeje i jednolitejeje konsystencjcjc i.

Doprawiamy do smaku sokiem z cytryny. Podajemy od razu do picia.

Składniki:
2 łyżki ugotowanej Bio Kaszki Jaglanej

1 łyżeczka nasion chia

200 ml bezglutenowego napoju roślinnego (np. jaglanego lub

owsianego)

2 łyżki Bio Łyyżki Smaku Jabłko, Gruszka i Pietruszka

pół jabłka bez skórki

sok z cytryny do smaku

Przygotowanie:

Czas przygotowania: 15 minut; Ilość: 2 porcje

bez mleka bez cukru naturalnie
bezglutenowy

bez jajek bez soi wegańskie

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-jaglana-bio
https://www.helpa.pl/sklep/bio-lyzka-smaku-liofilizowane-jablko-gruszka-pietruszka-w-proszku


Wartość odżywcza:

*Wartość energetyczna: 2 porcjcjc e, 310 kcal; 1 porcjcjc a: 155 kcal

Białko: 2,5 g

Tłuszcze: 2,5 g

Węglowodany: 27,9 g

Błonnik: 3,4 g

Potas: 81,3 mg

Wapń: 141,9 mg

Żelazo: 0,7 mg

Magnez: 19,7 mg

Cynk: 0,4 mg

Foliany: 3,2 μg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w zaokrągleniu.

Wskazówki:
Taki jaglany koktajl możemy przygotować, wykorzystując także same świeże

owoce i natkę pietruszki. Jejeje dodatek wyostrzy smak i nada koktajlowi

niezwykły kolor, a jednocześnie podniesie jego wartość odżywczą.

Możemy go zagęścić, dodając do niego pół banana.

Kilka kropel soku z cytryny nie tylko wzbogaci napójójó w witaminę C, lecz także

pomoże zachować ładny zielony kolor.

Komentarze:
Nasiona chia, z uwagi na dużą zawartość błonnika, wprowadzamy do ddiiety

dziecka stopniowo.



Natka pietruszki należy do tejeje samejeje rodziny co seler, kolendra, koper włoski

oraz anyż, stąd również może uczulać, zwłaszcza osoby z alergią na pyłki

bylicy i brzozy.

Zarówno natka pietruszki, jak i jabłko oraz gruszka nie są wskazane u osób

z alergią na pyłki brzozy. Połączenie tych składników w jednejeje potrawie

może nasilić reakcjcjc e alergiczne. Zwłaszcza podczas rozszerzania diety

i obserwacjcjc i pod kątem alergii wskazane jest podawanie pojojo edynczego

alergenu w jednym posiłku.

Uwaga: alergeny!



Babeczki szpinakowe
z kaszką

W blenderze umieszczamy umyty szpinak, sok z cytryny, olejeje oraz banan,
miksujemy na gładką masę.

W misce umieszczamy przesianą mąkę z ciecierzycy, skrobię, kaszkę
i proszek do pieczenia, mieszamy.

Świeżo zmielone siemię lniane zalewamy ggoorrąąccąą wwooddąą,, dokładnie mieszamy aż
powstanie kleista papka i odstawiamy na 2-3 minuty.

Składniki:
150 g młodego szpinaku

100 ml oleju roślinnego np. rzepakowego

2 łyżki soku z cytryny

75 g dojrzałego banana

50 g skrobi z tapioki

2 łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia

75 g mąki z ciecierzycy

75 g Kaszki z Komosyy Ryyżowej i Prosa

25 g świeżo zmielonego siemienia lnianego złocistego

100 ml gorącej przegotowanej wody

Przygotowanie:

Czas pieczenia: 30-35 minut; Ilość: 12 sztuk

bez mleka bez cukru naturalnie
bezglutenowy

bez jajek bez soi wegańskie

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-komosy-ryzowej-i-prosa-bio


Wartość odżywcza:
Wartość energetyczna*: 12 sztuk: 1872 kcal; 1 sztuka: 156 kcal

Białko: 3 g

Tłuszcze: 10 g

Węglowodany: 12,4 g

Błonnik: 1,5 g

Potas: 73,4 mg

Wapń: 38,2 mg

Żelazo: 0,6 mg

Magnez: 17,2 mg

Witamina A: 88,9 μg

Beta-karoten: 533,4 μg

Witamina E: 2,5 mg

Folliiaannyy:: 2255,88 μμgg

Witamina C: 9,3 mg

*Wyliczenia wartości energetycznych podane są w przybliżeniu.

Do suchych składników wlewamy płyn szpinakowy i miksujemy.
Dodajemy ciepłą papkę z siemienia lnianego i ponownie miksujemy aż ciasto stanie
się pulchne i jednolite.

Piekarnik rozgrzewamy do 170°C w opcjcjc i góra-dół.
Blaszkę do pieczenia babeczek wypełniamy papierowymi papilotkami.

Papilotki napełniamy przygotowanych ciastem, do ¾ ich wysokości. Blaszkę
z babeczkami wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy przez ok. 30-35
minut, aż się przyrumienią.

Gotowe babeczki wyjyjy mujemy i studzimy na kratce.



Wskazówki:
Zamiast banana warto wypróbować mus z pieczonych jabłek, który

dodatkowo naturalnie dosłodzi babeczki.

Takie babeczki możemy przygotować również wykorzystując inne kaszki

naturalnie bezglutenowe Helpy.

Babeczki nawet po wystudzeniu są mięciutkie. Możemy je przekroić na pół

i podawać z domowym dżemem, kremem jaglanym lub budyniem.

Komentarze:
Takie miękkie babeczki można podawać dzieciom już w 1. roku życia.

Sprawdzą się jako przekąska prosto do rączki. Mogą stanowić osobny posiłek,

np. drugie śniadanie.

Wypieki z dodatkiem warzyw to ciekawy sposób, aby dodać do diety jeszcze

więcejeje wartościowych składników.

Szpinak dostarcza potasu, żelaza, wapnia, magnezu, witaminy C oraz kwasu

foliowego.

Mąka z ciecierzycy jest jedną z mąk o wyższejeje zawartości roślinnego białka.



Uwaga! Alergeny
Osoby z alergią na pyłki brzozy i lateks mogą krzyżowo zareagować także na

szpinak.

Szpinak jest również źródłem histaminy, dlatego może wywoływać objbjb awy

bardzo zbliżone do alergii w tym zmiany skórne.

Dodatkowo, szpinak, podobnie jak szczaw, rabarbar, botwina czy buraki,

zawiera dużo kwasu szczawiowego, który może utrudniać wchłanianie wapnia.

Warto zadbać o odpowiednią podaż tego składnika, szczególnie pozostając na

diecie bezmlecznejeje i nie łączyć składników bogatych w wapń ze szpinakiem.

Ciecierzyca może wywołać reakcjcjc e alergiczne u osób z alergią na sojojo ę i inne

nasiona roślin strączkowych oraz orzeszki ziemne.



Katarzyna Jankowska
A U T O R K A B L O G A I K S I Ą Ż E K M A M A

A L E R G I K A G O T U J E

Autorka bloga i serii książek pt. Mama Alergika Gotuje. Prywatnie mama 26-

letniej Natalii i 16-letniego Konrada – alergika, dzięki któremu rozpoczęła

przygodę z gotowaniem eliminacyjnym.

Na co dzień udowadnia, że pomimo konieczności eliminowania wielu

produktów z jadłospisu można jeść smacznie, zdrowo i różnorodnie.

Wierzy w uzdrawiającą moc jedzenia, propaguje zdrowy styl życia, a swoją

wiedzą i doświadczeniem dzieli się już od ponad 10 lat. Wspiera rodziny

z alergią i nietolerancjami pokarmowymi także przez działania w mediach

społecznościowych i w MAGicznej Grupie Wsparcia.

Autorka ponad 2000 przepisów bez mleka, jajek i innych alergenów. Stronę

MAG odwiedziło dotychczas prawie 5 000 000 czytelników. MAGiczne

porady i przepisy docenili już alergicy, osoby z celiakią i na diecie

bezglutenowej, weganie, wegetarianie i biegacze.

Misją MAG stały się edukacja żywieniowa osób z alergią

i różnymi nietolerancjami pokarmowymi oraz działalność na rzecz ochrony

naszej planety.



Życzymy dużo radości
i spokoju w trakcie
rozszerzania diety!

#rozszerzaniedietyzhelpa




