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Voorwoord: 
 
Deze informatie brochure is vrij vertaald naar een brochure uitgegeven door Emma Williams van 
Matthews Friends waarvoor zij voorafgaand toestemming heeft verleend.  
 
 
 
 
Deze informatie brochure is geschreven door Elles van der Louw en Marit Verhagen, diëtisten van de 
afdeling Diëtetiek van het Erasmus MC – Sophia te Rotterdam en is tot stand gekomen met de 
medewerking van: 

- Liesbeth Rietveld,  epilepsieverpleegkundige Erasmus MC – Sophia te Rotterdam,  
- ouders van kinderen die het ketogeen dieet volgen,  
- Dorine van den Hurk,  diëtist Wilhelmina kinderziekenhuis, UMC Utrecht  
- Marije te Lintelo en Marieke Westmaas, studenten Diëtetiek van de Haagse Hogeschool. 

 
Met vragen en voor meer informatie kunt u reageren naar ketoteam@erasmusmc.nl 
 
Rotterdam, juni 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:ketoteam@erasmusmc.nl
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Dieet behandeling bij epilepsie:  
Het ketogeen dieet 

 
Beste vriendje, vriendinnetje,broer, zus, opa, oma, juf, meester  
en andere familieleden en bekenden van …………  

Wat leuk dat je deze brochure over de behandeling met het ketogeen dieet gaat lezen!  
In deze brochure wordt gesproken over jouw vriendje, maar dit kan natuurlijk ook  
vriendinnetje, broertje, zusje of klasgenootje zijn!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jouw vriendje heeft epileptische aanvallen waarvoor hij dit dieet gaat volgen.  
Het ketogeen dieet is best een streng en moeilijk dieet om te volgen.  
 
In deze brochure wordt uitgelegd wat het ketogeen dieet precies is en hoe jij je vriendje hierbij kunt 
helpen. 
 
Wat is epilepsie? 
Epilepsie heeft te maken met de hersenen. De hersenen zijn een soort computer en die werkt met 
stroom. Meestal ben je zelf de baas over die computer. Maar tijdens een epileptische aanval gaat er 
iets mis met die stroom, waardoor je zelf geen controle meer hebt over je eigen lichaam.  
Denk bijvoorbeeld aan het bewegen van je arm, dit gaat dan niet op de manier zoals jij dat wilt.  
Dit zie je dan aan schokkende bewegingen van de arm, maar ook de benen en het hoofd kunnen er 
last van hebben en gaan schokken. Het is ook mogelijk je vriendje even ‘afwezig’ is en niet hoort wat 
je zegt; ook dit kan epilepsie zijn. Het is niet leuk om een epileptische aanval te hebben. Jouw vriendje 
heeft er veel last van en het is akelig om te zien als hij/zij een epileptische aanval heeft. 
 
De medicijnen die de dokter voorschrijft werken bij je vriendje niet goed genoeg om de epileptische 
aanvallen te stoppen. Daarom volgt hij een bijzonder dieet, dit heet het ketogeen dieet. Met het 
ketogeen dieet wordt geprobeerd het aantal epileptische aanvallen wel te verminderen.  
 
 
Brandstof voor het lichaam 
Het voedsel dat je eet, geeft het lichaam brandstof.  
Je kunt het lichaam zien als een motor in een auto  
en net als een auto kan je lichaam alleen werken  
als je motor gevuld is met brandstof.  
Je moet regelmatig brandstof tanken om de auto te laten werken. 
Een auto kan verschillende soorten brandstof gebruiken,  
denk maar aan benzine en gas.  

http://www.google.nl/imgres?q=klasgenoot&start=359&hl=nl&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=YI69RldcnEQX0M:&imgrefurl=http://www.willibrordusherveld.nl/overdeschool/11_Protocollen/1_Pesten&docid=rBGCCr1_o2oxDM&imgurl=http://www.willibrordusherveld.nl/images/vrienden.jpg&w=473&h=337&ei=g2hRUaiLO-ea1AW9-ID4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:72,s:300,i:220&iact=rc&dur=484&page=14&tbnh=160&tbnw=232&ndsp=31&tx=124&ty=93
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Je lichaam gebruikt verschillende soorten brandstof. 
Namelijk: 

- brandstof uit suikers (en zetmeel) 
en 

- brandstof uit vetten. 
 

De meeste organen van het lichaam vinden de brandstof uit suikers het fijnste! 

De brandstof uit suikers zit bijvoorbeeld in brood, rijst, pasta, fruit, melk, toetjes, limonade frisdrank, 
koekjes en snoepjes. 

 

 

 

 

De brandstof uit vetten zit bijvoorbeeld in boter, olie, slagroom, pindakaas, vette worst, vette kaas, 
olijven, mayonaise. 

 
 
 
 
 
 
 
De brandstof voor de hersenen  
De hersenen (in je hoofd)  hebben heel veel energie (dus brandstof) nodig om goed te werken. Deze 
brandstof zorgt ervoor dat de hersenen voldoende stroom kunnen maken zodat alles in het lichaam 
kan werken en bewegen. De hersenen kunnen ook op brandstof uit suikers én uit vetten werken.  
De dokters weten wel dat als je de hersenen voorál brandstof uit vetten geeft de epileptische 
aanvallen minder kunnen worden en soms zelfs helemaal stoppen.  
De dokters weten niet hoe dit precies komt, maar dat zijn ze wel druk 
aan het uitzoeken! 
 
 
 
 
 
 
Wat is het ketogeen dieet? 
In het ketogeen dieet zit weinig eten dat suikers bevat. Er zit wel genoeg eten in dat eiwitten 
(bouwstoffen) bevat om goed te kunnen groeien. 
 
In het ketogeen dieet zit eten dat bijna alleen uit vetten bestaat. Hierdoor maakt het lichaam dus 
vooral brandstof (en dus stroom) uit vetten.  
De brandstof die het lichaam maakt uit vetten heeft een speciale naam; we noemen dat ketonen. 
Het ketogeen dieet is dus naar deze speciale brandstof genoemd!  
De dokters denken dat deze speciale brandstof (dus ketonen) er nou juist voor zorgen dat de 
epileptische aanvallen minder kunnen worden. 
Je kunt je voorstellen dat een ketogeen dieet met heel veel vet eten en heel weinig eten met suikers 
anders is dan het normale eten van jou en andere kinderen. Dat is dus best moeilijk om te volgen. 
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Een diëtist maakt het dieet voor je vriendje dat precies bij hem 
past. Dat is erg belangrijk om gezond te blijven en goed te 
blijven groeien! 
Om het dieet goed te laten werken moet je vriendje precies 
eten wat de diëtist heeft uitgerekend en opgeschreven. Alleen 
op die manier kan er genoeg van de speciale brandstof (dus 
ketonen) gemaakt worden voor de hersenen! 
De ouders van je vriendje moeten daarom elke dag heel goed 
in de gaten houden wat hij eet en drinkt. Hiervoor moet het 
eten bij elke maaltijd uitgerekend worden en afgewogen. Dat 
is soms best lastig! 

 
 
Je vriendje moet vaak controleren of er genoeg ketonen in het bloed zitten. Dit gebeurt met een klein 
vingerprikje en een speciaal apparaatje. Dat is soms best vervelend! 
Op deze manier kan er goed in de gaten worden gehouden of het goed gaat met je vriendje! 
 
Het eten van je vriendje 
Het eten dat je vriendje kan eten als hij het ketogeen dieet volgt, is anders dan het normale eten maar 
kan net zo lekker zijn!  
 
Wat mag je vriendje NIET : 
Geen gewone limonade, frisdranken, ijsjes, toetjes, koekjes, chocolade en snoepjes waarin suiker zit. 
Er mag niet zomaar iets gegeten/gedronken worden dat niet is berekend en afgewogen of dat niet op 
de dieetlijst staat. 
 
Wat mag je vriendje WEL: 
Er mogen wel speciale suikervrije limonade  
(zoals Slimpie limonade, Diaran limonade ), frisdrank  
(light soorten), ijsjes van suikervrije limonade  
(Slimpie ijsje).   
Alleen wanneer er speciale koekjes, muffins,cake, 
pannenkoeken, poffertjes en snoepjes  
gemaakt worden zonder suiker en van speciaal meel  
dan mogen zij na overleg met de ouders van je vriendje  
gebruikt worden. Er mogen wel uitgerekende hoeveelheden  
van chips, kaas, olijven, ei, gebruikt worden.  
Vraag dit van te voren goed na bij de ouders van je vriendje. 
 
Vaak gebruikt je vriendje lekker veel boter, olie en mayonaise bij zijn eten!  Doe dan zelf hier gezellig 
aan mee! 
Soms maken zijn ouders iets bijzonders uit een heel speciaal receptenboek. Dat kan er heel lekker uit 
zien en lekker smaken; misschien mag jij ook wel wat proeven! 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=slimpie&source=images&cd=&cad=rja&docid=y3ggaOMxOqQzhM&tbnid=eug7tS0Ql2_6IM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gezondheidskrant.nl%2F18275%2Fslimpie-limonade-lekker-fris-zonder-suiker%2F&ei=zHJRUe3oJOKN0wXi_4D4CA&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNHS7LdQ7nIPHSz0Qv_WREoGOrccPA&ust=1364378687382610
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=clipart+weegschaal&source=images&cd=&cad=rja&docid=e9f2MOm18daUhM&tbnid=ZJWHUtBiFwYloM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gratisanimaties.com%2Fphp%2Fastro-2.php&ei=0HNRUbb6F-TH0QW-_oCYDA&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNG8Z9dxlEJN_h096HcgKhea79tNdg&ust=1364378935256305
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Vragen over het ketogeen dieet 
 
Word je niet heel erg dik van al dat vette eten? 
Teveel vet is inderdaad niet goed voor je, maar het vet                                                                         
uit het ketogeen dieet verandert in ketonen en wordt                                                                          
door de hersenen gebruikt als brandstof voor stroom.                                                                           
Doordat het als brandstof wordt gebruikt blijft er                                                                                   
niet veel vet achter in het lichaam.                                                                                                           
Je wordt daarom niet zomaar dik van het ketogeen dieet                                                                                  
als de diëtist het dieet heeft uitgerekend.                                                                                                                            
Je wordt alleen te dik als je teveel eet en te weinig beweegt. 

Hoe weet je dat het dieet werkt? 
Als het dieet werkt zal je vriendje merken dat hij minder of geen epileptische aanvallen heeft. 
Maar als hij nog wel epileptische aanvallen heeft, kunnen ze ook veel minder erg zijn en korter duren. 
Dat is natuurlijk ook heel fijn. Kinderen die het ketogeen dieet volgen kunnen ook merken dat ze beter 
kunnen nadenken, concentreren en leren.  
 
 
 

Hoe lang moet je het dieet volgen? 
Na 3 maanden bekijkt de dokter of het dieet goed 
genoeg werkt. Als blijkt dat de epileptische aanvallen 
minder zijn, dan zal je vriendje doorgaan met het 
dieet, meestal voor 1 tot 2 jaar. Daarna wordt heel 
voorzichtig geprobeerd het dieet af te bouwen en te 
kijken of de epileptische aanvallen weg blijven. Dat is 
meestal wel het geval. Als het dieet werkt hoeft je 
vriendje dus niet zijn hele leven dit moeilijke dieet te 
volgen. 

 
 
 
 
Krijg je last van je hart als je het dieet volgt? 
Je krijgt geen last van je hart als je het dieet volgt! 
Doordat het als brandstof wordt gebruikt blijft er  
niet veel vet achter in het lichaam.  
Het hart blijft dus gezond. 
Om te kijken of alles goed gaat controleert de dokter 
een paar keer per jaar het bloed en een plas van 
je vriendje. 
 
 
Heb je honger als je het dieet volgt? 
Ja, in het begin zal je vriendje best wel honger hebben.  
Dit komt omdat alles wat hij eet precies wordt uitgerekend, afgewogen en zijn het kleinere maaltijden 
dan hij normaal zou eten. Hij mag dus niet zomaar iets extra’s eten of drinken. 
De honger gaat over, al is het best vervelend op dat moment!  
Het is dan niet leuk als jij wel eet/drinkt.  
Het is dan juist fijn om samen wat leuks te doen, zodat je vriendje even niet aan het eten/drinken hoeft 
te denken.  
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=gezond+hart&source=images&cd=&cad=rja&docid=C-xH7tNiMeGvgM&tbnid=EuvJ7o_8NpFjaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.trekpleister.nl%2Fexperts%2Fthema's%2Fhart--en-vaatziekten%2Frisicofactoren-van-hart--en-vaatziekten&ei=1m9RUc69AeOh0QX_n4HICw&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNEET2GyoSgEP60Y7hflBTR-adSqUg&ust=1364377927747449
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=cartoon+weegschaal&source=images&cd=&cad=rja&docid=MU7TqydCS5iPPM&tbnid=2YDL4LJet14WYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frozemetwittestippen.blogspot.com%2F2011_09_01_archive.html&ei=onRRUbqzJ4Si0QWBqYCQBw&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNE7PK_RcE-CopLWAhkFNqyAYS_udw&ust=1364379157099309
http://www.google.nl/imgres?q=tekening+kalender&hl=nl&noj=1&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=OO4xogDyHq8WEM:&imgrefurl=http://www.bloggen.be/juf_vicky_2A/archief.php%3FID%3D2105419&docid=n7Ee8GKaNE7WlM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-VW_qUAhJqoQ/T4wIUAdoRII/AAAAAAAAAAc/MXk-It7iOM0/s1600/kalender.jpg&w=1213&h=876&ei=gndRUZehL6mi0QX7-IHADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:95,s:0,i:376&iact=rc&dur=1902&page=4&tbnh=153&tbnw=225&start=88&ndsp=34&tx=113&ty=76
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Kan mijn vriendje bij mij komen logeren of blijven eten? 
Natuurlijk! Ook al volgt je vriendje het ketogeen dieet, logeren   
en blijven eten is en blijft belangrijk en leuk! Vraag aan je  
ouders of zij met de ouders van je vriendje gaan praten, zij 
willen hen zeker vertellen wat en hoeveel je vriendje mag 
eten. Misschien willen je ouders wel de tussendoortjes kopen 
of klaarmaken die je vriendje WEL mag. Het is belangrijk dat 
er aan je vriendje niet zomaar drankjes, snoepjes en ijsjes 
worden gegeven, want overal kan suiker inzitten! Aan het eind 
van deze brochure staan een aantal lekkernijen die in dit dieet 
mogen. Vraag aan je ouders of zij dit samen met jou voor je 
vriendje willen klaarmaken. Speciale dieetproducten willen de 
ouders van je vriendje misschien wel meegeven. 
Maak vooral veel plezier!  

 
 
 
Kan mijn vriendje (naar het buitenland) op vakantie? 
Ja, dat kan. Het is misschien wel wat lastiger dan thuis  
omdat in het buitenland niet altijd dezelfde vertrouwde  
producten gekocht kunnen worden,  
maar een aantal producten (zoals bijvoorbeeld  
mayonaise) kunnen gewoon meegenomen worden. 
 
 
 
Kan ik zelf ook het ketogeen dieet volgen? 
Nee, dat is niet verstandig! Het volgen van het ketogeen dieet kan alleen maar wanneer een dokter 
het voorschrijft en een diëtist dit berekent. 
 
Wie zijn er allemaal betrokken bij het ketogeen dieet? 
Behalve de diëtist is ook de epilepsieverpleegkundige betrokken bij het ketogeen dieet van je vriendje. 
Als er vragen zijn over het ketogeen dieet, bijvoorbeeld vanuit school, kan er contact worden 
opgenomen met de ouders en als het nodig is ook met de epilepsieverpleegkundige of diëtist.  
 
Tips voor opa’s, oma’s en andere familieleden 
Wanneer uw kleinkind of familielid het ketogeen dieet volgt, is het belangrijk aan ouders te vragen wat 
u wel en niet kunt aanbieden op een verjaardag of visite. Spreek af of u zelf of de ouders traktaties 
bereidt zodat het kind ook mee kan genieten. Een speciaal (snoep)trommeltje met kleine (niet eetbare) 
verrassingen die u aan uw klein kind kunt geven zonder dat het dieet in gevaar komt is misschien ook 
erg handig als hij/zij onverwachts op visite komt! 
 
Tips voor de juf/meester op school 
Wanneer je juf of meester bent van een klas met een kind dat het ketogeen dieet volgt, is het 
belangrijk goed met de ouders van het betreffende kind afspraken te maken hoe je met het dieet en 
het eetgedrag van het kind om moet gaan.  
Vraag aan de ouders of zij telkens als er wat in het dieet verandert een nieuwe dieetlijst voor je mee 
willen nemen zodat je die  beschikbaar hebt om na te lezen . 
Maak in overleg met de ouders een lijstje van voedingsmiddelen die je aan het kind kunt geven zonder 
dat het dieet hierdoor in gevaar komt, maak een speciaal (snoep)trommeltje  is misschien nog veel 
makkelijker! Een trommeltje met kleine (niet eetbare) verrassingen kunnen een uitkomst bieden indien 
er onverwacht iemand trakteert en deze traktatie niet geschikt is binnen het ketogeen dieet  
Vraag goed na bij de ouders waar je op moet letten of het goed gaat met het kind. Hoe je bijvoorbeeld 
een laag bloedsuiker herkent en wat je dan kunt/mag doen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=logeren&source=images&cd=&cad=rja&docid=xxVXDo2egGGc5M&tbnid=UBNp30myjLb9yM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvakantie.101tips.nl%2Flogeren.html&ei=MHBRUeDlFcqJ0AXKjICQBQ&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNHfexlzcfaL33SGaJir3zjA_cxfmg&ust=1364378005278816
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=zon&source=images&cd=&cad=rja&docid=VFFxM9gQD5Tz5M&tbnid=TGcPvAQrtcXzNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rtvbodegraven.nl%2Fnode%2F9204&ei=UXFRUYPeD6G40QWt8YCYBg&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNE9e1Dd8Kut5dkBq9vTMRFA69c1Zw&ust=1364378305417450
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Spreek af wanneer je hen belt; bijvoorbeeld als het kind ziek is of niet wil eten en/of drinken. 
Hang bij de ingang van de klas een poster waarop de namen van alle kinderen op staan geschreven 
met daarachter of en wat zij voor dieet hebben en dan wel/niet mogen. Hierdoor is het voor alle ouders 
zichtbaar waar zij op moeten letten als hun eigen kind jarig is en gaat trakteren. Laat ouders weten 
met wie zij contact op kunnen nemen als zij hierover vragen hebben. 
 
Tips voor verzorgers/begeleiders op het (medisch )kinderdagverblijf 
Wanneer je verzorger/begeleider bent van een kind dat het ketogeen dieet volgt,  is het belangrijk 
goed met de ouders van het betreffende kind afspraken te maken hoe je met het dieet en het 
eetgedrag van het kind om moet gaan.  
Als het kind sondevoeding krijgt wanneer en hoe je bijvoorbeeld voeding per sonde moet geven.  
Vraag aan de ouders of zij telkens als er wat in het dieet verandert een nieuwe dieetlijst voor je mee 
willen nemen zodat je die beschikbaar hebt om na te lezen. 
Het hangt af van de mogelijkheden van het kind en/of de therapie die het kind krijgt wat je kunt/mag 
aanbieden. Bijvoorbeeld of de logopedist mag oefenen met hapjes eten en hoe die dan zijn 
samengesteld. 
Vraag goed na bij de ouders waar je op moet letten of het goed gaat met het kind. Hoe je bijvoorbeeld 
een laag bloedsuiker herkent en wat je dan kunt/mag doen.  
Spreek af wanneer je hen belt; bijvoorbeeld als het kind ziek is of niet wil eten/drinken of de voeding 
niet goed verdraagt. 
 
Meer informatie:  
Kijk eens op de Facebookpagina van KetoKids en ‘like’ de pagina.  
Je vindt hier informatie over het ketogeen dieet en leuke tips voor gerechten en  
traktaties die je vriendje mag eten.  
Daarnaast is er ook een twitteraccount van KetoKids (@KetoKids). Word volger  
zodat je helemaal op de hoogte bent en blijft van het ketogeen dieet. 
 
Wij hopen dat je na het lezen van deze brochure genoeg weet over het ketogeen dieet zodat je je 
vriendje kunt begrijpen en helpen! 
 
Mocht je nog meer willen weten kijk dan op: 
 
Websites: 
www.ketokids.nl  
www.epilepsie.nl  
www.ketogeenmenu.nl 
http://mieketo.blogspot.nl/  
http://www.epilepsievereniging.nl/epilepsieplus/behandelingen/ketogeen-dieet/  
www.kinderneurologie.eu  
Social: 
www.twitter.com @KetoKids 
http://nl-nl.facebook.com/ketokids 
Engelstalige websites: 
http://www.charliefoundation.org 
http://ketocook.com 
 
 
 

http://www.ketokids.nl/
http://www.epilepsie.nl/
http://www.ketogeenmenu.nl/
http://mieketo.blogspot.nl/
http://www.epilepsievereniging.nl/epilepsieplus/behandelingen/ketogeen-dieet/
http://www.kinderneurologie.eu/
http://www.twitter.com/
http://nl-nl.facebook.com/ketokids
http://www.charliefoundation.org/
http://ketocook.com/
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Recepten voor lekkernijen in het ketogeen dieet 

Muffins met Ketocal (3 stuks) 

 
Ingrediënten: 
25 gram Ketocal 4:1 
20 gram amandelmeel 
30 gram boter 
25 gram losgeklopt ei 
25 gram opgeklopte slagroom 
20 gram rode bessen of bosbessen 
of  ander fruit voor 1 gram koolhydraten 
Natrena vloeibare zoetstof 
 
Overige benodigdheden: 
Handmixer 
Vorm voor muffins 
Eventueel bakvormpjes 
 
 
Bereidingswijze: 

- verwarm de oven voor op 200  ̊C. Bij gebruik van een heteluchtoven op 180  ̊C. 
- weeg alle ingrediënten af. 
- meng de droge ingrediënten (Ketocal en amandelmeel). 
- smelt de boter en laat die hierna ca. 1 minuut afkoelen. 
- mix ei, slagroom en gesmolten boter. 
- roer de mix door het mengsel van Ketocal en amandelmeel. 
- voeg de bessen toe. 
- voeg desgewenst enkele druppels vloeibare zoetstof toe. 
- zet eventueel de papieren caisses in de muffinvorm. 
- verdeel het beslag over 3 muffin vormpjes. 
- bak de muffins in ca. 20-25 minuten gaar en lichtbruin. 

 
Dit recept bevat:   1 muffin bevat: 
649 kcal    216 kcal 
11.6 gram eiwit    3.9 gram eiwit 
65.2 gram vet    21.7 gram vet 
3.9 gram koolhydraten   1.3 gram koolhydraten 
Ratio: 4.2 : 1 
 
Versier de muffins desgewenst met een klein toefje slagroom gezoet met enkele druppels Natrena 
vloeibare zoetstof en een bes 
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Gebonden roommengsel 
Te gebruiken voor: 

- ‘snoepje’ of ‘bonbon’ 
- lolly of ijslolly 
- garnering voor gebak 
- toetje of gebakje 

 
Ingrediënten: 
200 gram slagroom 
40 gram roomboter 
40 gram SteviJa Kristal 
vanille aroma* 
10 gram gelatine ** 
 
Overige benodigdheden: 
Pan 
Voor ‘snoepje’ of ‘bonbon’:  
siliconen vormpjes 
Voor lolly of ijslolly:  vormpjes 
voor lolly’s (met stokjes) of ijslolly vormpjes 
Olie 
 
Bereidingswijze: 

- weeg alle ingrediënten af. 
- week bladgelatine in een ruime hoeveelheid koud water. 
- breng de slagroom met de roomboter de SteviJa Kristal aan de kook tot de roomboter is 

gesmolten. 
- voeg de uitgeknepen bladgelatine toe en los deze op in de hete vloeistof. 
- zet de pan in koud water en roer het slagroom mengsel regelmatig door tot deze begint te 

binden. 
- besmeer de harde vormpjes eventueel heel dun met olie 
- verdeel de massa over de vormpjes en laat deze vervolgens verder opstijven in de koelkast.  

Opmerking: houd bij het verdelen van het mengsel rekening met de hoeveelheid die kan 
worden gebruikt in het dieet. 

 
Belangrijk : bewaar de bereide lekkernijen in de koelkast! 
 
Dit recept bevat:   100 gram roommengsel bevat: 
1019 kcal    350 kcal 
13.9 gram eiwit    4.8 gram eiwit 
104.0 gram vet    35.8 gram vet 
6.6 gram koolhydraten   2.3 gram koolhydraten 
Ratio 5.1 : 1 
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Pannenkoek naturel 
 
Ingrediënten: 
35 gram Ketocal 4:1 
50 gram losgeklopt ei 
65 gram water 
15 gram vloeibare bak en braad 
97 gram vet / 100 gram 
 
Overige benodigdheden: 
Handmixer 
Koekenpan (doorsnede 20-22 cm) 
 
 
Bereidingswijze: 

- mix de Ketocal poeder met het losgeklopte ei en 
water. 

- verhit de vloeibare bak en braad in de koekenpan. 
- giet het beslag in de koekenpan. 
- keer de pannenkoek wanneer het beslag aan de bovenzijde ‘droog’ is. 
- bak de pannenkoek tot deze een mooie goudbruine kleur heeft. 

 
Dit recept bevat:   100 gram beslag bevat: 
456 kcal    276 kcal 
11.6 gram eiwit    7.0 gram eiwit 
45 gram vet    27.3 gram vet 
1.2 gram koolhydraten   0.7 gram koolhydraten 
Ratio: 3.5 : 1 
 
Van dit beslag kunnen ook poffertjes worden gebakken! 
 
 
 
 
 
Deze recepten komen uit het Super VET kookboekje met recepten voor speciale gelegenheden 
Vraag ernaar bij uw diëtist ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


