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TOTO
і кетогенна дієта

Надін Бенцлер



Привіт! Я — Тото і в мене епілепсія.  
Вивчаючи епілепсію, я дізнався, що бувають 
дуже різні форми епілепсії та нападів. 

Сьогодні я йду в гості до своєї подруги Анни.  
В Анни теж бувають епілептичні напади.  
Лікар прописав їй кетогенне лікувальне 
харчування. 

Уявіть собі, їй можна їсти зовсім мало овочів 
і фруктів, але треба натомість їсти багато 
жирів. 

Хм, для моркви це було б непогано, бо я її не 
люблю. Але я люблю полуниці і можу сам з’їсти 
величезну миску. 

Дуже цікаво, що Анна розповість про свою  
особливу їжу.





Дзвонимо у двері.

Мама Анни: Привід, Тото, проходь. Анна вже тебе 
дуже чекає.

Тото: Вітаю, пані Гайзе. Привіт, Анно, як справи? Ти 
вже придумала, що ми сьогодні будемо робити?

Анна: Привіт, Тото. Дуже добре, що ти прийшов! 
Покуховаримо? Ти ж запитував, щоб мені можна їсти, 
а що не можна. Там є багато чого смачненьного. Я 
щодня куштую щось нове.

Тото: О, так. Чудова ідея!

Тото: Анно, а як твої напади? Чому ти не п’єш 
таблетки як я?

Анна: На жаль, від моєї епілепсії таблетки не 
допомагають. Тому рік тому я почала кетогенну дієту. 
Спочатку я з мамою була місяці в лікарні.





Там нам дуже добре пояснили, як вибирати, зважувати і 
готувати їжу, щоб мій організм пристосувався.

На катогенній дієті мені майже зовсім не можна 
вуглеводи. Це, наприклад, макарони, картопля, хліб, 
борошно і цукор. Лише якщо я їм дуже багато жиру, у 
тілі з нього утворюються особливі речовини: кетони. 
Ці кетони дають моєму мозку необхідну енергію, 
що він краще працював і було менше нападів.

Тото: Справді? Тобто дуже багато масла? І вершків? 
Ммм, смакота.

Анна: Так, тільки проколювати палець мені не дуже 
подобається. Час від часу мені треба ставити крапельку 
крові на один такий маленький прилад, який вимірює 
мої кетони... але падати більш боляче! Але почнімо вже 
готувати. Що ти думаєш про піцу?

Тото: Супер! Я дуже люблю піцу! 

Із шафок на кухні діти дістають усе, що знадобиться для 
готування.





Тото: Чи треба тобі зважати ще на щось, крім їжі?

Анна: Так, мені не можна смаколики, навіть коли хтось пригощає. 
Через це мій рівень кетонів погіршується і можуть повернутися 
напади.



            РецептДля тіста нам треба • натерта моцарела • вершковий сир • яйце  • мелений мигдаль замість борошна

Інгредієнти для начинки 
• томатна паста • натерта гауда • салямі, гриби й оливки

Приправимо все перцем, сіллю, 

часником і орегано. Звісно,  
спочатку треба все зважити, щоб  

була потрібна кількість для  
моєї дієти. При 200 градусах  Цельсія піца.  печеться 25 хвилин.

Але є чудові рецепти 
смачних кексів і 
домашнього морозива.  
У мене з’явилось декілька 
улюблених страв. Мама 
каже, що кетогенна  
дієта допомагає не всім 
дітям, але мені від неї 
набагато краще. У мене  
   зараз більше не  
   буває епілептичних 
нападів.



Піца готова, і діти насолоджуються результатами своєї праці. 

Тото: Піца дуже смачна і пахне так приємно. Якщо це 
допомагає від нападів, то я краще теж буду так їсти, ніж 
пити таблетки. 

Анна: (сміється) Але це так само, як з таблетками. Ти 
ж не п’єш будь-які, які були в бабусі. Тобі допомагають 

якісь конкретні. Так само з кетогенною дієтою.

Тото: А що ти робиш у школі або коли  
ходиш до друзів? 

Анна: Мама або тато розраховують мою їжу за 
допомогою онлайн-програми і дають мені її на 

наступний день до школи або на полуденок. Мені 
найбільше подобаються кекси і шоколадне печиво.

Коли готуємо щось із моїх улюблених рецептів, 
то завжди робимо велику порцію і частину 
заморожуємо. Для перекусу чи в дорозі є снеки, 

наприклад горіхи чи спеціальне харчування.





Примітка для батьків
Продукція KetoCal — це харчові продукти для спеціального 
медичного призначення (збалансоване харчування). Для дієтичного 
лікування фармакорезистентних епілепсій та інших захворювань, 
що потребують кетогенної дієтотерапії. Застосовувати тільки під 
наглядом лікаря. 

Спеціальні кетогенні продукти можуть бути відшкодовані медичним 
страхуванням.

Корисні посилання

www.facebook.com/KetoCalforyou

www.meinketoplaner.info

www.ketocal.de



e.b.e. – epilepsie bundes-elternverband e.v.
У вашої дитини епілепсія? Тоді ви звернулися за адресою! 

Епілепсії — найпоширеніші неврологічні захворювання. Більше ніж 
половина випадків припадає на дитячий і підлітковий вік, тобто на 
перші два десятиліття життя. У дитячому віці на епілепсію хворіють 
близько 80–100 зі 100 000 немовлят, у віці від 10 до 20 років цей 
показник становить 50 зі 100 000 дітей. 

Діагноз «епілепсія» вносить кардинальні зміни в життя сім’ї.  
У батьків виникає багато запитань, а розмаїття інформації в 
Інтернеті просто величезне. Але в багатьох ситуаціях ефективнішим 
є індивідуальне спеціалізоване консультування. А в кого більше 
досвіду в повсякденному житті з дитиною, хворою на епілепсію,  
як не в батьків. 

Метою нашої роботи є поглиблення обізнаності батьків.  Кожна 
дитина має отримувати ту підтримку, яка відповідає її потребам! 

Тому для нас дуже важлива просвітницька робота, боротьба з 
упередженнями та пошук можливестей полегшення.

www.epilepsie-elternverband.de



Ця брошура підготовлена за підтримки компанії  
Nutricia Metabolics, Danone Deutschland GmbH.  

Товариство e.b.e. epilepsie bundes-elternverband e.v., 
відповідальне за зміст і оформлення, щиро дякує за 

підтримку.


