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DIETA ŁATWOSTRAWNA
– podstawowe zasady

W trakcie choroby organizm „domaga się” potraw lekkich, po których unikniesz sensacji żołądkowych,
ale równocześnie bogatych w składniki odżywcze, witaminy czy mikroelementy. Sprawdź, jak wygląda
lista podstawowych zasad tzw. diety łatwostrawnej.

ZASADA 1. Jedz często, ale małe porcje!
Zaleca się jedzenie 5 – 6 niewielkich posiłków dziennie. Sycących, ale niezbyt obfitych, by nie przeciążały
i nadmiernie nie wypełniały żołądka. Równie ważne są przerwy między jedzeniem, które nie powinny być
ani za długie, ani za krótkie: jeść należy co 2 – 3 godziny.

ZASADA 2. Komponuj apetyczne dania!
Potrawy, które pachną i wyglądają zachęcająco, lepiej smakują. To bardzo ważne, gdy choroba pozbawia
ochoty na jedzenie. Staraj się, by na talerzu było kolorowo. Nawet najprostsze posiłki urozmaicaj,
odpowiednio doprawiaj i atrakcyjnie podawaj.

ZASADA 3. Nawadniaj organizm!
Przez cały dzień pomiędzy posiłkami pij jak najwięcej płynów, minimum 2 litry napojów na dobę.
Najzdrowsze są woda niegazowana i soki z owoców czy warzyw. Zrezygnuj lub mocno ogranicz kawę
i mocną herbatę, nawet zieloną, bo odwadniają organizm.

ZASADA 4. Gotuj zdrowo!

Materiały pomocnicze dla personelu medycznego oraz dla pacjenta

Najlepiej w wodzie i na parze. Duszenie również bywa dozwolone, ale bez poprzedzającego obsmażania
w tłuszczu mięsa czy warzyw. Możesz też piec potrawy, ale bez dodatku tłuszczu. Zrezygnuj ze smażenia
i grillowania.
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WSKAZÓWKI – dieta łatwostrawna

Dieta łatwostrawna – co jeść, a czego unikać?
PRODUKTY NIEZALECANE

Produkty
zbożowe

• pieczywo: razowe, z mąki z pełnego ziarna;
• kasze: pęczak, gryczana;
• ryż brązowy;
• makaron razowy;
• płatki: żytnie, sklepowe mieszanki płatków z dodatkiem
cukru i syropu glukozowo-fruktozowego.

• drób: bez skóry i widocznego tłuszczu;
•m
 ięso: królika, chude mięso wołowe, chude kawałki
wieprzowiny;
•w
 ędliny: domowej roboty wędliny i pasztety, domowe
galarety z dozwolonych mięs.

Mięso

• drób: kaczka;
• mięsa: tłuste kawałki wieprzowiny i wołowiny, a także
wszystkie mięsa smażone i z grilla;
• mięsa przetworzone: gotowe wędliny, pasztety, parówki,
kiełbasy.

• c hude ryby: gotowane lub pieczone (np. dorsz, sola,
mintaj);
• t łuste ryby morskie: (np. łosoś, halibut – wybór zgodny
z indywidualną tolerancją).

Ryby

• ryby wędzone;
• ryby marynowane w occie;
• ryby w tłustych sosach.

• jajka gotowane na półmiękko;
• jajka smażone pod postacią delikatnej jajecznicy.

Jajka

• jajka surowe,
• jajka gotowane na twardo.

• c hude i półtłuste produkty mleczne: mleko krowie,
sery twarogowe, kefir, jogurty tylko naturalne, serki
homogenizowane naturalne, mozzarella.

Nabiał

• sery: topione, pleśniowe;
• jogurty: słodkie (dosładzane lub owocowe), gotowe,
kupowane w sklepach.

• masło;
• miękka margaryna;
• oleje: rzepakowy, lniany (tylko na zimno), oliwa z oliwek.

Tłuszcze

• smalec;
• słonina;
• margaryny twarde.

•w
 arzywa: marchewka, pietruszka, buraki, dynia, bakłażan,
cukinia, szpinak, pomidory bez skórki, ziemniaki, bataty,
cykoria.
UWAGA: zalecane są głównie warzywa gotowane, przetarte
lub zmiksowane, bez skórki i pestek!

Warzywa

• warzywa strączkowe: gotowane suche nasiona roślin
strączkowych (np. groch, fasola), gotowana fasolka
szparagowa;
• warzywa kapustne: gotowana i surowa kapusta
(np. surówki), brukselka;
• warzywa cebulowe: cebula, czosnek, por;
• inne warzywa: rzodkwie, seler, ogórki;
• grzyby;
• wszystkie warzywa kiszone i marynowane.
UWAGA: jeżeli wymienione produkty nie powodują
dolegliwości, można je jeść w niewielkich ilościach
jako dodatek do potraw!

•o
 woce: jabłka (tylko pieczone), morele, brzoskwinie,
nektarynki, maliny, truskawki, borówki, jagody,
mało dojrzałe banany.
UWAGA: zalecane są głównie owoce gotowane, pieczone,
w formie musu, galaretki, kisielu, przetarte lub zmiksowane
bez skórki i pestek!

Owoce

• owoce: ananas, czereśnie, winogrona, śliwki, gruszki.
UWAGA: nie należy jeść żadnych surowych owoców
ze skórką i pestkami!
UWAGA: podczas chemioterapii przeciwwskazane są
granaty i grejpfruty!

Przyprawy

• ocet: spirytusowy, balsamiczny;
• gotowe przyprawy i mieszanki: typu Vegeta, Kucharek,
Maggi, kostki rosołowe, czosnek, ostra papryka, chili.

• zioła: świeże i suszone;
• sól.
• woda niegazowana;
• herbaty: owocowe, zielona;
• kompoty: klarowne, z przetartymi owocami i bez pestek;
• soki rozcieńczone wodą.

Napoje

• orzechy i pestki, ale tylko zmiksowane na drobny pył.
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Inne

• kawa;
• mocna czarna herbata;
• alkohol (w każdej postaci);
• kolorowe gazowane i dosładzane napoje.
• produkty surowe: mięso w postaci tatara, sushi, kremy
na surowych jajkach, majonezy i gotowe sosy, np. tatarski;
• orzechy, pestki.
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• pieczywo: pszenne, typu graham;
• kasze: manna, kuskus, kukurydziana, drobna jęczmienna,
komosa ryżowa, tapioka;
• ryż: biały;
• makarony: pszenny, ryżowy;
• płatki: owsiane błyskawiczne, ryżowe, kukurydziane,
z amarantusa.
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