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Materiały pomocnicze dla personelu medycznego oraz dla pacjenta



WSKAZÓWKI – dieta zmniejszająca biegunkę

DIETA ZMNIEJSZAJĄCA BIEGUNKĘ
– co jeść, a czego unikać, gdy masz rozwolnienie?

Wiadomo, że odpowiednio dobrane jedzenie wspomaga leczenie każdej przypadłości. 
Kiedy dodatkowo mierzysz się z wyniszczającą biegunką, specjalna dieta staje się równie 
ważna jak leki.

Między posiłkami pij dużo płynów o działaniu przeciwbiegunkowym: czarna herbata bez cukru i cytryny, 
kakao na wodzie, kleik z siemienia lnianego odtłuszczonego, napar z suszonych czarnych jagód. 

W trakcie biegunki zrezygnuj z jedzenia dań i produktów zimnych oraz wszelkich smażonych, tłustych 
i ciężkostrawnych potraw.

Zakazane produkty: kawa, soki owocowe, suszone śliwki, słodziki – ksylitol. 

Nie jedz surowych warzyw i owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, produktów wzdymających 
(m.in. nasion roślin strączkowych, warzyw kapustnych, cebuli, czosnku, grzybów).

Nie pij mleka, a sery czy jogurty zastąp ich bezlaktozowymi odpowiednikami.

Jedz potrawy z białego ryżu, mąki ziemniaczanej, suszonych czarnych jagód i wybranych warzyw  
(marchewki, ziemniaków, dyni, cukinii i kabaczka), a także lekkie dania, takie jak: gęsty kleik ryżowy,  
kisiel z czarnych jagód, mus z niedojrzałych bananów, pieczone jabłka, sucharki, wafle ryżowe, kaszka  
kukurydziana, jajka na miękko, galarety, gotowane, chude mięsa.

WAŻNA RADA: 
przy uporczywych i silnych biegunkach przejdź na tzw. dietę BRAT (z ang. Banana, Rice, Apple, Toast), 
co oznacza, że należy jeść wyłącznie: niedojrzałe, zmiksowane banany, kleik z białego rozgotowanego 
ryżu, mus z pieczonego jabłka bez skórki i pestek, upieczone w tosterze pieczywo pszenne lub suchary.

1. Nawadniaj organizm!

2. Skoryguj menu!

3. Zrezygnuj z tego, co nasila biegunkę!

4.  Unikaj błonnika!

5. Przejdź na dietę bezlaktozową!

6. Stosuj dietę przeciwbiegunkową!

Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
tel. (22) 345 18 88, fax (22) 345 18 74
www.roche.pl

Uwaga! 
Nie rezygnuj z diety przeciwbiegunkowej, jeśli biegunka nadal się utrzymuje i po 3 dniach nie ma  
wyraźnej poprawy. Pamiętaj, że kiedy ustąpi, należy znów rozszerzyć dietę, czyli wrócić do jedzenia  
zalecanego w chorobie nowotworowej!
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Śniadanie

Owsianka na mleku ryżowym z dodatkiem pieczonego  
jabłka i gorzkiej czekolady
Sposób przygotowania
Płatki owsiane błyskawiczne ugotuj na mleku ryżowym 
na gęstą owsiankę, posyp startą na tarce gorzką czekoladą.  
Upiecz jabłko. Podawaj owsiankę z obranym ze skórki, 
rozgniecionym, pieczonym jabłkiem (możesz je wymieszać 
z owsianką).

Kanapki z pastą z gotowanego kurczaka i marchewki
Sposób przygotowania
Ugotuj kurczaka z marchewką (możesz dosypać natkę  
pietruszki) z dodatkiem oliwy z oliwek. Całość zmiksuj 
na jednolitą pastę. Pastę podawaj z pieczywem ryżowym.

Chałka z domową wędliną z piersi indyka
Sposób przygotowania
Pierś indyka obtocz w ulubionych ziołach i upiecz 
w piekarniku. Możesz dodatkowo upiec kawałek dyni. 
Po wystudzeniu i schłodzeniu pokrój indyka i dynię 
(bez skórki i pestek). Plastry indyka i dyni ułóż na posma
rowanych masłem kromkach chałki lub bułki pszennej.

Drugie 
śniadanie

Tosty z jajkiem
Sposób przygotowania
Opiecz w tosterze pieczywo pszenne i posmaruj masłem. 
Podawaj z pokrojonym w plastry jajkiem (ugotowanym 
na twardo). Dopraw go solą i posiekanym, świeżym  
koperkiem.

Ryżanka na mleku bezlaktozowym z dodatkiem puree 
z moreli
Sposób przygotowania
Namoczone, suszone morele zmiksuj uzyskując puree. 
Z białego ryżu ugotuj na mleku bezlaktozowym gęstą 
ryżankę. Dodaj puree z moreli.

Owsianka na mleku bezlaktozowym z dodatkiem banana
Sposób przygotowania
Płatki owsiane błyskawiczne ugotuj na mleku bezlakto
zowym lub roślinnym. Podawaj gęstą owsiankę razem 
z drobno pokrojonym, lekko niedojrzałym bananem 
(możesz go wkroić do owsianki). 

Lunch

Zupa krem z dyni
Sposób przygotowania
Ugotuj zupę z dyni na bulionie z mięsa drobiowego,  
korzenia pietruszki, ziemniaka i marchewki. 
UWAGA: nie dodawaj pora i selera! Po przestudzeniu  
zmiksuj na jednolity krem.

Zupa krem z cukinii
Sposób przygotowania
Ugotuj zupę z cukinii na bulionie z dowolnego nietłustego 
mięsa, korzenia pietruszki i marchewki. 
UWAGA: nie dodawaj pora i selera! Po przestudzeniu  
zmiksuj wszystkie składniki. Krem możesz zabielić  
mleczkiem kokosowym.

Zupa krem z jarzyn
Sposób przygotowania
Ugotuj zupę jarzynową na bulionie z dodatkiem mięsa dro
biowego i wołowego, ziemniaka, dyni, korzenia pietruszki 
i marchewki. UWAGA: nie dodawaj pora i selera! Zupę 
możesz zabielić mleczkiem kokosowym. Po przestudzeniu 
zmiksuj na jednolity krem.

Obiad

Mięso z podudzia indyka z puree ziemniaczanym 
i gotowaną marchewką
Sposób przygotowania
Ugotuj podudzie indyka z marchewką i korzeniem pietruszki. 
UWAGA: nie dodawaj pora i selera! Następnie przygotuj sos 
do polania mięsa, zagęszczając bulion mąką ziemnia czaną. 
Podawaj z puree ziemniaczanym z dodatkiem masła i posie
kanego koperku oraz gotowaną, pokrojoną marchewką.

Pulpety z ryby o białym mięsie z kopytkami oraz sałatką 
z gotowanego buraka
Sposób przygotowania
Uformuj pulpeciki ze zmielonego, surowego mięsa ryby 
(np. dorsz, sola, mintaj) z dodatkiem mąki pszennej i jajka. 
Pulpeciki gotuj w bulionie. Do tego zrób kopytka według 
domowego przepisu. Podawaj z burakiem ugotowanym 
na miękko i startym na tarce o małych oczkach.

Udko kurczaka z białym ryżem i cukinią na gęsto
Sposób przygotowania
Udko kurczaka dopraw solą i ulubionymi ziołami, ugotuj 
na parze, a następnie obierz ze skóry. Obraną ze skórki 
i wydrążoną z pestek cukinię, pokrój na drobne kawałki. 
Uduś na odrobinie masła na gęsty krem. Dopraw solą 
do smaku. Podawaj z ugotowanym na miękko białym 
ryżem.

Podwieczorek

Budyń z czarnymi jagodami
Sposób przygotowania
Ugotuj budyń na mleku roślinnym lub bezlaktozowym. 
Do budyniu dodaj łyżkę musu z czarnych jagód.

Naleśnik z musem z banana
Sposób przygotowania
Z mąki pszennej lub ryżowej (z dodatkiem jajka i wody) 
usmaż naleśniki. Podawaj je ze zmiksowanym, lekko  
niedojrzałym bananem.

Jabłko pieczone i kakao na mleku roślinnym
Sposób przygotowania
Upiecz jabłko. Przed jedzeniem obierz je ze skórki. 
Do tego na mleku roślinnym przygotuj kakao.

Kolacja

Kanapki z pastą rybną
Sposób przygotowania
Dorsza (solę lub mintaja) upiecz i po przestygnięciu zmiksuj 
z twarogiem bezlaktozowym i posiekaną natką pietruszki.  
Tak przygotowaną pastę nakładaj na posmarowane  
masłem kromki delikatnego białego pieczywa pszennego 
lub bułki.

Galaretka z jajkiem i marchewką
Sposób przygotowania
W gorącym bulionie, ugotowanym z warzyw, rozpuść  
żelatynę w proporcjach podanych na opakowaniu. 
Po rozpuszczeniu żelatyny, zalej nią pokrojone gotowane 
jajka i marchewkę. Podawaj galaretkę z delikatnym białym 
pieczywem pszennym lub białą bułką.

Sałatka ziemniaczana z tuńczykiem
Sposób przygotowania
Ugotuj większego ziemniaka i marchewkę. Warzywa pokrój 
w kostkę, przełóż do salaterki, dodaj tuńczyka w sosie  
własnym, posyp natką pietruszki, a następnie wymieszaj 
z oliwą z oliwek i ulubionymi ziołami.

PIERWSZY DZIEŃ DRUGI DZIEŃ TRZECI DZIEŃ
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Niniejszy poradnik jest jedynie materiałem pomocniczym i nie zastąpi konsultacji z lekarzem.



Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
tel. (22) 345 18 88, fax (22) 345 18 74
www.roche.pl
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Piśmiennictwo:
1.  Kłęk S. et al. Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations.  

Oncology in Clinical Practice 2015; 11(4): 172-188.
2. Kapała A. Dieta w Chorobie Nowotworowej. Bouchman. Warszawa, 2016.
3. Jarosz M. Dietetyka. Żywność, Żywienie w Prewencji i Leczeniu. Warszawa, 2017.


