
DIETA  
DLA TRACĄCYCH  
MASĘ CIAŁA

Materiały pomocnicze dla personelu medycznego oraz dla pacjenta



WSKAZÓWKI dla tracących masę ciała

DIETA DLA TRACĄCYCH MASĘ CIAŁA
– co jeść, gdy nadmiernie chudniesz?

Korzystając z cennych podpowiedzi i specjalnego jadłospisu, możesz powstrzymać 
nakręcającą się spiralę chudnięcia, a nawet zregenerować wycieńczony organizm 
i odzyskać utracone kilogramy. Najważniejsze zasady to:

Co najmniej 5 – 6 razy na dobę, a nawet częściej. Dania powinny być wysokokaloryczne, bo zapobiegają 
dalszemu chudnięciu, ale niezbyt obfite, by nie zmniejszały ochoty na jedzenie.  

Kolorowe i ładnie udekorowane zachęcają do jedzenia. Staraj się, by nawet najprostsze posiłki były 
urozmaicone i odpowiednio doprawione.

Najlepiej dodając do nich dodatkowe porcje produktów, określanych jako tuczące, np. masło, tłustą 
śmietankę, miód czy oleje roślinne.

ZASADA 1. Jedz regularnie! 

ZASADA 2. Przygotowuj apetyczne potrawy! 

ZASADA 3. Zwiększaj kaloryczność dań!

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

PRZEPIS!  
Koktajle energetyczne – smaczne napoje, które można pić między 
posiłkami.

1.  Koktajl bananowo-orzechowy. 
Szklankę mleka (krowiego tłustego/półtłustego lub roślinnego)  
zmiksuj z bananem i łyżką masła orzechowego dobrej jakości.  
Porcja to szklanka koktajlu.

2.  Koktajl kakaowo-bananowy.  
Kefir (250 ml) zmiksuj z plastrem półtłustego sera  
twarogowego, bananem i 2 łyżeczkami kakao.  
Porcja to szklanka koktajlu.
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Śniadanie

Energetyczna jaglanka
Sposób przygotowania
Płatki jaglane ugotuj na półtłustym mleku, przełóż  
do miseczki, dodaj łyżkę zmiksowanych orzechów  
nerkowca, udekoruj plasterkami banana. Jeśli lubisz, 
możesz dosłodzić miodem – w ten sposób zwiększysz 
kaloryczność posiłku.

Koktajl gryczano-owocowy
Sposób przygotowania
Płatki gryczane ugotuj na półtłustym mleku, dodaj jogurt 
grecki, łyżkę orzechów laskowych, miód i garść truskawek. 
Całość zmiksuj na gładki koktajl.

Kanapki z pastą z suszonych pomidorów
Sposób przygotowania
Suszone pomidory zmiksuj z serem twarogowym półtłu-
stym i odrobiną oliwy z oliwek, posyp natką pietruszki. 
Kromki pieczywa owsianego posmaruj pastą, udekoruj 
roszponką, podawaj z połówką miękkiego awokado.

Drugie 
śniadanie

Omlet z domową wędliną
Sposób przygotowania
Rozpuść masło na patelni, dodaj rozbełtane jajka,  
a następnie pokrojoną w kosteczkę domową wędlinę.  
Na gotowy omlet połóż listki szpinaku i pokrojone  
pomidorki koktajlowe.

Krem z cukinii
Sposób przygotowania
Ugotuj zupę z cukinii na czystym bulionie z mięsa i warzyw. 
Po przestudzeniu zmiksuj, a następnie dodaj łyżkę mleczka 
kokosowego. Podawaj z grzanką z pieczywa pszennego.

Brzoskwiniowa owsianka
Sposób przygotowania
Płatki owsiane ugotuj na półtłustym mleku, w połowie 
gotowania dodaj łyżkę rodzynek. Całość dopraw miodem 
i cynamonem, a następnie przełóż do miseczki i udekoruj 
plastrami upieczonej brzoskwini bez skórki.

Obiad

Łosoś z puree z batatów i pieczonym burakiem
Sposób przygotowania
Filet z łososia ugotuj na parze lub upiecz w piekarniku.  
Batata (lub ziemniaki) ugotuj i zmiksuj na puree z dodat-
kiem masła. Buraka zawiń w folię i upiecz w piekarniku, 
pokrój w plastry, ułóż na talerzu i posyp serem twarogo-
wym, ugniecionym z oliwą z oliwek, dopraw do smaku.

Wołowina gotowana z warzywami
Sposób przygotowania
Wołowinę ugotuj z dodatkiem ulubionych warzyw.  
Warzywa po wyjęciu z wywaru pokrój w grubą kostkę  
i ułóż na mięsie. Podawaj z kaszą gryczaną niepaloną,  
polaną łyżeczką oliwy z oliwek. Do tego przygotuj surówkę  
z tartej marchewki i jabłka, doprawioną tłustą śmietaną.

Pierogi ruskie z kremem z cukinii
Sposób przygotowania
Domowe pierogi podawaj z łyżeczką masła i kremem  
z cukinii: obraną ze skórki i wydrążoną z pestek cukinię 
pokrój na drobne kawałki, uduś z masłem na gęsty krem, 
dodatkowo zagęszczony mąką ziemniaczaną i doprawiony 
solą do smaku.

Podwieczorek

Mus jogurtowy z brzoskwinią
Sposób przygotowania
Jogurt typu greckiego zmiksuj z brzoskwinią (może być 
upieczona) i łyżeczką mąki orzechowej. Posyp startą  
na tarce gorzką czekoladą.

Czekoladowe muffiny
Sposób przygotowania
W naczyniu połącz roztartego banana z jogurtem natu-
ralnym (150 g), dodaj jajko i dosłodź miodem. W drugim 
naczyniu wymieszaj zmiksowane migdały (1,5 szklanki),  
mąkę (2 łyżki), sodę (łyżeczkę), kakao (2 łyżki), zmiksowane  
orzechy (4 łyżki). Połącz składniki z obu naczyń. Masę 
przełóż do formy na muffiny, posyp tartą, gorzką czekoladą  
i piecz 30 minut w piekarniku o temp. 175°C.

Budyń z gorzką czekoladą i bananem
Sposób przygotowania
Ugotuj budyń na tłustym mleku, dodaj startą na tarce  
gorzką czekoladę. Na gotowy budyń ułóż plastry banana.

Kolacja

Galaretka z indykiem
Sposób przygotowania
W gorącej wodzie rozpuść żelatynę w proporcjach poda-
nych na opakowaniu. Po rozpuszczeniu żelatyny, zalej nią 
pokrojone mięso gotowanego indyka i gotowaną mar-
chewkę. Podawaj z ugotowanym białym ryżem, zmiksowa-
nym z masłem i posypanym łyżeczką tartego parmezanu.

Kopytka z serem ricotta
Sposób przygotowania
Według własnego, domowego przepisu ugotuj kopytka  
z dodatkiem sera ricotta. Na ciepłe kopytka nałóż łyżeczkę 
masła.

Kanapki z pastą z tuńczyka
Sposób przygotowania
Tuńczyka w sosie własnym zmiksuj z serkiem kozim  
w stosunku 1 : 1, posyp szczypiorkiem. Przygotuj kanapki  
z pieczywa pszenno-żytniego. Udekoruj ulubionymi  
warzywami.

PIERWSZY DZIEŃ DRUGI DZIEŃ TRZECI DZIEŃ
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Dieta dla tracących masę ciała

Jak zwiększyć kaloryczność posiłków?
Do każdej z potraw możesz dodawać: masło, oliwę z oliwek, olej rzepakowy, serki typu mascarpone i ricotta, jogurty typu greckiego i bałkańskiego,  
słodką, tłustą śmietankę, mleczko kokosowe, zmiksowane orzechy, płatki owsiane i ryżowe, mąkę ziemniaczaną, miód, gorzką czekoladę.
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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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Autor:
mgr Agnieszka Surwiłło, dietetyk
Dział Dietetyki Klinicznej
Poradnia Chorób Metabolicznych 
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
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