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Tygodniowy jadłospis dla diety
łatwo strawnej niskobiałkowej
z ograniczeniem białka do 40 –50 g

Poniedziałek
I śniadanie: Mleko, chleb pszenny z masłem i mio-

dem.
II śniadanie: Bułka z rybą gotowaną, ogórek.
Obiad: Krupnik, pulpety cielęce, sos pomido-

rowy, sałatka z warzyw mieszanych,
ziemniaki purée, napój z kwasu bura-
czanego i soku jabłkowego.

Podwieczorek: Jabłko pieczone.
Kolacja: Pieczeń rzymska z selera, sos koper-

kowy, napój z soku pomidorowego
i porzeczek.

Wtorek
I śniadanie: Sok grejpfrutowy, pieczywo pszenne,

ser twarogowy, herbata.
II śniadanie: Bułka z domowym majonezem, sałata

zielona.
Obiad: Zupa koperkowa z ryżem, ryba goto-

wana w jarzynach, ziemniaki purée,
kompot z wiśni.

Podwieczorek: Jogurt.

Kolacja: Pierogi z mięsem i jarzynami, surówka
z dyni, napój z maślanki.

Środa
I śniadanie: Zupa mleczna z wywarem z warzyw

i kaszą manną, pieczywo pszenne
z masłem.

II śniadanie: Chleb specjalny ze skrobi pszennej
z masłem, pomidor obrany ze skórki.

Obiad: Barszcz czerwony z ziemniakami, le-
niwe pierogi, surówka z marchwi i jab-
łek, sok grejpfrutowy.

Podwieczorek: Surówka owocowa.
Kolacja: Zapiekanka z ziemniaków i mięsa za-

piekana w folii aluminiowej, sałata
zielona, galaretka owocowa.

Czwartek
I śniadanie: Pieczywo pszenne z masłem, jajko na

miękko, herbata z cytryną.
II śniadanie: Chleb pszenny z masłem, miodem,

mleko.
Obiad: Żurek na serwatce z ziemniakami,

zrazy duszone z kaszą krakowską, ćwi-
kła z kminkiem, mus owocowy.

Podwieczorek: Kefir.
Kolacja: Pierogi ruskie, sałatka ze szpinaku

nowozelandzkiego, kompot z jabłek.
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Piątek
I śniadanie: Zupa mleczna z wywarem z warzyw

i kaszą, pieczywo pszenne z masłem,
jabłko pieczone.

II śniadanie: Bułka z masłem, marmolada, herbata
z mlekiem.

Obiad: Ziemniaczanka z pomidorami, knedle
ze śliwkami, jogurt.

Podwieczorek: Biszkopty, herbata z mlekiem.
Kolacja: Ryba zapiekana ze szpinakiem, sos

selerowy, ryż, kompot.

Sobota
I śniadanie: Zupa mleczna z lanymi kluskami, pie-

czywo pszenne z masłem, mus z jab-
łek.

II śniadanie: Chleb specjalny ze skrobi pszennej
z masłem, pomidor obrany ze skórki,
kawa zbożowa z mlekiem.

Obiad: Zupa jarzynowa — krem, kabaczki
nadziewane mięsem i ryżem, sos szpi-
nakowy, surówka z cykorii, napój z cy-
tryny i miodu.

Podwieczorek: Kisiel owocowy.
Kolacja: Makaron z białym serem, surówka

z marchwi i selera, jogurt.

Niedziela
I śniadanie: Pieczywo pszenne z masłem i miodem,

surówka owocowa, kawa z mlekiem.
II śniadanie: Bułka drożdżowa z dynią, kefir.
Obiad: Zupa pomidorowa z grzankami, kur-

czak duszony w sosie pietruszkowym,
surówka z selera i jabłka, ziemniaki
purée, napój z marchwi i miodu.

Podwieczorek: Galaretka z kwaśnego mleka.
Kolacja: Pulpety z kaszy manny i sera twarogo-

wego, surówka z jabłka, napój z mięty.

3. Dieta łatwo strawna
wysokobiałkowa

Zasady diety łatwo strawnej
wyskobiałkowej
• Zapotrzebowanie energetyczne dla chorych z właściwą

masą ciała wynosi 10 000 – 11 700 kJ (2400 – 2800
kcal). W przypadku wychudzenia ilość energii należy
zwiększyć co najmniej do 12 600 kJ (3000 kcal), a cza-
sem i więcej. W sytuacji upośledzenia łaknienia są
pewne trudności w stosowaniu diety wysokoenergety-
cznej. Może w tym pomóc atrakcyjny sposób za-
planowania i przygotowania posiłków. W obecnym
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opracowaniu podano zawartość energii w kilodżulach
(kJ) i w kilokaloriach (kcal) oraz ilość białka, sodu,
fosforu i potasu dla danej potrawy.

• Zaleca się 1,3 – 1,5 g białka na 1 kg należnej masy ciała
na dobę, co średnio wynosi 90 – 120 g/d. Białko powin-
no pokryć zapotrzebowanie energetyczne organizmu
w 15 – 20%. 2/3 białka powinno pochodzić z produktów
zwierzęcych, głównie mięsa, drobiu, ryb, mleka, twa-
rogu, a nawet jaj (w ilości 3 – 5 tygodniowo), jeżeli nie
ma przeciwwskazań lekarskich.

• Dobowa ilość tłuszczu nie powinna przekraczać 25%
dobowego zapotrzebowania energetycznego. W zapo-
trzebowaniu energetycznym wynoszącym 10 000 kJ
(2400 kcal) ilość tłuszczu to około 70 g, tj. około
1 g/kg masy ciała. W diecie stosuje się tłuszcze o dużej
wartości odżywczej, jak masło, olej sojowy, słonecz-
nikowy, kukurydziany, oliwa z oliwek. Do ogólnej
ilości tłuszczu doliczyć należy tłuszcz zawarty w pro-
duktach nietłuszczowych. W przypadku nietolerancji
tłuszczów należy je w diecie ograniczyć.

• Węglowodany na ogół są dobrze tolerowane w choro-
bach wymagających diety ze zwiększoną zawartością
białka. Ich dobowa ilość powinna wynosić co najmniej
300 g, lecz nie powinna przekraczać 350 g. Zapo-
trzebowanie na węglowodany pokrywa głównie skro-
bia zawarta w produktach zbożowych i ziemniakach.
Ze względu na charakter diety łatwo strawnej należy

unikać nasion roślin strączkowych. Dzienna ilość
cukru, miodu, dżemu i marmolady nie powinna prze-
kraczać 50 – 70 g.

• W diecie wysokobiałkowej zwiększa się zapotrzebo-
wanie na witaminy. Szczególną uwagę należy zwrócić
na witaminę A, K, C i witaminy z grupy B. Między
innymi należy zwiększyć spożycie marchwi, dyni
pomarańczowej, pomidorów, warzyw zielonych. Jeśli
dieta nie pokryje zwiększonego zapotrzebowania na
witaminy, lekarz zaleca przyjmowanie preparatów
witaminowych.

• Zapotrzebowanie na składniki mineralne zbliżone jest
do zapotrzebowania człowieka zdrowego. W przypad-
ku dużych obrzęków sól kuchenną należy wykluczyć.
Równocześnie z diety eliminuje się produkty solone
przemysłowo, np. wędliny. Potrawy należy przyrzą-
dzać bez dodatku soli, a pieczywo podaje się bezsolne.
Odpowiednią ilość potasu uzyskuje się z soków warzy-
wnych, owocowych, mocnych wywarów z włoszczyz-
ny, warzyw gotowanych (zwłaszcza w skórkach). Ilość
wapnia jest odpowiednia, gdy stosuje się dietę bogato-
białkową, zawierającą większe ilości mleka i sera
twarogowego.

• Ze względu na występowanie obrzęków ogranicza się
objętość płynów. Podaje się je w postaci mleka,
herbaty, kompotów, galaretek, kisieli itp. Nie wolno
pić alkoholu.
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• Sposób przyrządzania potraw to gotowanie w wodzie
i na parze, pieczenie w folii aluminiowej oraz worecz-
kach żaroodpornych, duszenie bez obsmażania na
tłuszczu, smażenie na patelniach beztłuszczowych,
zapiekanie pod przykryciem. Potrawy zagęszcza się
zawiesiną z mąki lub mąki rumienionej na patelni bez
tłuszczu, z dodatkiem mleka, jogurtu, wody. Do goto-
wych potraw dodaje się surowe masło, olej sojowy,
słonecznikowy, kukurydziany.

Tabela 7. Wartość energetyczna i odżywcza diety łatwo strawnej
wysokobiałkowej (na podstawie wytycznych J. Hasika i Ś. Ziemlań-
skiego)

Składnik Średnia wartość
dla kobiet i mężczyzn

Energia (MJ i kcal) 10,5 (2500)
Białko (g) 100 – 120
Tłuszcze (g) 50 – 70
Węglowodany (g) 350 – 400
Wapń (mg) 1000
Żelazo (mg) 18
Witamina A — ekwiwalent retinolu (µg) 900
Witamina B1 (mg) powyżej 1,9
Witamina B2 (mg) powyżej 2,5
Witamina C (mg) powyżej 70

Tabela 8. Dzienna racja pokarmowa diety łatwo strawnej wyskobiałkowej (wg H. Stobnickiej-Szczygłowej)

Produkt Ilość (g) Wymienniki pokarmowe

1. Produkty zbożowe:
pieczywo mieszane 200 100 g pieczywa równa się
mąka, kasze, makarony 85 75 g mąki, kaszy lub makaronu

2. Mleko i produkty mleczne:
mleko 600 100 g mleka równa się
ser twarogowy 100 15 g sera twarogowego

3. Jaja (1 szt.) 50 1 jajo równa się 50 g mięsa lub
50 g sera białego
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cd. tab. 8

Produkt Ilość (g) Wymienniki pokarmowe

4. Mięso, drób, wędliny, ryby:
mięso 150 100 g mięsa równa się
wędliny 35 80 g wędliny trwałej (szynki) lub
ryby 50 85 g filetów rybnych lub

100 g sera białego

5. Masło i śmietanka:
masło 15 4 g masła równa się
śmietanka 18% 20 20 g śmietanki

6. Inne tłuszcze:
olej sojowy, słonecznikowy 10

7. Ziemniaki (z odpadkami) 400

Warzywa i owoce:
8. Zawierające witaminę C 300
9. Zawierające beta-karoten 300 połowa warzyw i owoców w postaci soków

10. Pozostałe 200

11. Strączkowe suche 0

12. Cukier i słodycze:
cukier 40 100 g cukru równa się
dżem, miód 30 150 g dżemu lub marmolady lub

125 g miodu
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Tabela 9. Produkty dozwolone i przeciwwskazane w diecie łatwo strawnej niskobiałkowej

Produkty Dozwolone Przeciwwskazane

Pieczywo jasne, czerstwe, pszenne, graham pszenny żytnie, świeże

Mąka pszenna, ziemniaczana, kukurydziana, owsiana, ryżowa żytnia

Makarony makaron ,,nitki’’, domowy lub fabryczny grube makarony

Kasze manna, krakowska, kukurydziana, płatki owsiane, jęcz-
mienna, ryż, tapioka

jaglana

Mleko świeże, w proszku, fermentowane przetwory mleka: kefir,
jogurt, zsiadłe mleko, maślanka

zbyt kwaśne przetwory z mleka

Sery twarogowe dojrzewające, topione

Jaja całe, przeważnie 3 – 5 tygodniowo, białka

Mięsa chude gatunki mięsa i podrobów: cielęcina, wołowina,
konina, kura, kurczę, indyk, królik, ozorki, serca, wątroba,
flaczki cielęce

tłuste: wieprzowina, baranina, gęś, kaczka, flaki, konserwy

Ryby chude: dorsz, sandacz, szczupak, karmazyn, lin, leszcz,
karaś, flądra

tłuste, marynowane, konserwy

Wędliny — ze względu na zawartość soli

Masło świeże i na surowo topione, solone

Śmietanka w niewielkich ilościach kwaśna śmietana

Inne tłuszcze oleje roślinne: słonecznikowy, sojowy, oliwa z oliwek,
w niewielkich ilościach margaryna ,,kubkowa’’

smalec, słonina, boczek, tłuszcz kuchenny

Ziemniaki gotowane w całości, purée, gotowane i pieczone w łupinach frytki, prażynki, smażone, placki ziemniaczane
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cd. tab. 9

Produkty Dozwolone Przeciwwskazane

Warzywa pomidory, zielona sałata, marchew, dynia, szpinak, szpara-
gi, buraki, botwina, cykoria, papryka, salsefia, skorzonera,
endywia, selery, pietruszka, koperek, kukurydza, cebula,
czosnek

ogórki kiszone

Owoce cytrusowe, jagodowe, winogrona, jabłka, brzoskwinie, mo-
rele, wiśnie, śliwki

czereśnie, gruszki

Strączkowe — wszystkie gatunki

Przyprawy liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziołowy, imbir, gałka
muszkatołowa, słodka papryka mielona, wanilia, sok z cyt-
ryny, otarta skórka z cytryny, pomarańczy, majeranek,
tymianek, bazylia, cząber, koperek, zielona pietruszka,
kwasek cytrynowy, cynamon, goździki, czosnek, cebula

ocet, curry, ostra papryka, musztarda, maggi

Używki słaba herbata, kakao w ograniczonych ilościach kawa naturalna, napoje alkoholowe, czekolada

Tabela 10. Potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie łatwo strawnej wyskobiałkowej

Potrawy Dozwolone Przeciwwskazane

Napoje mleko, koktajle z fermentowanych przetworów mleka z sokami
i przecierami owocowymi, warzywnymi, herbata czysta z cyt-
ryną, z mlekiem, soki owocowe i warzywne, napoje ziołowe,
herbatki ziołowe, wody mineralne niegazowane

kawa prawdziwa, napoje gazowane, napoje alkoholo-
we, pepsi cola

Pieczywo chleb pszenny, bułki, graham, pieczywo półcukiernicze, su-
charki, biszkopty, chleb wypiekany w domu

chleb żytni, zbyt świeży
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cd. tab. 10

Potrawy Dozwolone Przeciwwskazane

Dodatki do pieczywa masło świeże, dżemy, marmolada, miód, ser twarogowy, pasty
z twarogu, mięso gotowane, galaretki z mięsa, drobiu, ryb,
chude pasztety domowe, jajka na miękko, ryby gotowane

sery dojrzewające, topione, wędliny, konserwy

Zupy warzywne i owocowe, krupniki, mleczne, podprawiane zawiesi-
nami z mąki surowej lub rumienionej na patelni bez tłuszczu
w połączeniu z mlekiem, olejem, jogurtem itp.

na rosołach, grzybowe, zasmażane w tradycyjny spo-
sób, grochowa, fasolowa

Dodatki do zup grzanki, bułka, chleb pszenny, lane kluski, kluski biszkoptowe,
kasze, ryż, płatki śniadaniowe, ziemniaki

grzanki smażone na tłuszczu, ciasta francuskie

Potrawy z mięsa mięsa gotowane, pieczone w folii aluminiowej, w woreczkach
i naczyniach żaroodpornych, duszone bez obsmażania, potrawki,
budynie, smażone na patelniach beztłuszczowych, w galarecie

smażone, duszone, pieczone w tradycyjny sposób

Potrawy z jaj jaja na miękko, jajecznica na parze, omlety na parze gotowane na twardo, smażone w sposób tradycyjny

Potrawy z warzyw warzywa gotowane oprószane mąką, podprawiane zawiesina-
mi, sałatki, drobno starte surówki, sałata zielona, soki owocowe
i warzywne

warzywa zasmażane

Potrawy z mąki ciasta zarabiane w misce, kluski kładzione, makaron ,,nitki’’,
pierogi leniwe, pierogi z serem, mięsem, naleśniki smażone bez
tłuszczu

smażone, odsmażane, ciasta francuskie

Potrawy z kasz kasze drobne na sypko, grube rozklejane, budynie z kasz, kasze
z owocami, warzywami, zapiekane pod przykryciem

potrawy z kasz smażone w tradycyjny sposób

Sosy warzywne, owocowe, mleczne, podprawiane zawiesinami zasmażane w tradycyjny sposób, na tłustych rosołach

Desery kompoty, kisiele, galaretki, musy, koktajle mleczno-owoco-
we, soki owocowe, owoce pieczone

tłuste kremy, desery z używkami

Wypieki domowe ciasta drożdżowe, bezy, biszkopty, pierniki, ciasta z owocami ciasta tłuste, francuskie, kruche, z kremami, masami,
torty
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Tygodniowy jadłospis dla diety
łatwo strawnej wysokobiałkowej
Poniedziałek

I śniadanie: Zupa mleczna z kaszą, pieczywo
pszenne, pasztet domowy z ryby, gala-
retka owocowa z serkiem homogeni-
zowanym.

II śniadanie: Chleb kukurydziany z masłem, pie-
czeń cielęca, jabłko pieczone.

Obiad: Zupa ziemniaczana na przecierze
z warzyw z bułką, pierogi leniwe,
surówka z marchwi i jabłka, napój
z cytryny i miodu.

Podwieczorek: Jogurt owocowy, herbatniki.
Kolacja: Ziemniaki duszone z mięsem i warzy-

wami, kompot.

Wtorek
I śniadanie: Zupa mleczna z wywarem z warzyw

i płatkami kukurydzianymi, pieczywo
z masłem, galaretka z kury, miód,
herbata z cytryną.

II śniadanie: Bułka z masłem, jajko na miękko, sok
pomidorowy.

Obiad: Zupa koperkowa z lanymi kluskami,
pulpety z drobiu, ćwikła, ziemniaki,
kompot z jabłek w galarecie.

Podwieczorek: Koktajl z kefiru i truskawek.
Kolacja: Makaron z mięsem, kompot.

Środa
I śniadanie: Herbata z mlekiem, pieczywo pszenne,

auszpik z cielęciny, mus owocowy.
II śniadanie: Chleb aromatyzowany z masłem, na-

pój z maślanki.
Obiad: Zupa szpinakowa z ryżem, rolada

z mięsa mielonego, sos selerowy, mar-
chewka, ziemniaki, sok grejpfrutowy.

Podwieczorek: Napój z warzyw mieszanych, rogaliki
z marmoladą.

Kolacja: Ryba z warzywami, kasza krakowska,
herbata ziołowa.

Czwartek
I śniadanie: Kawa z mlekiem, pieczywo pszenne,

pasta z sera twarogowego i włoszczyz-
ny, jabłko pieczone z pianą.

II śniadanie: Jogurt, pieczywo półcukiernicze.
Obiad: Zupa pomidorowa z grzankami, filety

rybne gotowane, szpinak, ziemniaki,
napój ziołowy.

Podwieczorek: Mleko, piernik z powidłami.
Kolacja: Mięso duszone z warzywami, ryż, her-

bata z cytryną.


