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VII Przyk³adowe jad³ospisy diety
?œn: zupa mleczna z kasz¹ kukurydzian¹, wysokobia³kowej, lekkostrawnej:

jajko na miêkko, pomidor b/s, 
pieczywo, mas³o?œniadanie: zupa mleczna z kasz¹ 

?II œn: jogurt naturalny z muesli + siemie mann¹, pieczywo mas³o extra, pasta z 
lniane, jagodytwaro¿ku i jajka, pomidor bez soli, 

?obiad: barszcz czerwony, leczo herbata malinowa
duszone, ry¿, herbata miêtowa?II œniadanie: jogurt naturalny mix + 

?podw: kanapka z miêsa gotowanego borówka 
(schab), herbata rumiankowa?obiad: rosó³ z makaronem, udko 

?kol: twaro¿ek z warzywami gotowane, marchewka podprawiana, 
gotowanymi, bu³ka, mas³o, herbata ziemniaki z koperkiem, kompot 
zielona, jab³ko jab³kowy

?podwieczorek: jab³ko
?œn: zupa mleczna z p³atkami ?kolacja: jajecznica na parze, bu³ka, 

owsianymi, pasta miêsna z warzywami, mas³o, papryka pieczona bez soli
chleb, mas³o, herbata lekka czarna

?II œn: sernik na zimno, jogurt naturalny?œn: mleko, bu³eczka, marmolada z 
?obiad: zupa jarzynowa, klopsiki z indyka jab³ek, ser twarogowy w kawa³ku, 

w sosie pomidorowym, makaron herbata miêtowa
gotowany, broku³ gotowany z wody z ?II œn: ciasto dro¿d¿owe, kefir
mas³em, kompot jab³kowy?obiad: krupnik ry¿owy, pieczeñ rzymska, 

?podw: dro¿d¿ówka z serem, mleko ziemniaki z koperkiem, kompot 
zsiad³e mix z owocami jab³kowy, szpinak gotowany

?kol: leniwe z mas³em, jogurt owocowy?podw: budyñ na mleku
?kol: tymbalik drobiowy z warzywami, 

?œn: kakao na mleku, bu³ka paryska, sos jogurtowy z koperkiem, bu³ka, 
mas³o, ³osoœ w zio³ach, pomidor mas³o, herbata zielona

?II œn: jajko faszerowane, chleb ¿ytni
?obiad: szpinakowa z ³azankami, ryba ?œn: zupa mleczna z kasz¹ jêczmienn¹, 

pieczona w zio³ach w folii, sos pieczywo, mas³o, schab pieczony 
cytrynowy, ziemniaki, sa³at mix w sosie domowy, pomidor b/s
vinegrett?II œn: serek homo, owoce, bu³eczka

?podw: schab pieczony, grahamka, ?obiad: zupa szparagowa, krem, 
ogórek œwie¿y, brzoskwiniamakaron z serem i jogurtem 

?kol: sa³atka ry¿owa z wêdlin¹ i naturalnym, kompot owocowy
warzywami, chleb, mas³o, herbata ?podw: galaretka owocowa 
zielona?kol: ryba pieczona warzywach i zio³ach 

w folii, bu³eczka, mas³o, herbata 
?œn: kasza jaglana na mleku, kajzerka, owocowa

mas³o, pasztet miêsny domowy, 
herbata malinowa?œn: kawa Inka na mleku, mas³o, 

?II œn: cha³ka, serek homo.pieczywo, d¿em brzoskwiniowy, 
?obiad: pomidorowa z makaronem, herbata rumiankowa, 

udko gotowane w jarzynach, ?II œn: jab³ko pieczone z cynamonem 
ziemniaki, sa³atka z buraczka, jab³ka, d¿emem 
sok pomarañczowy?obiad: zupa koperkowa, cielêcina 

?podw: sok warzywny + otrêby pszenne, duszona w warzywach, ziemniaki, 
kanapka z miêsem pieczonym buraczki podprawiane
domowym?podw: kisiel z owocami, mleko 

?kol: pasta twarogowo-rybna z smakowe UHT kartonik
warzywami, bu³ka parówka, mas³o, ?kol: cukinia faszerowana miêsem 
herbata lekka czarna warzywami, pieczywo, herbata 

malinowa



?posi³ki powinny byæ smaczne, ³adnie Dieta w chorobie onkologicznej
podane, apetyczne, aromatyczne i  
urozmaiconeI. powinna byæ dobrana do osoby a 

?zwiêkszyæ nale¿y posi³ki z 3-5 do 6-8 nie odwrotnie.
na dobê równoczeœnie zmniejszaj¹c 
ich objêtoœæ

II. Prawid³owe od¿ywianie w czasie 
?najwa¿niejsze jest by w ka¿dym 

leczenia pomo¿e choremu:
posi³ku w ci¹gu dnia by³o 

?zapobiegaæ niedo¿ywieniu 
?wzmacniaæ pracê uk³adu 

Pe³nowartoœciowe bia³ko tj:odpornoœciowego
- mleko i jego przetwory

?wp³ywaæ i stymulowaæ przemianê 
- miêsamaterii i chroniæ narz¹dy 
- jajawewnêtrzne
- ryby?poczuæ siê lepiej

?nale¿y ograniczaæ iloœæ t³uszczu w ?poprawiæ jakoœæ ¿ycia oraz wyd³u¿yæ 
diecie (wybieraæ chude produkty a czas jego trwania
do potraw dodawaæ niewielkie iloœci 

?zachowaæ si³ê, energiê, witalnoœæ
oleju rzepakowego, lnianego lub 

?Utrzymaæ prawid³ow¹ masê cia³a 
oliwy z oliwek)oraz zapasy sk³adników od¿ywczych

?Lepiej znosiæ dzia³ania niepo¿¹dane 
V. Produkty wskazane:leków
?miêso chude - cielêcina, drób, indyk, ?skróciæ czas pobytu w szpitalu

królik,chuda wieprzowina szynka 
schab,polêdwiczka

III. Dieta powinna byæ:
?warzywa liœciaste, zielone: szpinak, 

?pe³nowartoœciowa i wysokobia³kowa 
sa³ata

(w ka¿dym posi³ku powinno znaleŸæ 
?pietruszka, marchew, dynia, seler, 

siê pe³nowartoœciowe bia³ko-mleko i 
kabaczek, patison

jego przetwory, miêso, jaja, ryby)
?buraki gotowane, sok z buraków, 

?lekkostrawna (dania gotowane 
ziemniaki

tradycyjnie w wodzie, na parze, 
?makaronypieczone w rêkawie, folii, bez tzw. 
?koktajle mleczne, soki domowechrupi¹cej skórki, duszone bez etapu 
?galaretki miêsne, owocowe, obsma¿ania)

budynie, kisiele, musy?wysokoenergetyczna (potrawy 
?zupy przecierane, dania gotowane wzbogacamy dodatkow¹ iloœci¹ 

tradycyjnie, na parze, pieczone w bia³ka z miês, ryb, produktów 
rêkawie, folii, bez tzw. chrupi¹cej mlecznych, jaj, wysokogatunkowych 
skórki lekkostrawneolejów, mleka w proszku zwiêkszaj¹c 

?produkty dostarczaj¹ce bia³ka tym samym energetycznoœæ 
powinny znajdowaæ siê w ka¿dym posi³ków)
posi³ku (miêso, ryby, mleko i ?dobrze zbilansowana ( w menu 
przetwory mleczne, jaja)musz¹ znaleŸæ siê produkty bia³kowe, 

?warzywa i owoców (minimum 500g t³uszczowe, wêglowodanowe, z 
dziennie) po³owa z nich powinna witaminami, mikro i 
byæ w postaci œwie¿ej, ale jeœli makrosk³adnikami)
powoduje to jakieœ dolegliwoœci 
nale¿y je gotowaæ lub sporz¹dzaæ z IV Uwagi ogólne
nich zupy, musy, soki przecierane, 

?surowce u¿ywane do przygotowania 
kisiele itp.posi³ków powinny byæ wysokiej 

?owoce delikatne w formie puree, jakoœci, œwie¿e wolne od 
przetarte, w formie musu np.: banan, zanieczyszczeñ

pieczone jab³ko, avocado, melon, domowego np. z malin, limonka, sok 
arbuz z cytryny

?produkty niewêdzone, niepeklowane ?jeœli potrzebujesz wodê s³odziæ 
wybierz sok naturalny, miód ?produkty ma³ocukrowe, ma³osolne
naturalny, cukier brzozowy?unikamy s³odyczy, produktów 

?zielona i bia³a herbata z dodatkiem przetworzonych, z chemicznymi 
limonki, kurkumy, cytryny, goŸdzika, dodatkami, polepszaczami, 
cynamonu, imbirusztucznymi barwnikami z 

glutaminianem sodu ?czarna herbata s³aba, miêtowa 
herbata,herbata owocowa?produkty œwie¿e, ekologiczne, 

wysokiej jakoœci ?napar z suszonych jagód, napary z 
lipy, melisy, rumianku, melisy ?delikatne, naturalne przyprawy: sok z 
cytrynowejcytryny, wanilia, cynamon, koper, 

zielona naæ pietruszki, melisa, bazylia, ?kawa zbo¿owa, kakao na wodzie
koperek ?soki owocowe i warzywne robione w 

?mleko gotowane i jego przetwory domu 
typu kefir, maœlanka, jogurt naturalny ?sok z buraka

?ograniczyæ iloœæ t³uszczu w diecie ?kawa naturalna (w ostatecznoœci)
(wybieraæ chude produkty a do 
potraw dodawaæ niewielkie iloœci 
oleju rzepakowego, lnianego lub 
oliwy z oliwek)

VI Produkty niewskazane:
?owoce i soki cytrusowe tj. grapefruit, 

pomarañcze, kiwi, mandarynki, 
granat, 

?pikantne, ostre przyprawy
?warzywa wzdymaj¹ce (groch, 

kalafior, kapusta, broku³, soczewica, 
cebula, czosnek)

?fastfoody, potrawy z grilla na wêglu 
drzewnym, mocno odymione

?produkty wêdzone, peklowane
?Nadmiar soli, cukru, s³odycze w 

du¿ych iloœciach
?produkty nieœwie¿e, nadpsute z 

pleœni¹
?t³uste, sma¿one, ciê¿kostrawne, 

wzdymaj¹ce, ostre potrawy
?surowe mleko i jego ciê¿kostrawne 

przetwory tj.: sery pleœniowe, t³uste 
sery ¿ó³te

?surowe warzywa i owoce takie jak: 
œliwki, wiœnie, czereœnie, truskawki, kiwi

?napoje gazowane, kolorowe

VII Wskazane napoje:
?woda - lekko gazowana, najlepiej 

bogata w magnez, wapñ
?dodatki do wody - ³y¿ka soku 
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