
              Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie 
 
 

DIETA PAPKOWATA 
 
 Spoż ywaj posiłki o regularnych porach w ilos ci żleconej prżeż lekarża i/lub dietetyka; 

 Potrawy spoż ywaj w formie żmiksowanej o konsystencji dostosowanej do moż liwos ci gryżienia, połykania                            

i trawiennych prżewodu pokarmowego (tak, aby nie pojawiały się dolegliwos ci takie jak wżdęcia, bo le 

brżucha, cofanie się tres ci pokarmowej, żgaga, biegunki); 

 Posiłki należ y prżygotowywac  gło wnie metodą gotowania, a tłusżcże pochodżenia ros linnego (oliwa, oleje) 

dodawac  na żimno do potrawy, całos c  następnie żblendowac /żmiksowac  tak, aby prży spoż ywaniu potrawa 

nie draż niła chemicżnie ani fiżycżnie żmienionego chorobowo narżądu; 

 Warto włącżyc  do diety prżecierane żupy krem; 

 Warżywa i owoce wybieraj dojrżałe, o delikatnej strukturże, beż sko rek i pestek, w formie piecżonej, 

gotowanej, rożdrobnionej, żmiksowanej, prżetartej (musy, koktajle, soki); 

 Mięsa, dro b, jaja, twarogi spoż ywaj w formie żmielonej i ro ż nego rodżaju past; 

 Jes li po produktach mlecżnych pojawiają się problemy ż ołądkowo-jelitowe wybieraj te „beż laktoży” i/lub 

żamienniki ros linne tj. mlecżka ros linne: owsiane, ryż owe wżbogacane w wapn  i witaminy. 

 

 

Grupa 
produktów 

Produkty 

Zalecane 
Dozwolone w 

umiarkowanych 
ilościach 

Przeciwwskazane 

PRODUKTY 
ZBOZ OWE 

piecżywo psżenne, psżenno-ż ytnie, 
ryż owe, kukurydżiane namocżone w 
mleku/wodżie, kleiki ż drobnych kasż i 
ryż u 

 

piecżywo pełnożiarniste, rażowe, ż 
otrębami, grubożiarniste kasże 
(grycżana, pęcżak), pełnożiarniste i 
rażowe makarony, ryż  brążowy, płatki 
żboż owe 

MIĘSA I 
WĘDLINY 

mielone mięsa drobiowe, cielęce, ż 
chudych cżęs ci wieprżowych i wołowych 
(schab, polędwica, rostbef), pasty 
mięsne i mięsno-warżywne 

 

mięsa ż widocżnym tłusżcżem, ż tłustych 
cżęs ci wieprżowych i wołowych, 
podroby, kiełbasy podsusżane, mielonki, 
konserwowane, ż pusżek, wędżone, 
marynowane, 

MLEKO I 
PRODUKTY 
MLECZNE 

mleko max 2%, chude i po łtłuste sery 
twarogowe w formie pasty, serki 
wiejskie, naturalne fermentowane 
produkty mlecżne: kefir mas lanka, 
jogurt, naturalny serek 
homogeniżowany 

s mietana do 18%, 

 

sery ż o łte, mleko pełnotłuste, mleko 
skondensowane, mleko w prosżku, 
tłuste sery twarogowe, s mietana >18%, 
jogurty i mas lanki „o smaku 
owocowym”,  sery topione, sery ż 
porostem i prżerostem ples niowym (np. 
Brie, Camembert, Blue), serki typu 
"fromage", ser "feta' 

JAJA jajecżnica na parże, pasty jajecżne  jaja smaż one 

RYBY 

pasty rybne: pstrąg, dorsż, sola, 
morsżcżuk, sandacż, flądra, lin, okon , 
mintaj, makrela 
 

 

ryby drapież ne i tłuste (karp, węgorż, 
sum, łosos ) panierowane, smaż one, 
wędżone, konserwy rybne 

TŁUSZCZE 
dodawane na surowo: oleje ros linne 
(oliwa ż oliwek, olej lniany, olej 
rżepakowy, słonecżnikowy), 

margaryny miękkie, 
masło 

tłusżcż palmowy, kokosowy, smalec, 
margaryny twarde 



WARZYWA 

(s wież e i 
mroż one) 

młode, socżyste: marchew, dynia, 
kabacżki, pietrusżka, patisony, seler, 
pomidory beż sko rki – gotowane, 
piecżone, rożdrabniane, prżetarte, 
żmiksowane 
 
żiemniaki gotowane, puree 

gotowane: sżpinak, 
kalafior, brokuły, 
fasolka sżparagowa, 
grosżek żielony, sałata, 
suro wki ż bardżo 
drobno startych 
warżyw 

nasiona ros lin strącżkowych, warżywa 
kapustne, cebulowe, ogo rek, 
rżodkiewka, rżepa, kalarepa 

żiemniaki smaż one, frytki, chipsy 

OWOCE 

(s wież e i 
mroż one) 

dojrżałe i socżyste: jagodowe, 
winogrona beż pestek (prżeciery), 
cytrusy, brżoskwinie, morele, banany, 
jabłka piecżone i gotowane, dojrżałe 
owoce beż sko rek i pestek 

dż emy i marmolady 
owoce w słodkich żalewach, ż pusżek, 
niedojrżałe, ż twardą sko rką, owoce 
susżone 

ZUPY 

prżygotowywane na wywarże ż chudego 
mięsa, na wywarach warżywnych, żupy 
krem, warżywne 

żabielane jogurtem 
naturalnym, s mietaną 
max 18%, żaprawiane 
mąką psżenną, ryż ową, 
kukurydżianą 

tłuste na wywarach kostnych, mięsnych, 
grżybowych, żasmaż ane, żaprawiane 
s mietaną, pikantne, ż warżyw 
kapustnych, strącżkowych, mocne rosoły 
i buliony 

SOSY I 
PRZYPRAWY s wież e i susżone żioła  

majoneż, ketchup, musżtarda, gotowe 
sosy, sosy w prosżku, sos grżybowy i 
cebulowy, kostki rosołowe, gotowe 
miesżanki prżyprawowe pikantne i 
słone (vegeta, jarżynka), ostra papryka, 
ocet, curry, gałka musżkatołowa 
gorcżyca 

DESERY 
kisiel, budyn  na chudym mleku, galaretki 
i musy owocowe, ciasto droż dż owe 
lekko cżerstwe rożmocżone 

 

słodycże: lody, torty, ciasta, ciastka, 
cżekolada, wafelki, cukierki, chałwa, 
kremo wki 

NAPOJE 

woda niegażowana, lekkie napary herbat 
i kawy b/cukru, kawa żboż owa, s wież e 
soki warżywne, owocowo-warżywne 

s wież e soki owocowe, 
pasteryżowane beż 
cukru 

wody smakowe, gażowane, 
słodkie napoje gażowane, 
słodżone soki owocowe, 
gotowe soki warżywne, 
mocna kawa i herbata, alkohol 

 


