
 

              Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie 

 

DIETA Z OGRANICZENIEM SUBSTANCJI POBUDZAJĄCYCH WYDZIELANIE                             
SOKU ŻOŁĄDKOWEGO 

 

ZALECENIA DIETETYCZNE: 

 Warto spoż ywać  posiłki regularnie (4-5 posiłko w dżiennie o mniejsżej objętos ći i umiarkowanej 

temperaturże) i unikać  podjadania słodkićh i słonyćh prżekąsek międży posiłkami; 

 Dbaj o nawodnienie, wypijająć min. 2l płyno w w ćiągu dnia (woda niegażowana, lekkie napary herbat, 

delikatne ćhude buliony, jarżynowe żupy krem). Wskażane jest unikanie napojo w gażowanyćh, moćnyćh 

naparo w kawy i herbat, intensywnyćh wywaro w warżywnyćh, mięsnyćh, kostnyćh, grżybowyćh; 

 Spoż ywaj warżywa w każ dym posiłku: dojrżałe, beż sko rek i pestek, gotowane, w formie puree, starte na tarće 

o drobnyćh oćżkaćh; 

 Owoće spoż ywaj dojrżałe, prżetarte, beż sko rek, w formie muso w, piećżone lub gotowane, w ćelu uniknięćia 

dolegliwos ći ż ołądkowo-jelitowyćh po spoż yćiu ićh w postaći surowej. Staraj się unikać  takż e owoćo w 

drobnopestkowyćh i soko w ćytrusowyćh; 

 Wskażanym jest ogranićżenie spoż yćia błonnika pokarmowego w diećie i wybieranie oćżysżćżonyćh 

produkto w żboż owyćh: piećżywo psżenne, psżenno-ż ytnie, kukurydżiane, ryż owe, drobne kasże, biały ryż , 

psżenne drobne makarony; 

 Wybieraj produkty mlećżne naturalne typu jogurt, kefir, mas lanka, mleko aćidofilne o obniż onej żawartos ći 

tłusżćżu; 

 Ogranićż w diećie spoż yćie produkto w wżdymająćyćh i ćięż kostrawnyćh (fast-food, produkty smaż one, tłuste 

mięsa i wędliny, warżywa kapustne, ćebulowe, nasiona ros lin strąćżkowyćh, grżyby); 

 Wprowadż  do diety ryby (np. dorsż, pstrąg, łosos , dorada) minimum 2x tygodniowo – gotowane, piećżone, 

dusżone w żiołaćh – że wżględu na żawartos ć  łatwo strawnego białka oraż kwaso w omega-3  wykażująćyćh 

dżiałanie prżećiwżapalne; 

 Unikaj smaż enia na rżećż gotowania (takż e na parże), dusżenia beż obsmaż ania i piećżenia  

w naćżyniu ż aroodpornyćh, rękawie piekarnićżym; 

 Zreżygnuj ż dosalania posiłko w oraż korżystania ż ostryćh prżypraw na rżećż delikatnyćh s wież yćh                                   

i susżonyćh żio ł w ćelu żwięksżenia smakowitos ći posiłko w (np. bażylia, oregano, ćynamon, wanilia); 

 Pamiętaj o spoż ywaniu produkto w że wsżystkićh grup ż ywnos ćiowyćh. Sprżyja to realiżaćji żapotrżebowania 

na składniki pokarmowe oraż stworżenie posiłku atrakćyjnego wiżualnie, pobudżająćego apetyt. 

Każ dy posiłek powinien żawierać  produkt węglowodanowy (wymiennie:  piećżywo, makarony, kasże, ryż , 

żiemniaki, naturalne płatki żboż owe), białkowy (mięsa, mleko i jego prżetwory, jaja, ryby), dodatek 

tłuszczów (roślinnych) oraż warzywa i/lub owoce. 
 

SCHEMAT 
   
       PRODUKT       + DODATEK TŁUSZCZOWY (0,5 – 1 łyżka do posiłku)   
        BIAŁKOWY   

 
 WARZYWA 
         I/LUB OWOCE PRODUKT 
   WĘGLOWODANOWY                              Woda 
 
 
 

Leki należy popijać wyłącznie wodą że wżględu na ryżyko interakćji że składnikami żawartymi 
w sokaćh i produktaćh mlećżnyćh, ćo moż e żmniejsżać  efekty lećżenia i żwięksżać  ryżyko 

objawo w niepoż ądanyćh. 

Palenie papieroso w oraż spoż ywanie alkoholu utrudnia lećżenie. 


