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Metoda obróbki termicznej decyduje o łatwostrawności posiłku. 



Produkty 
zbożowe 
4-5 porcji 

Produkty zbożowe (węglowodanowe) 
-główne źródło węglowodanów 
↓ zawartość tłuszczów 
↑ wartość energetyczna ok. 250-350 kcal/100 g 
białko roślinne o niepełnej wartości odżywczej 
dobre źródło skł. mineralnych (Fe, Mg, Zn, Cu) 
dobre źródło witamin z grupy B 
dobre źródło błonnika pokarmowego 
 

POLECANA JEST owsianka -śluzy i pęczniejące włókna 
rozmiękczają treść pokarmową, delikatnie drażnią ścianki 
jelit, ułatwiając tym wypróżnienia, śluzy osłaniają przewód 
pokarmowy przed substancjami toksycznymi i drażniącym 
(siemie lniane podobne właściwości) 

Zalecane: 
Mieszane pieczywo 
Wielozbożowe płatki 
Różne kasze , ryż, makarony 
 
UNIKAJ!: 
Nadmiaru białego pieczywa 
Słodkich bułek i pieczywa cukierniczego 
Słodkich płatków śniadaniowych 



 

Błonnikiem pokarmowym określa się kompleks roślinnych, które są 
oporne na działanie enzymów trawiennych znajdujących się w 
przewodzie pokarmowym człowieka, ale częściowo są rozkładane 
przez bakterie bytujące w okrężnicy. 

Substancje te, to głównie polisacharydy (celuloza, hemicelulozy, 
pektyny, β-glukany, skrobia oporna, gumy, śluzy, fruktany FOS, w tym 
inulina, galaktany GOS) oraz związki o charakterze 
niepolisacharydowym, takie jak ligniny i nieprzyswajalne lipidy (woski 
roślinne). 

 

  

 

Błonnik pokarmowy należy stosować w maksymalnych dawkach tolerowanych 
przez pacjenta (nie wywołujących biegunki ani dyskomfortu). 
 
U dzieci 0,5g/kg mc 
 
U dorosłych norma wynosi 27-40 g na dobę 

Pacjenci ze zwężeniami jelita powinni unikać błonnika pokarmowego . 
 
Ograniczenie błonnika można uzyskać przez rozdrabnianie i przecieranie 
bogatego w błonnik pokarmu lub przez usuwanie pestek z owoców i warzyw. 



Produkty bogate w błonnik pokarmowy: 

Tabela. Zawartość błonnika w wybranych produktach spożywczych 

Produkt zawartość błonnika/100g 

kasza gryczana 5,9 

kasza manna 2,5 

kasza jęczmienna 5,4 

ryż brązowy 8,7 

ryż biały 2,4 

makaron bezjajeczny 2,4 

makaron dwujajeczny 2,6 

chrupki kukurydziane 7,6 

otręby pszenne 42,4 

płatki pszenne 10,1 

płatki żytnie 11,6 

bułka grahamka 6,7 

chleb żytni razowy 8,4 

chleb żytni pełnoziarnisty 9,1 

chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem 8,4 

chleb ze śliwką 7 

 

Przykłady standardowej 
porcji: 
 
  kasza jęczmiennej 50g, 
dostarcza 2,7 g błonnika 
 
1 bułka grahamka 
dostarcza 3,3 g błonnika 
 
1 kromka chleba razowego 
żytniego 
dostarcza  2,8 g błonnika 

Za bardzo dobre źródło włókna pokarmowego uważany jest produkt, który zawiera 6 g błonnika 
w 100 g za źródło błonnika uważa się produkt, który zawiera 3g błonnika  na 100g produktu. 



Warzywa i ziemniaki 
3x4 porcje dziennie 

Warzywa i owoce są bogatym źródłem witamin (zwłaszcza 
witaminy C oraz beta-karotenu i innych karotenoidów), 
składników mineralnych oraz błonnika.  Aktywne składniki tj. 
karetonoidy, flawonoidy itp. maja działanie przeciwzapalne. 

ZALECANE: 

wszystkie warzywa, najlepiej 
młode i świeże 
-ziemniaki z wody 

UNIKAJ! 
warzyw z zasmażkami 
nadmiaru szczawiu, rabarbaru (obecny w nich 
kwas zmniejsza wykorzystanie wapnia 
zbyt długiego gotowania 
ziemniaków okraszonych tłuszczem 



Owoce 
4 porcje dzienne 

Soki owocowe 100%- wymiennie z 
jedną porcją warzy i owoców, 
przeciery owocowe, soki 
przecierowe i musy przeważnie są 
bardzo dobrze tolerowane! 

UNIKAJ! 
Kandyzowanych owoców i syropów owocowych 
Dosładzania soków 
Kompotów z dużą zawartością cukru 
Soków jabłkowych, gruszkowych podczas biegunki 



Ciekawe właściwości owoców: 

 

czarne jagody – świeże działanie rozwalniające 

napar/sok z suszonych owoców zalecany jest  przy biegunkach. 

jabłka- surowe regulują perystaltykę jelita, zapobiegając i lecząc 

zaparcia, gotowane lub pieczone czy też w postaci musu 

działają przeciwbiegunkowym. 

śliwki, wiśnie, czereśnie i  gruszki działają rozwalniająco  mimo 

małej zwartości błonnika z powodu dużej zawartości sorbitolu 



Mleko i produkty 
mleczne 

2 porcje dzienne 

Mleko i przetwory mleczne: 
źródło białka o wysokiej wartości biologicznej 
↑ zawartość łatwo przyswajalnego wapnia 
↑ zawartość  makroelementów (P i K ) 
dobre źródło witamin z grupy B (głównie 
ryboflawiny) 
 

UNIKAJ! 
Mleka pełnotłustego 
Słodzonych jogurtów i napojów mlecznych 
Tłustych deserów mlecznych 
 
 
ZALECANE: 
Mleko (mniej niż 2% tłuszczu) 
Sery białe i żółte 
Potrawy na bazie mleka 
Jogurty naturalne i koktajle owocowe z umiarkowaną 
ilością cukru 



Mięso, wędliny 
3x 4 razy w tygodniu 

Mięso (czerwone, drób, wędliny) 
podstawowe źródło białka o wysokiej wartości 
odżywczej 
lipidy w mięsie to nasycone kwasy tłuszczowe 
oraz cholesterol, a w rybach wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe. 
Podział produktów mięsnych ze względu na 
zawartość tłuszczów: 
a) wysokotłuszowe np. boczek, parówki, 
b) tłuste np.:wieprzowina, baranina, gęś, 
kaczka, konserwy, pasztety, wędzonki 
c) niskotłuszczowe np. cielęcina, wołowina, 
kurczak, indyk, 
d) chude np. polędwica 
 

UNIKAJ! 
wysokotłuszczowych mięs i wyrobów 
podrobów np. wątróbki, żołądków 
niskogatunkowych wędlin 
smażenia w głębokim tłuszczu 
 
 



Ryby 
2 x w tygodniu 

Ryby ze względu na zawartość tłuszczy 
dzielimy na chude i tłuste. 
 
RYBY CHUDE 

zawartość tłuszczu < 8 g w 100 g produktu np.: 
flądra świeża, dorsz świeży, halibut biały świeży, 
karp świeży, mintaj świeży, morszczuk świeży, 
pstrąg strumieniowy świeży, sandacz świeży 
 
RYBY TŁUSTE 

zawartość tłuszczu 9-30 g w 100 g  produktu np.: 
węgorz, łosoś, śledź świeży, śledź solony, makrela 
świeża, tuńczyk, pstrąg tęczowy świeży, 
sardynka świeża 

 
ryby morskie są naturalnym źródłem jodu w 
pożywieniu 
 
Ryby zawierają niezbędne kwasy tłuszczowe z 
grupy omega 3 
 



Jaja 
3-4 razy w tygodniu 

Dostarczają białka o najwyższej wartości 
odżywczej źródło tłuszczy o wysokim stopniu 
strawności  są dobrym źródłem wit. 
rozpuszczalnych w tłuszczach oraz wit. z grupy B 
oraz D 
↑ zawartość skł. mineralnych (Fe, P, S) 
 

UNIKAJ! 
 

jaj sadzonych na boczku, szynce 
jajecznicy z dodatkiem szynki, boczku 
jaj w majonezie 



NASIONA ROŚLIN 
STRĄCZKOWYCH, 

orzechy 

źródło białka, którego wartość odżywcza jest 
większa niż białka zbóż 
dominujący składnik – węglowodany 
bardzo dobre źródło błonnika pokarmowego 
zawierają dużo NNKT (niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe) i lecytyn 
dobre źródło skł. mineralnych i wit. z grupy B 
wysoka wartość energetyczna wynosi ok.: 
 350 Kcal/100g dla soi 440 Kcal/100g 
Źródło fruktanów o właściwościach 
prebiotycznych. 

Niektóre nasiona roślin strączkowych mogą 
mieć działanie 
wzdymające: groch, fasola 
 
Co zrobić? 
 
Moczyć ok. 8 h następnie zagotować, odlać 
wodę i gotując 
doprowadzić do miękkości 
 
pasty np. hummus   
 



Tłuszcze 

Tłuszcze są nimi oleje roślinne, miękkie margaryny 
(zalecane do spożycia) oraz masło, smalec, tłuszcz w 
mięsie i wędlinach. Tłuszcze zwierzęce powinny być 
spożywane w umiarkowanych ilościach, ponieważ 
podnoszą one poziom cholesterolu w surowicy i 
zwiększają krzepliwość krwi. Oleje roślinne nie 
wykazują takiego działania. Najczęściej poleca się 
ich spożywanie w ilości 2 łyżek dziennie, a wśród 
olejów roślinnych najkorzystniejsza jest oliwa z 
oliwek lub olej rzepakowy. 

UNIKAJ! 

Tłuszczów takich jak: smalec i słonia 
Potraw smażonych w głębokim tłuszczu 
np. frytek, krokietów, pączków 
 
ZALECANE: 

Do smażenia: olej rzepakowy lub oliwa 
z oliwek 
Do sałatek oleje: słonecznikowy, z 
pestek winogron 
Do smarowania: masło 



Źródło: U. Grochowska, P Albrecht 
Poradnik żywieniowy dla osób chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna…. 
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Ilość płynów  u dzieci 
100ml/ kg masy ciała 
 
U dorosłych ok. 1,8-2l płynów dziennie 

sok grapefruita jest niewskazany dla 
chorych leczonych doustnie budesonidem  

Źródło:KUPS 



Czytaj etykiety! 

Np..E 407 Karagen 

Występowanie w żywności: 

– lody 

– desery w proszku 

– wyroby cukiernicze 

– wyroby garmażeryjne 

– herbatniki 

– wyroby czekoladowe 

– nabiał 

 

E450–E451a,b fosforany 

Występowanie w żywności: 

sery topione, wędliny, wyroby garmażeryjne, coca—cola 

zakłócają proces trawienia, spożywane w dużych ilościach mogą upośledza wchłanianie wapnia, 

magnezu i żelaza 



Dziękuję za uwagę! 


