
DIETA W PRZEWLEKŁYCH CHOROBACH TRZUSTKI
(DIETA NISKOTŁUSZCZOWA Z OGRANICZENIEM BŁONNIKA)

Białko pochodzenia zwierzęcego  dostarczają produkty: chude mięso, ryby, chudy ser twarogowy, 
mleko  2% tłuszczu,  chude  wędliny,  białko  jaj.  Zaleca  się  aby  produkty  białkowe  spożywać  w 
każdym posiłku w ciągu dnia. 
Zawartość  tłuszczu  powinna  być  ograniczona.  Tłuszcz  powinien  pochodzić  z  wartościowych 
produktów  jak  dozwolone  oleje,  świeże  masło  na  surowo.  Stosowanie  olejów  roślinnych  jest 
szczególnie  korzystne  ze  względu  na  zawartość  niezbędnych  nienasyconych  kwasów 
tłuszczowych (NNKT), które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Z  produktów  węglowodanowych  najlepiej  tolerowana  jest  skrobia,  której  źródłem  w  diecie  z 
ograniczeniem błonnika są produkty zbożowe z wysokiego przemiału i ziemniaki. 
Cukier jest złe tolerowany w chorobach trzustki ponieważ wzmagają fermentację w jelitach i może 
powodować stany biegunowe. Dzienna ilość cukru pochodząca z miodu, dżemu niskosłodzonego, 
(należy unikać dżemów z pestkami – malinowy, truskawkowy), ogranicza się do 50g na dobę. 
(tj. np. 4 łyżeczki miodu = 20g węglowodanów prostych, oraz 70g dżemu niskosłodzonego = 28g 
węglowodanów prostych, a to się równa 48g węglowodanów - cukrów)
Błonnik – ze względu na substancje powodujące wzdęcia należy unikać pokarmów bogatych w 
błonnik pokarmowy. Z diety należy wykluczyć gruboziarniste produkty zbożowe tj. pieczywo, płatki, 
otręby,  gruboziarniste  kasze  nie  łuszczone,   warzywa  kapustne,  cebulowe,  czosnek,  por,  i 
strączkowe. Pozostałe warzywa i owoce podaje się w postaci gotowanej i rozdrobnionej, w postaci 
soków i przecierów, bez skórek i pestek.

Z diety należy wykluczyć:
– pokarmy  wzdymające  (warzywa  kapustne,  cebulowe,  czosnek,  suche  nasiona  roślin 

strączkowych, szparagi, śliwki, gruszki, czereśnie)
– ostre przyprawy
– używki (alkohol, kawę naturalną – pobudza pęcherzyk żółciowy do skurczów, powodując 

atak kolki, mocną herbatę, czekolada)
W chorobach trzustki z powodu upośledzonego wchłaniania i przyswajania większości witamin i 
soli mineralnych często dochodzi do utajonych niedoborów. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
witaminy  z  A,  K,  C,  D  i  z  grupy  B,  toteż  należy  zwiększyć  spożycie  marchwi,  boćwiny,  dyni 
pomarańczowej, pomidorów, warzyw zielonych. Czasem zachodzi konieczność suplementowania 
witamin. 
Należy unikać   ostrych  przypraw.  Do przygotowywania  potraw dodaje  się  przyprawy  ziołowe i 
warzywa przyprawowe. Należy zmniejszyć ilość soli, do 5g na dobę,  pamiętając o jej zawartości w 
gotowych  produktach,  tj  np.,  wędliny.  Najlepiej  przyrządzać  potrawy  bez  dodatku  soli,  a  jej 
niewielka ilość dodawać do gotowych potraw. 
Ze względu na wzdęcia i często występujące uczucie pełności zaleca się 5-6 posiłków dziennie, 
mniejszych  objętościowo  i  podawanych  w  miarę  możliwości  regularnie.  Nie  należy  podawać 
zimnych  napojów  i  potraw.  Płyny  (soki,  kefir,  jogurt)  powinny  być  podawane  przynajmniej  w 
temperaturze pokojowej. 

UWAGI TECHNOLOGICZNE
Ważne  jest  aby  potrawy  były  świeżo  przyrządzone,  Ne  przechowywane  w  lodówkach. 

Potrawy przyrządza się metodą gotowania  w wodzie, na parze, w naczyniach bez wody. Można 
również stosować duszenie bez dodatku tłuszczu, podlewając potrawy wodą,  oraz pieczenie w 
folii, w pergaminie, rękawach foliowych, w naczyniach ceramicznych, na ruszcie, w piekarniku lub 
opiekaczu elektrycznym. 

Smażenie  i  pieczenie  na  tłuszczu  jest  całkowicie  wykluczone.  Nasiąknięta  tłuszczem 
potrawa  jest  trudno  strawna.  Można  tylko  jaja  smażyć  na  parze  używając  masła  lub  oleju. 
Dozwolony  tłuszcz:  słonecznikowy,  sojowy,  kukurydziany  i  inne  –  bogate  w  wielonienasycone 
kwasy  tłuszczowe  i  witaminę  E,  olej  rzepakowy  bezerukowy  –  zawierający  dużo 
jednonienasyconego  kwasu  oleinowego,  oliwa  z  oliwek,  także  bogata  w  kwas  oleinowy,  oraz 
masło, śmietanka, miękkie margaryny (pakowane w kubkach). Tłuszcze zaleca się podawać do 
gotowych potraw na surowo. 



Zupy, sosy i warzywa podprawia się zawiesiną  z mąki w połączeniu z mlekiem, kefirem, 
jogurtem lub  wodą.  Do  zaprawiania  zup,  sosów,  warzyw  nie  stosuje  się  zasmażek!  Warzywa 
podaje się z gotowane, rozdrobnione, oraz w postaci soków i przecierów. Zupy i sosy sporządza 
się na wywarach warzywnych. 

W  diecie  duże  zastosowanie  będą  miały  potrawy  dokładnie  rozdrobnione,  spulchnione 
przez dodatek ubitej piany, namoczonej bułki, np. budynie z mięsa, kasz i warzyw.

Z uwagi na ograniczenie tłuszczu (oraz cholesterolu w diecie stosowanej w chorobach 
pęcherzyka  żółciowego)  do potraw,  których  podstawę stanowią  jaja  należy  dodać tylko  białko, 
najlepiej w postaci ubitej piany, do niektórych potraw można dodać niewielkie ilości żółtka, tak aby 
w momencie spożycia było ono jak najbardziej rozcieńczone, np., do zup.

Przykłady diety 
w chorobach trzustki

I Śniadanie herbata z cytryną
pieczywo pszenne
pasta z chudego mięsa i warzywnych
miód
przecier z jabłek

II Śniadanie bułka
pasta z sera twarogowego z zieleniną
napar ziołowy

Obiad zupa koperkowa z grzankami
kurczak w potrawce
buraczki
sałata zielona z jogurtem
ziemniaki puree
napój z dyni, miodu i jabłek

Podwieczorek galaretka owocowa
pieczywo półcukiernicze

Kolacja risotto z warzywami i sosem pomidorowym
bułka z masłem
galaretka z ryby
herbata z owoców dzikiej różny

I Śniadanie kasza manna na mleku
lub wodzie z marchewką i selerem
bułka z masłem i szynką
herbata z cytryną

II Śniadanie kanapka z pieczywa pszennego z masłem
i serem twarogowym z koperkiem

Obiad zupa jarzynowa z makaronem lub ryżem - przecierana
klopsiki wołowe gotowane w sosie potrawkowym
ziemniaki puree
marchewka gotowana
galaretka pomarańczowa

koktajl Podwieczorek koktajl z kefiru, śmietanki i przecieru z truskawek
Kolacja herbata z mlekiem lub herbata ziołowa

chleb pszenny 
pasta z białka jaja i serka białego z natką pietruszki
jabłko pieczone



Produkty i potrawy dozwolone i zabronione w chorobach trzustki
Produkty Dozwolone Przeciwwskazane

Napoje

Pieczywo

Dodatki do 
pieczywa

Mąka

Potrawy z mąki

Makarony
Kasze

Potrawy z kasz

Mleko

Sery

Jaja

Potrawy z jaj

Mięso

Potrawy z mięsa, 
drobiu i ryb

Ryby

Wędliny

Konserwy 
mięsne

chude mleko, koktajle z chudego mleka  i z 
fermentowanych przetworów mleka z sokami i 
przecierami owocowymi, warzywnymi, herbata 
słaba, herbata z cytryną, herbata z mlekiem, soki 
warzywne, soki owocowe, herbatki i napoje 
ziołowe, owocowe, wody mineralne niegazowane o 
temperaturze pokojowej

jasne, pszenne, czerstwe
(chleb pszenny, bułki, pieczywo półcukiernicze, 
sucharki, biszkopty, chleb wypiekany w domu z 
dozwolonej maki)
masło świeże na surowo w ograniczonej ilości, 
chudy twaróg, pasty z twarogu i białego sera, 
dżemy bez pestek i skórek, marmolada, miód, 
mięso gotowane, szynka, polędwica, galaretki z 
dozwolonego mięsa, drobiu i ryb, chude pasztety 
domowe, chude wędzone ryby po zdjęciu skóry

pszenna, ziemniaczana, kukurydziana, owsiana, 
ryżowa
ciasta zarabiane w misce, kluski kładzione z pianą, 
makaron nitki, pierogi leniwe, pierogi z mięsem, 
pierogi z serem, naleśniki smażone bez tłuszczu

makaron „nitki” domowy lub fabryczny
manna, krakowska, kukurydziana, drobna 
jęczmienna, ryż, grube przetarte
drobne kasze gotowane na sypko rozklejane, grube 
rozklejane, budynie z kasz, kasze z owocami, 
warzywami, zapiekane pod przykryciem

chude 2% tłuszczu, świeże, z proszku, 
fermentowane przetwory mleka: kefir, maślanka, 
zsiadłe mleko, jogurt naturalny
chude twarogowe, ser biały

białka do potraw, niewielka ilość żółtka do potraw 
(1-2 x w tygodniu)
omlety na białkach, suflety

chude gatunki mięsa cielęcina, wołowina, kura, 
kurczę, schab, flaczki cielęce

mięsa gotowane, pieczone w alufolii, w woreczkach 
i naczyniach żaroodpornych, duszone bez 
obsmażania w tradycyjny sposób, potrawki, 
budynie,w galarecie, pulpety, pasztety chude 
sporządzone w domu

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

chuda szynka wieprzowa, polędwica, kiełbasa 
wołowa, parówki cielęce
szynka, cielęcina w galarecie, 

świeże, nie solone na surowo w ograniczonych 

mocna herbata, kawa naturalna, 
napoje gazowane, zimne napoje, 
napoje alkoholowe, 

chleb razowy, żytni, świeży

sery dojrzewające, topione, tłuste, 
kwaśne, tłuste wędliny, konserwy, 
ryby, dżemy z pestkami, pasztety 
garmażeryjne

razowa, żytnia

smażone, odsmażane, ciasta 
francuskie z duża ilością tłuszczu

grube makarony
jaglana, gryczana niełuszczona

potrawy z kasz smażone w 
tradycyjny sposób, potrawy z kasz 
niełuszczonych

mleko pełne, zbyt kwaśne 
przetwory z mleka

dojrzewające, tłuste, topione, zbyt 
kwaśny twaróg
jaja całe i żółtka w większej ilości, 
nie w rozcieńczeniu
gotowane na twardo, na miękko, 
jajecznica i wszelkie potrawy z jaj

tłuste: wieprzowina, baranina, gęś, 
kaczka, podroby (wysoki poziom 
cholesterolu)
smażone, duszone i pieczone w 
tradycyjny sposób

tłuste, marynowane, konserwy

tłuste wędliny, kiełbasy, 
pasztetowa i inne
pozostałe konserwy, pasztety 
garmażeryjne

topione, solone, nieświeże, w 



Masło

Śmietana

Tłuszcze

Ziemniaki

Warzywa

Potrawy z 
warzyw

Owoce

Strączkowe

Zupy

Dodatki do zup

Sosy

Desery

Wypieki 
domowe

Przyprawy

Używki

ilościach

w ograniczonych ilościach 9% śmietanka

w ograniczonych ilościach oleje roślinne: 
słonecznikowy, kukurydziany, arachidowy, sojowy, 
oliwa z oliwek - na surowo 

gotowane w całości, puree, gotowane i pieczone w 
łupinach

z małą zawartością włókna: pomidory bez skórek i 
pestek, zielona sałata, marchew, dynia, szpinak, 
buraki, boćwina, cykoria, papryka bez skóry, 
endywia, pasternak, selery, pietruszka, koperek, 
cukinia
warzywa gotowane, obrane ze skóry, oprószane 
mąką, podprawiane zawiesinami, sałatki bardzo 
delikatne, soki warzywne

cytrusowe: cytryny, grejpfruty, banany, winogrona 
bez pestek i skórek, jabłka, brzoskwinie i morele 
bez skórek, melon, nektarynka, soki owocowe, 
owoce suszone bez małych pestek, śliwki, 
przeciery z owoców jagodowych, soki owocowe, 
suszone przetarte
-

warzywne i owocowe, krupniki, mleczne, 
podprawiane zawiesinami z mąki surowej lub 
rumienionej na patelni bez tłuszczu w połączeniu z 
mlekiem, olejem, jogurtem, kefirem, zupy na 
wywarach warzywnych
grzanki obsuszane z bułki, chleb pszenny, lane 
ciasto na białkach, kluski biszkoptowe na białkach, 
dozwolone kasze rozklejane, ryż, płatki 
śniadaniowe, ziemniaki, makaron nitki

na wywarach warzywnych, warzywne, owocowe, 
mleczne, podprawiane zawiesinami 

kompoty z owoców jagodowych przetarte, kisiele, 
galaretki, musy, koktajle mleczno-owocowe, soki 
owocowe, owoce pieczone
ciasta drożdżowe nietłuste i niezbyt słodkie, bezy, 
biszkopty na białkach, pierniki, ciasta z owocami z 
mała ilością cukru i tłuszczu

sól, lisic laurowy, ziele angielskie, pieprz ziołowy, 
imbir, gałka muszkatołowa, słodka papryka 
mielona, wanilia, sok z cytryny, otarta skórka z 
cytryny i pomarańczy, majeranek, tymianek, 
bazylia, cynamon, cząber, koperek, zielona 
pietruszka, goździki,
słaba herbata, kakao w ograniczonych ilościach

większych ilościach

kwaśna śmietana o wysokiej 
zawartości tłuszczu
smalec, słonina, boczek, tłuszcze 
kuchenne, margaryny

frytki, prażynki, smażone, 
obsmażane, placki ziemniaczane

rzodkiewka, kalafiory, cebula, 
czosnek, por, brokuły, kapusty, 
groszek zielony, szparagi, fasolka 
szparagowa, brukiew, ogórki, 
szczypiorek, grzyby

warzywa zasmażane, surówki

o dużej zawartości włókna: figi, 
gruszki, agrest, porzeczki, maliny, 
kiwi,  jeżyny nie przetarte, owoce 
suszone nie przetarte

wszystkie gatunki

na rosołach, grzybowe, 
zasmażane w tradycyjny sposób, 
kapuśniaki, grochowa, fasolowa, 
zaprawiane śmietaną

grzanki smażone na tłuszczu, 
groszek ptysiowy, ciasta 
francuskie, paszteciki, grube 
makarony, smażone, duszone i 
pieczone w tradycyjny sposób, 
grube nie rozklejone kasze

na rosołach, tłuste, zasmażane w 
tradycyjny sposób, na tłustych 
rosołach, pikantne, grzybowe

tłuste kremy, desery z używkami

ciasta tłuste, francuskie, kruche, z 
kremami I masami, torty z masami 
tłuszczowymi

ocet, ostra papryka, curry, 
musztarda, maggi, pieprz 
prawdziwy

kawa naturalna, napoje 
alkoholowe, czekolada


