
DIETA W BIEGUNCE - DZIECI

Biegunką ostrą nazywamy stan trwający nie dłużej niż 10 dni, w którym dziecko karmione 
sztucznie oddaje ponad 3 stolce w ciągu 24 godzin lub 1 płynny z domieszką śluzu, krwi, 
ropy.

Przy ustaleniu żywienia należy wziąć pod uwagę:
- charakter biegunki 
- zwiększoną przepuszczalność błony śluzowej jelita dla różnych antygenów np. białka mleka 
soi
- stopień niedożywienia
- wtórną dysfunkcję wątroby i trzustki 

RODZAJE BIEGUNEK:
− biegunka ostra (zakażenia wirusowe, zakażenia bakteryjne)
− biegunka przewlekła (pierwotna, wtórna)
− biegunka nieswoista i chlorkowa biegunka pasożytnicza

ZASTOSOWANIE DIETY:
W  biegunce  przewlekłej  ważne  jest  wyrównanie  zaburzeń  wodno-elektrolitowych

i kwasowo - zasadowych nawadniającymi płynami doustnymi. Dziecku z biegunką przewlekłą 
należy zwiększyć podaż energii nawet do 50 % normy fizjologicznej, aby nie doprowadzić do 
wyniszczenia  organizmu.  W  początkowym  okresie  stosuje  się  żywienie  pozajelitowe 
wspomagane żywieniem doustnym, w zależności od sprawności przewodu pokarmowego.
Żywienie doustne opiera się na dietach eliminacyjnych  - mieszankach mlekozastępczych.  

Mieszanki  te  są  bezglutenowe,  nisko-lub  bezlaktozowe,  bez  sacharozy, 
hipoalergiczne  -  nie  zawierają  białek  mleka  krowiego.  W  biegunkach  wtórnych 
osmotycznych,  kiedy  gotowe  diety  fabryczne  są  nieskuteczne,  wskazane  jest  włączenie 
żywienia pozajelitowego, a doustnie zalecane są  homogenaty mięsne z kurczaka, indyka, 
królika.  Oprócz płynów nawadniających  można też  podawać  zupę z  marchwi,  dyni,  mus 
jabłkowy.  Bardzo skuteczne w nawadnianiu organizmu są kleiki  ryżowe podawane często
w  małych  ilościach.  Warzywa  podajemy  w  postaci  gotowanej,  rozdrobnionej  duże 
zastosowanie ma marchew i dynia ze względu na dużą zawartość pektyn. 

Przykład jadłospisu dla dziecka w wieku poniemowlęcym z biegunką ostrą

Przykład 1
I Śniadanie herbata gorzka, bułka z masłem, 
II Śniadanie pieczywo tostowe
Obiad chudy bulion z kostką z kaszy manny, budyń z cielęciny i warzyw, sos 

koperkowy, ziemniaki, woda niegazowana
Podwieczorek jabłko gotowane, chrupki kukurydziane
Kolacja risotto z mięsem i warzywami, napar z suszonych czarnych jagód

Przykład 2 (biegunka osmotyczna – dieta z wykluczeniem mleka)
I Śniadanie kleik ryżowy na wodzie z tartym jabłkiem, herbata rumiankowa
II Śniadanie Nutramigen, rozmoczony sucharek
Obiad chudy rosół z kaszą kukurydzianą, białe mięso mielone, marchewka puree, 

ziemniaki puree, gorzka herbata
Podwieczorek kisiel z czarnych jagód
Kolacja bułka z masłem, przecier z jabłka i dyni, banan, herbata z Nutramigenem



UWAGI TECHNOLOGICZNE
Ważne  jest  aby  potrawy  były  świeżo  przyrządzone.  Nie  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.  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, miękkie margaryny (pakowane w kubkach). Tłuszcze zaleca 
się podawać do gotowych potraw na surowo. 
Zupy i sosy zagęszcza się zawiesiną  z mąki
Do zaprawiania zup, sosów, warzyw nie stosuje się zasmażek! Warzywa podaje się z wody. 

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

Produkty i potrawy zalecane, zalecane w umiarkowanych ilościach i przeciwwskazane 
w diecie biegunkowej.
Grupy produktów Produkty zalecane Produkty zabronione

Napoje herbata, siemię lniane, woda 
mineralna

mleko, napoje gazowane, musujące

Pieczywo suchary, pieczywo pszenne pieczywo żytnie, razowe
Zupy ryżanka, krupnik na wodzie, 

ziemniaczanka
zupy na wywarach mięsnych, tłuste, 
podprawiane zasmażką, śmietaną

Produkty zbożowe ryż, kasze grubo ziarniste
Tłuszcz masło smalec, słonina
Mięso gotowane, chude smażone, tłuste
Wędliny chude tłuste, parówki, konserwy, pasztety
Sery biały chudy biały tłusty, topiony, żółty, 

homogenizowany
Warzywa gotowane marchew, dynia strączkowe, pomidory, ogórki, kapusta, 

buraki
Owoce jabłka gotowane, pieczone owoce cytrusowe, śliwki, winogrona, 

agrest, porzeczki
Desery i słodycze kisiel, dżem, kompot z jabłek, 

chrupki kukurydziane, 
biszkopty

czekolada, cukierki, budyń, ciasta 
z kremem, miód

Przyprawy sól przyprawy ostre



Dzienna racja pokarmowa dla dziecka od 1 do 3 lat diety eliminacyjnej – 
bezglutenowej, bezmlecznej

Produkty Ilość w gramach
Pieczywo bezglutenowe (kukurydziane)
Ryż
Mąka bezglutenowa (kukurydziana, ziemniaczana)
Nutramigen w postaci płynnej (ml)
Mięso (kurczak, indyk, królik)
Oliwa, olej
Margaryna bezmleczna
Ziemniaki
Warzywa
Owoce

120
30
35
400
200
15
10
250
200
200

Przykład jadłospisu dla diety bezglutenowej, bezmlecznej dla dziecka od 1do 3 lat.

Posiłek Jadłospis Produkt Ilośc 
(g)

I Śniadanie płatki kukurydziane z 
Nutramigenem

płatki kukurydziane
Nutramigen

15
200

II Śniadanie kanapka z pastą z drobiu i 
włoszczyzny

herbata

pieczywo bezglutenowe
pierś z kurczaka
margaryna bezmleczna
włoszczyzna
herbata

50
80
5

30
1

Obiad zupa jarzynowa

knedle z jabłkami

kompot z jagód suszonych

włoszczyzna
bez kapusty
wegeta
mąka bezglutenowa
ziemniaki
olej
jabłka
margaryna bezmleczna
jagody suszone

50

+
35
100

5
150

5
20

Podwieczorek biszkopty bezglutenowe z 
Nutramigenem

Nutramigen  
biszkopty

200
20

Kolacja Indyk w sosie owocowym

ziemniaki

marchewka

herbata

pierś z indyka
olej
borówki brusznice
mąka ziemniaczana
ziemniaki
olej
marchewka
olej
herbata

120
5

20
5

150
3

50
2
1

Kalorie - 1250 kcal
Białko ogółem - 57,4 g, białko zwierzęce - 31,7 g
Tłuszcz - 38,2 g
Węglowodany przyswajalne - 170,5 g, błonnik pokarmowy - 13 g


