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ZALECENIA ŻYWIENIOWE W OKRESIE POSZPITALNYM PO ZABIEGACH 
OPERACYJNYCH

SZPU-624-220719

I. Dieta
Dieta łatwo strawna wskazana jest w okresie rekonwalescencji po zabiegach operacyjnych.

II. Cel diety
Celem diety łatwo strawnej jest dostarczenie Pacjentce wszystkich niezbędnych składników pokarmowych oraz ograniczenie produktów 
i potraw ciężko strawnych.

III. Charakterystyka diety
Dieta łatwo strawna jest modyfikacją racjonalnego żywienia ludzi zdrowych i powinna pokryć zapotrzebowanie energetyczne i dostarczyć 
takiej samej ilości składników pokarmowych jak dieta podstawowa. Posiłki należy spożywać 4 – 5 razy w ciągu doby, regularnie w określonych 
godzinach i w niewielkich objętościach. Ostatni posiłek należy spożywać 2 godziny przed snem. Różnica pomiędzy dietą podstawą, a dietą 
łatwo strawną polega na:

 ` doborze produktów łatwo strawnych (tab.1),
 ` doborze technik sporządzania posiłków, które czynią potrawę łatwo przyswajalną.

Podstawą diety łatwo strawnej jest ograniczenie, a nawet wykluczenie produktów i potraw tłustych, smażonych, pieczonych w tradycyjny 
sposób, długo zalegających w żołądku, wzdymających, ostro przyprawionych. W diecie łatwo strawnej należy zmniejszyć podaż błonnika 
pokarmowego, którego zalecana ilość powinna wynosić do 25 g/dobę. Błonnik pokarmowy wchłania wodę, rozluźnia masy kałowe i wpływa 
na ich wydalanie, dlatego pewna jego ilość jest potrzebna w diecie. Błonnik pokarmowy można zredukować lub uczynić go mniej drażniącym 
w wyniku:

 ` doboru delikatnych warzyw, dojrzałych owoców,
 ` obierania,
 ` gotowania,
 ` przecierania przez sito, miksowania produktów,
 ` przygotowywania przecierów, soków,
 ` stosowaniu oczyszczonych produktów zbożowych.

W stanach pooperacyjnych pieczywo razowe jest całkowicie wyeliminowane.

IV. Uwagi technologiczne
Ważne jest aby potrawy były świeżo przyrządzane oraz nieprzechowywane w lodówkach ponieważ zmniejsza to możliwość zakażenia 
bakteryjnego posiłków. Zalecanymi metodami sporządzania potraw są: gotowanie w wodzie, na parze, w naczyniach bez wody, duszenie bez 
obsmażania, pieczenie w naczyniach ceramicznych, pergaminie, na ruszcie, w piekarniku. Potrawy smażone i pieczone na tłuszczu należy 
wykluczyć z diety łatwo strawnej. Rekomenduje się podawać tłuszcze do gotowych potraw na surowo. Warzywa należy podawać z wody. 
W diecie łatwo strawnej zastosowanie mają potrawy rozdrobnione, spulchnione przez dodatek ubitej piany, namoczonej bułki, np. budynie 
z mięsa, kasz i warzyw, sera twarogowego, gotowane w łaźni wodnej. Produkty i potrawy z reguły źle tolerowane przez większość chorych 
zostały przedstawione w rubryce przeciwwskazane (tab.1), jednak słuszniej byłoby indywidualnie wykluczyć z diety każdej Pacjentki tylko te 
produkty i potrawy, po których dana Pacjentka nie czuje się dobrze.
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Tabela 1. Produkty i potrawy dozwolone i przeciwwskazane w diecie łatwo strawnej.

Nazwa produktu 
lub potrawy

Produkty/potrawy dozwolone Produkty/potrawy przeciwwskazane

Produkty zbożowe Pieczywo jasne i czerstwe, sucharki, drobne kasze: 
manna, krakowska, jęczmienna łamana – dobrze 
oczyszczona, ryż, drobne makarony

Pieczywo razowe żytnie i pszenne, każde pieczywo 
świeże, rogale francuskie (croissant), grube kasze: 
pęczak, gryczana, grube makarony

Mleko i produkty 
mleczne

Mleko słodkie (≤2%), maślanka, jogurt, kefir, biały ser 
chudy, serek homogenizowany

Sery żółte i topione, sery pleśniowe, Feta, serki typu 
Fromage

Jaja Gotowane na miękko, w koszulkach, ścięte na parze 
w formie jajecznicy

Gotowane na twardo i smażone w zwykły sposób

Mięsa, wędliny, 
ryby

Mięsa chude: indyk, kurczak, cielęcina, wołowina, chuda 
wieprzowina w ograniczonej ilości, wędliny chude: 
szynka, polędwica, ryby chude, np. dorsz, mintaj, 
morszczuk, pstrąg

Mięsa tłuste: baranina, wieprzowina, gęsi, kaczki, wędliny 
tłuste, pasztety, wędliny podrobowe, mięsa peklowane, 
konserwy rybne i mięsne, ryby tłuste, jeśli są źle 
tolerowane, ryby wędzone

Tłuszcze Dodawane na surowo oleje roślinne, np. oliwa z oliwek, 
olej rzepakowy

Śmietana, smalec, słonina, boczek, łój, margaryny twarde

Ziemniaki Gotowane, gotowane tłuczone, puree Frytki, wszelkiego rodzaju ziemniaki smażone, placki 
ziemniaczane, pyzy, chipsy

Warzywa Marchew, dynia, pietruszka, seler, kabaczki, pomidory 
bez skórki, potrawy gotowane, rozdrobnione, przetarte, 
z wody, surowe soki

Kapusta, papryka, szczypior, cebula, czosnek, ogórki, 
rzodkiewki, kukurydza, warzywa z zasmażką, warzywa 
konserwowane octem

Owoce Owoce dobrze dojrzałe bez skórki i pestek – jabłka 
pieczone, gotowane, morele, brzoskwinie, pomarańcze, 
banany, owoce jagodowe bez pestek, w formie przecieru 
lub soku, soki owocowe

Wszystkie owoce niedojrzałe, gruszki, śliwki, czereśnie, 
agrest, owoce suszone, orzechy

Suche strączkowe Żadne Wszystkie są przeciwwskazane

Przyprawy Tylko łagodne w ograniczonych ilościach: sól, sok 
z cytryny, koper zielony, kminek, majeranek, bazylia

Ostre przyprawy: ocet, pieprz, musztarda, papryka, 
wszelkiego rodzaju pikle

Zupy Kleiki, krupniki z dozwolonych kasz, zupy mleczne, 
przetarte zupy owocowe, zupy warzywne czyste (barszcz, 
pomidorowa), zupy jarzynowe z dozwolonych warzyw, 
zupa ziemniaczana, zupy zagęszczone zawiesiną mąki 
w wodzie, mleku – bez zasmażek

Kapuśniak, zupa ogórkowa, fasolowa, grochówka, zupy 
zaprawiane zasmażkami, zupy w proszku

Potrawy mięsne 
i rybne

Gotowane, duszone bez uprzedniego obsmażania, 
pieczone w pergaminie, potrawki, pulpety, budynie

Smażone, duszone, pieczone w sposób tradycyjny

Potrawy z mąki 
i kasz

Kasze gotowane na sypko lub rozklejone, budynie z kasz 
z dodatkiem mięsa, warzyw lub owoców, lane kluski, 
leniwe pierogi z małym dodatkiem mąki

Smażone: kotlety z kaszy, kluski kładzione, francuskie, 
zacierki

Sosy O smaku łagodnym, zagęszczone zawiesiną mąki 
w wodzie lub mleku: koperkowy, cytrynowy, 
potrawkowy; sosy owocowe

Ostre na zasmażkach, sosy na mocnych i tłustych 
wywarach mięsnych i z kości

Desery/słodycze Kompoty, kisiele, musy, galaretki – z owoców 
dozwolonych, kremy z mleka, owoce w galarecie lub 
kremie, biszkopty, czerstwe ciasto drożdżowe, dżemy bez 
pestek

Torty, ciastka z kremem lub bitą śmietaną, pączki, 
faworki, tłuste ciasta, tj. francuskie, piaskowe, kruche, 
czekolada, chałwa, słodycze zawierające kakao

Napoje Wody niegazowane, słaba herbata, herbaty owocowe 
i ziołowe

Mocne kakao, płynna czekolada, napoje alkoholowe, 
mocna herbata, napoje gazowane
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