DIETA O KONTROLOWANEJ ZAWARTOŚCI KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH
Dieta rekomendowana w:
- hiperlipemii (hipercholesterolemii, hipertriglicerydemii i hiperlipemii mieszanej),
- miażdżycy,
- profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
Cel i charakterystyka:
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zmniejszenie stężenia lipidów w surowicy krwi;
polega na ograniczeniu spożywania produktów i potraw zawierających nasycone kwasy
tłuszczowe (NKT) i zastąpieniu wielo- (WNKT) i jednonienasyconymi kwasami
tłuszczowymi (JNKT)- stosunek powinien wynosić: NKT 0,7: WNKT 0,8 : JNKT 1,5
w diecie tej należy uwzględnić tłuszcze ryb i ssaków morskich bogate w wielonienasycone
kwasy tłuszczowe (EPA i DHA), które zmniejszają stężenie triglicerydów i działają
przeciwkrzepliwe.
ważny jest stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3, który powinien wynosić
5:1-3:1;
białko zaleca się w normie fizjologicznej, w ilości około 1g/kg masy ciała;
skrobia nie ma wpływu na zwiększenie cholesterolu lub triglicerydów w surowicy;
ograniczeniu podlega sacharoza i fruktoza (cukry te zwiększają stężenie triglicerydów w
surowicy, zwiększają syntezę lipoprotein VLDL w wątrobie);
błonnik (rozpuszczalny w wodzie – głównie pektyny i żywice) podajemy w ilości 30-40g
(zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi, wiąże kwasy żółciowe w jelicie cienkim,
zwiększając w ten sposób jego wydalanie);
jeśli dieta ma mieć charakter łatwo strawny wtedy warzywa i owoce (będące źródłem
błonnika) spożywamy gotowane, rozdrobnione, przetarte w postaci drobno startych surówek i
soków, a pieczywo gruboziarniste zastępujemy jasnym;
ograniczaniu podlega sól kuchenna do 5g/dobę (nadmiar tego składnika zatrzymuje wodę w
tkankach i zwiększa ciśnienie krwi);
potrawy sporządza się metodą: gotowania w wodzie, gotowania na parze, gotowania pod
ciśnieniem, duszenia (bez wcześniejszego obsmażania z użyciem tłuszczu), pieczenia bez
dodatku tłuszczu – w folii, pergaminie, na ruszcie, rożnie;
niezalecane są potrawy smażone, pieczone, duszone z dodatkiem tłuszczu, przyrządzane w
sposób tradycyjny;
w diecie powinny znaleźć się produkty zawierające substancje o działaniu m.in.:
przeciwmiażdżycowym, antyagregacyjnym, hipotensyjnym.
Należą do nich:
warzywa i owoce jagodowe (borówki i czarne porzeczki), cytrusowe (grejpfruty, pomarańcze,
mandarynki), jabłka, morele, pigwa, winogrona czerwone, pomidory, marchew, dynia,
cukinia, melon, warzywa liściaste: sałata, szpinak, jarmuż, cebula, czosnek, buraki, seler,
suche nasiona roślin strączkowych, karczochy, warzywa krzyżowe (brukselka, brokuły,
kalafior), kukurydza, orzechy, migdały, ziarna słonecznika, płatki owsiane, kiełki pszenicy,
owsa i soi, czarna i zielona herbata, produkty mleczne fermentowane.

Produkty i
potrawy

Dozwolone

Ograniczone

Przeciwwskazanie

Napoje

Słaba herbata, chude
mleko 05-1,5% tłuszczu,
kawa zbożowa z
mlekiem, napoje
mleczno-owocowe,
napoje mlecznowarzywne, soki z
owoców i warzyw,
chudy jogurt
niskotłuszczowy 1,5%
tłuszczu

Słaba kawa
rozpuszczalna z
mlekiem, w
ograniczonej ilości
wino czerwone, jogurt
i mleko 2% tłuszczu

Napoje czekoladowe,
kakao, mocna herbata,
kawa naturalna ze
śmietanką, pełne mleko,
alkohol, jogurt pełnotłusty

Nabiał

Jogurt naturalny, kefir,
maślanka, mleko do
2%tłuszczu,chude sery
homogenizowane

Mleko 2 % tłuszczu,
śmietany
do18%tłuszczu, sery
żółte

Tłuste sery twarogowe,
mleko kondensowane,
mleko 3,2%tłuszczu,
śmietana powyżej18%

Produkty
zbożowe

Pieczywo z pełnego
ziarna, bułki grahamki,
biszkopty na białkach,
pieczywo z dodatkiem
soi, słonecznika

Półcukiernicze, chleb
żytni, pieczywo jasne

Chleb świeży, pieczywo z
dużą ilością żółtek i
tłuszczu, rogaliki
francuskie

Ryż biały

Płatki owsiane
błyskawiczne, płatki
kukurydziane, ryż
preparowany,
płatki smakowe (np.
czekoladowe, z miodem),
płatki ryżowe

Müsli, otręby pszenne,
płatki owsiane górskie,
płatki żytnie,
płatki pszenne, płatki
jęczmienne,
zarodki pszenne, płatki z
amarantusa
Ryż brązowy
Dodatki do
pieczywa

Chudy twaróg, serek
homogenizowany chudy,
serek homogenizowany
z owocami, ser ziarnisty,
chude wędliny
drobiowe, chuda szynka,
dżemy niskosłodzone,
białko jaja, serek sojowy

Masło, margaryna
utwardzona metodą
przeestryfikowania,
dżem, powidła, miód,
całe jaja, ser
twarogowy półtłusty

Masło w dużych
ilościach, sery pełnotłuste
i tłuste żółte, topione sery
pleśniowe, ser „Feta”, ser
typu „Fromage”, smalec,
konserwy, tłuste wędliny,
żółtka

Zupy i sosy
gorące

Warzywne, owocowe,
krupniki podprawiane
zawiesiną z mąki i
mleka, mleczne na
mleku odtłuszczonym

Grzybowe, zaprawiane
zaprawą z mąki i oleju
oraz oleju lub
margaryny miękkiej

Na wywarach mięsnych,
kostnych, tłuste,
zawiesiste, zasmażane,
zaprawiane śmietaną

Dodatki do zup

Bułka, grzanki, ryż
brązowy, kasze,
ziemniaki, lane ciasto na
białkach, makaron

Lane ciasto n a całych
jajkach, kluski
biszkoptowe, groszek
ptysiowy, biały ryż

Kluski, ciasta francuskie

Mięso, drób,
ryby, jaja

Potrawy
półmięsne i
bezmięsne

Chude gatunki,
cielęcina, indyk, kurczak
bez skóry (skóra-dużo
cholesterolu), królik,
potrawy gotowane,
duszone, pieczone, bez
tłuszczu

Wołowina, dziczyzna,
chuda wieprzowina –
schab

Ryby chude
słodkowodne oraz ryby
morskie bogate w
tłuszcze zawierające
omega-3 (EPA i DHA);
makrela, tuńczyk,
sardynka, łosoś, śledź

Jaja gotowane, jaja na
miękko, jaja w
koszulkach

Ryby smażone, na
dozwolonych olejach,
wędzone

Budynie z kasz, warzyw, Krokiety, bigos,
makaron z mięsem,
zapiekanki, kotlety z
makarony, leniwe
kaszy
pierogi na białkach,
kluski ziemniaczane,
risotto

Tłuszcze

Wszystkie mięsa tłuste,
wieprzowina, baranina,
podroby, podgarle,
boczek, golonka, gęsi,
kaczki, potrawy smażone
na tłuszczu
Ryby smażone na tłuszczu
zwierzęcym
Jaja sadzone, jaja
smażone

Potrawy smażone;
racuchy, bliny, owoce
smażone w cieście, placki
ziemniaczane

Oleje zawierające
Masło, margaryny
JNKT np. rzepakowy,
miękkie
oliwa z oliwek, w
(przeestryfikowane)
dozwolonych ilościach
oleje zawierające
WNKT np.
słonecznikowy,
sojowy, kukurydziany i
inne
Masło

Warzywa, owoce,
orzechy

Warzywa świeże i
mrożone, zwłaszcza
strączkowe: fasola,
groch, soczewica

Orzechy laskowe,
włoskie, migdały

Solone, konserwowane,
orzechy solone, orzechy
kokosowe

Owoce: świeże, suszone,
konserwowane
(niskosłodzone)
Słonecznik
Ziemniaki

Gotowane, pieczone

Desery

Galarety, kisiele,
budynie na chudym
mleku, sałatki owocowe,
suflety, musy owocowe,
kompoty, biszkopty na
białkach

Smażone na tłuszczu,
frytki, krążki, placki
ziemniaczane
Bezy, ciasteczka z
dodatkiem tłuszczów
nienasyconych,
biszkopty, keksy z
dodatkiem otrąb i małą
ilością żółtek

Torty, czekolada, batony,
kremy, tłuste ciasta z
dodatkiem żółtek

Przyprawy

Przyprawy korzenne,
zioła

Ostre przyprawy,
musztarda, sól do 5 g
dziennie

Ocet

Sosy zimne

Sosy owocowe na bazie
owoców jagodowych:
brusznicy, porzeczek
oraz jogurtu
niskotłuszczowego

Sosy sałatkowe –
Majonezy z żółtkami,
niskotłuszczowe,
sosy i kremy ze śmietaną i
majonezy na białkach z dużą ilością tłuszczu
olejem

