
Zalecenia dietetyczne
UWAGA – st!uszczona w"troba!

Opracowa!a prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz.

1  Cudowna dieta nie istnieje, a wiele 
tak opisywanych kuracji mo!e 
spowodowa" rozwój powik#a$ 
oty#o%ci, m.in. st#uszczenia w&troby 
lub post'pu uszkodzenia w&troby.

2  Zamiast kolejnej diety wprowad( 
trwa#& zmian' nawyków  
!ywieniowych.

3  Zacznij od zmiany produktów  
na sk#adniki lepszej jako%ci.  
Pozwoli to na zachowanie 
odpowiedniej ilo%ci kalorii oraz 
zapobiegnie odczuwaniu g#odu. 

4  Ogranicz spo!ycie cukrów prostych:

 nie dos!adzaj napojów i pokarmów,  
nie pij s!odzonych napojów  
gazowanych;

 ogranicz spo"ycie s!odyczy do 2 razy  
w tygodniu – jedna czekoladka,  
cukierek lub ma!e ciastko;

 ogranicz spo"ycie owoców (w tym 
soków owocowych) do maksymalnie 
300 g dziennie; fruktoza (cukier  
owocowy) to te" cukier prosty, dlatego 
nie mo"na zast#pi$ cukru miodem; 
cukrem prostym jest równie" ksylitol.

5  Maksymalnie ogranicz spo!ycie  
alkoholu. Pami'taj, !e piwo  
to te! alkohol.

6  Je!eli bardzo brakuje Ci s#odkiego 
smaku, u!ywaj niskokalorycznych 
substancji s#odz&cych (np. aspartam 
lub stewia) i produktów, w których 
zast&piono nimi cukier.

7  Ogranicz spo!ycie t#uszczów  
nasyconych:

 nie jedz mas!a i %mietany;

 nie jedz mielonych w&dlin;

 nie u"ywaj smalcu;

 nie sma" na t!uszczu;

 unikaj lodów i s!odyczy;

 spo"ywaj tylko chudy nabia!.

8  Zwi'ksz spo!ycie ryb, ale nie sma! 
ich i nie u!ywaj panierek.

9  Zwi'ksz spo!ycie b#onnika  
pokarmowego:

 ka"dego dnia uzupe!niaj g!ówny 
posi!ek pieczywem razowym  
lub graham, razowym makaronem,  
kasz# lub br#zowym ry"em;

 spo"ywaj minimum 500 g warzyw  
dziennie;

 2–3 razy w tygodniu jedz fasol&,  
groch lub zielony groszek.
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Zdrowa
w!troba

St"uszczenie 
proste

Stan zapalny   
bez w"óknienia

Pó#ne stadia 
w"óknienia w!troby, 
marsko$%
(F3-F4)

Pocz!tkowe  
stadia w"óknienia  
w!troby  
(F1-F2)

ZMIANY ODWRACALNE, JE!LI 

ZMNIEJSZYSZ MAS) CIA*A1

ZMIENISZ NAWYKI +YWIENIOWE1

ZWI)KSZYSZ ILO,- RUCHU1

$wiczenia aerobowe przez co najmniej  
150 min  / tydzie'

 zaburzenia glikemii 
 zaburzenia lipidowe 
 zwi&kszona krzepliwo%$ krwi 

 rak w#trobowo- 
   komórkowy

 marsko%$ w#troby

  mia"d"yca i choroba wie'cowa
  kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca
  nadci%nienie t&tnicze 
  zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych

optymalnie: 0,5 kg / tydzie'

RADYKALNIE OGRANICZYSZ ILO,- 
SPO+YWANEGO ALKOHOLU1

WDRO+YSZ FARMAKOTERAPI)  
ZALECON. PRZEZ LEKARZA1

ZMIANY NIEODWRACALNE2

POLICZ SI" ze st#uszczeniem w$troby
przed ostatnim dzwonkiem

Wybrane powik#ania nieleczonej  
st#uszczeniowej choroby w$troby3

Sprawd( zasady diety na odwrocie 


