Dieta Dla zdrowego, aktywnego seniora

Pamiętaj!


Ustal pory posiłków, spożywaj je regularnie co 2,5-4 godziny



Pilnuj gramatury, zjadaj wszystko oraz nie dojadaj



Wypijaj ok. 2 litrów płynów obojętnych dziennie (wody, herbat owocowych,

ziołowych, zielonych)


Jak najczęściej posypuj posiłki zieleniną (koperek, natka pietruszki, bazylia lub

inne zioła)


Soli używaj z umiarem, staraj się zastępować ją ziołami. Dania możesz dowolnie

doprawiać według własnych sugestii, używaj jednak łagodnych przypraw (spis poniżej)


Warzywa konserwowe przepłukuj na sitku wodą tak aby pozbyć się zalewy



Pomidory należy wcześniej sparzyć i obrać ze skórki



Podana masa produktu jest to masa przed obróbką, czyli np. makaron przed

ugotowaniem, ziemniak przed obraniem, mrożonka przed rozmrożeniem


Każdy dzień rozpoczynaj od wypicia szklanki wody małymi łykami (najlepiej letniej

z kilkoma kroplami cytryny)


Serek twarożkowy chudy, np. Serek Turek Figura, Twaróg Delikatny President lub

inny dowolny homogenizowany serek powinien mieć do 5% tłuszczu. Możesz używać go
w małych ilościach do posmarowania za suchych dla Ciebie kanapek lub zabielania
zup/sosów
Dieta lekkostrawna
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Najważniejsze zasady diety lekkostrawnej

Produkty zbożowe - zaleca się białe pieczywo (chleb, bułki pszenne), sucharki,
makaron drobny (typu nitki), kaszę pszenną, ryż. Przeciwwskazane jest pieczywo razowe,
grube makarony, grube kasze

Jaja - są zalecane na miękko, a także w postaci omletów na parze, sufletów. Nie
wolno jeść jaj smażonych, faszerowanych ani jajecznicy

Mięso - powinno się wybierać chude gatunki: cielęcinę, kurczaki, indyki, chudą
wołowinę, króliki. Wszystkie tłuste gatunki (wieprzowina, baranina, gęsi, kaczki,
dziczyzna) oraz podroby należy wyeliminować

Wędliny - są wskazane chude gatunki (polędwica, szynka). Trzeba wykluczyć z
jadłospisu tłuste gatunki oraz wędliny podrobowe i konserwy

Ryby - są doskonałym źródłem białka. Zaleca się chude gatunki, takie jak
szczupak, dorsz, sandacz, leszcz. Przeciwwskazane są ryby tłuste wędzone i marynowane

Tłuszcze - powinno się spożywać masło, oliwę i oleje roślinne. Do potraw na zimno
dodawać najlepiej olej lniany wysokolinolenowy (ma najwięcej kwasów omega-3 o
działaniu przeciwzapalnym)

Warzywa - wskazane jest spożywanie ziemniaków, marchwi, dyni, pietruszki,
pomidorów. Należy je gotować i rozdrobnić, ewentualnie podawać w formie surowych
soków. Nie wolno jeść: kapusty, kalafiora, brukselki, fasoli białej, fasolki szparagowej,
grochu, groszku zielonego, soi, cebuli, brukwi, rzodkiewki, kalarepy

Owoce - zaleca się spożywanie jabłek, brzoskwiń, moreli (należy usunąć skórkę).
Owoce pestkowe trzeba przetrzeć. Można również podawać banany. Przeciwwskazane są
gruszki, czereśnie, figi

Napoje - można pić słabą herbatę, kawę zbożową, soki owocowe (głównie
jabłkowy) i warzywne. Zabronione są wszystkie napoje gazowane, kawa (zwłaszcza
mocna), napoje alkoholowe

Desery - należy unikać wyrobów cukierniczych, zwłaszcza tortów, ciast z kremami,
z dodatkiem alkoholu lub kawy

Przygotowywanie posiłków - zaleca się, aby potrawy przyrządzać za pomocą
gotowania, duszenia (bez wcześniejszego obsmażania) lub pieczenia w folii. Wykluczone
są potrawy smażone i pieczone zwykłą metodą oraz zasmażane i zapiekane

Przyprawy - nie wolno używać pieprzu, papryki, octu, musztardy, curry, chili,
ponieważ z jadłospisu są wykluczone pikantne potrawy. Wskazane jest używanie
łagodnych przypraw, takich jak zielona pietruszka, koperek, wanilia, kminek, kwasek
cytrynowy, zioła, papryka słodka, pieprz ziołowy, sól

Posiłki powinny być podawane regularnie, ale w mniejszych ilościach. Zaleca się
rozłożenie dziennej racji pokarmowej na 5-6 posiłków
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Dzień 1
Śniadanie: Kaszka manna z truskawkami
60
g
Kasza manna
5
g
Miód pszczeli
250
g
Mleko 1,5 % tłuszczu, najlepiej bez laktozowe
250
g
Truskawki mrożone
Mleko zagotować, wsypać kaszę i mieszać. Pod koniec dodać miód i rozmrożone
truskawki.
Drugie śniadanie: Bułka z polędwicą i sosem pomidorowym
70
g
Bułka zwykła
10
g
Olej lniany
10
g
Koncentrat pomidorowy 30%
40
g
Polędwica z indyka
Koncentrat wymieszać z olejem, następnie polać sosem bułkę i obłożyć polędwicą.
Obiad: Kurczak z kaszą jaglaną i buraczkami
40
g
Kasza jaglana
120
g
Mięso z ud kurczaka bez skóry
100
g
Wywar z włoszczyzny (lub bulion ekologiczny z kostki)
10
g
Mąka pszenna
10
g
Oliwa z oliwek
225
g
Buraki puree mrożone
Kaszę i udko ugotować. Buraczki podgrzać w rondlu z dodatkiem oliwy. Mąkę wymieszać
z wywarem, przyprawić i zagotować. Mięso podać na kaszy, polać sosem.
Podwieczorek: Ryż w jagodowej polewie
40
g
Ryż
100
g
Jogurt naturalny
5
g
Miód pszczeli
100
g
Jagody mrożone
Ryż ugotować w wodzie. Jagody poddusić, wymieszać z miodem i jogurtem, następnie
polać musem ryż.
Kolacja: Kanapki z mintajem i pomidorem
Uwaga! Przygotuj drugą porcję ryby na jutrzejsze drugie śniadanie!
70
g
Chleb pszenny
100
g
Mintaj świeży, filet
10
g
Olej rzepakowy uniwersalny
150
g
Pomidor
Folia aluminiowa, przyprawa do ryb
Rybę przyprawić, natrzeć olejem, zawinąć w folię i zapiekać w piekarniku ok. 15-20 minut
w temp. 180 stopni. Podawać z pieczywem i pomidorem.
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Dzień 2
Śniadanie: Makaron z twarożkiem, sok pomidorowy
50
g
Makaron
50
g
Jogurt naturalny
100
g
Ser twarogowy półtłusty (1/2 kostki)
5
g
Miód pszczeli
250
g
Sok pomidorowy
Makaron ugotować, wymieszać z twarogiem i jogurtem. Na koniec dodać miód. Sok wypić
oddzielnie.
Drugie śniadanie: Kanapki z szynką, sałatka z pomidorem
70
g
Bułka zwykła
50
g
Polędwica sopocka
30
g
Serek twarożkowy chudy
5
g
Olej lniany
100
g
Pomidor
Natka pietruszki, sałata
Bułkę posmarować serkiem i obłożyć szynką. Pomidora pokroić w kostkę, wymieszać z
sałatą, skropić olejem, następnie obficie posypać natką pietruszki.
Obiad: Kurczak duszony z marchewką i ziemniakami
150
g
Mięso z piersi kurczaka bez skóry
200
g
Ziemniaki
200
g
Marchew
10
g
Oliwa z oliwek
100
g
Jogurt naturalny
Sałata do woli, koperek do woli
Ziemniaki ugotować, dodać połowę oliwy. Mięso i marchewkę pokroić w kostkę, dusić pod
przykryciem bez podsmażania (lub ugotować na parze). Na końcu dodać resztę oliwy.
Sałatę polać jogurtem i posypać obficie koperkiem.
Podwieczorek: Pieczone jabłko w polewie jogurtowej z migdałami
250
g
Jabłko
200
g
Jogurt naturalny
5
g
Płatki migdałowe
Jabłko upiec w piekarniku, następnie polać jogurtem wymieszanym z migdałami.
Kolacja: Bananowa kasza jaglana z miodem
40
g
Kasza jaglana
5
g
Miód pszczeli
200
g
Mleko 1,5 % tłuszczu najlepiej bezlaktozowe
100
g
Banan
Kaszę ugotować na mleku, dodać miód i banana pokrojonego w plasterki.
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Dietetycznie dla Seniorów
Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, to często uciążliwy, wstydliwy i przykry
problem.
Co jest tego przyczyną, przede wszystkim niewłaściwa dieta i styl życia.
Zaparcia. Niedobór w diecie błonnika, wody i zbyt mała aktywność fizyczna; zwiększ
ilość błonnika i wody w diecie spożywając surowe warzyw ai owoce. Zwiększyć należy
również spożycie pełnoziarnistych produktów zbożowych (pieczywo, płatki owsiane,
makaron pełnoziarnisty, ryż brązowy). Korzystny efekt otrzymasz dodając zmielone
siemię lniane do zup czy sałatek.
Czy wiesz że produktami „rozleniwiającymi” jelita są czerwone wino, kakao, czekolada,
czarna herbata i produkty z białek mąki.
Nie zażywaj środków przeczyszczających: prowadzi to do nasilenia spowolnienia
perystaltyki jelit, niektóre ze środków ziołowych są dodatkowo podejrzane o wywoływanie
raka jelita grubego.
Biegunki. często u seniorów są spowodowane nietolerancją laktozy, czyli cukru
zawartego w mleku. Zrezygnuj więc z picia mleka, na rzecz spożywania produktów
ukwaszonych (kefir, jogurt, maślanka, sery twarogowe), nie będą one powodować tych
przykrych dolegliwości, a zapewnią dzienne zapotrzebowanie na białko i wapń.
Gazy jelitowe, najczęściej są skutkiem niestrawności, picia gazowanych napojów;
ciężkostrawne produkty i potrawy, warzywa kapustne, cebulowe i strączkowe,
charakteryzują się właściwościami gazogennymi. Korzystne oddziałują natomiast niektóre
przyprawy.
Brak łaknienia. Spożywaj większe ilości posiłków, ale o mniejszej objętości (nawet do 7
posiłków dziennie). Niech Twoje posiłków będą kolorowe i apetycznie podane. Nie
spożywaj posiłków podczas oglądania telewizji, zapewnij spokojną i miła atmosferę.
Korzystaj z bogactwa przypraw i świeżych ziół. Podniosą one atrakcyjność potraw.
Rezygnuj ze spożycia słodyczy – dostrajają one pustych kalorii, dodatkowo hamują
łaknienie. Wyjątkiem jest gorzka czekolad, która dostarcza żelaza i magnezu.
Dietą możesz również wspomóc leczenie chorób reumatycznych. Osoby chorujące na
reumatyzm powinny rezygnować z tłustych gatunków mięs, zastąpić je produktami
pochodzenia roślinnego oraz rybami. Niebezpieczne jest spożywanie dużych ilości
produktów zawierających kwas arachidonowy, są to: tłuste mleko i pełnotłuste przetwory
mleczne, sery żółte, topione i pleśniowe, masło, smalec, wątróbka zarówno wieprzowa
jak i drobiowa, mięsa czerwone, drobiowe. Jedz duże ilości warzyw strączkowych i ryb.
Korzystaj z olejów jako dodatku do sałatek i surówek.
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