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WPROWADZENIE 

ROZDZIAŁ 1 



Znaczenie kalorii i białka 

Dobre odżywianie jest szczególnie ważne dla osób chorych na raka. 
Spożywanie różnych produktów spożywczych i dobrze zbilansowanych 
posiłków może pomóc takim osobom poczuć się lepiej i zachować siły na 
walkę z nowotworem. Dobre odżywianie podczas leczenia pomaga 
utrzymać masę ciała, poprawić siłę i energię, zmniejszyć ryzyko infekcji i 
wspomóc organizm w leczeniu i w procesie rekonwalescencji. Niektóre 
metody leczenia raka działają lepiej, gdy jesteś dobrze odżywiony. Osoby z 
rozpoznaną chorobą nowotworową, które są dobrze odżywione i potrafią 
utrzymać zdrową masę ciała, często mają lepsze rokowanie. 

Zdrowa dieta obejmuje jedzenie żywności oraz picie płynów zawierających 
składniki odżywcze, których potrzebuje organizm - białka, węglowodany, 
tłuszcze, witaminy, minerały i wodę. Dodatkowym wyzwaniem są efekty 
uboczne występujące podczas leczenia choroby nowotworowej. Zawsze 
warto zasięgnąć porady dietetyka, który może odnieść się do konkretnego 
przypadku.  

CZY DIETA MA ZNACZENIE? 



Medycyna zmienia się, gdy zmienia się 
kuchnia. 
 
MONTESKIUSZ “

Pamiętajmy o tym, że każda chora osoba ma inne potrzeby żywieniowe, ale 
ludzie leczeni z powodu choroby nowotworowej potrzebują często więcej 
białka i kalorii (energii) niż zwykle. 

Kilka prostych sposobów na zwiększenie kalorii i białka w codziennej diecie: 

• Jedzenie kilku mniejszych, częstszych przekąsek w ciągu dnia, 

• Jedzenie ulubionych potraw o każdej porze dnia, 

• Jedzenie regularnie co kilka godzin – niezależnie od odczuwania głodu, 

• Spożywanie największego posiłku, gdy czujemy się głodni, 

• Wybieranie wysokokalorycznych, wysokobiałkowych pokarmów na każdą 
przekąskę, 

• Ćwiczenie przed posiłkami (lekkie, mało intensywne zestawy ćwiczeń), aby 
zwiększyć apetyt, 

• Picie wysoko-kalorycznych, wysokobiałkowych koktajli, 

• Picie płynów między posiłkami zamiast przed posiłkiem lub w trakcie posiłku. 



CO JEŚĆ? 

ROZDZIAŁ 2 



Więcej przekąsek 

Przekąski między posiłkami mogą pomóc osobom, które chorują na raka 
przybrać na wadze, zwiększyć spożycie białka i kalorii oraz podnieść 
poziom energii. 

Niektóre łatwe i pożywne przekąski to: 

•  muffiny 

•  ser (twardy lub śmietankowy) 

•  orzechy, nasiona i masło orzechowe 

•  dipy wykonane z sera, fasoli, jogurtu lub masła orzechowego 

•  koktajle mleczne 

•  granola lub mieszanki zbożowe  

•  owoce (świeże, mrożone, puszkowane lub suszone) 

•  warzywa (surowe, gotowane, soki) 

•  zupy 

•  popcorn lub precle 

•  jogurt 

 

JAK PRZYGOTOWYWAĆ 
POSIŁKI? 



Medycyna zmienia się, gdy zmienia się 
kuchnia. 
 
MONTESKIUSZ “

•  ciasta lub ciasteczka wykonane z pełnego ziarna, owoców, orzechów, 
kiełków pszenicy lub musli 

•  krakersy, chipsy tortilla lub chleb pita 

•  przekąski, takie jak sałatka z jaj, grillowany ser lub masło orzechowe 

•  błyskawiczne kaszki śniadaniowe 

•  płatki (gorące lub zimne) 

•  mleko (białe lub czekoladowe) 

 

 

Ludzie w trakcie leczenia choroby nowotworowej mogą potrzebować diety 
bogatej w białko. Białko jest ważne dla wzrostu i naprawy komórek oraz 
zdrowego układu odpornościowego. Bez wystarczającej ilości białka organizm 
może potrzebować więcej czasu, aby wyleczyć się z choroby. 

Dobrym źródłem białka są ryby, drób, chude czerwone mięso, jaja, produkty 
mleczne, orzechy i masło orzechowe, suszona fasola, groch i soczewica oraz 
produkty sojowe. 

Sposoby wzbogacania diety w białko: 

•  ser na grzance lub z krakersami, 

•  tarty lub topiony ser dodawany do zup, tłuczonych ziemniaków, warzyw, 
sosów, mięsa, klusek i owoców, 

•  ser dodawany do sosów, jajecznicy,  

•  mleko zamiast wody w gorących płatkach, zupach, zapiekankach lub 
gorącej czekoladzie 

 

Więcej białka 



Medycyna zmienia się, gdy zmienia się 
kuchnia. 
 
MONTESKIUSZ “

Węglowodany i tłuszcze są dobrym źródłem dodatkowych kalorii. Pokarmy 
bogate w kalorie obejmują: 

•  masło, margaryna i oleje 

•  mleko pełne, koktajle mleczne i śmietana 

•  Sosy 

•  sery 

•  jogurt z mleka tłustego 

•  batoniki zawierające  

•  muffiny 

•  lody 

•  majonez i sosy sałatkowe 

 

 

 

 

•  dodaj pełne mleko, śmietanę lub jogurt do zup, tłuczonych ziemniaków, 
sosów, zapiekanek lub warzyw, 

•  dodaj śmietanę lub bitą śmietanę do deserów, naleśników, gofrów, 
owoców, koktajli mlecznych i gorącej czekolady, 

•  Dodaj masło do ziemniaków, ryżu, makaronu lub gotowanych warzyw, 

Sposoby dodawania kalorii do diety 



Medycyna zmienia się, gdy zmienia się 
kuchnia. 
 
MONTESKIUSZ “

•  dołącz sosy śmietanowe lub serowe do warzyw i makaronów, 

•  dodaj mleko w proszku do zup kremowych, tłuczonych ziemniaków, 
puddingów, sosów, babeczek lub gorących płatków, 

•  dodaj jogurt lub twarożek do owoców, zup, dipów lub koktajli, 

•  dodaj jajka na twardo do sałatek, zapiekanek, zup, warzyw, ziemniaków lub 
kanapek, 

•  dodaj resztki gotowanego mięsa do sałatek, zup, jajecznicy, makaronu lub 
zapiekanek, 

•  Dodaj orzechy i nasiona do zapiekanek, sałatek, makaronów, muffin, 
ciastek, lodów lub puddingów, 

•  Rozsmaruj masło orzechowe lub migdałowe na toście, owocach, muffinach 
lub krakersach lub zmiksuj w koktajlu mlecznym. 

 

 

Kalorie są ważne dla utrzymania wagi. Być może rekomendowana będzie 
dieta bogata w kalorie, szczególnie jeśli pacjent traci na wadze. Kalorie 
zapewniają dodatkową energię, której potrzebna jest w procesie leczenia- gdy 
dochodzimy do siebie po operacji i podczas walki z rakiem. 

Więcej kalorii 



“

•  dodaj masło do zup, zapiekanek lub pieczywa, 

•  używaj zwykłego majonezu i dressingów sałatkowych na kanapkach, 
sałatkach i dipach, 

•  dodaj dżem, syrop lub miód do chleba, krakersów, babeczek, płatków 
śniadaniowych lub naleśników, 

•  dodaj lody do deserów, 

•  dodaj twardy ser do jajecznicy, kanapek, ziemniaków, zup, sosów i 
zapiekanek, 

•  dodaj ser śmietankowy do krakersów, bułeczek i do pieczywa, 

•  dodaj suszone owoce do płatków zbożowych i pieczywa, 

•  dodaj orzechy i nasiona do płatków zbożowych, pieczywa i frytek. 



CO PIĆ? 

ROZDZIAŁ 3 



                        Woda 

Ludzkie ciało potrzebuje wody i innych płynów,  
aby zachować zdrowie. Jeśli nie weźmiemy 
 wystarczającej ilości płynów, szczególnie  
gdy doświadczamy skutków ubocznych leczenia  
raka, takich jak wymioty lub biegunka, chory  
organizm może bardzo łatwo się odwodnić. 

 

 

Można się zastanawiać, czy picie alkoholu podczas leczenia jest w 
porządku. Najpierw porozmawiaj z zespołem opieki zdrowotnej. 
Alkohol może zakłócać działanie niektórych leków, terapie (takie jak 
chemioterapia) i może powodować pewne schorzenia. Alkohol 
zwiększa również ryzyko rozwoju niektórych rodzajów raka. 

Jeśli zdecydujemy się wypić drinka po rozmowie z zespołem opieki 
zdrowotnej, może okazać się, że zwiększa on apetyt i pomaga 
cieszyć się posiłkiem. Jednak alkohol ma niską wartość odżywczą, 
choć dużą ilość kalorii, więc jeden lub dwa drinki mogą sprawić, że 
chory poczuje się pełny – i w konsekwencji może już nie chcieć jeść 
niczego innego. 

Co pić? Co robić, gdy nie 
można jeść? 

                  Czy można pić alkohol? 



 

 

Mogą być chwile, kiedy osoba chora czuje, że po prostu nie może jeść. Jeśli 
jedzenie nie przemawia do niej, lub czuje się zbyt zmęczona lub chora, aby 
jeść, możecie zrobić krótką przerwę od jedzenia. Po prostu dajmy osobie 
chorej odpocząć. Jeśli jednak nie może jeść dłużej niż przez kilka dni, 
porozmawiaj z zespołem opieki zdrowotnej. Mogą zalecić niektóre z 
następujących rozwiązań alternatywnych. 

Suplementy diety 

Komercyjne suplementy odżywcze są dobrym źródłem kalorii i składników 
odżywczych. Występują w różnych smakach i formach, w tym gotowy do 
użycia napój (podobny do koktajli mlecznych), proszek, pudding lub baton. 
Wypróbuj różne odmiany, aby znaleźć taki, który jest odpowiedni dla chorej 
osoby. Są sprzedawane w aptekach i sklepach spożywczych i nie potrzebujesz 
recepty lekarskiej, aby je kupić. 

Porozmawiaj z zarejestrowanym dietetykiem, jeśli uważasz, że trzeba będzie 
polegać na suplementach diety bardziej niż na jedzeniu. 

Rury zasilające 

Wielu z chorych ma problem z uzyskaniem wystarczającej ilości składników 
odżywczych, jeśli nie mogą jeść ani pić, mają problemy z połykaniem, mają 
bardzo bolesne usta lub gardło lub nie są w stanie prawidłowo wchłonąć 
składników odżywczych. 

Kiedy nie można jeść 



Jeśli jedzenie lub picie staje się zbyt bolesne i obserwujemy dużą utratę wagi, 
Twój zespół medyczny może zasugerować użycie rurki do karmienia, aby 
zaspokoić potrzeby żywieniowe chorego. Jeśli układ trawienny nie działa 
prawidłowo, można podać żywienie pozajelitowe. Żywienie pozajelitowe 
można nazwać całkowitym żywieniem pozajelitowym lub TPN. Dostarcza płyny 
i niezbędne składniki odżywcze bezpośrednio do krwioobiegu poprzez cewnik 
dożylny (IV). 

 

 

 
Nasze ciało potrzebuje witamin 
i minerałów do prawidłowego  
funkcjonowania. Najlepszym  
sposobem na uzyskanie witamin,  
minerałów lub  innych składników 
odżywczych jest jedzenie zdrowej  
żywności. Jeśli jednak rak i jego  
leczenie utrudniają zdrowe  
odżywianie przez długi czas,  
ktoś z zespołu opieki zdrowotnej może  zaproponować codzienne 
przyjmowanie suplementów witaminowo-mineralnych. 

Jeśli branie suplementu jest twoim pomysłem, najpierw porozmawiaj ze swoim 
lekarzem lub zespołem opieki zdrowotnej. Musisz upewnić się, że 
przyjmowanie suplementów witaminowo-mineralnych jest właściwe i 
bezpieczne, szczególnie jeśli chory przechodzi chemioterapię lub radioterapię. 

Niektóre osoby mogą również rozważyć stosowanie suplementów diety lub 
"naturalnych" produktów zdrowotnych. "Naturalny" nie zawsze oznacza 
bezpieczny. Te produkty mogą również zakłócać działanie innych leków lub 
metod leczenia. Zawsze rozmawiaj z lekarzem lub zespołem opieki zdrowotnej 
na temat suplementów diety lub naturalnych produktów zdrowotnych przed 
zażyciem lub przed podaniem ich choremu. 

Witaminy i minerały 



Znaczenie nasion w przygotowywaniu posiłków 

Nasiona są pełne dobrych olejów, pełnych witamin w naturalnej postaci 
(takich, jak witamina E) i błonnika wspierającego działanie flory jelitowej i 
układu odpornościowego. Na przykład: 

Ziarna słonecznika 

Wysoka zawartość cynku i naturalnej witaminy E. Cynk pomaga witaminę C 
w jej pracy i przyspiesza gojenie. Jest ważny dla prawidłowego działania 
prostaty. Dzienne zapotrzebowanie wynosi od15 do 25 mg (od 3 do 5 łyżek). 
Nasiona słonecznika są również źródłem selenu. 

Nasiona dyni 

5 łyżek po 20 nasion dyni zawiera 20 mg witaminy E, która jest 
najskuteczniejszym środkiem przeciwnowotworowym hamującym wzrost 
komórek rakowych i chroni komórki odpornościowe przed wolnymi 
rodnikami. Witamina E zwiększa zdolności obronne systemu 
odpornościowego. Dzienne zapotrzebowanie wynosi 300-600 mg i jest 
trudne do osiągnięcia bez dodatkowej suplementacji. 

Ziarna sezamu 

Unikalne lignany mogą obniżać ciśnienie krwi i poziom lipidów. Badania 
pokazują, że mogą zwalczać stany zapalne, a także raka! Witamina E z 
gammy tokoferolu zmniejsza stan zapalny w organizmie. Zarówno 
sezamowe, jak i lniane lignany przekształcają się w związki, które mogą 
zatrzymać rozwój nowotworu. 
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ZBIERAJ PRZEPISY 
Czy chcesz uzyskać dostęp do przepisów na 

potrawy o dużej kaloryczności I wysokiej 
zawartości białka?  

Daj nam znać poprzez chat 


