Zalecenia żywieniowe w chorobie stłuszczeniowej wątroby
Choroba stłuszczeniowa wątroby rozwija się w wyniku nadmiernego gromadzenia się tłuszczu
w wątrobie. Głównymi przyczynami choroby są: nadmierna masa ciała, mała aktywność fizyczna
oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe (duże spożycie tłuszczów nasyconych i cholesterolu, małe
warzyw i owoców).
Pod wpływem takich czynników, jak otyłość, cukrzyca typu 2 i zaburzenia metaboliczne, dochodzi
do zwiększenia zawartości tłuszczu w wątrobie.
Najważniejszym zaleceniem w leczeniu stłuszczeniowej wątroby jest zmniejszenie masy ciała, czyli
modyfikacja sposobu żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej.

Zalecenia dla chorego
•Spożywanie 4–5 posiłków dziennie
•Proporcjonalny rozkład posiłków w ciągu dnia, ostatni posiłek należy spożyć 3 godziny
przed snem
•Wybieranie produktów spożywczych niskotłuszczowych i niskocukrowych
•Zwiększenie spożycia warzyw i owoców – powinny być spożywane kilka razy dziennie
•Ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych
•Wybieranie produktów bogatych w błonnik pokarmowy: produktów zbożowych
pełnoziarnistych (razowe, graham), warzyw, owoców
•Rezygnacja z żywności typu fast-food
•Robienie przed wyjściem z domu listy zakupów, planowanie posiłków
•Zalecane jest gotowanie, gotowanie na parze, pieczenie i grillowanie, niezalecane zaś
smażenie

Produkty zalecane i przeciwwskazane w chorobie stłuszczeniowej wątroby
nazwa produktu
dozwolone
przeciwwskazane
lub potrawy
pieczywo pełnoziarniste (razowe,
graham), chrupkie, mieszane, kasze
gruboziarniste (jęczmienna,
słodkie pieczywo, duża ilość pieczywa
produkty zbożowe
gryczana), ryż brązowy, makarony, pszennego, musli z dodatkiem cukru
płatki (owsiane, jęczmienne), musli
bez dodatku cukru
mleko tłuste, jogurty tłuste, śmietana,
mleko 0%, 0,5%, jogurty naturalne,
mleko skondensowane, ograniczać: serki
mleko i produkty mleczne kefiry, maślanki, biały ser chudy,
homogenizowane, pleśniowe, żółte,
serek granulowany light
topione, sery typu feta
mięsa chude (wołowina, cielęcina,
kurczak bez skóry, indyk bez skóry,
chuda wieprzowina), chude wędliny, mięsa tłuste (wieprzowina, gęsi, kaczki,
mięso, wędliny, ryby
ryby dozwolone wszystkie (nie
baranina), wędliny tłuste, pasztety, tłuste
smażone!), zaleca się zwłaszcza ryby wyroby garmażeryjne, ryby smażone
morskie (łosoś, makrela, dorsz, śledź,
halibut, tuńczyk)
margaryny miękkie (smarować
cienką warstwą), masło
w ograniczonej ilości, oleje roślinne
smalec, słonina, boczek, margaryny twarde,
tłuszcze
do surówek (rzepakowy,
śmietana
słonecznikowy, sojowy) do
krótkotrwałego smażenia
(rzepakowy, oliwa z oliwek)
frytki, ziemniaki smażone, placki
ziemniaki
gotowane, kopytka
ziemniaczane, chipsy
wszystkie warzywa świeże
warzywa z zasmażkami, warzywa smażone,
warzywa
i mrożone, na surowo lub gotowane z majonezem
świeże i mrożone bez dodatku cukru
owoce konserwowe słodzone, desery
owoce
i bitej śmietany, winogrona, banany –
owocowe z bitą śmietaną
w ograniczonej ilości
wszystkie słodycze należy wyeliminować
cukier i słodycze
miód w małej ilości
z diety
zupy warzywne, zupy bez śmietany, zupy zaprawiane śmietaną, zasmażkami,
zupy
bez zasmażek
tłuste rosoły, zupy w proszku
wszystkie dozwolone, sól
sosy na tłustych wywarach, sosy i dressingi
przyprawy i sosy
w ograniczonych ilościach
sałatkowe, tłusta śmietana, majonez
kompoty, kisiele, galaretki, musy,
wszystkie słodycze należy wyeliminować
desery
sałatki owocowe, koktajle mleczne
z diety
z owocami
soki owocowe bez cukru, soki
warzywne, herbatki owocowe, woda
napoje
słodkie napoje gazowane
mineralna, herbata, kawa, kawa
zbożowa na chudym mleku

