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Přísná pankreatická dieta
 • SP – 1. den
  – dieta bez stravy 
 • SP2 – 2. den
  – podáváme pouze suchary a veku
 • SP3 – 3. den 
  – k snídani podáváme suchary nebo veku
  – k obědu a k večeři bramborovou kaši a ovocný kompot nebo ovocné pyré
 • SP4 – 4. den
  – k snídani a svačině již můžeme podávat starší housku
  –  k obědu a k večeři podáváme stejně jako čtvrtý den bramborovou kaši + kom-

pot/pyré
 • SP5 – 5. den
  – k snídani podáváme housku s džemem nebo medem
  –  k obědu a k večeři vařené nebo dušené maso s bramborovou kaší 

nebo bramborem

 • SP6 – 6. den
  – snídaně stejná jako předchozí den, lze větší porce (2 ks houska)
  –  oběd a večeře – vařené nebo dušené maso, dietní šťáva nebo omáčka, 

brambor, rýže, bramborová kaše nebo dietní knedlík

Zvlášť nevhodné potraviny
 •  tučná a smažená masa, kachní a husí maso, uzené maso, zvěřina, masové 

konzervy, rybí konzervy, ryby nakládané v oleji, rybí saláty, slanina, škvarky, sádlo, 
vnitřnosti

 • mléko, smetana, šlehačka, tučné, plísňové a zrající sýry
 • veškerá syrová zelenina, zelenina v octovém nálevu, luštěniny (všechny druhy)
 •  nadýmavé ovoce, ovoce se slupkou a jadérky (hrušky, angrešt, rybíz, rebarbora, 

ananas, kiwi, fíky, datle, jahody, maliny, borůvky), kandované a sušené ovoce, 
ořechy, semínka, mák

 •  moučníky (kynuté, linecké a listové těsto, snažené pečivo, moučníky s tučnými 
krémy, kynuté knedlíky)

 • čerstvé pečivo, celozrnné pečivo, pečivo z kynutého těsta, čerstvý chléb
 •  dráždivé koření (pepř, paprika, zázvor, muškátový oříšek a květ, skořice, ostré 

kořenící směsi), majonéza, tatarská omáčka, hořčice
 • alkoholické nápoje, silná černá káva, bílá káva, silný čaj, slazené limonády

Volná pankreatická dieta
Vhodné potraviny
Maso a ryby: 
 • libové hovězí a vepřové, telecí, kuřecí a krůtí (bez kůže), králík
 • filé, kapr, pstruh
 • šunka s vysokým obsahem masa
Mléko a mléčné výrobky:
 • nízkotučný tvaroh, čerstvé a tvrdé sýry s obsahem tuku v sušině do 30 % 
Vejce:
 • bílky v neomezeném množství, žloutek maximálně 1 za den
Tuky:
 •  jednodruhové rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový, olivový, …), rostlinné 

margaríny (Rama, Flora apod.)

Dieta se podává při zánětu slinivky břišní. Po odeznění akutní fáze zánětu je třeba 
dodržovat přísnou pankreatickou dietu. V akutní fázi onemocnění není možné přijímat 
žádnou stravu ani tekutiny, živiny se dodávají pacientům infuzí. Po odeznění akutní 
fáze je proto nezbytné začít dodávat stravu postupně. Přísná pankreatická dieta je 
tedy rozdělena do několika stupňů – SP až SP6, podle jednotlivých dnů od pominutí 
akutní fáze. Pokud však pacient hůře toleruje stravu, je možné setrvat v určité fázi delší 
dobu. Při chronickém zánětu slinivky břišní je doporučeno dodržovat celoživotně 
takzvanou volnou pankreatickou dietu. Pankreatická dieta bývá často doplňována 
lékařem o některé nezbytné nutriční preparáty nebo vitaminové přípravky. 

Úprava pokrmů:
Přísná pankreatická dieta není plnohodnotná, proto není možné ji podávat 
dlouhodobě. Oproti tomu volnou pankreatickou dietu lze podávat delší dobu, velmi 
často po celý život. Obsah tuků je snížený. Vhodnými technologickými úpravami 
jsou vaření, dušení a vaření v páře. Strava by měla být dobře stravitelná a nedráždivá. 
Při tomto typu diety není vhodné smažení, fritování a pečení na tuku. Porce jídla 
by neměly být příliš objemné, ideální je konzumovat 5–6 menších porcí denně. 
Zahušťuje se nasucho opraženou moukou, škrobovou moučkou nebo strouhaným 
bramborem. Z vajec se používají pouze bílky. Pokrmy neobsahují žádný volný tuk. Je 
nezbytné absolutní vyloučení alkoholu.
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