
Speciální diety Standardizované dietní postupy

50 51

Vhodné potraviny a pokrmy
Maso a ryby: 
 • nepodáváme
Mléko a mléčné výrobky:
 • mléko na přípravu kaší
Tuky:
 • máslo (pouze na maštění kaší)
Příkrmy:
 • bramborová kaše, rýžová kaše, krupicová kaše, vločková kaše, pudink
 • do sypání na kaše používáme místo cukru náhradní sladidlo
Vejce:
 • pouze bílky (sedlina)
Ovoce:
 • čerstvé nepodáváme
 • dia přesnídávky, pyré, dia kompoty – jablečný, meruňkový, broskvový
Pečivo:
 • pouze suchary
Nápoje:
 • čaj bylinný, ovocný, šípkový
 • minerální vody nesycené
 • mléko, bílá káva, slabé kakao

Nevhodné potraviny, pokrmy a nápoje
Všechny kromě výše uvedených.

Vhodné potraviny a pokrmy
Maso a ryby: 
 • libové hovězí a vepřové, telecí, kuřecí a krůtí, králík
 • filé, kapr, pstruh, losos, tuňák
 •  šunka s vysokým obsahem masa, párky (u všech výrobků zkontrolovat složení 

a vybrat ty bezlepkové)
Mléko a mléčné výrobky:
 • tvaroh, čerstvé a tvrdé sýry
 • jogurt, termix, kefír, acidofilní mléko
 •  syrové mléko do pokrmů, jako samostatný nápoj dle snášenlivosti a fáze 

onemocnění
Vejce:
 • v lehce stravitelné podobě 
Tuky:
 •  máslo, jednodruhové rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový, olivový, …), 

rostlinné margaríny (Rama, Flora apod.)

Diabetická pooperační kaše se podává diabetikům v prvních dnech po operacích, 
zejména po zákrocích v dutině břišní. 

Jedná se o stravu, která není plnohodnotná, proto není vhodná k dlouhodobému 
podávání. Je založena zejména na sacharidových potravinách, proto je velikost porcí 
regulována oproti pacientům bez diabetu. Obsahuje pouze malé množství tuku, 
bílkoviny masa se nepodávají. Všechny pokrmy jsou upraveny do kašovité podoby. 

Úprava pokrmů:
Vhodnou technologickou úpravou je vaření. Strava by měla být dobře stravitelná 
a nedráždivá. Porce jídla by neměly být příliš objemné. K ochucování se nepoužívá 
žádné koření, pouze malé množství soli.

Tuto dietu musí dodržovat pacienti s celiakií, alergií na lepek a neceliakální glutenovou 
senzitivitou. Představuje pro ně v současnosti jedinou formu léčby. U ostatních 
zdravých osob není vhodné tuto dietu dodržovat, a to ani při pokusech o redukci 
tělesné hmotnosti.

Dieta je plnohodnotná, což je při celoživotním dodržování žádoucí. Důležité je 
vyloučení veškerého lepku ze stravy. Lepek je bílkovina, která se nachází v obilovinách, 
zejména v pšenici, žitu a ječmeni. Při vyloučení lepku ze stravy se však nestačí 
vyvarovat výše zmíněných obilovin a výrobků z nich, ale je třeba kontrolovat složení 
všech potravin. Lepek totiž mohou obsahovat také některé uzeniny, mléčné výrobky, 
zmrzliny, omáčky nebo dochucovadla. 

Úprava pokrmů:
Vhodné technologické úpravy jsou vaření, dušení a pečení. Strava by měla být 
dobře stravitelná a nedráždivá. Pokrmy nesmí obsahovat žádný lepek. Pacienti 
s akutní formou celiakie by měli vynechat tučná jídla, dráždivé pokrmy a mléko jako 
samostatný nápoj.
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Příkrmy:
 • brambory, bramborová kaše
 • rýže, pohanka, jáhly, amarant, quinoa, kukuřičný/rýžový kuskus
 • bezlepkové těstoviny (rýžové, kukuřičné, …)
Zelenina:
 • bez omezení
 • tepelně upravenou zeleninu nezahušťovat moukou
Ovoce:
 • bez omezení
 • ořechy a semínka bez omezení
Mouka:
 • rýžová, kukuřičná, cizrnová, pohanková, jáhlová, amarantová
 • mandlová, kokosová
 • hraška - na zahušťování a obalování 
Pečivo:
 • rýžové, kukuřičné a pohankové chlebíčky/plátky
 • speciální bezlepkové pečivo (např. firma Schär)
 • směsi na pečení bezlepkového pečiva, bezlepkové ovesné vločky
Koření:
 • jednodruhové koření bez omezení
 • kořenící směsi pouze ty bez obsahu lepku
Nápoje:
 • bez omezení

Nevhodné potraviny, pokrmy a nápoje
Maso a ryby:
 • masa a ryby v trojobale/těstíčku, uzeniny obsahující mouku
 • rostlinné náhrady masa – seitan, robi maso (obsahují pšeničnou bílkovinu)
Pečivo:
 • veškeré výrobky z pšeničné, žitné, ječné a ovesné mouky
 • pozor na neobvyklé výrobky, například špaldové – špalda = druh pšenice
Příkrmy:
 • těstoviny z bílé mouky, bramborové a houskové knedlíky, pšeničný kuskus
Zelenina:
 • tepelně zpracovaná zelenina a zeleninové výrobky obsahující lepek

Ovoce:
 • ovocné výrobky obsahující lepek
Koření a pochutiny:
 • průmyslové vyráběné omáčky a dresinky obsahující lepek
 • sójová omáčka od většiny výrobců
Nápoje:
 • pivo
 • některé druhy tvrdého alkoholu (např. whisky)

Více informací na webových stránkách pro celiaky, nepříklad www.cealik.cz nebo 
www.bezlepek.cz.


