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Zelenina:
 • okurka, paprika, rajčata, ředkvičky, zelí, kapusta, cibule, česnek, křen
 • zelenina v octovém nálevu
 • luštěniny (všechny druhy)
Ovoce:
 • hrušky, angrešt, rybíz, rebarbora, ananas, kiwi, fíky, datle, jahody, maliny, borůvky
 • mák, lískové a vlašské ořechy
 • kandované, sušené ovoce
Bezmasá jídla a moučníky:
 •  kynuté, linecké a listové těsto, smažené pečivo, moučníky s tučnými krémy, 

kynuté knedlíky
Pečivo:
 • čerstvé pečivo, celozrnné pečivo, pečivo z kynutého těsta, chléb
Koření a pochutiny:
 • pepř, paprika, chilli, zázvor, muškátový oříšek a květ, skořice, ostré kořenící směsi
 • majonéza, tatarská omáčka, hořčice
Nápoje:
 • alkoholické nápoje
 • černá káva, kakao, bílá káva, horká čokoláda
 • sycené minerální vody, slazené limonády
 • příliš horké nebo příliš studené nápoje

Vhodné potraviny a pokrmy
Maso a ryby: 
 • libové hovězí a vepřové, telecí, kuřecí a krůtí, králík
 • filé, kapr, pstruh
 • šunka s vysokým obsahem masa, dietní salám, dietní jemné párky
Mléko a mléčné výrobky:
 • nízkotučný tvaroh, čerstvé a tvrdé sýry s obsahem tuku v sušině do 30 % 
 • dle snášenlivosti jogurt, termix, kefír 
 •  syrové polotučné nebo nízkotučné mléko pouze do pokrmů při dobré 

snášenlivosti, ne jako samostatný nápoj
Vejce:
 • v lehce stravitelné podobě, 1–2 ks denně
Tuky:
 •  máslo, jednodruhové rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový, olivový, …), 

rostlinné margaríny (Rama, Flora apod.)

Dieta se podává při akutních střevních zánětech, při chronickém zánětu tlustého 
střeva, a také při všech chronických průjmových onemocněních, které nevyžadují 
speciální dietu. 

Dieta je plnohodnotná, je možné podávat ji po přechodnou dobu i dlouhodobě. 
Obsahuje adekvátní množství bílkovin a sacharidů, obsah tuků je lehce snížený. 
Důraz klademe zejména na omezení vlákniny a nestravitelných zbytků, jako jsou 
slupky, jadérka apod. Mléčné výrobky omezujeme nebo úplně vynecháme, podle 
individuální snášenlivosti pacienta. Jelikož je u tohoto typu diety omezený výběr 
ovoce a zeleniny, je nutné doplňovat vitaminy, zejména vitamin C. 

Úprava pokrmů:
Vhodné technologické úpravy jsou vaření, dušení a vaření v páře. Strava by měla být 
dobře stravitelná a nedráždivá. Při tomto typu diety není vhodné smažení, fritování, 
pečení na tuku ani používání jíšky. Porce jídla by neměly být příliš objemné. Z polévek 
je možné konzumovat netučný vývar, lisovanou bramborovou a mrkvovou polévku, 
špenátovou polévku a také ceděné obilninové polévky (například vločkovou nebo 
krupicovou – tzv. šlemové). Masa se opékají nasucho a podlévají vodou či vývarem. 
Malé množství tuku je nutné přidávat až do hotových pokrmů. K ochucování se 
používají zejména zelené natě a bylinky. Cibule se používá pouze na vydušení.

DIETA S OMEZENÍM  ZBYTKŮ
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Příkrmy:
 •  brambory, bramborová kaše, bramborový knedlík, bramborové šišky, 

bramborové noky
 • těstoviny, dušená rýže, kuskus
 • dietní knedlík, krupicové noky
Zelenina:
 •  vařená mrkev, mrkvové pyré, špenátový protlak, dýně, petržel a celer pouze 

vývar
 • rajský protlak, rajčatová šťáva
 • krájený hlávkový a ledový salát v omezeném množství
Ovoce:
 • strouhaná jablka bez slupky, banán
 • kompoty – jablkový, meruňkový, broskvový (bez slupek)
 • pyré
Bezmasá jídla a moučníky:
 • nákypy, pudinky, sušenky, krupicová kaše (při dobré toleranci mléka)
 • dezerty z piškotového těsta, krémy z netučného tvarohu
Pečivo:
 • bílé pečivo (housky, veka, toustový chléb), piškoty, suchary
Koření:
 • zelené natě na jemno (petrželka, pažitka, kopr)
 • vývar z kmínu, vývar z cibule, vývar z hub
 • citronová a pomerančová šťáva
Nápoje:
 • čaj bylinný, šípkový
 • minerální vody nesycené

Nevhodné potraviny, pokrmy a nápoje
Maso a ryby:
 •  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

Mléčné výrobky:
 • plnotučné mléko, smetana, šlehačka
 • tučné sýry, plísňové a zrající sýry
Zelenina:
 •  veškerá kromě výše zmíněných vhodných druhů – okurka, paprika, rajčata, 

ředkvičky, zelí, kapusta, cibule, česnek, křen a další
 • zelenina v octovém nálevu
 • luštěniny (všechny druhy)
Ovoce:
 •  veškeré kromě výše zmíněných druhů – hrušky, angrešt, rybíz, rebarbora, 

ananas, kiwi, fíky, datle, jahody, maliny, borůvky a další
 • mák, ořechy a semínka
 • kandované, sušené ovoce
Bezmasá jídla a moučníky:
 •  kynuté, linecké a listové těsto, smažené pečivo, moučníky s tučnými krémy, 

kynuté knedlíky, vločkové kaše
Pečivo:
 • celozrnné pečivo, pečivo z kynutého těsta, chléb
Koření a pochutiny:
 • pepř, paprika, chilli, zázvor, muškátový oříšek a květ, skořice, ostré kořenící směsi
 • majonéza, tatarská omáčka, hořčice
Nápoje:
 • alkoholické nápoje
 • černá káva, kakao, bílá káva, horká čokoláda
 • sycené minerální vody, slazené limonády
 • příliš horké nebo příliš studené nápoje


