Klaudia Wiśniewska
Dietetyk kliniczny
Ekspert kampanii „Wątroba się sprawdza”

PORADNIK DIETETYCZNY
W TROSCE O ZDROWĄ WĄTROBĘ
Proste zmiany nawyków, które mogą poprawić Twój stan zdrowia

DEKALOG ZDROWEJ WĄTROBY
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Zmniejsz spożycie cukru
Nie tylko tego pochodzącego z cukierniczki, ale również ukrytego w produktach
spożywczych. Wykazano, że wysokie spożycie fruktozy lub glukozy pochodzącej
ze słodkich napojów oraz produktów o wysokim stopniu przetworzenia
(np. słodycze, pieczywo cukiernicze, dania typu instant) wiąże się z istotnym
wzrostem ryzyka stłuszczenia wątroby. Dlatego czytaj etykiety produktów
spożywczych, porównuj je między sobą i wybieraj te o najmniejszej zawartości
cukrów prostych.
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Ogranicz nasycone kwasy tłuszczowe
Znajdują się między innymi w tłustym mięsie i wędlinach, maśle, smalcu,
olejach palmowym i kokosowym, ale również w pełnotłustym nabiale,
pieczywie cukierniczym, słonych przekąskach, gotowych daniach instant,
daniach fast food.
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Unikaj smażenia
Potrawy smażone, szczególnie w głębokim tłuszczu, znacznie podnoszą
kaloryczność diety i dostarczają sporych ilości tłuszczu, co może wpływać
na trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Są też ciężkostrawne,
przez co mogą obciążać wątrobę. Dodatkowo podczas długotrwałego
smażenia powstają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(w skrócie WWA), które mają właściwości rakotwórcze.
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Wyklucz używki
Ograniczenie alkoholu i rzucenie palenia poprawi funkcjonowanie
naszej wątroby.
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Zwiększ spożycie warzyw i owoców
Powinny stanowić przynajmniej połowę każdego talerza i minimum
400 gramów dziennie.
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Jedz produkty zbożowe
Głównie te są źródłem błonnika pokarmowego optymalizującego pracę
wątroby. Wybieraj pieczywo z mąki nisko oczyszczonej, z ziarnami w środku,
makaron pełnoziarnisty, ryż brązowy oraz kasze, takie jak: jaglana, gryczana,
pęczak.
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Zamień mięso na strączki
Mięso i jego przetwory są źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych,
dlatego warto zamienić je czasem na nasiona roślin strączkowych, takie jak:
fasola, soczewica, ciecierzyca, bób, groch czy soja. Dzięki temu swoją dietę
wzbogacimy dodatkowo w witaminy z grupy B, błonnik pokarmowy i korzystną
dla pracy wątroby skrobię oporną.
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Wybieraj dobre tłuszcze
Bezwzględne unikanie tłuszczu w diecie nie jest konieczne. Tłuszcz może być
obecny w menu, ale w odpowiedniej ilości. W codziennej diecie powinny się
znaleźć orzechy, nasiona, pestki oraz oleje roślinne, takie jak oliwa z oliwek,
olej rzepakowy czy olej lniany. Warto sięgać również po tłuste ryby morskie
(np. łosoś, śledź, halibut).
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Pij odpowiednią ilość płynów
Przynajmniej 2 litry dziennie. Podstawę nawodnienia powinna stanowić
woda. W kontekście prewencji chorób wątroby płynem bardzo pożądanym
jest kawa. Jej regularne spożycie (przynajmniej 2-3 filiżanki dziennie) będzie
miało pozytywny wpływ na wątrobę.
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Bądź aktywny!
Aktywność fizyczna powinna stanowić nieodłączny element towarzyszący
zmianom nawyków żywieniowych. Korzystnie wpływa praktycznie
na wszystkie przemiany metaboliczne zachodzące w wątrobie, zmniejsza
stłuszczenie wątroby oraz pozostałych narządów wewnętrznych, ograniczając
gromadzenie tzw. tkanki tłuszczowej wisceralnej (otaczającej narządy
wewnętrzne). Zmniejsza oporność tkanek na insulinę. Ważna będzie zarówno
planowana, jak i ta codzienna, szczególnie jeśli dużo pracujemy w domu,
a aktywność na dworze jest ograniczona. Według WHO minimalna ilość czasu
poświęcona przez osoby dorosłe na dodatkowe ćwiczenia powinna wynosić
150 minut tygodniowo w przypadku, kiedy intensywność ćwiczeń
jest umiarkowana, lub 75 minut, gdy mamy do czynienia z intensywnym
wysiłkiem fizycznym.
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JAK ZWIĘKSZYĆ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ?
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Zaplanuj z wyprzedzeniem regularne
treningi każdego dnia, trwające
przynajmniej 30 minut. Zapisz swoje
plany i umieść zapiski w widocznym
miejscu, np. na lodówce.

Wykorzystaj do ćwiczeń przyrządy,
które masz pod ręką, np. butelki wody,
piłki, krzesła.

Spaceruj tak często, jak możesz,
aktywnie spędzaj weekendy.

Zadbaj o codzienną aktywność fizyczną
i zwiększ liczbę wykonywanych
codziennie kroków:
gotuj, zamiast zamawiać jedzenie,
maszeruj po schodach w mieszkaniu,
bloku, w pracy, zamiast korzystać
z windy,
nie używaj pilota do telewizora,
przyjmij zasadę, że podczas rozmów
telefonicznych chodzisz po domu,
mieszkaniu oraz w miarę możliwości
w pracy,
parkuj samochód dalej,
kiedy możesz, korzystaj
z komunikacji miejskiej, roweru.
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Co powinniśmy wiedzieć
o stłuszczeniu wątroby?
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Zmiany w stylu życia powinny być podstawą leczenia i zapobiegania
większości chorób. To pierwszy krok, jaki możemy zrobić samodzielnie,
aby zadbać o swoje zdrowie. Odpowiednia dieta i aktywność fizyczna
będą miały szczególne znaczenie również dla wątroby. Nieprawidłowa
dieta może prowadzić do takich stanów, jak stłuszczenie wątroby.
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) to problem
coraz częściej dotykający polskie społeczeństwo1. Uznawana jest za
globalną epidemię – szacuje się, że może dotyczyć nawet 9 mln Polaków2.

NAFLD to najczęściej
diagnozowana choroba
wątroby na świecie3

Kogo najczęściej dotyczy
stłuszczenie wątroby?
osoby z nadwagą i otyłością

25%-40%* – szacowana częstość
występowania NAFLD na świecie4
*

25% – kraje kultury zachodniej,
40% – kraje azjatyckie.

osoby z cukrzycą
typu 2 i insulinoopornością

Pamiętaj!
Stłuszczenie wątroby rzadko
występuje jako jedyna jednostka
chorobowa, zwykle towarzyszą
mu różne powikłania i choroby.

osoby z hiperlipidemią
(podwyższonym poziomem
cholesterolu)
osoby z nadciśnieniem tętniczym

 artleb M., Wunsch E., Milkiewicz P., Drzewoski J., Olszanecka‑Glinianowicz M., Mach T., Gutkowski K., Raszeja‑Wyszomirska J., Jabłkowski M., Cichoż‑Lach H., Stachowska E., Socha P., Okopień B., Krawczyk M., Kajor M., Drobnik J., Lewiński A., Wójcicki M., Januszewicz A., Strojek K. Postępowanie z chorymi
H
na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019. Med. Prakt., 2019; 10: 47-74.
Hartleb M., https://www.termedia.pl/nafld/Prof-Marek-Hartleb-Stluszczenie-watroby-wystepuje-u-20-25-proc-Polakow,31922.html. [dostęp online: 30.09.2021].
3
Younossi Z., Anstee Q.M., Marietti M., et al. Global burden of NAFLD and NASH: trends, predictions, risk factors and prevention. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2018; 15(1): 11-20.
4
Muthiah M.D., Cheng Han N., Sanyal A.J. A clinical overview of non-alcoholic fatty liver disease: A guide to diagnosis, the clinical features, and complications-What the non-specialist needs to know. Diabetes Obes Metab. 2021 Aug 13. doi: 10.1111/dom.14521. Epub ahead of print. PMID: 34387409.
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Chociaż stłuszczenie wątroby jest powszechnie kojarzone z otyłością,
to badania pokazują, że choroba coraz częściej występuje u osób nieotyłych.
Częstość występowania na świecie różni się znacznie w zależności od
badanej grupy, regionu świata i przyjętych metod diagnostycznych5.

Częstość występowania NAFLD w zależności od masy ciała5, 6
BMI < 25 kg/m2
BMI ≥ 25 kg/m2
(nadwaga)

BMI > 30 kg/m2
(otyłość)

OSOBY NIEOTYŁE

OSOBY Z OTYŁOŚCIĄ

24%-40%
70%-80%

Konsekwencje, których można uniknąć
Zbyt późne rozpoznanie i brak leczenia mogą mieć bardzo poważne niekorzystne
konsekwencje zdrowotne.
Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości istnienia samej choroby, jej profilaktyki
i możliwości leczenia. Tym bardziej że wiele zależy od nas samych – wystarczy spojrzeć
na główne czynniki ryzyka choroby! Prawidłowa dieta, odpowiedni styl życia – to rozwiązania
w zasięgu ręki każdego z nas, dostępne bez recepty5.
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 halasani N., Younossi Z., Lavine J.E., Charlton M., Cusi K., Rinella M., Harrison S.A., Brunt E.M., Sanyal A.J. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: Practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2018 Jan; 67(1): 328-357.
C
doi: 10.1002/hep.29367. Epub 2017 Sep 29. PMID: 28714183.
Ye Q., Zou B., Yeo Y.H., Li J., Huang D.Q., Wu Y., Yang H., Liu C., Kam L.Y., Tan X.X.E., Chien N., Trinh S., Henry L., Stave C.D., Hosaka T., Cheung R.C., Nguyen M.H. Global prevalence, incidence, and outcomes of non-obese or lean non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. Lancet
Gastroenterol Hepatol. 2020 Aug; 5(8): 739-752. doi: 10.1016/S2468-1253(20)30077-7. Epub 2020 May 12. PMID: 32413340.

7

Stłuszczenie wątroby może być
związane z różnymi czynnikami
ryzyka:
nieprawidłowa dieta
niska aktywność fizyczna,
siedzący tryb życia
nadwaga (BMI ≥ 25 kg/m2),
otyłość (BMI ≥ 30 kg/m2)

87%
Niska świadomość społeczeństwa
Stłuszczenie wątroby na pewnym etapie jest
procesem praktycznie całkowicie odwracalnym,
dlatego warto zadbać o stosowne zmiany jak
najwcześniej.
Badania przeprowadzone przez IPSOS na grupie
ponad tysiąca Polaków wskazują, że Polacy mają
niewielką wiedzę dotyczącą niealkoholowego
stłuszczenia wątroby i konsekwencji tej choroby.
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https://www.ipsos.com/pl-pl/polacy-niealkoholowe-stluszczenie-watroby (data dostępu 21.12.2021).

respondentów nie ma
świadomości istnienia
stłuszczenia wątroby7

Istnieje silnie zakorzenione przekonanie, że stłuszczenie
wątroby jest wynikiem nadmiernego spożywania
tłustego jedzenia i nadużywania alkoholu. Rzadziej
we wskazaniach respondentów dotyczących
czynników ryzyka stłuszczenia wątroby pojawiają się
inne ważne czynniki, takie jak nadmierne spożycie
cukru czy siedzący tryb życia.
Pozytywnym aspektem jest fakt, że mamy wysoką
świadomość dotyczącą ważnej roli żywienia
w chorobach wątroby – często wskazywanym
sposobem jest stosowanie odpowiedniej diety,
rozumianej jako ograniczenie spożywania tłustych
posiłków, a nieco rzadziej także cukrów, oraz
zaprzestanie jadania fast foodów.
Znajomość zasad żywienia niestety nie przekłada się
na ich zastosowanie w życiu codziennym.
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EDUKACJA W WALCE
ZE STŁUSZCZENIEM
WĄTROBY

Poziom wiedzy na temat NAFLD pod wpływem wdrożenia działań
edukacyjnych ulega poprawie8.
Prowadzenie dobrze zaplanowanych kampanii edukacyjnych dotyczących
świadomości choroby, diagnostyki, roli odpowiedniej diety i aktywności
fizycznej ma ogromne znaczenie na wielu obszarach – zarówno
w profilaktyce, jak i leczeniu stłuszczenia wątroby9.

Wzrost świadomości na temat czynników ryzyka NAFLD związanych
z dietą w ciągu 2 lat po wdrożeniu działań edukacyjnych
ROLA
ODPOWIEDNIEJ DIETY
OGRANICZENIE
TŁUSTEGO JEDZENIA
OGRANICZENIE SPOŻYCIA
ŻYWNOŚCI TYPU FAST FOOD
OGRANICZENIE SPOŻYCIA
CUKRÓW PROSTYCH
ZWIĘKSZENIE
SPOŻYCIA WODY

8
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8%
8%
11%
12%
16%

(49% vs 41% – I FALA)
(67% vs 59%)
(57% vs 46%)
(51% vs 39%)
(58% vs 42%)

Analizy przygotowane na podstawie wyników raportu z badania metodą CAPI realizowanego przez Ipsos Sp. z o.o.: „Polacy a niealkoholowe stłuszczenie wątroby”. Reprezentatywna próba Polaków w wieku 15+; N = 1006. Realizacja 14 -18.01.2021. Dane w posiadaniu firmy.
Riazi K., Raman M., Taylor L., Swain M.G., Shaheen A.A. Dietary Patterns and Components in Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): What Key Messages Can Health Care Providers Offer? Nutrients. 2019; 11(12): 2878. https://doi.org/10.3390/nu11122878.
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Dieta w stłuszczeniu wątroby.
Małe kroki, wielkie zmiany

Odpowiednia dieta w stłuszczeniu wątroby może mieć znaczenie w kilku
aspektach – w prewencji, utrzymaniu odpowiedniej kondycji organizmu
oraz wspomaganiu leczenia, łagodzeniu objawów i dolegliwości10.

Dieta i styl życia – główne czynniki
zwiększające ryzyko stłuszczenia:
za dużo kalorii
za dużo cukrów prostych
za dużo nasyconych kwasów tłuszczowych
za mało ruchu i innej aktywności fizycznej
Podejmowane działania powinny się opierać przede
wszystkim na optymalizacji wartości energetycznej
diety – w przypadku osób z nadwagą i otyłością istotna
jest stopniowa redukcja masy ciała (ok. 0,5 kg/tydzień).
Ważne jest również zmniejszenie spożycia cukrów
prostych i nasyconych kwasów tłuszczowych oraz
zwiększenie aktywności fizycznej.
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Czy wiesz, że…
do tej pory najlepiej przebadaną dietą w kontekście
prewencji i wspomagania leczenia NAFLD jest dieta
śródziemnomorska? Korzystne efekty tej diety
obserwuje się u pacjentów z NAFLD już po 6,
a czasami nawet 3 miesiącach jej stosowania11!
Sprawdźmy, jakie zmiany warto wprowadzić
w swoim codziennym menu!

Martínez-González M.A., Bastarrika G. Mediterranean diet as the ideal model for preventing non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Hepatobiliary Surg Nutr. 2020; 9(3): 379-381. doi:10.21037/hbsn.2019.11.13.
Trovato F.M., Castrogiovanni P., Malatino L., Musumeci G.: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) prevention: role of Mediterranean diet and physical activity. HepatoBiliary Surg Nutr 2019; 8(2): 167-169.
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TALERZ ZDROWEGO ŻYWIENIA
W STŁUSZCZENIU WĄTROBY
Optymalną dietą dla naszej wątroby jest dieta dobrze
zbilansowana i odpowiednio skomponowana. Powinna
zawierać w odpowiednich ilościach zarówno białko, tłuszcze,
węglowodany, jak i składniki mineralne, witaminy oraz
inne składniki ważne dla prawidłowego funkcjonowania.
Dobrym wzorem w tym przypadku będzie tradycyjna dieta
śródziemnomorska. Na co szczególnie powinniśmy zwrócić
uwagę, aby zadbać o wątrobę, a czego unikać? W realizacji
zaleceń pomocny może być talerz zdrowego żywienia,
uwzględniający grupy produktów ważne z punktu widzenia
stłuszczenia wątroby12.

WODA
Regularnie pij wodę. Możesz sięgać
również po niesłodzone herbaty, a także
kawę. Udowodniono, że jej regularne
spożycie (przynajmniej 2-3 filiżanek
dziennie) będzie zmniejszać ryzyko
rozwoju i progresji NAFLD. Unikaj napojów
słodzonych.

OLEJE ROŚLINNE
Zamień tłuszcze zwierzęce
(np. masło, smalec) na tłuszcze
roślinne – częściej sięgaj po oliwę
z oliwek i olej rzepakowy.
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PRODUKTY ZBOŻOWE
Z PEŁNEGO ZIARNA
Część talerza powinny stanowić
produkty zbożowe, najlepiej
pełnoziarniste, np. kasze, ryż
brązowy, makaron pełnoziarnisty,
płatki naturalne. To dobre źródło
węglowodanów złożonych oraz
błonnika. Ogranicz spożycie
przetworzonych produktów
zbożowych, np. jasnego chleba i bułek,
płatków śniadaniowych, szczególnie
słodzonych (płatki kukurydziane,
gotowe musli, granola).

WARZYWA I OWOCE

ŹRÓDŁA BIAŁKA

Spożywaj większe ilości różnorodnych
warzyw niż owoców, wybieraj głównie
surowe, nieprzetworzone produkty.
Warzywa i owoce dołączaj do
każdego posiłku – powinny stanowić
przynajmniej połowę talerza. Częściej
sięgaj po warzywa zielone liściaste
oraz owoce i warzywa o barwie
czerwonej i fioletowej.

Część talerza powinny stanowić
produkty dostarczające białka, takie
jak: rośliny strączkowe, jaja, chude
mięso drobiowe, ryby, lub produkty
mleczne fermentowane (jogurty,
kefiry). Spożywaj również regularnie
orzechy – wbrew pozorom zawierają
całkiem spore ilości białka.

Opracowano na podstawie: Martínez-González M.A., Bastarrika G. Mediterranean diet as the ideal model for preventing non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Hepatobiliary Surg Nutr. 2020; 9(3): 379-381.
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Jak odmienić swoje posiłki?
Wiemy już, że dla utrzymania wątroby w dobrej kondycji ważne jest
zmniejszenie kaloryczności naszych posiłków, cukrów prostych
i nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie. Czas zamienić teorię na
praktykę! Sprawdźmy, w jaki sposób możemy zastosować te zmiany
w naszej diecie, na przykładzie jednego z popularnych polskich dań!

Składniki na 4 porcje

Sposób przygotowania

Energia
Tłuszcz
Kwasy tłuszczowe
nasycone
Węglowodany
Cukry proste
Białko
Błonnik pokarmowy

DANIE W TRADYCYJNEJ ODSŁONIE

DANIE W NOWEJ ODSŁONIE

DANIE W ROŚLINNEJ ODSŁONIE

Kotlety mielone smażone
z tłuczonymi ziemniakami i mizerią

Kotlety pieczone
z ziemniakami i mizerią

Kotlety z soczewicy pieczone
z ziemniakami i mizerią

Ziemniaki – 12 sztuk
Ogórek gruntowy – 8 sztuk
Mięso wieprzowe z szynki
(świeżo mielone) – 400 g
Cebula – 2 sztuki
Jaja kurze – 2 sztuki
Bułka tarta – 4 łyżki
Olej rzepakowy – 8 łyżek
Koper ogrodowy – 4 łyżki
Pieprz czarny mielony – szczypta
Sól biała – szczypta
Śmietana (18% tł.) – 4 łyżki (100 g)
Masło ekstra – 4 łyżeczki (20 g)

Ziemniaki – 12 sztuk
Ogórek gruntowy – 8 sztuk
Mięso mielone z podudzia
indyka (ze skórą) – 400 g
Cebula – 2 sztuki
Jaja kurze – 2 sztuki
Bułka tarta – 4 łyżki
Olej rzepakowy – 4 łyżki
Koper ogrodowy – 4 łyżki
Pieprz czarny mielony – szczypta
Sól biała – szczypta
Jogurt naturalny (1,5% tł.)
– 4 łyżki (80 g)

Ziemniaki – 12 sztuk
Ogórek gruntowy – 8 sztuk
Soczewica czerwona, nasiona suche – 16 łyżek
Cebula – 2 sztuki
Czosnek – 4 ząbki
Jaja kurze – 2 sztuki
Bułka tarta – 4 łyżki
Olej rzepakowy – 4 łyżki
Koper ogrodowy – 4 łyżki
Pieprz czarny mielony – szczypta
Sól biała – szczypta
Papryka słodka
(mielona, wędzona) – szczypta
Jogurt naturalny (1,5% tł.) – 4 łyżki (80 g)

1.	Do mielonego mięsa dodać posiekaną
cebulkę, jajka, część bułki i przyprawy.
2.	Dokładnie wymieszać i formować
kotlety, obtaczając je w niewielkiej ilości
bułki.
3.	Tłuszcz rozgrzać na patelni, kotlety
smażyć z dwóch stron.
4.	Jednocześnie ugotować ziemniaki.
Ugotowane odcedzić, dodać masło
i rozgnieść dokładnie praską
do ziemniaków.
5.	Ogórki pokroić, dodać śmietanę,
doprawić i wymieszać.
6.	Kotlety podawać z mizerią
i tłuczonymi ziemniakami.
7.	Całość posypać koperkiem.

1.	Do mielonego mięsa dodać
posiekaną cebulkę, jajka, część bułki
tartej i przyprawy.
2.	Dokładnie wymieszać i formować
kotlety, obtaczając je w niewielkiej
ilości bułki.
3.	Kotlety ułożyć na blaszce do
pieczenia, piec ok. 30 minut.
4.	Jednocześnie ugotować ziemniaki.
5	Ogórki pokroić, dodać jogurt,
doprawić pieprzem i wymieszać.
6	Kotlety podawać z mizerią
i ziemniakami.
7.	Całość obficie posypać koperkiem.

1.	Soczewicę przepłukać na sitku. Gotować ok. 20 minut,
następnie odcedzić.
2.	Na patelni rozgrzać olej i podsmażyć pokrojoną
w drobną kostkę cebulę oraz rozdrobniony czosnek.
Smażyć do miękkości.
3.	Do miski wrzucić soczewicę, jajka, wszystkie przyprawy oraz
wcześniej przesmażoną cebulę z czosnkiem i część bułki
tartej. Całość dokładnie wymieszać.
4.	Uformować z masy średniej wielkości kotlety, obtaczając je
w niewielkiej ilości bułki.
5.	Kotlety ułożyć na blasze na papierze do pieczenia i piec
ok. 30 minut w 180 stopniach. W połowie pieczenia
można je obrócić.
6.	Jednocześnie ugotować ziemniaki.
7.	Ogórki pokroić, dodać jogurt, doprawić i wymieszać.
8.	Kotlety podawać z mizerią i ziemniakami.
9.	Całość posypać koperkiem.

788 kcal
58 g
15 g

506 kcal
21 g
4g

550 kcal
16 g
2g

53 g
6g
27 g
7g

51 g
6g
31 g
7g

83 g
7g
24 g
13 g

Komentarz:
Nawet niewielkie modyfikacje tradycyjnych potraw
sprawiają, że są one mniej kaloryczne i zawierają mniejsze
ilości składników, których nadmiar w diecie nie jest
korzystny, czyli nasyconych kwasów tłuszczowych i cukrów
prostych. Modyfikacje tradycyjnych potraw nie pozbawią
ich też smaku. Zamiana smażenia na pieczenie pozwoli

nam na zmniejszenie ilości tłuszczu w daniu i obniży jego
kaloryczność. Zamiana śmietany na jogurt naturalny,
rezygnacja z dodatku masła lub jego istotne ograniczenie
sprawiają, że zmniejszamy w daniu ilość tłuszczu oraz
nasyconych kwasów tłuszczowych. Warto również
wprowadzać od czasu do czasu roślinne zamienniki dla
tradycyjnych dań – dzięki temu zwiększamy udział białka
roślinnego w naszej diecie, błonnika pokarmowego i innych
korzystnych dla zdrowia składników, np. przeciwutleniaczy.
Dla zdrowia i wątroby warto eksperymentować w kuchni!
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JAK OGRANICZYĆ NASYCONE
KWASY TŁUSZCZOWE
W DIECIE 14, 15?

Według aktualnej wiedzy szczególnie istotne dla utrzymania odpowiedniego
stanu zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania naszej wątroby jest
zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych. Ich nadmierny
udział w diecie jest odpowiedzialny m.in. za wzrost poziomu cholesterolu
całkowitego i jego frakcji LDL (tzw. zły cholesterol) w surowicy krwi,
a przez to zwiększenie ryzyka rozwoju wielu chorób. Niektóre produkty
warto wyeliminować z naszej diety albo przynajmniej częściowo zastąpić
innymi. Sprawdźmy, jakich zmian powinniśmy dokonać, aby zmniejszyć ilość
nasyconych kwasów tłuszczowych w naszej diecie13!

ZAMIEŃ NA
OLEJE TROPIKALNE:
KOKOSOWY, PALMOWY

MASŁO, SMALEC
SŁODYCZE
PEŁNOTŁUSTE
PRODUKTY MLECZNE:

TŁUSTE MLEKO 3,2%, JOGURT
GRECKI, SER MOZZARELLA, SERY
PLEŚNIOWE I ŻÓŁTE

TŁUSTE
GATUNKI MIĘS

TŁUSTE WĘDLINY:

SALAMI, BOCZEK,
SALCESON, KIEŁBASY

13
14
15

Jarosz M., Rychlik E., Stoś K. i wsp. Normy żywieniowe dla populacji Polski i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020.
Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 2018. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Amerykańska Baza Wartości Odżywczych Produktów Żywnościowych, https://nutritiondata.self.com.

OLIWĘ Z OLIWEK,
OLEJ RZEPAKOWY
MARGARYNY MIĘKKIE
ORZECHY, NASIONA, PESTKI
CHUDE I PÓŁTŁUSTE
PRODUKTY MLECZNE:

MLEKO 1,5%, JOGURT GRECKI LIGHT,
SER MOZZARELLA LIGHT, SERY
TWAROGOWE CHUDE I PÓŁTŁUSTE

CHUDE GATUNKI MIĘS:

PIERŚ Z KURCZAKA LUB INDYKA,
POLĘDWICZKĘ WIEPRZOWĄ, SCHAB,
POLĘDWICĘ WOŁOWĄ I CIELĘCĄ

CHUDE WĘDLINY:

POLĘDWICĘ LUB SZYNKĘ
Z KURCZAKA, INDYKA,
PIECZONY SCHAB
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JAK OGRANICZYĆ CUKRY PROSTE W DIECIE?
Nadmierne spożycie cukrów prostych,
a w szczególności fruktozy, jest istotnym czynnikiem
rozwoju stłuszczenia wątroby i insulinooporności.
Z punktu widzenia stłuszczenia wątroby kluczowe
będzie unikanie w diecie cukrów dodanych. Warto
wiedzieć, gdzie się znajdują i jakich produktów
powinniśmy unikać16.

Słodki słowniczek
W prawie Unii Europejskiej na potrzeby etykietowania
żywności przyjęto pewne definicje dotyczące cukrów.
Cukry oznaczają wszelkie monosacharydy
i disacharydy (dwucukry) obecne w żywności,
z wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych.
Monosacharydy to przede wszystkim glukoza
i fruktoza. Naturalnie występują w warzywach
i owocach oraz w ich przetworach; znajdują się także
w słodzonych napojach bezalkoholowych
i alkoholowych, słodyczach.
Disacharydy (dwucukry) to przede wszystkim
sacharoza i laktoza. Sacharoza w mniejszych ilościach
występuje w żywności naturalnie (np. nektarynkach,
brzoskwiniach, burakach ćwikłowych), ale przede
wszystkim w żywności przetworzonej, jako cukier
dodany, w formie cukru rafinowanego. Laktoza
naturalnie występuje w mleku i przetworach mlecznych,
w niewielkich ilościach może być również dodawana
podczas procesu produkcji.
Cukier oznacza sacharozę powszechnie dodawaną
do żywności jako cukier buraczany bądź trzcinowy.
Cukry dodane to te, które pochodzą z dodanych
do produktu w procesie produkcji, np. cukru białego,
brązowego, trzcinowego, syropów glukozowo-fruktozowych, miodu, melasy cukrowej, krystalicznej
czy dekstrozy.

Czy wiesz, że…
produkty zbożowe, czyli ziarna, mąki, kasze, makarony,
pieczywo, suche nasiona roślin strączkowych czy
ziemniaki są źródłem węglowodanów złożonych,
których racjonalne spożycie jest korzystne dla naszego
zdrowia – to podstawowe źródło energii dla całego
organizmu.
ZAMIEŃ NA
PIECZYWO
PSZENNE

PŁATKI
KUKURYDZIANE

PIECZYWO ŻYTNIE
Z DODATKIEM
ZIAREN
PŁATKI NATURALNE
NP. OWSIANE, GRYCZANE,
ŻYTNIE

RYŻ BIAŁY

RYŻ BRĄZOWY

MAKARON
PSZENNY

MAKARON
PEŁNOZIARNISTY

DROBNE KASZE

KASZE
GRUBOZIARNISTE

MANNA, KUSKUS

MĄKĘ
O NISKIM TYPIE
450, 550

PĘCZAK, GRYCZANA

MĄKĘ
O WYŻSZYM TYPIE
1850, 2000

Ciekawostka
Typ mąki określany jest na podstawie zawartości
w niej substancji mineralnych. I tak np. mąka typ
450 będzie zawierała 0,45% składników mineralnych,
a mąka typ 2000 będzie zawierała aż 2% substancji
mineralnych. Im wyższy typ mąki, tym większa
również zawartość błonnika pokarmowego.
16

Hydes T., Alam U., & Cuthbertson D.J. (2021). The Impact of Macronutrient Intake on Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): Too Much Fat, Too Much Carbohydrate, or Just Too Many Calories? Frontiers in nutrition, 8, 42.
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PRAKTYCZNE PORADY PRZY
PRZYGOTOWYWANIU POSIŁKÓW 14, 15
	Przygotowuj posiłki z kurczaka bez skóry
lub zdejmuj skórę przed przyrządzaniem.
	Do kanapek wybieraj chude mięso indycze,
wołowe, szynkę lub wędliny o niskiej
zawartości tłuszczu zamiast bardziej tłustych,
np. salami, salcesonu, mortadeli.
	Do smarowania kanapek wypróbuj pesto
zamiast masła. Możesz skropić je również
oliwą z oliwek, olejem rzepakowym
z pierwszego tłoczenia lub lnianym.
	Do przygotowania potraw zamiast oleju
kokosowego używaj oliwy z oliwek extra
virgin lub z pierwszego tłoczenia albo oleju
rzepakowego.
	Unikaj podrobów.
	Przynajmniej jeden obiad w tygodniu przygotuj
bez użycia mięsa, z wykorzystaniem roślin
strączkowych – eksperymentuj z groszkiem,
ciecierzycą, bobem, soczewicą.
	Do przygotowania ciast, tam, gdzie to możliwe,
możesz użyć oleju roślinnego zamiast masła.

Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia
powinniśmy spożywać przynajmniej 400 g
warzyw i owoców dziennie17. Nie musimy
się obawiać spożycia cukrów występujących
naturalnie w warzywach i owocach. Nie ma
żadnych podstaw naukowych do eliminacji
lub znacznego ograniczenia owoców w diecie.
Unikać należy jednak cukrów dodanych –
zarówno samodzielnie (cukier z cukierniczki),
jak i w czasie produkcji żywności. W tym celu
warto wyrobić w sobie nawyk czytania etykiet
na opakowaniach produktów spożywczych16.

14
15
16
17

	Do zabielenia zup zamiast tłustej śmietany
możesz użyć tej o nieco mniejszej zawartości
tłuszczu, np. 9% lub 12% tłuszczu, a najlepiej
jogurtu naturalnego.
	Jeśli przygotowujesz sosy na bazie majonezu,
spróbuj przynajmniej częściowo zastąpić go
jogurtem naturalnym.
	Czytaj etykiety produktów spożywczych
i wybieraj produkty o mniejszej zawartości
nasyconych kwasów tłuszczowych.

Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 2018. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Amerykańska Baza Wartości Odżywczych Produktów Żywnościowych, https://nutritiondata.self.com.
Hydes T., Alam U., & Cuthbertson D.J. (2021). The Impact of Macronutrient Intake on Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): Too Much Fat, Too Much Carbohydrate, or Just Too Many Calories? Frontiers in nutrition, 8, 42.
Talerz zdrowego żywienia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020. Dostęp online: https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/talerz-zdrowego-zywienia/ [15.07.2021].
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Planując posiłki
Staraj się zaplanować swoje menu z wyprzedzeniem.
Planując słodsze posiłki w swoim menu (np. domowe ciasta czy koktajle),
opieraj się na produktach naturalnie słodkich – świeżych owocach
w kontrolowanych ilościach.
Jedz regularnie – zmniejszysz ryzyko podjadania słodkich przekąsek
pomiędzy posiłkami.

Na zakupach
Zrób listę produktów w oparciu o zaplanowane wcześniej posiłki.
Porównuj między sobą podobne produkty.
Wybieraj produkty o mniejszej zawartości cukrów.
Sprawdzaj skład produktów – pamiętaj,
że im cukier jest wyżej na liście składników, tym więcej go w produkcie.
Cukier niejedno ma imię – w składzie produktów może się ukrywać
pod różnymi nazwami. Unikaj syropów glukozowo-fruktozowych,
wysokofruktozowych, kukurydzianych, melasy.
Pamiętaj, że hasło „bez dodatku cukru” wcale nie musi oznaczać, że produkt
nie zawiera cukru. Zawsze sprawdź skład.
Nie kupuj słodyczy – spróbuj przygotować na kilka dni słodkości w domu.
Domowe batony, ciasto bananowe czy ciasteczka z masłem orzechowym
przygotujesz naprawdę bardzo szybko!

Podczas przygotowywania posiłków
Aby uzyskać słodki smak posiłków, możemy zamiast cukru czy miodu
używać słodszych owoców świeżych i suszonych – oczywiście
w kontrolowanej ilości.
Do koktajlu zamiast cukru dodaj banana oraz kilka namoczonych wcześniej
daktyli.
Smak słodki domowym wypiekom nadać mogą suszone owoce –
żurawina, rodzynki, daktyle, figi, które wcześniej zmiksuj i dodaj do ciasta.
W owsiance zamiast miodu idealnie sprawdzą się owoce suszone oraz
świeże, np. banan czy mango.
Smak słodki w potrawach idealnie podkreślą przyprawy, takie jak cynamon
czy kardamon.
Zamiast pić słodkie napoje, spróbuj zastąpić je wodą z dodatkiem ziół
(np. mięty, melisy, bazylii) oraz owoców (plasterki cytryny, pomarańczy, arbuza).
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ZAMIAST KUPOWAĆ,
ZRÓB SAMODZIELNIE!
Woda smakowa

woda
owoc
zioła

Gotowy jogurt owocowy

jogurt naturalny
owoc
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ZAMIAST KUPOWAĆ,
ZRÓB SAMODZIELNIE!
Gotowe musli

kakao
owoce suszone
orzechy

Gotowy krem czekoladowy

kakao
suszone owoce
orzechy
awokado
banan
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Fakty i mity o żywieniu
w stłuszczeniu wątroby

Wokół chorób wątroby i jej funkcjonowania narosło wiele mitów.
Postanowiliśmy rozprawić się z częścią z nich!

MIT 1

W stłuszczeniu wątroby
muszę stosować dietę
lekkostrawną.

MIT2

Muszę zrezygnować
ze słodyczy.

MIT3

Owoce to sam cukier.
Nie mogę ich jeść przy
stłuszczeniu wątroby.

Nic bardziej mylnego! Jeśli nie towarzyszą nam żadne
dolegliwości, w których dieta lekkostrawna może być pomocna,
np. zgaga, bóle brzucha, biegunki, nudności, to nasze menu
możemy komponować zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.
Większość przeprowadzonych do tej pory badań wskazuje
na pozytywną rolę diety śródziemnomorskiej w profilaktyce
NAFLD i redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia zapalenia
wątroby, a przecież jest to dieta zupełnie odmienna od diety
lekkostrawnej! Podstawę diety stanowią warzywa i owoce,
rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, pestki, oliwa z oliwek oraz
produkty zbożowe. Optymalna dieta w stłuszczeniu wątroby
powinna zawierać znaczne ilości jedno- i wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych, roślinnych polifenoli, witamin
o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym oraz
błonnika roślinnego. W badaniach już po 3, 6 lub 12 miesiącach
od wprowadzenia diety śródziemnomorskiej obserwowano
poprawę parametrów gospodarki lipidowej i węglowodanowej18.

Całkowita rezygnacja ze słodyczy nie jest konieczna. Nie są one
jednak elementem dobrze zbilansowanej diety i powinny być
spożywane jak najrzadziej. Warto pomyśleć jednak
o przygotowaniu prostych domowych smakołyków, unikając
zbędnego dodatku cukru i nasyconych kwasów tłuszczowych19.
Domowe ciasteczka, batony zbożowe z płatków owsianych
i banana, krem czekoladowy z awokado i kakao, ciasto
bananowe czy marchewkowe „słodzone” daktylami
to doskonałe zamienniki gotowych słodyczy.
A ich przygotowanie nie zajmuje wiele czasu!

Owoce zawierają pewne ilości cukru, ale nie powinniśmy
obawiać się go aż tak jak cukrów dodanych (np. cukier
z cukierniczki, cukier w składzie produktów przetworzonych).
Aktualnie nie ma wystarczających dowodów naukowych na
to, aby osobom ze stłuszczeniem wątroby rekomendować
ich eliminację lub istotne ograniczenie. Badania wskazują,
że odpowiednie spożycie owoców nie zwiększa też ryzyka
zachorowania na stłuszczenie wątroby. Warto zostawić
je w diecie, bo są doskonałym źródłem błonnika
pokarmowego, roślinnych polifenoli, wielu witamin
i składników mineralnych. Należy pamiętać, tak jak
w przypadku każdego produktu, że ważny jest umiar. Jeśli
mamy wątpliwości, ile dokładnie powinniśmy spożywać tych
produktów – warto skonsultować to z dietetykiem20.

18
19
20

Abenavoli L., Boccuto L., Federico A., Dallio M., Loguercio C., Di Renzo L., De Lorenzo A. Diet and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: The Mediterranean Way. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019; 16 (17): 3011.
Riazi K., Raman M., Taylor L., Swain M.G., Shaheen A.A. Dietary Patterns and Components in Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): What Key Messages Can Health Care Providers Offer? Nutrients. 2019; 11 (12): 2878.
Tajima R., Kimura T., Enomoto A., et al. No association between fruits or vegetables and non-alcoholic fatty liver disease in middle-aged men and women. Nutrition. 2019; 61: 119-124.
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MIT4

Stosując suplementy
diety, możemy wyleczyć
stłuszczenie wątroby.

Samo stosowanie suplementów diety bez zmian w stylu
życia i diecie jest niewystarczające i niezasadne. Musimy
mieć świadomość, że suplementy diety to środki spożywcze,
których celem jest uzupełnienie codziennej diety, nie leki
o udokumentowanych efektach zdrowotnych, działaniu
terapeutycznym.

MIT5

Detoks wątroby
za pomocą diety
jest możliwy.

Stosowanie diet oczyszczających czy detoksykujących
z założenia ma oczyścić organizm i wątrobę z toksyn. Detoks
przez dietę absolutnie nie jest konieczny, ponieważ nasz
organizm oczyszcza się cały czas i jeśli wszystkie narządy
(w tym wątroba) pracują odpowiednio, nie potrzebuje
dodatkowego wspomagania w postaci restrykcyjnych
diet eliminacyjnych czy specjalnych suplementów diety.
Oczyszczanie organizmu odbywa się między innymi
w wątrobie oraz poprzez mechanizmy, takie jak pocenie
się, oddawanie moczu czy usuwanie kału. Za pomocą tych
procesów dochodzi do pozbywania się niepotrzebnych oraz
niejednokrotnie potencjalnie szkodliwych substancji w naszym
organizmie. Pamiętajmy, że najlepszy detoks to zbilansowana
i racjonalna dieta oraz ogólnie higieniczny tryb życia –
odpowiednia ilość snu, redukcja stresu, eliminacja używek21.

21

Eslam M., Fan J.G., Mendez-Sanchez N. Non-alcoholic fatty liver disease in non-obese individuals: the impact of metabolic health. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 2020; 5 (8): 713-715.
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Przykładowy jadłospis
dla zdrowej wątroby

Śniadanie
Składniki:
Chleb żytni razowy – 120 g (4 kromki)
Ser twarogowy chudy – 120 g
Rzodkiewka – 60 g (3 sztuki)
Ogórek gruntowy – 1 sztuka
Olej lniany tłoczony na zimno – 10 g (1 łyżka)
Czarnuszka – szczypta

Pasta twarogowa z czarnuszką

Sposób przygotowania:
1. Ogórka i rzodkiewkę pokroić w kosteczkę.
2.	Twaróg przełożyć do miseczki, dodać olej
i warzywa oraz czarnuszkę.
3.	Całość dokładnie wymieszać i układać
na pieczywie.

Drugie śniadanie

Gryczanka z owocami leśnymi
i płatkami migdałów

Składniki:

Sposób przygotowania:

Mleko spożywcze (1,5% tł.) – 200 ml (niecała szklanka)
Czarne jagody lub jeżyny – 80 g (1 duża garść)
Płatki gryczane – 40 g (4 łyżki)
Migdały w płatkach – 20 g (2 łyżki)
Cynamon – szczypta

Obiad
Składniki:
Pomidory krojone w soku pomidorowym
lub passata pomidorowa – 150 g
Ogórek kiszony – 2 sztuki
Cukinia – 100 g (kawałek)
Ciecierzyca (ugotowana) – 80 g (4 łyżki)
Kasza orkiszowa – 50 g (5 łyżek płaskich)
Papryka żółta – ok. 40 g (kawałek)
Papryka czerwona – ok. 40 g (kawałek)
Cebula – ½ małej sztuki
Natka pietruszki – kilka listków

1.	Mleko z płatkami zagotować z cynamonem.
2.	Owoce umyć.
3.	Na gotowej owsiance położyć owoce.
4.	Całość posypać płatkami migdałów (można
wcześniej podprażyć je na suchej patelni).

Kolorowe leczo z cukinią i cieciorką podane
z kaszą orkiszową

Sposób przygotowania:
1.	Cebulę posiekać i zeszklić na łyżeczce oliwy
z przyprawami, dodać pokrojone w kostkę papryki
i pokrojoną na kawałki cukinię.
2.	Całość chwilę podsmażyć, mieszając, po czym
dodać ugotowaną wcześniej cieciorkę (można
użyć gotowej, kupnej już ugotowanej).
3.	Dodać pomidory i dusić do miękkości
ok. 20 minut.
4.	Przyprawić według uznania.
5.	Podawać z ugotowaną kaszą i ogórkiem.
6.	Całość posypać posiekaną natką pietruszki.

Oliwa z oliwek – 10 ml (łyżka)
Papryka mielona wędzona – szczypta
Tymianek – szczypta
Mielona słodka papryka – szczypta
Pieprz czarny mielony – szczypta
Sól biała – szczypta
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Podwieczorek
Składniki:
Jogurt naturalny (1,5% tł.) – 200 g
Maliny mrożone lub świeże – 2 garści

Zielony koktajl malinowy

Sposób przygotowania:
1. Maliny i jarmuż dokładnie umyć.
2. Wszystkie składniki zblendować na gładką masę.

Jarmuż – 1 garść
Siemię lniane (świeżo mielone) – 1 łyżeczka

Kolacja

Aromatyczny krem z marchwi
z czerwoną soczewicą

Składniki:

Sposób przygotowania:

Marchew – 200 g (2 sztuki)
Cebula – ½ sztuki
Soczewica czerwona, nasiona suche – 50 g (5 łyżek)
Chleb żytni razowy – 30 g (1 kromka)
Olej rzepakowy – 10 g (1 łyżka)
Kolendra świeża – kilka liści
Imbir świeży – mały kawałek (ok. 1 łyżeczka
świeżego startego)
Kurkuma – szczypta
Sól biała – szczypta
Papryka słodka (mielona, wędzona) – szczypta

1.	Cebulę pokroić w kosteczkę, delikatnie zeszklić
na oleju (w garnku).
2.	Marchew obrać i pokroić na grube plastry,
dodać do cebuli.
3.	Do garnka wsypać dokładnie wypłukaną
soczewicę.
4.	Zalać wodą i gotować pod przykryciem do
miękkości.
5.	Zupę przyprawić i zblendować na gładki krem.
6.	Przygotować grzanki z pieczywa na suchej
patelni.
7.	Podawać z posypaną kolendrą z grzankami.

Woda – około ½-1 szklanki
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PODSUMOWANIE
JADŁOSPISU
Energia 2003 kcal
Białko 99 g
Tłuszcz 61 g
Nasycone kwasy
tłuszczowe 10 g
Węglowodany 295 g
Cukry proste 60 g
Błonnik pokarmowy 46 g
Cholesterol 25 mg
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