
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dieta dla dzieci z nadwagą 
 
Dieta ubogoenergetyczna dla dzieci powinna dostarczać ok. 300 kcal mniej niż norma dla danego 

wieku. Dzieci do 7 roku życia nie powinny jej stosować. 

 
Zalecenia żywieniowe 

 

1. Posiłki należy spożywać regularnie, najlepiej 5 razy w ciągu dnia. Nie można podjadać pomiędzy 

posiłkami. Przerwy pomiędzy posiłkami nie powinny być krótsze niż 3 godziny 

2. I śniadanie powinno stanowić 25% całej dziennej porcji pożywienia, II śniadanie – 10%,  

obiad – 35%, podwieczorek – 10%, kolacja – 20% 

3. Ostatni posiłek powinno się jadać na cztery godziny przed snem. Potem można wypić wodę  

lub herbatę z cytryną. W przypadku uczucia głodu, można wypić niesłodzony sok  

np. ze świeżego grejpfruta 

4. Nie należy popijać w czasie posiłku, gdyż jedzenie „na sucho” daje uczucie sytości  

5. Należy ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych znajdujących się w smalcu, boczku, jajach, 

tłustym mięsie i drobiu. Zalecane są natomiast oleje roślinne i wysokiej jakości margaryny miękkie 

6. Zalecane jest całkowite wyłączenie z diety produktów zawierających cukry łatwo przyswajalne  

tj.: cukier, miód, dżem, słodycze, ciastka, słodkie napoje. W ramach deseru można zjeść np.: kisiel 

bez cukru z owocami, budyń bez cukru na chudym mleku, sałatkę owocową, jabłko pieczone  

z ryżem 

7. Głównym składnikiem energetycznym diety powinny być węglowodany złożone, których cennym 

źródłem jest pieczywo razowe, chrupkie, otręby, kasze oraz inne produkty zbożowe z grubego 

przemiału. Produkty te zawierają mniej kalorii od pieczywa jasnego oraz błonnik pokarmowy,  

który zwiększa objętość pożywienia i daje uczucie sytości  

8. W trzech głównych posiłkach powinno znajdować się białko zawarte w chudym mleku  

i przetworach, chudym mięsie, rybach i drobiu. Należy ograniczyć spożycie jaj do 1-2 tygodniowo  

9. Dieta powinna być bogata w warzywa i owoce, szczególnie te mniej kaloryczne tj. pomidory, 

ogórki, sałata, szpinak, rzodkiewka, kapusta kiszona, cykoria, szparagi, brokuły, kalafior, 

kabaczek, papryka, jabłka, arbuzy, grejpfruty, ananasy, mandarynki. Nie powinno zabraknąć także 

marchewki, dyni, fasolki szparagowej oraz zielonego groszku 

10. Zaleca się wypicie około 1,5 litra płynów dziennie. Najlepiej, jeśli będą to: woda, herbatki owocowe 

i ziołowe bez cukru, świeże soki warzywne  

11. Należy ograniczyć sól kuchenną, co w praktyce oznacza rezygnację z żywności typu fast food, 

zup i sosów w proszku, żywności konserwowej  

12. Każda dieta redukcyjna powinna być wsparta regularną aktywnością fizyczną, co w praktyce 

oznacza uprawianie sportu codziennie przez minimum 30 minut  

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Produkty 

 i potrawy 
Zalecane Niewskazane 

Pieczywo Pieczywo z pełnego ziarna, bułki, chleb – 
graham  

Chleb razowy na miodzie, pieczywo 
z dodatkiem cukru, pieczywo  
półcukiernicze (np. chałka)  
 i cukiernicze, białe pieczywo 

Mleko Odtłuszczone - świeże, zsiadłe, kefir, 
jogurt, maślanka  

Mleko tłuste i napoje z tłustego 
mleka, śmietana, śmietanka  

Sery Chudy twaróg i biały ser, w ograniczonych 
ilościach ser żółty o zmniejszonej ilości 
tłuszczu np. Edamski 

Białe i żółte sery tłuste, 
dojrzewające, topione  

Mięso, drób, 

ryby, wędliny 

Chude gatunki mięsa:  cielęcina, 
wieprzowina – schab, indyk, kurczaki bez 
skóry, królik, ryby chude: dorsz, karmazyn, 
sandacz, szczupak, lin, leszcz, karaś, 
chuda szynka wołowa i wieprzowa, 
polędwica, szynka i polędwica z indyka, 
pulpety, potrawy gotowane, pieczone w 
folii, duszone i pieczone bez tłuszczu  

Wszelkie tłuste mięsa o dużej 
zawartości cholesterolu, 
wieprzowina, baranina oraz mózg, 
wątroba, nerki i inne podroby, gęś, 
kaczka oraz bogate w cholesterol 
skóry i podroby, tłuste ryby: śledź, 
węgorz, łosoś, halibut, sardynki itp., 
pasztety, potrawy smażone i 
duszone na tłuszczu zwierzęcym  

Tłuszcze Oleje roślinne: rzepakowy, słonecznikowy, 
sojowy, oliwa z oliwek 

Smalec, słonina, łój, boczek, 
margaryny twarde, olej palmowy  

Ziemniaki Gotowane „z wody”, puree oraz ziemniaki 
gotowane i pieczone w łupinkach  

Smażone, odsmażane, frytki, placki 
ziemniaczane, chipsy  

Warzywa 

 i owoce 

Wszystkie – świeże i mrożone, suszone, 
gotowane duszone, surówki, sałatki, w 
ograniczonych ilościach owoce 
wysokokaloryczne tj.: banany, winogrona, 
śliwki, maliny 

W ograniczonych ilościach orzechy 
laskowe, włoskie, migdały, warzywa 
konserwowane, orzechy solone, 
orzechy kokosowe  

Przyprawy 

i dodatki 

Korzenne, liść laurowy, ziele angielskie, 
wanilia, cynamon, sok z cytryny, koperek, 
zielona pietruszka 

Ostre przyprawy 

Napoje Odtłuszczone napoje mleczne, kefir, jogurt, 
herbata, kawa, napary ziołowe, soki 
owocowe i warzywne niesłodzone  

Alkohol, czekolada, kakao, napoje 
słodkie np. oranżada  

Słodycze Galaretki, kisiele, budynie na chudym 
mleku, kompoty, sałatki owocowe, suflety, 
musy owocowe, biszkopty na białkach  

Cukier, miód, dżemy, torty, serniki, 
czekolady, batony, cukierki i ciasta 
w czekoladzie, kremy, tłuste ciasta 

Inne Kasze grube, ryż brązowy, makaron 
pełnoziarnisty, grzanki suszone  

Groszek ptysiowy, grzanki smażone 
na tłuszczu, kluski, ocet, majonez 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykład diety ubogoenergetycznej ok. 1300 kcal.  

 

Rodzaj posiłku Nazwa produktu Ilość (g) 
Wartość 

energetyczna (kcal) 

I Śniadanie 

Kasza manna na mleku 220 160 

        ( Mleko chude) (200) (90) 

        ( Kasza manna) (20) (70) 

Owoc sezonowy (truskawki, jagody, poziomki, itp.) 50 30 

Sok grejpfrutowy 200 80 

Razem:  270 

II Śniadanie 

Bułka grahamka 50 125 

Masło 2,5 15 

Polędwica sopocka 20 33 

Pomidor 50 7 

Sałata 10 1 

Woda 150 0 

Razem:  181 

Obiad 

Zupa pomidorowa (czysta) – koncentrat 
pomidorowy, marchewka, por, seler korzeń, 
pietruszka korzeń, pietruszka natka 

200 20 

Makaron 50 47 

Ryba z rękawa (np. dorsz) 100 80 

Ziemniaki z koperkiem 150 90 

Kapusta kiszona 100 12 

Świeża marchewka starta 30 8 

Oliwa z oliwek 10 90 

Herbata bez cukru 200 2 

Razem:  349 

Podwieczorek 

Jabłko pieczone 150 140 

Płatki owsiane i cynamon (jako dodatek) 10 36 

Kompot 150 75 

Razem:  251 

Kolacja 

Grzanki ziołowe 120 287 

        ( Chleb żytni) (100) (243) 

         (Ser mozarella) (20) (44) 

Razem:  287 
RAZEM                 1338 kcl 


