TALERZ SENIORA
Jak komponować posiłki
dla osób starszych?
Praktyczne wskazówki
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PLANOWANIE POSIŁKÓW

1

Komponując posiłki dla osób starszych należy wziąć
pod uwagę ich aktualny stan zdrowia i często towarzyszące
seniorom dolegliwości takie jak: brak apetytu, suchość
jamy ustnej, trudności w połykaniu czy problemy
z posługiwaniem się sztućcami.

2

Posiłki powinny być jak najbardziej urozmaicone. Lepiej podawać
posiłki o mniejszej objętości w regularnych odstępach czasu.
Zadbaj o to, aby posiłki miały odpowiednia temperaturę
– nie były zbyt zimne, ani zbyt gorące.

3

Wykorzystuj różne techniki kulinarne. Powinno dominować
gotowanie na parze i w wodzie, a także duszenie
(bez wstępnego obsmażania) czy pieczenie z małą ilością tłuszczu
(np. w rękawie do pieczenia lub papierze pergaminowym).
Staraj się wyeliminować potrawy smażone i wędzone.

4

Ogranicz dosładzanie potraw i napojów. Unikaj także
nadmiernego dosalania posiłków (z wszystkich potraw nie więcej
niż 1 plaska łyżeczka soli). Sól można zastąpić przyprawami
suszonymi i świeżymi. Dodatek przypraw i ziół pozytywnie wpływa
na smakowitość dań, zwiększając apetyt.

5

Jeśli podejrzewasz niedobory witamin i składników mineralnych,
skontaktuj się z lekarzem lub dietetykiem. Tylko specjalista może
zalecić odpowiednią suplementację diety. Uważnie czytaj ulotki
leków przyjmowanych przez osoby starsze, niektóre z nich mogą
wchodzić w interakcje z żywnością. Leki zawsze powinny być
popijane wodą.

www.talerzseniora.pl

ZAPOBIEGAJ ODWODNIENIU ORGANIZMU
»» Zapotrzebowanie na wodę dla osób starszych wynosi średnio 2 litry/dobę
»» Osoby starsze często nie odczuwają pragnienia
»» Napoje podawaj nie tylko do posiłków, ale również pomiędzy nimi. Woda
powinna być również dostępna w porze nocnej.
»» Zadbaj o większe spożycie płynów w przypadku wysokich temperatur
»» Jeśli osoba starsza nie wypija wystarczającej ilości wody, podawaj więcej
zup, koktajli , galaretek czy warzyw i owoców, które również stanowią
dobre źródło wody
»» Aby urozmaicić smak napoju dodaj plasterki cytryny, listki mięty lub inne
dodatki, które wpłyną pozytywnie na smak napoju

Odwodnienie może prowadzić do zagęszczenia krwi, a tym
samym zwiększenia ryzyka zakrzepów, zatorów płucnych, udaru
i zawału, a także zaburzeń świadomości.
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ŻYWIENIE KLUCZOWE DLA ZACHOWANIA ZDROWIA
RYBY, najlepiej morskie (np. łosoś, makrela, śledź) podawaj co najmniej
2 razy w tygodniu. Bogate są w zdrowe tłuszcze omega 3,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu
i wzroku. Podawaj także drobne ryby, które można
spożyć ze szkieletem – stanowią dobre źródło
wapnia.
CHUDE MIĘSO (kurczak, indyk,
chuda wołowina) i JAJA są źródłem
pełnowartościowego białka.
Podawaj każdego dnia. Unikaj wędlin
przetworzonych z konserwantami.
Mięso najlepiej gotować, dusić lub
piec z niewielką ilością tłuszczu.
Dobrą alternatywą dla mięsa są
ROŚLINY STRĄCZKOWE (fasola,
soczewica, groch).
PRODUKTY MLECZNE stanowią źródło
białka i wapnia. Podawaj 3 porcje na
dzień, przy czym jedna porcja to 1 szklanka.
Osoby starsze najlepiej tolerują produkty
mleczne fermentowane (kefir, jogurt, zsiadłe
mleko) lub mleko bezlaktozowe.
WARZYWA I OWOCE to źródło witamin, minerałów i błonnika.
Najlepiej dodawaj do każdego posiłku. Surowe, duszone i gotowane,
w razie potrzeby można je podać w formie rozdrobnionej jako: surówki,
sałatki, musy, koktajle i zupy kremy.
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PRODUKTY ZBOŻOWE (pieczywo, kasze, makarony, ryż) są źródłem
węglowodanów złożonych, dostarczają energii. Dodawaj do każdego
posiłku, najlepiej pełnoziarniste. Płatki zbożowe, ryż i kasze można gotować
na mleku lub wodzie. Przez osoby starsze dobrze tolerowane są drobne
kasze takie jak: kasza manna, kukurydzianka, kuskus, jaglana,
jęczmienna perłowa.
GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM TŁUSZCZU w diecie seniora
powinny być OLEJE ROŚLINNE, takie jak np.
olej rzepakowy czy oliwa z oliwek. ORZECHY
I NASIONA mogą zastąpić słodycze, można
podawać je w formie rozdrobnionej, jak
dodatek do zup, koktajli, sałatek czy
platków. Ogranicz tłuszcze zwierzęce
takie jak smalec. Staraj się wyeliminować
z jadłospisu potrawy smażone, które są
ciężkostrawne.
Zadbaj o to, by senior wypijał
KAŻDEGO DNIA 2 LITRY
PŁYNÓW. Zawsze pierwszym
wyborem powinna być woda.
Ogranicz napoje słodzone.

Prawidłowo zbilansowana dieta jest niezbędna do pokrycia
potrzeb organizmu na składniki odżywcze, które są
niezbędne do budowy i naprawy komórek, do wytworzenia
energii, a także regulowania ważnych przemian
metabolicznych zachodzących w organizmie.
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Co ma wspólnego spożycie białka z uściskiem ręki?
Białko nie tylko buduje nasz organizm. Jest także składnikiem enzymów, które
biorą udział np. w trawieniu pokarmu. Komórki układu odpornościowego
również są białkami. Podobnie hemoglobina,
która odpowiada za transport tlenu. Prawidłowy
Niedobór
proces widzenia także nie byłby możliwy bez
białka w diecie,
specyficznych białek. Wchodzą także w skład
a także zbyt
hormonów. Bez tego składnika nie byłby możliwy
mała liczba
wzrost włosów, paznokci czy odbudowa naskórka
kalorii może
i gojenie ran. Jego niedobór, szczególnie w wieku
przyczynić
podeszłym negatywnie wpływa na zdrowie, może
się do
obniżać odporność, zwiększać ryzyko wielu chorób
nieodżywienia
i powodować tzw. zespół słabości. W diecie osób
i tzw. zespołu
starszych często brakuje białka. Przyczynia się do
słabości.
tego przede wszystkim znacznie mniejsze spożycie
żywności, a tym samym niska kaloryczność diety.
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Niezamierzona utrata masy ciała obserwowana u seniora czy obniżona
siła mięśniowa oceniana siłą uścisku dłoni, to tylko wybrane elementy
wykorzystywane do postawienia diagnozy zespołu słabości. Optymalna
podaż białka w diecie zapobiega utracie masy mięśniowej i zaniku mięśni,
czyli sarkopenii. Zmniejszenia masy mięśni związanego ze starzeniem się
nie można całkowicie zahamować, ale zjawisko to można spowolnić, właśnie
przez zapewnienie odpowiedniej podaży białka w diecie osoby starszej.

ILE BIAŁKA POWINNI SPOŻYWAĆ SENIORZY?
Aktualnie dla seniorów rekomenduje się spożycie białka na poziomie
1–1,2 g na kg mc, co oznacza, że 70-letnia seniorka o wadze 60 kg powinna
spożywać około 70 g białka na dzień. Głównym źródłem białka w diecie
są różne gatunki mięs, ryby, jaja, mleko i jego przetwory, a także rośliny
strączkowe. Warto podkreślić, że białko pochodzenia roślinnego nie zawiera
wszystkich niezbędnych aminokwasów, a także jest trudniej strawne,
dlatego też komponując dietę dla osoby starszej należy zwrócić uwagę
na źródła zwierzęce protein. Zawartość białka w typowych porcjach żywności
przedstawiono w tabeli 1.
Produkt

Zawartość białka

Plaster szynki

3,5 g

Jajko kurze

7g

Podudzie kurczaka

15 g

Szklanka mleka

7,5 g

Łyżka jogurtu

1g

Plaster sera żółtego

4g

1 łyżka twarogu

3,5 g

1 łyżka zielonej soczewicy

1,5 g

Tabela 1. Zawartość białka w wybranych produktach spożywczych.
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Sprawdzone sposoby na suchość w ustach
Znacznie zmniejszone wydzielanie śliny, które powoduje suchość w jamie
ustnej, nazywane jest kserostomią. Schorzenie to może być wynikiem np.
odwodnienia organizmu, przyjmowania niektórych leków czy skutkiem
różnych chorób, np. Parkinsona, cukrzycy typu 2, niedokrwistości, niedoboru
witaminy B1 i B6, a także chorób nerek wymagających hemodializy. Dane
epidemiologiczne pokazują także, że zaburzenie to może dotyczyć nawet
10% populacji, w tym aż co 4 osobę w wieku podeszłym.

Jakie objawy powinny niepokoić?
Suchość w jamie ustnej znacznie utrudnia przełykanie pokarmu. Może
powodować także zaburzenia smaku. Silniej odczuwalny jest smak gorzki.
W szczególnych przypadkach, seniorzy z tą dolegliwością mogą mieć
trudność w odczuwaniu wszystkich smaków, dlatego też osoby starsze często
preferują posiłki np. wyraźnie słone.
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Niedostateczne wydzielanie śliny, szczególnie w przypadku osób starszych
z ubytkami w uzębieniu, może nasilać trudności w mowie. Charakterystyczne
jest także pieczenie i swędzenie w gardle, a także stany zapalne w jamie
ustnej, takie jak np. afty czy kandydoza.

Kserostomia znacznie obniża jakość życia osób starszych.
Gdy domowe sposoby nie pomagają, należy skonsultować się
w tej sprawie z lekarzem. Znaczne zaburzenia w wydzielaniu
śliny mogą wymagać przyjmowania antybiotyków, leków
przeciwgrzybicznych czy preparatów tzw. sztucznej śliny.

Domowe sposoby na suchość w jamie ustnej
»» Częste popijanie wody małymi łykami. Niezalecane są napoje słodzone,
kawa i mocny napar z herbaty, a także alkohol, ponieważ mogą nasilać
dolegliwości.
»» Ssanie kostek lodu, żucie gum bez cukru lub ssanie pastylek miętowych
(bez cukru).
»» W trakcie jedzenia warto popijać kęsy małą ilością płynu, co ułatwi
połykanie.
»» Posiłki nie powinny być intensywnie przyprawione (słone, kwaśne,
pikantne), zbyt gorące lub zimne i suche, ponieważ będą podrażniały
błonę śluzową jamy ustnej.
»» W razie konieczności teksturę i konsystencje posiłku należy dostosować
do potrzeb seniora.
»» Osoby starsze zmagające się z kserostomią powinny także systematycznie
nawilżać powietrze w mieszkaniu.
»» Warto również na szafce nocnej postawić szklankę wody, aby w razie
potrzeby po przebudzeniu nawilżyć jamę ustną.
»» Suchości jamy ustnej nie należy lekceważyć
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Blokada w gardle
– jak radzić sobie z zaburzonym połykaniem?
Zaburzony proces połykania określany jest w medycynie terminem „dysfagia”.
Przyczyniają się do niego choroby takie jak udar, choroba Parkinsona,
Alzheimera, stwardnienie rozsiane czy uszkodzenia głowy. Należy podkreślić,
że dysfagia dotyka wielu seniorów, ponieważ wraz z wiekiem osłabia się siła
działania mięśni odpowiedzialnych za przeżuwanie i połykanie pokarmu.
Statystyki pokazują, że zaburzenia połykania mogą dotykać nawet połowy
populacji osób w wieku podeszłym.
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Jakie są objawy dysfagii?
Jednym z symptomów dysfagii jest kaszel podczas posiłku, a także
krztuszenie i dławienie jedzeniem podczas spożywania nie tylko pokarmów
stałych, ale i napojów. Resztki jedzenia w ustach, charczący niewyraźny
głos, a także długi czas spożywania posiłków, także mogą wskazywać na
zaburzenia połykania. Należy również podkreślić, że jednym z objawów
dysfagii jest utrata masy ciała i niedożywienie.

Zaburzenia połykania mogą negatywnie wpływać
na stan odżywienia osób starszych i znacznie pogarszać
jakość życia, dlatego też warto skonsultować się w tej sprawie
z lekarzem, dietetykiem lub logopedą.

Praktyczne wskazówki dla osoby starszej z dysfagią
»» Nie jedz i nie pij w pozycji leżącej. Posiłki zawsze spożywaj w pozycji
siedzącej, nie kładź się od razu po posiłku.
»» Skup się na posiłku, nie rozmawiaj z nikim podczas jedzenia.
»» Do ust wkładaj małe kęsy pokarmu, dokładnie przeżuwaj, nie spiesz się.
Pij małymi łykami.
»» Ogranicz spożywanie dań o mieszanej konsystencji, np. zup z kawałkami
warzyw czy grzankami. Unikaj łykowatych warzyw i owoców, produktów
twardych i suchych. Niezalecane są także owoce z dużą zawartością
wody (np. arbuz) oraz wiotkie warzywa (np. liście szpinaku, sałata), a także
produkty kleiste.
»» Jeśli istnieje taka konieczność, zagęszczaj płyny. Połknięcie napoju
o konsystencji płynnego miodu łatwiej kontrolować w ustach.
»» Dostosuj konsystencję posiłków do stanu zdrowia. Jedzenie można
rozgnieść widelcem, rozdrobnić je na gładką papkę lub zmiksować
do gęstej konsystencji (pasty).
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Stosowanie zasad
prawidłowego żywienia
nie jest trudne
Z lektury tego poradnika dowiesz się m.in. :
»» jak zaplanować jadłospis dla seniora
»» dlaczego w diecie seniora nie może brakować białka
»» jak zadbać o nawodnienie organizmu
»» jak zmniejszyć dolegliwości związane z suchością jamy ustnej
»» jakich produktów nie podawać osobie z dysfagią … i o wielu
innych praktycznych wskazówkach żywieniowych.
Więcej informacji na temat żywienia seniorów odnajdziesz na
stronie www.talerzseniora.pl.
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