TALERZ SENIORA
Jak prawidłowym żywieniem poprawić
zdrowie osób starszych?
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GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA
ŻYWNOŚCI
Jakich produktów nie powinno zabraknąć
w diecie seniora?

Dieta seniora musi być urozmaicona. Jeśli zawiera w nadmiarze produkty bogate w tłuszcz i cukier, może być uboga w białko, wapń, żelazo czy witaminy
z grupy B. Dlatego w codziennym menu osoby starszej powinny znaleźć się
produkty o skoncentrowanej zawartości składników odżywczych.

Gęstość odżywcza to parametr oceniający wartość
odżywczą żywności. Obrazuje zawartość składników
pokarmowych w odniesieniu do jej wartości energetycznej
(najczęściej w przeliczeniu na 100 kcal z produktu).
Im żywność zawiera więcej składników odżywczych w danej
ilości kalorii, tym jego gęstość odżywcza jest większa.

Warzywa i owoce to skoncentrowane źródła witamin, składników mineralnych,
różnych związków prozdrowotnych oraz błonnika. Z tego względu warzywa
powinny znajdować się w każdym posiłku seniora.
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Proste sposoby na zwiększenie udziału białka
w diecie seniora

W diecie seniorów często obserwuje się zbyt niski udział białka. Zgodnie z zaleceniami, kobiety w wieku powyżej 65 r.ż. w zależności od masy ciała, powinny
spożywać 41–72 g białka/dobę, a mężczyźni 45–81 g białka/dobę.

Zagrożenia wynikające z niedoboru białka

Niedostateczna ilość białka w diecie seniora może wiązać się z niedożywieniem białkowym, niską masą mięśniową, co może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka upadków i złamań. Dodatkowo może skutkować apatią i brakiem
apetytu, spadkiem odporności i większą podatnością na infekcje, trudniejszym
gojeniem się ran, a nawet odleżynami (szczególnie w przypadku osób starszych leżących). Niedobór białka może także negatywnie wpływać na pamięć
i koncentrację. Z tego też względu optymalna ilość białka o wysokiej jakości
w diecie seniora jest tak ważna.

Jakie białko wybrać?

W diecie seniora, powinno znaleźć się zarówno białko zwierzęce, jak i białko
roślinne. Dobre źródła białka zwierzęcego to jaja, mleko i produkty mleczne,
mięso (w tym z drobiu i ryb). Białko pochodzenia roślinnego charakteryzuje
się niższą wartością odżywczą, jednak również wykazuje właściwości prozdrowotne. Białka pochodzące z roślin strączkowych, np. soi, soczewicy czy grochu
pozytywnie wpływają na układ krążenia.
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Produkty bogate w białko
Produkt

Średnia zawartość białka

1 jajo kurze

12 g

100 g fileta z kurczaka

28 g

1 kubek jogurtu naturalnego (150 g)

6g

1 kubek jogurtu o wysokiej zawartości białka

19 g

1 szklanka mleka 2% tłuszczu

7,5 g

Źródło: etykiety produktów; Kunachowicz i wsp. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, 2017;
https://fdc.nal.usda.gov

Jak zwiększyć białko w diecie seniora?

»» Płatki owsiane przygotuj na mleku lub jogurcie, a nie na wodzie.
»» Produkty pełnoziarniste (np. chleb razowy) zawierają więcej białka niż te
z białej mąki (np. kajzerki).
»» Wybieraj serki twarogowe, jogurty i inne przetwory mleczne z wysoką
zawartością białka.
»» Do deserów dodawaj jogurt lub serek homogenizowany zamiast śmietany.
»» Do zup dodawaj nasiona roślin strączkowych, np. cieciorkę.
»» Sosy zagęszczaj zmiksowaną soczewicą zamiast zasmażką.
»» Zupy podawaj z „wkładką” mięsną.

Produkty zbożowe i ziemniaki źródłem nie tylko
węglowodanów

Głównym źródłem energii w diecie seniora powinny być produkty zbożowe, takie
jak pieczywo, kasze, płatki i makarony. Dobrym źródłem węglowodanów są także ziemniaki. Produkty zbożowe, oprócz węglowodanów, dostarczą m.in. witamin
z grupy B, żelaza, magnezu, cynku i potasu. Lepszy wybór to produkty zbożowe
z całego ziarna. Zboża oczyszczone mają zdecydowanie niższą wartość odżywczą.
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WITAMINY
W DIECIE SENIORA
Witaminy nie stanowią źródła energii dla organizmu,
jednak są niezbędnym składnikiem diety.

Jadłospis osób w wieku podeszłym często jest mało urozmaicony, co znacznie
zwiększa ryzyko niedoborów związków niezbędnych do zachowania zdrowia.
Najczęstsze niedobory dotyczą witamin: D, B12, kwasu foliowego oraz witamin
antyoksydacyjnych A, C i E.

Suplementacja witaminy D jest niezbędna

Witamina D pełni szereg ważnych funkcji w organizmie. Odpowiada nie tylko
za zdrowe kości. Badania pokazują, że jej niedobór u seniorów może znacznie
zwiększać ryzyko chorób układu krążenia i tarczycy, a nawet chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.
Witamina D jest produkowana w skórze pod wpływem promieni słonecznych.
Osoby starsze rzadko wychodzą na słońce,
dlatego też suplementacja witaminą D
jest niezbędna. Jej spożycie
wraz z żywnością jest
niewystarczające.
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Kwas foliowy w diecie seniora

Dieta uboga w kwas foliowy może skutkować wystąpieniem wielu schorzeń.
Niskie stężenie kwasu foliowego może zaburzać funkcje poznawcze, a także
przyczyniać się do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, m.in. zakrzepicy czy udaru mózgu. Kwas foliowy chroni także przed chorobą nowotworową (m.in. jelita grubego i piersi).

szpinak
kiełki

rośliny
strączkowe

brukselka

Źródła
folianów

kapusta
włoska
Źródło:
Kunachowicz i wsp.
Tabele składu i wartości
odżywczej żywności. PZWL, 2017;
https://fdc.nal.usda.gov

brokuł

jarmuż
szparagi

Foliany są wrażliwe na działanie wysokiej temperatury, dlatego produkty bogate w te związki należy gotować jak najkrócej, a jeśli to możliwe, warto spożywać je na surowo.
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Uwaga na niedobory witaminy B12 u seniorów

»» Niedoborom witaminy B12 sprzyja m.in. wielolekowość charakterystyczna
dla wieku podeszłego, a także choroby żołądka, szczególnie zapalenie
błony śluzowej żołądka.
»» Niskie stężenie tej witaminy w organizmie może powodować
anemię, choroby układu krążenia, a także zaburzenia neurologiczne,
m.in. demencję.
»» Bogatym źródłem witaminy B12 jest wątróbka, mięso, żółtko, sery żółte,
a także ryby. W witaminę B12 wzbogacane są także produkty zbożowe,
m.in. płatki czy kaszki.

Witaminy A, C, E pomagają zwalczać wolne rodniki

Witaminy A, C i E tworzą silny układ antyoksydantów, który chroni organizm
przed niekorzystnymi procesami utleniania. Stanowią tarczę ochronną przed
wolnymi rodnikami, które uszkadzają komórki organizmu.

Witamina C

wspomaga odporność i bierze udział
w syntezie kolagenu

Witamina E

chroni naczynia przed miażdżycą
oraz zmniejsza ryzyko zachorowania
na nowotwory, takie jak rak wątroby,
trzustki, prostaty czy piersi

Im talerz osoby starszej będzie bardziej kolorowy, tym bogatszy będzie
w witaminy.
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JAKICH SKŁADNIKÓW
MINERALNYCH NAJCZĘŚCIEJ
BRAKUJE W DIECIE?
Wapń, żelazo, potas, cynk i magnez to składniki odżywcze, których często brakuje w diecie seniora.

Ochrona przed złamaniami

Instytut Żywności i Żywienia zaleca, aby seniorzy każdego dnia spożywali produkty
mleczne w ilości 3 szklanek/dobę (najlepiej fermentowane, takie jak jogurt czy
kefir, które częściowo można zastąpić serem).

Odpowiednie spożycie wapnia może zapobiegać
osteoporozie i złamaniom kości, a także nadciśnieniu
tętniczemu. Badania dowodzą również, że wapń pozytywnie
wpływa na utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Fermentowane produkty mleczne są źródłem bakterii kwasu mlekowego, które poprawiają funkcjonowanie układu pokarmowego. Jeśli osoba starsza nie
toleruje laktozy, powinna wybrać produkty bezlaktozowe.
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Niedobór żelaza może powodować anemię

Uczucie zmęczenia, duszności czy kołatanie serca mogą być objawem anemii,
która często występuje u seniorów.

Żelazo jest kluczowym składnikiem hemoglobiny,
rozprowadzającej tlen po całym organizmie.

Dobrym źródłem żelaza w diecie jest mięso, wątróbka, żółtka jaj. Produkty
roślinne, takie jak natka pietruszki, szpinak, kasza jaglana, czy nasiona roślin
strączkowych również zawierają żelazo, jednak jest ono trudniej przyswajalne.
Warto podkreślić, że witamina C zawarta w warzywach i owocach, np. w owocach cytrusowych, truskawkach czy papryce, zwiększa przyswajalność żelaza.
Dlatego na talerzu seniora, obok mięsa powinien znajdować się dodatek warzywny lub owocowy.
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Co powoduje brak magnezu?

Magnez aktywuje ponad 300 enzymów. Jest niezbędny do funkcjonowania
układu nerwowego i mięśni. Jego niedobory mogą powodować dysfunkcje
neurologiczne, zaburzenia pracy mięśni oraz zwiększać ryzyko insulinooporności oraz osteoporozy.

Potas reguluje ciśnienie krwi

Potas reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu oraz ciśnienie tętnicze krwi. Jego niedobory mogą skutkować wzrostem ciśnienia tętniczego, ryzykiem udaru mózgu, chorobą niedokrwienną serca i zawałem.
Magnez

Potas

pełnoziarniste produkty zbożowe

kakao

orzechy

jarmuż

kasza jaglana

boćwina

rośliny strączkowe

ziemniaki

ryby

awokado

banany

fasola

sery żółte

soja

ziemniaki

koncentrat pomidorowy

ryż brązowy

otręby pszenne

otręby pszenne

zarodki pszenne

kakao

morele suszone

kasza gryczana

orzechy i pestki

Źródło: Kunachowicz i wsp. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, 2017;
https://fdc.nal.usda.gov
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ŻYWIENIE
W SZCZEGÓLNYCH STANACH
ZDROWIA SENIORA
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RYZYKO
NIEDOŻYWIENIA
Zwróć uwagę na zmiany masy ciała

Szczególny niepokój powinno budzić zmniejszenie masy ciała u seniora, które
było niezamierzone i wyniosło więcej niż 5% w ciągu miesiąca lub 10% w ciągu
pół roku. Niski wskaźnik masy ciała BMI (poniżej 21 kg/m2), także może budzić
obawy o prawidłowy stan odżywienia osoby starszej.

Czego najczęściej brakuje w diecie seniora?

U osób w wieku podeszłym obserwuje się przede wszystkim niedobory kalorii
oraz białka w diecie. Dodatkowo zmiany zachodzące w starzejącym się organizmie przyczyniają się do niedoborów wielu witamin i składników mineralnych.
Składniki te nie są już tak dobrze wchłaniane i wykorzystywane przez organizm,
a często również brakuje ich w diecie seniora.

Konsekwencje niedożywienia
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Osłabienie siły mięśniowej i szybkie uczucie zmęczenia.
Zaburzenie koordynacji ruchowej i równowagi.
Nieprawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.
Zaburzenie pracy układu krążenia i oddechowego.
Większe ryzyko odwodnienia.
Większa podatność na zakażenia i odleżyny, utrudnione gojenie ran.
Apatia i depresja, zaburzenia świadomości.
Mniejsza odporność.
Większe ryzyko upadków i złamań.
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Co sprzyja niedożywieniu osób starszych?

Nieprawidłowy stan odżywienia seniorów jest problemem powszechnym.
Niestety często bagatelizowanym. Wczesna reakcja rodziny i opiekunów osób
starszych umożliwia podjęcie odpowiednich działań, które mogą wpłynąć na
lepszą jakość życia osób w wieku podeszłym.

Efekty niedoborów składników odżywczych

wypadanie włosów, łamliwe paznokcie,
zaburzenia pracy wątroby, utrata mięśni,
obrzęki

Niedobór
witaminy A

utrata jędrności skóry, przebarwienia skórne,
kurza ślepota, zaburzenie odczuwania smaku

Niedobor
witaminy D

bóle stawów, utrata mięśni, osteoporoza,
zaburzenia odporności

Niedobór
cynku

nadmierne rogowacenie naskórka,
zapalenie skóry, wypadanie włosów, kurza
ślepota, zaburzenia smaku i węchu

Niedobór witamin z grupy B

krwawienie z dziąseł, zapalenie języka,
niedokrwistość, tkliwość mięśni, demencja,
zaburzenia koordynacji ruchowej,
drętwienie i mrowienie rąk i nóg

N I E D O B O R Y

POGORSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA SENIORÓW

Niedobór
białka

W

D I E C I E

Niedożywienie charakteryzuje się jako stan niedoboru, nadmiaru lub zaburzenie
równowagi składników odżywczych diety, przede wszystkim białka i energii, które wpływają na stan zdrowia. Niedobory mogą u seniora dawać wiele objawów.

Rys. 1. Efekty niedoborów wybranych składników odżywczych
Źródło: Ahmed T, Haboubi N. Assessment and management of nutrition in older people and its importance to health.
Clin Interv Aging. 2010;5:207–216; Selhub J i wsp. B vitamins, homocysteine, and neurocognitive function in the elderly,
The American Journal of Clinical Nutrition, 71, 2, 2000, 614–620
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ŻYWIENIE CHORYCH
LEŻĄCYCH

1
2
3

Regularne posiłki

Chory leżący powinien spożywać posiłki o regularnych porach dnia,
najlepiej 5 posiłków na dobę. Planując godziny posiłków, należy pamiętać o możliwych interakcjach leków z żywnością, dlatego ich czas
należy dostosować do podawania leków. Nie wszystkie farmaceutyki
mogą być przyjmowane wraz z żywnością.

Zwróć uwagę na konsystencję

Teksturę i konsystencję posiłków należy dostosować do możliwości
chorego. Najlepiej sprawdzają się posiłki raczej miękkie, ugotowane.
Warzywa i owoce można drobno pokroić, poszatkować lub zetrzeć na
tarce. Z mięsa lub ryby można przygotować klopsy, pulpety lub sos.
Twarogi i jajka można podać w postaci pasty. Pokarmy można blendować lub przetrzeć przez sito.
W przypadku seniora, który ma szczególne problemy z gryzieniem i rozdrobnieniem pokarmu dobrze sprawdzą się budynie mięsne, a także
zupy kremy, kaszki, koktajle, serki homogenizowane oraz mleczne napoje fermentowane, takie jak jogurt czy kefir.

Postaw na produkty gotowane

Dieta chorego leżącego powinna być lekkostrawna. Należy wykluczyć
z niej produkty smażone oraz pikantne, słone potrawy. Zalecane jest
gotowanie w wodzie lub na parze, a także duszenie bez obsmażania.
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4
5

Pamiętaj o nawodnieniu

Osoby starsze bardzo często nie odczuwają pragnienia, choć ich zapotrzebowanie na wodę jest takie samo jak u osób dorosłych i wynosi około 2 l. Niedostateczna ilość płynów może nasilać zaparcia, które
bardzo często występują u pacjentów leżących. Zaleca się podawanie
wody, słabych herbat, kompotów i zup.

Nie karm seniora w pozycji leżącej

Chorego leżącego zawsze należy ułożyć w pozycji siedzącej do karmienia, dzięki czemu przeciwdziałamy zakrztuszeniu. Jeśli pacjent jest
w stanie samodzielnie zjeść posiłek, należy mu to umożliwić.
Opiekun osoby starszej wymagającej karmienia, powinien wykazywać
się cierpliwością i zrozumieniem. Powinien także bacznie obserwować
zachowanie seniora podczas spożywania posiłku, aby uniknąć problemu z gryzieniem czy przełykaniem pokarmu.
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CO POWINIEN JEŚĆ SENIOR
PO ZAWALE?
Tuż po zawale serca dieta ustalana jest indywidualnie, w zależności od stanu
zdrowia pacjenta. Zazwyczaj w pierwszych dniach posiłki są niskoenergetyczne i niskotłuszczowe, podawane o regularnych porach. Wraz z poprawą stanu
zdrowia, żywienie opiera się na zasadach racjonalnej diety.

Regularne i lekkostrawne posiłki

Senior po zawale serca powinien spożywać posiłki o regularnych porach. Najlepiej, aby pierwszy posiłek został spożyty w ciągu godziny po przebudzeniu,
natomiast ostatni 1 godzinę przed snem. Posiłki nie powinny być zbyt obfite.
Lepiej zjeść 5 posiłków mniejszych, niż 3 duże.

Ważne są techniki kulinarne stosowane
do przygotowywania posiłków.

Zaleca się gotowanie na parze i w wodzie, a także duszenie bez wstępnego
obsmażania oraz pieczenie w folii aluminiowej, pergaminie lub specjalnych
rękawach. Dzięki temu wykluczamy z diety potrawy smażone, ciężkostrawne
z dużą ilością tłuszczu. Nie rekomenduje się także potraw smażonych w panierkach, wędzonych i bardzo pikantnych.
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Dieta bogata w warzywa i owoce oraz produkty
z całego ziarna

Dieta seniora po zawale powinna być bogata w warzywa i owoce. Stanowią
one źródło antyoksydantów, witamin i składników mineralnych. Polifenole
w nich obecne mają działanie przeciwzapalne, dzięki czemu chronią naczynia
krwionośne przed wolnymi rodnikami.

Jeśli osoba starsza nie toleruje produktów
z całego ziarna, takich jak np. chleb żytni razowy,
do diety można włączyć chleb czy bułki typu graham
– są delikatniejsze, ale również bogate w błonnik.
Warto do zup dodawać różnego rodzaju grube kasze.

Olej zamiast smalcu

Zaleca się ograniczenie w diecie tłuszczów zwierzęcych takich jak masło, smalec
czy słonina. Unikać należy tłustych mięs i wędlin (m.in. boczku, baleronu, salcesonu, mortadeli), a także podrobów. Nie zaleca się również serów pleśniowych
i topionych oraz śmietany. Głównym źródłem tłuszczu w diecie powinny być oleje roślinne, takie jak olej rzepakowy lub oliwa z oliwek. Należy wybierać chude
mleko i jego przetwory, np. chudy twaróg, jogurt naturalny, kefir.

Ryby minimum 2 razy w tygodniu

Tłuste ryby morskie, takie jak łosoś, makrela czy śledź stanowią dobre źródło
tłuszczów omega 3, niezbędnych dla zdrowego serca. Ważne jednak, aby wybierać ryby świeże, zamiast solonych i wędzonych.
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SENIOR PO UDARZE
– WSKAZÓWKI ŻYWIENIOWE
Każdego roku udar mózgu dotyka ponad 60 tysięcy pacjentów, głównie
w wieku podeszłym. Żywienie w tym okresie jest niezmiernie ważne, ponieważ nawet 60% pacjentów po przebytym udarze mózgu jest niedożywionych.

Co jest przyczyną niedożywienia po udarze?

Nieprawidłowy stan odżywienia osób starszych po udarze spowodowany jest wieloma czynnikami, które zazwyczaj występują równocześnie.
Zaliczamy do nich m.in. niedowłady, drżenie rąk, zaburzenia odczuwania
smaku i zapachu, a także nieprawidłowo zbilansowaną dietę (niedobór
kalorii oraz białka).

Co drugi chory po udarze zmaga się z dysfagią

Niezwykle istotnym problemem wpływającym na stan odżywienia pacjentów
po udarze jest dysfagia, czyli trudności z przełykaniem. Krztuszenie się podczas posiłku, kaszel, ślinienie się oraz częste odchrząkiwanie to charakterystyczne symptomy towarzyszące dysfagii.

Zapobieganie niedoborom składników odżywczych

Często po udarze pacjenci wymagają diety o wysokiej wartości energetycznej, która będzie zapobiegała niedoborom żywieniowym. W pierwszym
okresie po udarze dieta powinna być bogata w białko. Zbyt mało kalorii oraz
białka może zmniejszyć szanse seniora na odzyskanie sprawności w okresie
rekonwalescencji.
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Na początku pobytu w szpitalu dieta zostanie indywidualnie zaplanowana dla
pacjenta. Część pacjentów będzie wymagała żywienia specjalistycznego, inną
drogą niż doustna. Mogą zostać również wprowadzone specjalistyczne preparaty o skoncentrowanej zawartości składników odżywczych.
Wraz z poprawą stanu zdrowia, sposób żywienia pacjenta będzie cały czas modyfikowany, w zależności od jego sprawności i możliwości spożywania posiłków.

Najkorzystniejsze dla seniora po udarze jest spożywanie
posiłków drogą doustną.

Zazwyczaj w pierwszych dniach po udarze podaje się posiłki płynne, następnie
półpłynne i w postaci papek, aż pacjent będzie w stanie spożywać posiłki o stałej konsystencji. Wielu seniorów wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków.

Posiłki małe w regularnych odstępach czasu,
lekkostrawne

Osoba po udarze powinna spożywać mniejsze posiłki ale częściej, co ok.
3 godz. Dania powinny być bogate w białko, którego źródłem może być chude mięso i ryby, jaja oraz produkty mleczne (Rys. 2). W zależności od tolerancji
chorego można podać gotowane lub surowe drobno poszatkowane warzywa
i owoce. Należy unikać potraw ciężkostrawnych, tłustych i smażonych, a także
wzdymających.
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kasze i makarony pełnoziarniste
Rys. 2. Składniki diety po udarze.
Źródło: www.stroke.org/en;
www.strokefoundation.org.au;
Corrigan i wsp. Nutrition
in Clinical Practice / Vol. 26, No. 3,
June 2011
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Ryżowy pudding z jabłkiem

Składniki na 1 porcję:
»» 50 g ryżu białego
»» 200 ml mleka
(ewentualnie
bez laktozy)
»» 50 g Nestlé SINLAC
»» 150 ml wody
»» 1 jabłko
»» 1/3 łyżeczki
cynamonu
»» Naturalny aromat
waniliowy lub
laska wanilii

Wykonanie:
Mleko przelać do rondelka z grubym dnem, dodać ziarenka z laski wanilii (aromat dodać pod
koniec przygotowania potrawy), zagotować. Do
zagotowanego mleka przełożyć ryż, gotować na
małej mocy palnika, od czasu do czasu mieszając.
Nestlé SINLAC przygotować według instrukcji na
opakowaniu. Gotowy przełożyć do ugotowanego
ryżu, wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce (ryż
jeszcze napęcznieje). Jabłko pokroić w kostkę, dodać część cynamonu i delikatnie poddusić (można
podlać odrobiną wody). Jabłka wymieszać z masą
ryżową, przełożyć do miseczki, posypać cynamonem i ewentualnie udekorować jabłkiem. Danie
można podawać na ciepło lub na zimno.

www.talerzseniora.pl

Budyń z marchewki

Składniki na 1 porcję:
»» 1 duża marchew
»» 100 ml mleka (może
być bez laktozy)
»» 150 ml wody
»» 50 g Nestlé SINLAC
»» ½ łyżeczki
cynamonu

Wykonanie:
Umytą, obraną marchew zetrzeć na tarce warzywnej o grubych oczkach. Przełożyć do rondelka, zalać mlekiem i dusić do miękkości. W innym naczyniu przygotować Nestlé SINLAC wg instrukcji na
opakowaniu. Gotowy Nestlé SINLAC przełożyć do
rondelka z wystudzoną marchewką, doprawić cynamonem. Wszystko zblendować na gładki krem.
Podawać od razu.
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Lekka zupa koperkowa

Składniki na 1 porcję:
»» 2 łyżki koperku
»» 1 łyżka masła
»» 200 g włoszczyzny
»» 1 ziemniak
»» Ok. 200 ml bulionu
warzywnego lub
mięsnego
»» 150 ml wody
»» 50 g Nestlé SINLAC
»» Sól i pieprz do
smaku

Wykonanie:
Włoszczyznę oraz ziemniaka pokroić w kostkę,
zalać bulionem i ugotować do miękkości. Na patelni rozpuścić masło, poddusić na nim koperek,
a następnie... dodać do gotującej się zupy, całość
doprawić do smaku. Nestlé SINLAC przygotować
według przepisu na opakowaniu, dodać do ugotowanej zupy, wymieszać. W razie konieczności dodać trochę wody. Podawać od razu np. z kromką
chleba.
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Paprykowe leczo z kurczakiem

Składniki na 1 porcję:
»» ½ papryki czerwonej
»» ½ papryki żółtej
»» ½ cukinii
»» 3 łyżki koncentratu
pomidorowego
»» 1 średnia cebula
»» 2 łyżki oleju
»» 70 g piersi
z kurczaka
»» 150 ml wody
»» 50 g Nestlé SINLAC
»» Sól i pieprz oraz
majeranek do smaku

Wykonanie:
Cebulę pokroić w talarki, cukinię w kostkę, a paprykę w paski. Pierś z kurczaka pokroić w kostkę.
W rondlu rozgrzać olej, podsmażyć cebulę i kurczaka, następnie dodać cukinię, lekko poddusić.
Dodać paprykę i przecier pomidorowy, doprawić
majerankiem, solą i pieprzem. W razie konieczności dodać trochę wody. W innym naczyniu przygotować Nestlé SINLAC wg instrukcji na opakowaniu.
Gotowy Nestlé SINLAC przełożyć do rondla z lekko wystudzonym leczo, doprawić ewentualnie do
smaku. Podawać od razu. Można serwować z pieczywem.
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STOSOWANIE ZASAD
PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA
NIE JEST TRUDNE
Wiele osób starszych dotyka ciężka choroba, pojawiają się trudności w zwyczajnych, codziennych czynnościach, takich jak przygotowanie posiłku, czy nawet
jego spożycie. Niedożywienie, brak siły, niedowład czy drżenie rąk mogą towarzyszyć wielu chorobom. Dlatego też wielu seniorów wymaga stałej całodobowej opieki. Z lektury tego poradnika dowiesz się, jak prawidłowym żywieniem
zapobiegać najczęściej występującym niedoborom witamin i składników mineralnych w diecie seniora, a także o wielu innych praktycznych wskazówkach
dietetycznych, które mają zastosowanie w szczególnych stanach chorobowych.
Więcej informacji na temat żywienia seniorów odnajdziesz na stronie
www.talerzseniora.pl.

Partner programu

Nestlé SINLAC to bezglutenowy
produkt zbożowy produkowany z mączki
chleba świętojańskiego i ryżu
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