
Dieta w profilaktyce chorób 
układu krążenia  
i metabolicznych  
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SPOŻYCIE  ŻYWNOŚCI - MĘŻCZYZNA 65 LAT  

Łączne spożycie - 56 ton żywności + 35 ton płynów 



Piramida Zdrowego Żywienia 
i Aktywności Fizycznej (2016) 



• Spożywaj posiłki regularnie (4-5 posiłków, co 3-4 godziny). 1 
• Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości, co najmniej połowę tego co jesz. 

Pamiętaj o właściwych proporcjach: ¾ warzywa i ¼ owoce. 2 
• Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste. 3 
• Codziennie spożywaj co najmniej 2 duże szklanki mleka. Możesz je zastąpić jogurtem, kefirem i 

częściowo serem. 4 
• Ograniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych do 0,5 

kg/tydzień). Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja. 5 
• Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je olejami roślinnymi. 6 
• Unikaj spożycia cukru i słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami). 7 
• Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj ziół – mają cenne składniki i 

poprawiają smak. 8 
• Pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 litra wody. 9 
• Nie spożywaj alkoholu. 10 

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA związane z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności 
Fizycznej wg Instytutu Żywności i Żywienia 



WPŁYW DIETY NA CZYNNIKI RYZYKA CHUK 

dieta 

- poziom lipidów 

(LDL, HDL, TG, Lipoproteina A) 

- ciśnienie tętnicze 

- skłonność do zakrzepów 

- rytm serca 

- funkcje śródbłonka 

- wrażliwość na insulinę 

- stres oksydacyjny 

- poziom homocysteiny  

 

Czynniki ryzyka ChUK 

Hu F., Willet W.  JAMA 2002,288,2569-78. 



European Heart Journal (2016) 37, 2315-2381 
doi: 10.1093/eurheartj/ehw106 

JOINT ESC GUIDELINES 

2016 European Guidelines on cardiovascular disease 
prevention in clinical practice 
 
The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease 
Prevention in Clinical Practice (contributed by representatives of 10 societies and by invited experts) 
Developed with special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 
(EACPR) 
 
Authors/Task Force Members: Massimo F. Piepoli (Chairperson) (Italy), Arno W. Hoes (Co-Chairperson) (The Netherlands), Stefan Agewall (Norway), Christian 
Albus (Germany), Carlos Brotons (Spain), Alberico L. Catapano (Italy), Marie-Therese Cooney (Ireland), Ugo Corra (Italy), Bernard Cosyns (Belgium), Christi 
Deaton (UK), Ian Graham (Ireland), Michael Stephen Hall (UK), F.D. Richard Hobbs (UK), Maja-Lisa Lochen (Norway), Herbert Lollgen (Germany), Pedro Marques-
Vidal (Switzerland), Joep Perk (Sweden), Eva Prescott (Denmark), Josep Redon (Spain), Dimitrios J. Richter (Greece), Naveed Sattar (UK), Yvo Smulders (The 
Netherlands), Monica Tiberi (Italy),  H. Bart van der Worp (The Netherlands), Ineke van Dis (The Netherlands), W. M. Monique Verschuren (The Netherlands) 
 
Additional Contributor: Simone Binno (Italy) 

Kardiol Pol 2016; 74 (9): 821-936  



Zalecenie Klasaa Poziomb 

U wszystkich osób zaleca się zdrową dietę jako podstawę prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego I B 

 Nasycone kwasy tłuszczowe powinny stanowić < 10% całkowitej energii zawartej w pożywieniu 
w wyniku zastąpienia ich wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi 

 Kwasy nienasycone trans: możliwie jak najmniej, najlepiej nie spożywać przetworzonego pożywienia i powinny pochodzić z 
naturalnych źródeł 

 < 5 g soli dziennie 

 30-45 g błonnika dziennie, najlepiej pochodzącego z produktów pełnoziarnistych 

 ≥ 200 g owoców dziennie (2 – 3 porcji) 

 ≥ 200 g warzyw dziennie (2 – 3 porcji) 

 Ryby 1 – 2 razy/tydzień, w tym raz tłuste 

 30 g niesolonych orzechów dziennie 

 Należy ograniczyć spożywanie napojów alkoholowych do 2 kieliszków dziennie (20 g alkoholu/d)  
u mężczyzn i 1 kieliszka dziennie (10 g alkoholu) u kobiet 

 Należy zniechęcać do spożywania bezalkoholowych napojów słodzonych cukrem i napojów alkohol. 

European Heart Journal (2016) 37, 2315-2381  

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące prewencji chorób 
układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku -  żywienie 



European Heart Journal (2019) 00, 1-78 
doi: 10.1093/eurheartj/ehz455 

ESC/EAS GUIDELINES 

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of 
dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular 
risk  
 
The Task Force for the management of dylipidaemias of the European Society of Cardiology IESC) and European 
Atherosclerosis Society (EAS) 
 
Authors/Task Force Members: Franc¸ois Mach* (Chairperson) (Switzerland), Colin Baigent* (Chairperson) (United Kingdom), Alberico L. 

Catapano1* (Chairperson) (Italy), Konstantinos C. Koskinas (Switzerland), Manuela Casula1 (Italy), Lina Badimon (Spain), M. John Chapman1 

(France), Guy G. De Backer (Belgium), Victoria Delgado (Netherlands), Brian A. Ference (United Kingdom), Ian M. Graham (Ireland), Alison 

Halliday (United Kingdom), Ulf Landmesser (Germany), Borislava Mihaylova (United Kingdom), Terje R. Pedersen (Norway), Gabriele Riccardi1 

(Italy), Dimitrios J. Richter (Greece), Marc S. Sabatine (United States of America), Marja-Riitta Taskinen1 (Finland), Lale Tokgozoglu1 (Turkey), 

Olov Wiklund1 (Sweden) 
 



Ryzyko s-n 

(SCORE) % 

Stężenie cholesterolu LDL (osoby nie leczone) 

< 1.4mmol/l 
(55 mg/dl) 

1.4 - < 1.8mmol/l 
(55 - < 70mg/dl 

1.8 - < 2.6 mmol/l 
(70 - < 100mg/dl) 

2.6 - < 3.0 mmol/l 
100 - < 116mg/dl) 

3.0 - < 4.9mmol/l 
(116 - < 190mg/dl) 

≥ 4.9 mmol/l 
(≥ 190mg/dl) 

Prewencja 

pierwotna 

< 1, niskie Modyfikacja stylu 
życia 

Modyfikacja stylu życia Modyfikacja stylu życia Modyfikacja stylu życia Modyfikacja stylu życia; 
gdy brak kontroli - 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia 
i leczenie 
farmakologiczne 

klasaa/poziomb I/C I/C I/C I/C IIa/A IIa/A 

≥ 1 – 5, 
umiarkowane 

Modyfikacja stylu 
życia 

Modyfikacja stylu życia Modyfikacja stylu życia Modyfikacja stylu życia; 
gdy brak kontroli - 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia; 
gdy brak kontroli - 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia 
i leczenie 
farmakologiczne 

klasaa/poziomb I/C I/C IIa/A IIa/A IIa/A IIa/A 

≥ 5 - < 10, wysokie Modyfikacja stylu 
życia 

Modyfikacja stylu życia Modyfikacja stylu życia; 
gdy brak kontroli - 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia i 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia i 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia 
i leczenie 
farmakologiczne 

klasaa/poziomb IIa/A IIa/A IIa/A Ia/A Ia/A Ia/A 

≥ 10, bardzo wysokie Modyfikacja stylu 
życia 

Modyfikacja stylu życia; 
gdy brak kontroli - 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia i 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia i 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia i 
leczenie farmakologiczne  

Modyfikacja stylu życia 
i leczenie 
farmakologiczne 

klasaa/poziomb IIa/B IIa/A I/A I/A I/A I/A 

Prewencja 

wtórna 

Bardzo wysokie Modyfikacja stylu 
życia; gdy brak 
kontroli - leczenie 
farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia i 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia i 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia i 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia i 
leczenie farmakologiczne 

Modyfikacja stylu życia 
i leczenie 
farmakologiczne  

klasaa/poziomb IIa/A I/A I/A I/A I/A I/A 

SCORE + Systematic Coronary Risk Estimation; a klasa rekomendacji, b poziom dowodów 

Strategia postępowania w zależności od ryzyka sercowo-naczyniowego 

 i stężenia nie leczonego LDL-cholesterolu   



Wielkość 
efektu 

Poziom 
dowodów 

Unikanie spożycia tłuszczów trans ++ A 

Zmniejszenie spożycia tłuszczów  nasyconych ++ A 

Zwiększenie spożycia błonnika ++ A 

Spożywanie żywności funkcjonalnej wzbogaconej fitosterolami ++ A 

Stosowanie suplementów zawierających czerwony  fermentowany ryż  ++ A 

Zmniejszenie nadmiernej masy ciała ++ A 

Zmniejszenie spożycia cholesterolu + B 

Zwiększenie zwykłej aktywności fizycznej + B 

wielkość efektu (+++ znaczny efekt; ++ mniej nasilony efekt; + niewielki efekt; - brak wpływu) i poziom dowodów  odnoszą się do wpływu danej modyfikacji 
stylu życia na stężenie danej klasy lipoprotein w osoczu 

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk 

Wpływ poszczególnych zmian stylu życia na stężenie lipidów 

Interwencje dotyczące stylu życia w celu  
zmniejszenia stężeń: cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL 

  

European Heart Journal (2019) 00, 1-78 



Wielkość 
efektu 

Poziom 
dowodów 

Zmniejszenie nadmiernej masy ciała + A 

Zmniejszenie spożycia alkoholu +++ A 

Zwiększenie zwykłej aktywności fizycznej ++ A 

Zmniejszenie łącznego spożycia węglowodanów ++ A 

Stosowanie suplementów zawierających wielonienasycone tłuszcze z grupy omega-3 ++ A 

Zmniejszenie spożycia  mono- i disacharydów ++ B 

Zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami jedno- i wielonienasyconymi + B 

wielkość efektu (+++ znaczny efekt; ++ mniej nasilony efekt; + niewielki efekt; - brak wpływu) i poziom dowodów  odnoszą się do wpływu danej modyfikacji 
stylu życia na stężenie danej klasy lipoprotein w osoczu 

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk 

Wpływ poszczególnych zmian stylu życia na stężenie lipidów 

Interwencje dotyczące stylu życia w celu  
zmniejszenia stężenia lipoprotein o dużej zawartości trójglicerydów 

  

European Heart Journal (2019) 00, 1-78 



Wielkość 
efektu 

Poziom 
dowodów 

Unikanie spożycia tłuszczów trans ++ A 

Zwiększenie zwykłej aktywności fizycznej +++ A 

Zmniejszenie nadmiernej masy ciała ++ A 

Zmniejszenie spożycia węglowodanów i zastępowanie ich tłuszczami nienasyconymi ++ A 

Niewielkie spożycie alkoholu może być kontynuowane ++ B 

Zaprzestanie palenia tytoniu + B 

wielkość efektu (+++ znaczny efekt; ++ mniej nasilony efekt; + niewielki efekt; - brak wpływu) i poziom dowodów  odnoszą się do wpływu danej modyfikacji 
stylu życia na stężenie danej klasy lipoprotein w osoczu 

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk 

Wpływ poszczególnych zmian stylu życia na stężenie lipidów 

Interwencje dotyczące stylu życia w celu  
zwiększenia stężenia cholesterolu HDL 

  

European Heart Journal (2019) 00, 1-78 



Wpływ tłuszczów na lipidy krwi 

Tłuszcze nasycone 

Tłuszcze trans 

Tłuszcze jednonienasycone 

Tłuszcze wielonienasycone 

Cholesterol LDL Cholesterol HDL 



Charakterystyka wybranych tłuszczów 

Olej sojowy 

Olej słonecznikowy 

Olej rzepakowy 

Rama 

Kama 

Kasia-kostka 

Masło „Ekstra” 

Smalec wieprzowy 

Tłuszcz śledzia 

Tłuszcz makreli 

60 40 20 0 100 80 40 20 60 

„Złe składniki” „Dobre składniki” 

80 

Daniewski M., i wsp. 1998  



 

Dużo 

nasyconych kwasów tłuszczowych 
 

zawierają: 

 

 

 

• Tłuste produkty mleczne 

• Tłuste produkty mięsne 

• Tłuszcze zwierzęce (poza rybimi) 

• Olej palmowy 

• Olej kokosowy 

 
    

  



źródła tłuszczów - KWASY TŁUSZCZOWE TRANS 

•gdy na etykiecie w składzie produktu jest informacja: tłuszcze piekarnicze lub 
cukiernicze lub utwardzone tłuszcze roślinne i produkty z nich przygotowane np. 
ciasta, ciastka, precelki, paluszki, krakersy, pączki 

•margaryny twarde (w kostkach) 

•żywność typu fast food 

•zupy i sosy w proszku, kostki rosołowe 



Kwasy tłuszczowe NIENASYCONE 

jednonienasycone kwasy 
tłuszczowe  
(oliwa z oliwek, olej rzepakowy, sojowy, migdały, orzechy, 
awokado) 

 
wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe 

•omega -3 (n-3)  
(tłuste ryby morskie, olej lniany, rzepakowy oraz 
wyprodukowane z nich margaryny miękkie, orzechy 
włoskie, siemię lniane, zielone części roślin) 

•omega -6 (n-6)  
(oleje słonecznikowy, sojowy, kukurydziany, 
z pestek winogron, pestek dyni  i uzyskane z nich 
tłuszcze do smarowania, a także niektóre orzechy.  

 

Zbyt niskie spożycie tłuszczów wiąże się z ryzykiem niedostatecznej 

podaży witaminy E i niezbędnych nienasyconych KT oraz może 

prowadzić do zmniejszenia stężenia HDL-C we krwi 

W diecie powinny być obecne głównie jednonienasycone KT oraz 

wielonienasycone KT n-6 i n-3 



Błonnik 

•reguluje pracę przewodu pokarmowego, zapobiegając zaparciom, a tym 
samym zmniejszając ryzyko powstawania nowotworu jelita grubego 

•zapobiega szybkiemu wchłanianiu cukru do krwi 

•przyczynia się do usuwania z organizmu niechcianych substancji: toksyn, 
cholesterolu, leków, nadmiarowych ilości hormonów 

•bogatym źródłem są: nasiona roślin strączkowych (soja, fasola, soczewica), 
jabłka, owoce cytrusowe, owoce jagodowe, agrest, porzeczki, buraki, 
marchew, dynia 



Jako opcję zmniejszającą stężenie LDL-C zaleca się spożywanie 
 

stanoli i/lub steroli roślinnych 

 
 

w ilości 2g/dzień 

 
Taka ilość zawarta jest np. w 25 g (5 łyżeczek) margaryny ze stanolami/ sterolami lub 

w 100 ml jogurtu ze stanolami/ sterolami. 

 

  



CHOLESTEROL POKARMOWY  

Żółtka jaj   

 

Podroby : mózg, nerki, serce, wątroba 

 

Wyroby wędliniarskie :  pasztety, kiszka pasztetowa, 

 salcesony 

 

Masło  
 - 2 średnie całe jaja (100 g) zawierają 360 mg cholesterolu  

- 1 średnie całe jajo (50 g) zawiera 180 mg cholesterolu 

- 1/2 średniego jaja (25 g) zawiera 90 mg cholesterolu 



OGRANICZAJ SÓL! 

< 5g soli / osobę/ dzień  

czyli równowartość płaskiej łyżeczki 

(we wszystkim co spożywamy) 

5 g soli (chlorku sodu) = 2 g sodu 



ŹRÓDŁA SOLI W DIECIE 

10% - naturalna zawartość soli w produktach  

nieprzetworzonych (np. surowe warzywa, owoce, mięso)  

30% - to sól dodawana podczas przemysłowego 

żywności (np. w czasie produkcji konserw, wędlin, serów,  

kiszonek, zup w proszku). 

60% - to sól używana do przygotowywania posiłków 

w domu i dosalania przy stole. 



Jak zmniejszyć ilość sodu w diecie? 

Nie stawiaj solniczki na stole 

Zmniejszaj ilość soli stopniowo, żeby przyzwyczaić się do mniej słonego smaku 

Nie używaj mieszanek przyprawowych 

Zamiast soli: zioła i przyprawy świeże lub suszone, sok z cytryny,  
 natka pietruszki, lubczyk, bazylia, majeranek, tymianek, czarny pieprz, ziele angielskie, imbir, słodka papryka, estragon, 

gałka muszkatołowa, kminek, czosnek, 

Zwróć uwagę na zawartość sodu w wodach mineralnych 

Konserwowe produkty osączyć z zalewy i płukać przed spożyciem 

Czytaj etykiety i wybieraj produkty o mniejszej zawartości soli 

Żywność funkcjonalna – żywność o obniżonej zawartości soli 

obniżenie zawartości chlorku sodu o 25% a nawet o 50% 



PRODUKTY ZBOŻOWE 

produkty zbożowe są głównym źródłem energii w diecie, ale 

również należy zachować umiar, należy wybierać pieczywo 

razowe, wieloziarniste 

 

należy uwzględniać w jadłospisie kasze : gryczana, pęczak, 

jęczmienna itp.  



WARZYWA 

 

codziennie należy spożyć 1/2 kg warzyw - ważne jest urozmaicenie, 

 

powinny być spożywane do każdego posiłku i między posiłkami. 

 
najlepiej w postaci surowej - warzywa do kanapek, surówki, 

 

do surówek i sałatek dodawać niewielkie ilości oleju, jogurtu, kefiru lub 

niskotłuszczowego majonezu. 

  

  



OWOCE 

codziennie należy spożyć 200 g owoców 

 

 
zamiast 1 średniego owocu można wypić szklankę soku 

owocowego 

 



KORZYSTNY WPŁYW NA PROFIL LIPIDOWY  

produkty 

zbożowe  

pełnoziarniste 

błonnik 

pokarmowy 

białko sojowe 

 

izoflawony 

gorzka 

czekolada 

 

polifenole 

zioła i 

przyprawy 

 

polifenole 

owoce i warzywa 

 

witaminy 

polifenole 

błonnik pokarmowy 

granaty 

 

polifenole 

pomidory 

 

likopen 

zielone 

warzywa 

 

karotenoidy 

orzechy 

 

tokoferole 
wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe  

omega-3  

 

 

 rośliny strączkowe 

 

błonnik pokarmowy 

polifenole 

zielona i 

czarna 

herbata 

 

polifenole 

cytrusy 

 

witamina C 

winogrona 

 

resweratrol 

J. Diet Suppl. 2018; 15 (6): 977-1009 

olej rybny 

 

wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe  

omega-3  

 



MLEKO I JEGO PRZETWORY 

 

należy wybierać produkty o niskiej zawartości tłuszczu: 

mleko chude, kefir chudy, jogurt chudy, twarogi chude, 

 

należy unikać : serów żółtych, śmietany, pełnotłustych produktów 

mlecznych, zabielaczy do kawy. 
 



 

-   500 ml mleka 0,5% tłuszczu  zawiera -1,6 g NKT  

- 500 ml mleka 2% tłuszczu zawiera - 6 g NKT 

- 500 ml mleka 3,2 % tłuszczu zawiera - 9,6 g NKT 

 

- 100 g sera białego chudego zawiera - 0,3 g NKT 

- 100 g sera białego półtłustego zawiera - 2,8 g NKT 

- 100 g sera białego tłustego zawiera - 6 g NKT 

 

- 30 g sera żółtego zawiera - 5,7 g NKT 

- 30 g sera pleśniowego - 5,4 g NKT 
 

wg Kunachowicz i wsp: „Tabele składu i wartości odżywczej żywności.”, Wyd. Lek. PZWL, 
2005  

DLACZEGO CHUDE MLEKO I CHUDE PRODUKTY MLECZNE? 



PRODUKTY MIĘSNE I RYBY 

zaleca się mięsa chude: wołowe, cielęcinę, drób (bez skóry) oraz chude  wędliny, 

najlepiej drobiowe lub wołowe, 

należy usuwać widoczny tłuszcz z mięsa, najkorzystniejsze jest mięso gotowane, 

pieczone w folii lub na grilu, najmniej  smażone,  

należy unikać spożywania: parówek, pasztetów, salcesonów, a także nadmiernych ilości 

konserw mięsnych i rybnych, słonych wędlin, 

zaleca się spożywanie ryb 2 - 3 razy w tygodniu, szczególnie polecane są ryby morskie: 

dorsz, flądra, morszczuk oraz makrela, halibut. 



- 100 g wieprzowiny bardzo chudej zawiera - 2,4 g NKT  

- 100 g wieprzowiny karkówki, łopatki zawiera - 8 g NKT 

- 100 g wieprzowiny żeberek zawiera - 19 g NKT 

 

- 100 g wołowiny bardzo chudej zawiera - 1 g NKT 

- 100 g wołowiny średnio-tłustej zawiera - 8 g NKT 

 

-   100 g szynki, polędwicy bardzo chudej zawiera -1 g NKT 

- 100 g szynki z indyka, kurczaka zawiera - 0,5 g NKT 

- 100 g kiełbasy podwawelskiej zawiera - 7 g NKT 

-   100 g kabanosów, krakowskiej suchej zawiera - 8 g NKT 

 

-   100 g parówek zawiera - 12 g NKT 

-   100 g pasztetu, pasztetowej zawiera - 13 g NKT 

-   100 g salami zawiera - 17 g NKT 

 
 

wg Kunachowicz i wsp: „Tabele składu i wartości odżywczej żywności.”, Wyd. Lek. PZWL, 2005 
 

DLACZEGO CHUDE MIĘSO i WĘDLINY? 



TŁUSZCZE 

należy wykluczyć tłuszcze zwierzęce: smalec, słoninę, boczek, masło 
i śmietanę, pieczywa można nie smarować wcale lub używać margaryny 
miękkie, zalecane są margaryny ze stanolami i sterolami roślinnymi, 
 
do potraw gotowanych lub duszonych można stosować minimalne ilości oliwy z 
oliwek lub oleju rzepakowego, do smażenia (wyjątkowo) olej rzepakowy lub 
oliwa z oliwek, 
 
do surówek i sałatek najlepsze są olej słonecznikowy, sojowy lub kukurydziany,  
do zup nie należy dodawać wszelkiego rodzaju tłuszczów zwierzęcych oraz 
zasmażek. 



SŁODYCZE 

należy unikać ciast, kruchych ciasteczek, czekolady, kremów, lodów,  

w nich bowiem znajduje się dużo tłuszczów o nieznanym pochodzeniu 
  

w niewielkich ilościach (30 - 40 g dziennie) można spożywać także orzechy 
 

ze słodyczy najbardziej polecane są  gorzka czekolada, sałatki owocowe,  

budynie (na chudym mleku), sorbety  


