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Proč je výživa důležitá pro pacienty s EB?
Výživa je pro všechny lidi velmi důležitou součástí života, bez níž by se
nedalo žít. Pro pacienty s EB však strava představuje i důležitou součást léčby,
jelikož látky obsažené ve stravě mohou zlepšit hojení jednotlivých defektů ať
už na kůži či sliznici.
Pacienti s EB potřebují především výživu na:

• kompenzaci živin, které se ztrácí otevřenými ranami
• dodání živin potřebných pro optimální hojení defektů
• boj s infekcemi a efektivní imunitní systém
• podporu normální funkce střev a předcházení zácpy
Většina z nás má občas dny, kdy trpí nechutenstvím (např. chřipka) a příjem
stravy je tím pádem snížen na minimum. Nicméně, u pacientů s EB je tento
snížený příjem stravy velmi častý a je dán různou kombinací faktorů, které na
pacienta s EB působí. Jedná se buď o vnitřní příčiny (puchýře v dutině ústní,
hrdle a jícnu, zácpa, bolestivé vyprazdňování stolice) nebo zevní (dráždivá
strava).
Vyvážená strava zahrnující všechny živiny je potřebná k celkové tělesné kondici a dobrému zdravotnímu stavu.
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Co je výživná strava?
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Skoro každá potravina je mixem několika živin (viz. obrázek). Výživná
strava se pak může skládat z mnoha odlišných kombinací potravin. Čím více
variant jídla, tím více živin ve správné rovnováze. Velmi jednoduše řečeno,
mnoho živin je využíváno pro růst lidského těla, regenerační procesy a energii. Komplex chemických procesů v lidském těle rozmělňuje potravu na menší
částečky, které jsou poté vstřebávány ve formě, která je využitelná lidským
organizmem tedy pro život (tento proces se nazývá metabolismus).

Bílkoviny

Vitaminy

Tuky
Minerální
látky

Voda
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Sacharidy
Stopové
prvky
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Bílkoviny
Bílkoviny jsou potřebné pro výstavbu silných, zdravých tělesných tkání
(kůže, vazivová tkáň, svaly) a pro podporu hojení kožních defektů (ran). Maso,
ryby, mléko (a jiné mléčné produkty jako je např. jogurt, sýr, tvaroh atd.)
a vejce obsahují především nutričně významnou živočišnou bílkovinu. Rostlinná
bílkovina se nachází v potravinách, jako jsou luštěniny (hrách, fazole, sója),
ořechy a obiloviny.
U vegetariánské stravy musí být dítěti pečlivě plánována dávka bílkovin i bez
onemocnění. Vegetariánská strava je zcela nevhodná pro děti s EB.

Tuky
Tuky koncentrují největší množství kalorií ve výživě, a ačkoliv pacienti s EB
často nemají dostatek fyzické aktivity, je důležité, aby přijímali dostatek kalorií
kvůli efektivnímu metabolismu bílkovin. V případě, že nekonzumují dostatek
kalorií z tuků a sacharidů, jsou bílkoviny používány jako zásobníky energie
a nejsou využívány na výstavbu lidské tkáně. Velké množství kalorií je obsaženo v tuku a tučných potravinách, které jsou často podávány pacientům se
sníženou chutí k jídlu. Máslo, šlehačka, rostlinný olej, atd. jsou obvyklé potraviny, které obsahují vysoké procento tuku. Do méně tučné skupiny potravin pak
řadíme plnotučné mléko, plnotučný jogurt, mnoho sýrů, zmrzlinu, maso, vejce,
ryby (např. sardinky, losos, makrela, pstruh), avokádo, čokoláda. Ryby a některé rostlinné oleje (např. olivový, řepkový) jsou bohaté na tzv. nenasycené
mastné kyseliny, které jsou prospěšné lidskému organismu. Na druhou stranu
však musí být příjem tuk ve stravě pacientů s EB vyvážený, aby nedocházelo ke
snižování mobility.
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Sacharidy
Sacharidy jsou velmi potřebnou skupinou živin, jelikož zajišťují okamžitý přísun energie a také přísun vlákniny. Sacharidy jsou chápány jako živiny, které
přinášejí velké množství kalorií především z cukru, sušenek, sladkostí, hroznového cukru, marmelády, medu atd. Ovšem sacharidy se nacházejí i v obilninách,
snídaňových cereáliích, těstovinách, chlebu, bramborách, ovoci a luštěninách.
Tato druhá skupina potravin a v nich obsažené sacharidy jsou pro organizmus
velice cenné, jelikož se po těchto potravinách netvoří zubní kazy. Ale v případě, že pacienti mají tendenci ke snižování své tělesné hmotnosti, je důležité,
aby přijímali sladká jídla a tak získali dostatek energie.

Vitaminy
Vitaminy se podílejí na metabolismu bílkovin, tuků a sacharidů. Existuje
13 základních typů vitaminů. Lidský organismus si, až na některé výjimky, nedokáže vitaminy sám vyrobit, a proto je musí získávat prostřednictvím stravy.
Vitaminy jsou velmi často deficitní u dystrofické formy EB, a to i u pacientů,
kteří se správně živí. Je tedy zapotřebí pravidelné hodnoceni nutričního stavu.
Důležité vitaminy pro pacienty s EB
Vitamin C (kyselina askorbová)

Vitamin C je pro člověka nezbytně nutným vitaminem. Relativně jednoduchá
a malá molekula kyseliny askorbové se nachází prakticky ve všech biologických tkáních organizmu. Ke stěžejním funkcím patří ovlivňování vzniku kolagenu, karnitinu, ovlivňování vstřebávání železa.
Nedostatečné zásobení organizmu kyselinou askorbovou negativně ovlivňuje
centrální nervový systému, imunitní reakce, detoxikační systémy, kardiovaskulární aparát.
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Zabezpečení adekvátního příjmu vitaminu C představuje jednu ze stěžejních
podmínek ovlivňujících aktuální zdravotní stav konkrétního jedince. Pacienti
s EB, kterým se neustále tvoří nové puchýře, potřebují zvýšit příjem kyseliny
askorbové, která podporuje hojení. Tento vitamin musí být přijímán každý den,
protože se v těle neskladuje, ale odvádí se močí. Mnoho plodů a zeleniny
obsahují kyselinu askorbovou, zvláště pak citrusové plody, černý rybíz a kiwi.
Plná ústa puchýřů však neumožňují jíst některé kyselejší druhy ovoce a to ani ve
formě šťávy.
Je možné přijímat kyselinu askorbovou i jako doplněk stravy v tabletách.
B-komplex

Příjem vitaminu B12 a kyseliny listové je potřebné pro stavbu všech buněk organismu a zvláště pro vznik nových červených krvinek. V některých případech
anémie nevzniká neadekvátním příjmem železa, ale vztahuje se k neadekvátnímu příjmu vitaminu B12 a kyseliny listové nebo jiných vitaminů jako je například
vitamin E a další antioxidanty.
Červené krvinky pak mohou mít sníženou životaschopnost, protože vzniká více
volných radikálů. Nedostatek vitaminů skupiny B zpomaluje zesíťování kolagenu a tvorbu jizvy při zhojení rány.
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Vitamin A

Nedostatek vitaminu A významně zpomaluje tvorbu kolagenu a epitelizaci
rány.
Vitamin K

Lidé jsou závislí na srážecím procesu krve pomocí vitaminu K. Bakterie
sídlící ve střevě lidskému organismu poskytují asi polovinu potřeb. Zbytek je
přijímán z čerstvé zelené listnaté zeleniny jako brokolice, špenát, salát a zelí.
Nedostatek vitaminu K se může vyskytnout u lidí, kteří se po dlouhou dobu léčí
antibiotiky, které snižují počet přátelských bakterií ve střevě. Ačkoli lidské tělo
má nějaké zásoby vitamin K v játrech, bez regulérního potravinového zdroje
vitaminu K nelze žít. Vitamin K je proto přijímán jako doplňkový preparát ať
už v tabletách nebo ve formě kapek. Při nedostatek vitaminu K u pacientů s EB
pak dochází ke krvácení z kožních defektů.
Vitamin E

Vitamin E se nachází ve všech buněčných membránách v lidském organismu a plní zásadní roli v ochranných funkcích lidského těla proti poškození
způsobenému volnými radikály. Nedostatek vitaminu E způsobuje nervové
poškození a sterilitu. Vitamin E se nachází v olejích - například slunečnicový
olej a dále v obilninách, ořechách, pšeničných klíčcích, zelené listové zelenině, mléce a vejcích. U pacientů s EB, na jejichž kůži se tvoří puchýře a je zde
opětovné hojení, je prospěšné zvýšit příjem vitaminu E. Nedostatek vitaminu E,
tak jako u vitaminů skupiny B, zpomaluje zesíťování kolagenu a tvorbu jizvy při
zhojení rány.
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Antioxidanty
EB patří do skupiny onemocnění, kde zdravotní stav sám o sobě (nebo
léčba) je výsledkem vyšší produkce škodlivých volných radikálů. Tento stav
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vede ke zvýšené frekvenci a bolestivým komplikacím mimo těch, které jsou způsobeny nemocí nebo léčbou. Kvůli této příčině je nutné podporovat dodávání
antioxidantů. Mnoho antioxidantů je obsaženo v barevném ovoci a zelenině.
Samy pigmenty potravin jsou často antioxidanty. Například oranžově zbarvené potraviny obsahují betakaroten (mrkev, dýně), červené lykopen (rajče,
vodní meloun), zelené lutein (zelenina s tmavými listy), červenomodré antocyanin (borůvky, fazole), žluté zeaxanthin (kukuřice, kapusta) a bíložluté flavony
(cibule, česnek). Mnoho zeleniny a ovoce má široké spektrum těchto antioxidantů. Nejzdravější je čerstvá zelenina a ovoce.
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Minerální látky a stopové prvky
Minerální a stopové látky, tak jako vitaminy, jsou pro lidský organismus velmi důležité. Ačkoliv jich potřebujeme denně jen velice málo (řádově miligramy
či mikrogramy), jsou nepostradatelné, protože ovlivňují důležité pochody v našem těle. Organismus člověka si je nedovede sám vytvořit, ale musí je přijímat
spolu s potravou, případně prostřednictvím doplňků stravy. Pro pacienty s EB je
obzvláště důležité železo, zinek, selen a vápník.
Železo

Železo je pro metabolismus člověka velmi důležitým prvkem. Železo je
zapotřebí pro tvorbu červených krvinek a pro řadu vitálních funkcí - růst,
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reprodukci, hojení ran a imunitu. Hlavní úlohou železa je přenášet kyslík do
tkání, kde je zapotřebí.
Nedostatek železa je možné způsobit nepřiměřeným příjmem, zvýšenou
potřebou (např. při růstu organismu) a zvýšenými ztrátami. Zdrojem železa je
především červené maso, vnitřnosti, luštěniny, listová zelenina, vaječný žloutek,
celozrnné obiloviny, meruňky.
Zinek

Zinek má nezastupitelnou roli v růstu, hojení ran, imunitní funkci a je znám
též jako antioxidant. Tyto procesy jsou zvláště důležité u pacientů s EB.
Mezi hlavní faktory ovlivňující nedostatek zinku v těle patří opravné procesy
a snížená či žádná konzumace masa. Nedostatek zinku vede k pomalejšímu
hojení ran, zvýšenému riziku zisku infekce, změně chuti a čichových počitkům.
Nejlepší vstřebatelná forma zinku se nachází v mase a speciálně v červeném.
Selen

Selen je antioxidant, chrání náš organismus před škodlivým působením
volných radikálů, stárnutím, zvyšuje účinnost imunitního systému, brání vzniku
mutací a nádorových onemocnění. Obsah selenu v potravinách je značně
proměnlivý. Nejvyšší obsah selenu mají paraořechy, ledviny a krabí maso,
mnohem méně je ho v mléce a zelenině.
Vápník

Vápník je minerální látka, která je v lidském těle obsažena v největším
množství. Vyskytuje se v kostech a zubech. Dostatečný příjem vápníku je důležitý zejména u dětí a mládeže do 22 až 23 let. V této době vzniká tzv. kostní
základ. Při nedostatečném příjmu vápníku, vitaminu D, hořčíku, fluoru a dalších látek vzniká v pozdějším věku riziko vzniku osteoporózy, které je zvláště
vysoké u pacientů s EB již ve velmi mladém věku. Hlavním zdrojem vápníku je
mléko a mléčné výrobky, dále růžičková zelenina (květák, brokolice a kapusta)
a olejnatá semena (mák).
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Problémy spojené s výživou u pacientů s EB
Pacienti se závažnou formou EB jsou často neschopní sníst normální porci
jídla, aby se nasytili a podpořili tak růst a hojení ran, což omezuje kvalitu jejich
života.
Diagram níže ukazuje, jaké faktory mohou působit na pacienta s EB a potažmo na jeho příjem stravy.

•Puchýře v dutině ústní a jícnu
•Snížená pohyblivost jazyka
•Zubní kaz
•Křehké dásně
•Zúžení jícnu
•BOLEST

•Chudá strava na živiny
•Špatně se hojící rány

•NEPŘIMĚŘENÝ
PŘÍJEM
STRAVY

•Nedostatečná výživa
•Anemie
•Osteoporóza
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•Zácpa
•Anorexie
•Netečnost

•Nedostatečná imunita
•Nedostatečný růst
•Špatné hojení ran
•STRÁDÁNÍ

Dutina ústní

Ústní sliznice je u pacientů s EB velmi křehká po celý život. Hlavní příznakem na měkkých tkáních v dutině ústní jsou puchýře. Množství, velikost a zjizvení puchýřů je závislé na typu EB.
Pacientovi by se při tomto poškození sliznice dutiny ústní neměla podávat strava a nápoje, které jsou velmi horké, velmi studené, kyselé, slané nebo kořeněné. Obezřetnost je také nezbytná při pojídání potravin s tvrdou kůrkou a křupavých potravin jako jsou krekry, brambůrky, nebo pizza. Je nutné odstranit tyto
potraviny z jídelníčku a vyhnout se poranění sliznice v ústech, hltanu a jícnu.
Na jazyku se nachází několik tisíc chuťových pohárků, na kterých jsou nervová zakončení přenášející informaci o chuti do mozku. U pacientů s EB mohou
být chuťové pohárky méně inervovány nebo může být inervace zcela zničená
ranami a jizvami na jazyku.
Nefunkční chuťové pohárky mohou vést ke zmenšené chuti k jídlu. Zvláště se
toto projevuje u dětí, které v tomto případě jsou špatnými strávníky.
Puchýře v ústech představuje pro pacienty s EB významný problém. Následkem pak je bolest, zvýšení kalorických požadavků na hojení ran a snížení
schopnosti přijímat potravu, což se promítne na sníženém množství živin přijatých ve stravě.
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Zuby

Problémům s dásněmi a zuby je těžké se vyhnout, protože sliznice v dutině
ústní je křehká a dobrá ústní hygiena je obtížně proveditelná. Kazivost chrupu
je výrazná u těžších forem EB, kde ji způsobuje několik faktorů. Podílí se na ní
chronická infekce v dutině ústní, časté postižení dásní, pomalé jedení, zvýšená
frekvence příjmu stravy (více než 5 krát denně), redukované čištění zubů po
jídle kvůli puchýřům v ústech a neschopnost efektivního čištění zubů zubním
kartáčkem. Kašovitá a tekutá strava bývá chybně doplňována nadměrným přísunem disacharidů. Navíc tekutá strava neumožňuje „samočisticí“ mechanizmy
v dutině ústní.
Jícen

U pacientů s EB se na sliznici jícnu může objevit zjizvení, které je výsledkem
ran a puchýřů. Často se tyto srůsty sliznice projevují jako jícnové zúžení. Jícnové zúžení je abnormální zúžení jícnu, které se vyskytuje téměř u 60 % pacientů
s těžkou dystrofickou formou EB.
Prvním signálem toho, že by mohlo v jícnu dojít k zúžení, je velmi pomalé jedení, obtížné polykání a dušení. Tyto příznaky mohou být pozorovány i u jedení
rozmělněné stravy. Jestliže tyto kontrolní znaky zaniknou během jednoho nebo
dvou dnů, nejspíše byly přítomny na sliznici puchýře, což je velmi vyčerpávající. Zcela individuální pak je bolest při polykání. Studené nápoje a potraviny
jako je mléčný koktejl nebo zmrzlina mohou být tišícím prostředkem proti boles-
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ti zduřelé sliznice, snižují také otok a zánět v této oblasti.
Při dušení a obtížném polykání, které není přerušováno a přetrvává delší dobu
nebo se zhoršuje v denních nebo týdenních periodách, pak už může jít o zúžení jícnu. Nejlépe se tento projev pozná pomocí rentgenového vyšetření. Jestliže
se na rentgenovém vyšetření zjistí, že jde o zúžení jícnu, pak je potřeba jícen
dilatovat (roztažení jícnu), což se provádí operativně pod celkovou anestezií.
I po tomto zákroku se mohou puchýře vytvořit znovu, tak jako na kůži. Proto
se v některých případech preventivně provádí opakované rentgenové vyšetření. V péči o zuby je velký důraz kladen na prevenci zubních kazů, protože
plombování je u pacientů s EB těžko proveditelné a způsobuje další bolest. Je
tedy nutné pokusit se udržet chrup v co nejlepším stavu. Hlavní jídla jsou proto
nutná masitá a s odstupem malé sladké svačiny. Další prevencí zubního kazu
je vymývání úst ústní vodou, používání měkkého kartáčku a podávání fluoridových tablet po poradě se zubním lékařem.
Potíže s polykáním

Ztížené polykání je běžnou komplikací u pacientů s EB. Všem pacientům
s vážnou formou EB (dystrofická a junkční) je rozumné trvale podávat kašovitou stravu, která snižuje pravděpodobnost poranění sliznice jícnu a zabraňuje
polykacím potížím. Rozmělněné jídlo však obvykle zahrnuje zvýšení objemu
potraviny. Při použití vody nebo šťávy za účelem zvýšení objemu je však
výživná hodnota pokrmu snížena. Tento jev lze minimalizovat při použití mléka
nebo polévky na místo vody nebo šťávy. Při procesu rozmělňování jídla by se
mělo postupovat, tak aby nedocházelo k odstranění vlákniny z pokrmu a také
tak, aby nevzniklo jídlo bez chuti a vůně. Cílem je pacientům s EB dodávat
vyváženou stravu s vyšší dávkou bílkovin, vitaminů a minerálních látek než je
běžné pro danou věkovou kategorii. U těžkých forem EBD, zvláště po tužší
potravě se může stát, že pacient stravu odmítá, nemůže polknout ani sliny. Pak
je vhodná na přechodnou dobu parenterální výživa po dohodě s gastroenterologem. Pacient v tomto období není schopen přijímat ani tekutiny. Je proto
ponechán několik dnů na tekuté stravě, která je pozvolna nahrazována za
kašovitou.
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Doporučení při bolesti v dutině ústní a při bolestivém polykání

- Vyplachujte často dutinu ústní k odstranění mikrobů a podpoření hojení
sliznice.
- Jezte měkká vařená jídla a tekutou stravu, popíjejte malá množství
tekutin.
- Vyvarujte se jídel tuhých a suché stravy, kdy je třeba namáhavého
kousání.
- Krájejte jídlo na malé kousky, používejte mixér.
- Máslo, šťávy a omáčky usnadňují polykání.
- Používejte k pití tekutin slámku.
- Vyhýbejte se jídlu, které dráždí dutinu ústní (citrusové plody, kořeněná
jídla).
- Jezte jídlo pokojové teploty nebo chlazené; nejezte jídla horká.
- Vyvarujte se alkoholu a kouření.
- V případě bolestivých dásní a zubů navštivte svého zubního lékaře.
- Lékař vám může předepsat znecitlivující výplachy dutiny ústní před
každým jídlem.
Zácpa

Zácpa je zpomalený průchod potravy trávicím ústrojím, dehydratace stolice
a obtížné vyměšování stolice. Zácpa je častá u těžkých forem EB vycházející
z neadekvátního příjmu vlákniny a tekutin, prodloužené nehybnosti, sníženého
fyzického pohybu, nevhodných výživových zvyklostí a stresu.
Zácpa je podceňovaný problém, který může vznikat u pacientů, kteří mají sníženou chuť k jídlu a jsou apatičtí. Prevence spočívá v nutnosti přijímat potraviny
s nadměrným množstvím vlákniny a dodat tzv. zbytkovou stravu. Pacientům je
možno nabízet snídaňové cereálie, jako – př. Weetabix, otrubové lupínky, přidávání mletých otrub do pokrmů, celozrnný chléb, celozrnné sušenky, hnědá
rýže, celozrnné špagety a celozrnná mouka na vaření.
Mezi další doporučení patří jíst dostatek ovoce a zeleniny, pít dostatek vody,
přijímat svačinky a vyhnout se tak nepřetržitému podávání stravy po celý den,
což pomůže vytvořit pohyb trávicího ústrojí.
V dětském věku se také zácpa vyvine, začne-li si dítě spojovat defekaci s bolestí. Zpočátku banální (akutní) potlačení nucení na stolici může posléze vyústit

13

v bolestivou defekaci tuhé stolice. Bolest při vyprazdňování vede k zadržování
stolice. Kromě poruch vyprazdňování stolice jsou doprovodnými příznaky bolesti břicha, nechutenství, zvracení. Preventivní péče je založena na dostatečném přísunu zbytkové stravy, která pozitivně mění konzistenci stolice. Efektivní
je také laktulóza, která stolici změkčuje a zvětšuje její objem. Dále jako lék na
zácpu se používají brusinkový a švestkový džus. Léčba zácpy není jednoduchou záležitostí a vyžaduje komplexní přístup a týmovou spolupráci lékaře,
pacienta a u dětí také rodičů či ošetřovatelů.
Doporučení při zácpě

- Pijte alespoň 2,5l tekutin denně, pravidelně pijte ovocné šťávy a džusy.
- Denně jezte potraviny s vyšším obsahem vlákniny
(čerstvá syrová zelenina a ovoce, kukuřičné lupínky, ovesné vločky ...).
- Jezte denně ve stejnou dobu k navození pravidelného rytmu
vyprazdňování.
- Vypijte vždy hodinu před vyprazdňováním vlažný nápoj.
- Vyhýbejte se jídlům či nápojům, vedoucím k plynatosti (salátová okurka,
cibule, hrášek, květák, kapusta, perlivé nápoje, ...)
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Strava ve formě pyré

10

Někteří pacienti snědí jídlo pouze velmi měkké, ve formě pyré (hladká
hmota, která vzniká rozmačkáním, rozmělněním nebo propasírováním) nebo
rozmixované až tekuté. Takto připravovaná strava se rychle stává nudnou
a bez nápadu pro toho, kdo jí připravuje i pro toho, kdo takovouto stravu
přijímá. Často jde o různé polévky, omáčky a zmrzliny. Ovšem mnoho takto
připravovaných pokrmů se přejí. Je proto nutné, aby jídlo by nápadité. Často
se také stává, že pacient na jídlo má chuť před rozmixováním, ale poté chuť
ztrácí, jelikož jídlo vypadá nepěkně. Je důležité, aby pacient věděl, co je ta
hmota, která je na talíři (to platí i u malých dětí) a je důležité každou potravinu
mixovat zvlášť – maso, brambory, špenát atd. Takto strava na talíři vypadá
mnohem atraktivněji a přibližuje se stravě tuhé.

Zvýšení obsahu živin ve stravě

11

Pacienti s EB se často potýkají s nižším příjmem stravy, což se pak odráží
na jejich celkovém zdravotním stavu. Tato situace je velmi stresující pro rodiče
a ošetřovatele dětí s EB. V případě, že chuť k jídlu je snížená, je zapotřebí, aby
strava v malém množství obsahovala co nejvíce živin. Pacienti, kteří jsou zvyklí
na potravu, která má více živin, lépe snášejí období, kdy nemohou přijímat
stravu nebo jen velmi málo.
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Zde je pár nápadů, jak docílit toho, aby jídlo obsahovalo více živin:
Snažte se zvýšit energetický obsah stravy:

Toho dosáhnete přidáním malého množství tuku do hotových pokrmů nebo
zařazením potravin s vyšším obsahem tuku do jídelního lístku.
• Máslo a margarin
– přidejte do hotových polévek, omáček, kaší, dušené zeleniny
• Kvalitní rostlinné oleje (olivový, slunečnicový, řepkový)
- přidejte do hotových zeleninových salátů.
• Smetana
– sladká kávová smetana je vhodná k přípravě nebo přidání do nápojů (kávy,
čaje, kakaa, čokolády, koktejlů), pudinků; neslazená smetana se hodí k přípravě kaší (bramborové, krupicové, rýžové, vločkové apod.). Smetanu lze zakoupit tekutou, sušenou a nebo kondenzovanou.
• Kysaná smetana
– lze ji použít k výrobě dresinků na zeleninové saláty, do těst, omáček, polévek, k ozdobě moučníků, ovoce apod.
• Šlehačka
– oslazená je vhodná k ozdobení pudinků, ovocných pohárů, želatiny, palačinek, neoslazená k přidání do omáček, kaší, polévek, zeleniny, nápojů apod.
• Náhražky smetany
– pro nemocné, kteří nesnášejí mléko a mléčné výrobky, je na trhu i sušená
smetana vyrobená z rostlinných surovin (sóji). Použití je stejné jako u klasické
smetany.
• Sýry
– strouhaný tvrdý sýr lze použít do polévky, na zeleninu, těstoviny, pokrmy
z rýže, k zapékání zeleniny, brambor, nákypů, do masových pokrmů apod.
Při nákupu tavených sýrů vybíráme ty druhy, které mají vyšší obsah tuku, zejmé-
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na sýry smetanové. Natíráme je na plátky pečiva, připravujeme pomazánky,
nebo je můžeme přidávat do polévek, omáček a zeleniny.
• Mléko a mléčné výrobky
– používejte mléko a mléčné výrobky s vyšším obsahem tuku. K výrobě pomazánek a pokrmů používejte polotučný nebo tučný tvaroh.
• Vejce
– přidejte do hotových polévek strouhané vejce vařené natvrdo, vylepšete
omáčky, polévky, nákypy, kaše s vejcem, které přidáte do pokrmu rozšlehané
před dokončením vaření. Nepoužívejte syrová vejce do krémů, studených
nápojů a pokrmů, které dále tepelně neupravujete – vystavujete se nebezpečí
onemocnění salmonelózou.
• Med, džem, cukr, glukopur (hroznový cukr)
– energetickou hodnotu stravy lze zvýšit i vhodným používáním potravin ke
slazení. Tyto potraviny však nejsou vhodné pro diabetiky.
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Snažte se zvýšit obsah bílkovin ve stravě:

Zvýšení bílkovin ve stravě dosáhnete především konzumováním pestré stravy, která obsahuje bílkoviny rostlinného i živočišného původu.
• Mléko, mléčné výrobky a vejce
- způsob doplnění a vylepšení pokrmů sýrem, smetanou, mlékem, vejcem nebo
tvarohem je uveden v doporučení pro zvýšení energie pokrmu.
Tyto potraviny jsou nejen dobrým zdrojem energie, ale také bílkovin. Lze je mít
vždy k dispozici pro potřebu rychlé přesnídávky.
• Maso, ryby, drůbež
– nakrájené maso lze přidat do polévek, omáček, zeleninových salátů, můžete
ho použít k přípravě pomazánek, nákypů, paštik apod..
• Ořechy, semena, obilné klíčky
– jsou zdrojem bílkovin rostlinného původu, ale protože mohou být také zdrojem plísní, nejsou vhodné pro nemocné s výrazně oslabenou imunitou. Nejsou
vhodné ani u onemocnění zažívacího traktu, kde je doporučná strava s omezením zbytků. Přidávají se do zeleninových salátů, k ovoci, do těstovin, k masům,
do omáček apod.
• Luštěniny
– jsou dobrým zdrojem bílkovin, ale nevýhodou může být nadýmání a horší
stravitelnost. Vhodné jsou pro přípravu polévek, pomazánek, salátů. Sója a výrobky z ní – tofu (sojový tvaroh), sojové maso, sojové mléko apod. lze použít
jako náhradu masa, k přípravě pomazánek, omáček, do zapečených pokrmů,
salátů, k přípravě nápojů apod.
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Když běžná strava nestačí . . .

12

V případě, že běžná strava je nedostatečná, je nutné užívat sipping nebo
modulární dietetika (či obojí). Suplementy lze získat na předpis v nutriční či
gastroenterologické poradně.

Sipping

Sipping je klinická výživa určená k popíjení. Jde o kompletní, vyváženou
tekutou stravu uzpůsobenou k okamžitému použití jako nápoj. Nápoj obsahuje
vyvážený poměr jednotlivých živin, vysoké množství energie v malém objemu.
Živiny jsou snadno vstřebatelné při malých nárocích na trávení. Kromě složení
je u přípravků pro sipping velmi důležitá také jejich chuť, která je často nejdůležitějším kritériem při výběru. Většina přípravků chutná lépe vychlazených,
v případě přípravků typu džus také zředěných vodou nebo minerálkou. Pokud
pacient odmítá sladké příchuti, lze doporučit přípravek s neutrální příchutí
(Nutridrink), který lze ještě upravit „na slano“ přidáním například zeleninového
nebo masového bujónu. Velmi vhodné jsou přípravky obohacené vlákninou.
Modulární dietetika

Modulární dietetika slouží k obohacení kuchyňské stravy o konkrétní živiny,
nejčastěji bílkoviny nebo sacharidy, dle aktuální potřeby pacienta. Běžně se
v dnešní době používají dva přípravky firmy Nutricia: Fantomalt, jehož hlavní
složkou je maltodextrin vyrobený z kukuřičného škrobu spolu s malým množstvím maltózy a glukózy, a Protifar, jehož hlavní složkou jsou mléčné proteiny.
Oba přípravky jsou dodávány v práškové formě, lze je po rozpuštění ve vodě
nebo mléce podávat přímo, nebo je lze přidávat do běžných pokrmů, jako
jsou kaše, jogurty apod.
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Recepty
Sýrové míchánky

Na 1 porci (pro batole)
1 vejce
1 lžíce mléka
15 g másla
1 lžíce čedaru, najemno nastrouhaného (lze použít i jiný sýr)
1 rajče, oloupané a zbavené semínek
špetka soli
Vejce ušlehejte s máslem. Na mírném plameni rozpusťte máslo, potom přidejte vaječnou směs. Za stálého míchání zvolna vařte. Jakmile směs zhoustne
a začne mít konzistenci měkkého krému, přidejte sýr a nakrájená rajčata, lze
zamíchat i vnitřní část chlebu (nakrájenou na kostičky). Osolte, ihned podávejte. Lze posypat pažitkou.
Kuře se sýrem cottage

Na 2 porce (pro batole)
50 g vykostěného vařeného či pěčeného kuřete
1 lžíce neochuceného jogurtu
1 a půl lžíce sýru cottage
Jogurt a cottage smíchejte s kuřecím masem. Rozmixujte na požadovanou
hustotu. Přisolte. Podávejte se šťouchanými brambory, těstovinami.
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