
Jedzenie na mieście
bez wątpliwości
Poradnik dla pacjentów z chorobą nerek
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Większość ludzi lubi jeść w mieście. Ten poradnik zawiera 
pomysły, pozwalające cieszyć się posiłkami w restauracjach – 
nawet ze specjalną dietą. Zacznij od dobrego poznania swojej 
diety oraz poproszenia swojego dietetyka o wskazówki lub 
porady. Jeżeli Twoja dieta obejmuje ograniczenie spożywania 
sodu, potasu, fosforu lub białek, niniejsza broszura pomoże 
w podejmowaniu odpowiednich decyzji w zależności od 
konkretnych potrzeb dietetycznych. 

Planuj na przyszłość

Jeżeli wiesz, że obiad zjesz na mieście, zaplanuj śniadanie 
i lunch w odpowiedni sposób. Ogranicz liczbę i wielkość 
pokarmów bogatych w sód i potas w ciągu dnia. Zadzwoń 
wcześniej do restauracji, żeby poznać menu i sposób 
przygotowywania posiłków. Wyjaśnij, że obowiązuje Cię 
specjalna dieta. Wiele restauracji posiada strony internetowe, na 
których można zobaczyć ich jadłospisy.

Wybierz restaurację, gdzie łatwiej będzie wybrać pokarmy lepiej 
pasujące do Twojej diety. Najlepszym wyborem są restauracje, 
gdzie posiłki są wykonywane według zamówienia. Personel 
restauracji jest przyzwyczajony do specjalnych próśb, dotyczących 
posiłków lub metod ich przygotowania. 

Podejmowanie decyzji

Dokładnie przejrzyj menu. Zapytaj kelnera o szczegóły pozycji, których 
nie rozumiesz. Ćwicz składanie specjalnych zamówień, dotyczących 
przygotowania lub podawania dań. Pomyśl nad podzieleniem się 
głównym daniem z przyjacielem lub członkiem rodziny. 

Przykłady zamówień specjalnych

W przypadku sosów do sałatek, gulaszu, ziemniaków: „...poproszę 
go osobno.” W przypadku dań grilowanych, zapiekanych lub 
podsmażanych: „Bez soli proszę.” W przypadku dań kuchni 
chińskiej: „...bez MSG (glutaminianu sodu).” W przypadku kanapek 
lub hamburgerów: „...bez sera.” „Musztarda i keczup osobno.” 
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Kwestia białek

Jeżeli obowiązująca dieta obejmuje ograniczenie spożywanych białek, 
można prosić o połowy pełnych porcji głównych dań, zawierających 
mięso, drób, ryby lub ser. Można podzielić się głównym daniem z 
współbiesiadnikiem. Inną możliwością jest zabranie części głównego 
dania ze sobą do domu w opakowaniu na wynos. 

Należy pamiętać, że białko zawarte jest również w serach i 
śmietankach, daniach przygotowanych z wykorzystaniem mleka, 
orzechów i jajek oraz w daniach wegetariańskich, zawierających 
suszoną fasolę lub soczewicę. 
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Jajka, ugotowane zgodnie z 
zamówieniem 

Wędzone lub solone mięsa 
albo ryby, jak szynka, kiełbasa, 
wędzony łosoś i bekon. 

Lepiej wybrać

Omlety z warzywami o niskiej 
zawartości potasu, np. grzybami 
lub kabaczkami 

Omlety z serem lub wyżej 
wymienionymi mięsami; kanapki 
śniadaniowe typu fast-food, 
burrito śniadaniowe

Tosty, bagietki, babeczki, rogaliki 
francuskie, mufinki zwykłe lub z 
jagodami 
 

Ciasteczka i mufinki z otrębami

Naleśniki, gofry, tosty francuskie Domowe frytki lub smażone 
ziemniaki w plasterkach

Owoce i soki z niską zawartością 
potasu, np. sok lub mus jabłkowy 

Owoce i soki, jak sok 
pomarańczowy lub połówka 
świeżego grejpfruta

Płatki na zimno i na ciepło Otręby pszenne i muesli z 
otrębów z orzechami, ziarnami 
lub kiełkami pszenicy

Pączki, ciasto duńskie, słodycze Ciasta, zawierające orzechy, 
kokos i karmel

Raczej sobie odmówić

Śniadanie

Wytyczne dotyczące konkretnych posiłków lub dań

Śniadanie: Śniadanie może być jednym z najłatwiejszych 
posiłków do spożycia na mieście. Większość oferuje dania 
śniadaniowe z jadłospisu. 

Margaryna, galaretka, miód, 
cynamon, cukier i syrop 

Sos pieczeniowy
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Napoje: 

WSKAZÓWKA: Ograniczaj ilość płynów wypijanych w ciągu dnia, 
żeby móc wypić więcej w restauracji. 

n Zaplanuj ilość płynów, jaką możesz wypić podczas posiłku. 

n Zaplanuj, kiedy chcesz wypić napój: przed, w trakcie lub po 
posiłku. Odmawiaj w innych sytuacjach. 

n Wybieraj napoje o niskiej zawartości potasu i fosforu. 
(poproś swojego dietetyka o konkretne wytyczne) 

n Poproś, żeby nie napełniano ponownie Twojej szklanki/ 
filiżanki. Zamawiaj napoje na szklanki, a nie dzbanki. 

n Wyciskaj ćwiartki cytryn do wody, żeby lepiej gasić 
pragnienie. 

n Poproś o zabranie szklanki lub filiżanki przed jej ponownym 
napełnieniem

Koktajle zmieszane z wodą 
sodową, napoje imbirowe, tonic 
lub miękkie drinki (za wyjątkiem 
zawierających colę) 

Koktajle zmieszane z sokiem 
owocowym, sok pomidorowy, 
koktajle warzywne, mleko, lody 
lub śmietana

Lepiej wybrać

Wino, czerwone lub białe, jeżeli 
potas jest zliczany (podstawić za 
owoc) 

Piwo

Miękkie napoje bez coli takie, 
jak Sprite, Seven-Up lub napoje 
pomarańczowe  

Wszystkie napoje typu cola

Mrożona herbata lub kawa  Kakao, mleko, koktajle mleczne, 
mieszanki kakaowe

Raczej sobie odmówić

Napoje

Lemoniada, napoje o smaku 
limonki, woda  

Napoje na bazie soku 
pomarańczowego, sok 
pomidorowy, sok warzywny



6 National Kidney FoundationNatioNal KidNey FouNdatioN6 National Kidney Foundation

Przystawki: 

n Szukaj świeżych i prostych potraw, unikając dużego 
obciążenia solą lub płynami przed posiłkiem. 

n Przystawkę bogatą w białko można wykorzystać jako 
danie główne. Porcje są na ogół mniejsze i tańsze. Poniżej 
przedstawiono niektóre przykłady, sytuacja jednak zależy od 
danej restauracji. 

Sałatki i bary sałatkowe: 

n Sałatki bardzo często znajdują się na liście przystawek. 
Zjadając sałatkę możesz skorzystać ze swojego przydziału 
na owoce i warzywa. 

n Poproś o podanie sosu do sałatek osobno, żebyś mógł 
kontrolować jego spożycie. Olej i ocet to przykład dobrego 
sosu do sałatek. Możesz zabierać ze sobą własny sos z 
niską zawartością sodu. Obficie wyciśnięty na sałatkę sok z 
cytryny lub limonki może zupełnie zastąpić sos do sałatek. 

n Jeżeli warzywa lub owoce zawarte w sałatce nie są 
wymienione w menu, zapytaj o nie kelnera. Często są 
przygotowane osobno, więc jest miejsce na zamówienie 
specjalne. Na stronie 7 przedstawiono niektóre przykłady.
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Sałatka warzywna: sałata, 
kapusta, buraki, kalafior, seler, 
ogórek, cebula, zielony groszek, 
rzodkiewka, kiełki, słodka 
papryka 

Szpinak, pomidor, awokado, 
karczoch, fasola zwyczajna, 
ciecierzyca, nasiona, orzechy

Lepiej wybrać

Sałatka Coleslaw  Sałatka ziemniaczana

Sałatka z buraków Sałatka z trzech rodzajów fasoli

Sałatka z makaronu Sałatka grecka z oliwkami, sałatki 
z oliwkami, piklami

Raczej sobie odmówić

Sałatki

Sałatka owocowa: koktajl z 
owoców kandyzowanych, gruszki 
lub brzoskwinie z puszki, 
świeży lub puszkowany ananas, 
mandarynki 

Sałatki z melonem, 
pomarańczami, bananami, kiwi, 
suszonymi owocami

Sałatki z galaretką (zwykłe lub 
z owocami albo warzywami o 
niskiej zawartości potasu)
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Sałatka Caesar z kurczakiem lub 
krewetkami 

Twarożek, ser fondue, inne dania 
z serami, anchois

Lepiej wybrać

Kurczak, wieprzowina lub steki Tarta, koreczki serowe

Ciasteczka krabie, małże 
gotowane na parze, smażone 
kalmary, większość dań z 
krewetkami 

Ostrygi

Krabia sałatka Louis  Nachos, ziemniaki w mundurkach

Raczej sobie odmówić

Przystawki

Zielona sałatka z mięsem lub rybą 
albo sałatka szefa bez szynki i 
sera (z sosem osobno) 

Siekana wątróbka lub pasztet, 
solone lub wędzone mięsa, 
ryby lub drób, jak np. szynka, 
wędzony łosoś lub indyk; zupa, 
buliony

Pozostałe: klopsy, skrzydełka 
z kurczaka, smażone cukinie, 
grzyby lub krążki cebulowe.

Dania główne: 

n Porcje podawane w restauracjach mogą być większe od 
spożywanych w domu. Jedząc na mieście należy oszacować 
ilość podobną do normalnie spożywanej. Zaplanuj zabranie 
reszty ze sobą do domu lub podziel się posiłkiem ze 
współbiesiadnikiem. 

WSKAZÓWKA: Sto gramów gotowanego mięsa, ryby lub drobiu 
ma wielkość w przybliżeniu talii kart. Lub, jeżeli ważysz 
porcje mięsa w domu, zmierz je w odniesieniu do swojej 
dłoni, co będzie można wykorzystać jedząc na mieście. 

n Grilowane dania są zawsze dobrym wyborem ponieważ 
można zdecydować o sposobie ich przygotowania. 

n Poproś, żeby podczas gotowania nie dodawano soli.  

n Poproś, żeby sosy były podawane osobno. 
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n Unikaj mieszanych dań i zapiekanek, które na ogół są 
bogatsze w sód i fosfor. 

n Zdejmuj skórkę z drobiu oraz smażonych dań, żeby obniżyć 
zawartość sodu. 

n Najlepiej NIE dodawać sosu do steków, sosu Worcestershire, 
sojowego lub pikantnego z powodu wysokiej zawartości 
sodu. 

n Dobrym sosem jest sos z cytryny lub limonki i ocet, które 
wydobywają naturalny smak potraw. Czarny pieprz doda 
smaku posiłkom i nie zwiększy pragnienia. 

Wołowina (steki opiekane lub 
grilowane, hamburgery bez sera, 
pieczeń z antrykota lub kanapki 
z wołowiną na ciepło), kurczak 
(zapiekany, grilowany, smażony, 
pieczony), udziec jagnięcy, kotlety 
jagnięce, cielęcina, klopsy

Lepiej wybrać

Ryby lub owoce morza (grilowane, na 
parze lub gotowane we wrzątku)

Raczej sobie odmówić

Dania główne

Mieszane dania, gulasz z 
wołowiny lub jagnięciny, wątróbka 
z cebulą, mięso wędzone lub 
solone (szynka,  peklowana 
wołowina, kiełbasa, szynka 
wędzona surowa, chorizo)

Bouillabaisse, ostrygi, homar, 
wędzony łosoś

Kebab mięsny lub owoce morza Sosy (zwłaszcza serowe lub 
pomidorowe), sosy pieczeniowe

Fajitas, taco z mięsem lub 
kurczakiem (bez sera i pomidorów)

Dania z fasolą, fasolki chili, chili 
con carne

Omlety z dopuszczalnymi 
warzywami i sosem osobno

Omlety z bekonem, serem, szynką, 
kiełbasą

Kanapki (poprosić, żeby były bez 
sera): antrykot, kurczak, jaja, 
indyk, antrykot na ciepło lub indyk, 
kanapki ze świeżymi owocami 
morza

Kanapki z długich bułek, 
grilowany ser, tosty z boczkiem, 
sałatą i pomidorem, hamburgery 
z bekonem, kanapki z grila 
z wołowiną, serem i kapustą 
kiszoną, sałatka z tuńczyka 
(kandyzowanego)
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Dodatki do dania głównego: 

Im lepiej znasz swoją dietę, tym łatwiej Ci będzie wybierać 
odpowiednie dania. Przed wyjściem do restauracji przydatne 
może być przejrzenie listy dozwolonych pokarmów. 

n Wybieraj warzywa o niskiej 
zawartości potasu, jak ryż, 
makaron i zielona fasola. 

n W razie potrzeby poproś o 
zamiennik z menu. 

n Poproś o pominięcie sosu lub 
podanie go osobno. 

WSKAZÓWKA: Żeby zwiększyć 
skuteczność diety, w ciągu dnia przed 
wyjściem do restauracji unikaj jedzenia owoców i warzyw o 
wyższej zawartości sodu. 

Makaron, sos z orzeszków 
piniowych, bazylii, czosnku i 
parmezanu, sałatka z makaronu

Lepiej wybrać

Ryż gotowany na parze, pilaw 
ryżowy, ryż z groszkiem

Raczej sobie odmówić

Dodatki do dania głównego

Spaghetti w sosie pomidorowym
 

Słodkie ziemniaki, smażony ryż, 
białe ziemniaki

Niesolone paluszki chlebowe, 
chleb lub bułki

Pieczone lub grilowane fasole, 
podsmażane fasole

Warzywa o niskiej zawartości 
potasu, jak szparagi, kapusta, 
gotowana marchew, kukurydza, 
bakłażany, zielony groszek, 
cukinia, gotowane kolby 
kukurydzy, sałatka coleslaw, 
sałata

Warzywa o wyższej zawartości 
potasu, pomidory, szpinak, 
jarmuż, karczochy, żołędzie, 
kabaczki itp.

Warzywa o wysokiej zawartości 
sodu, jak kiszona kapusta, 
kiszone warzywa
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Desery: 

n Poproś o dokładny opis deseru. Wybieraj desery o prostym 
składzie, żeby uniknąć „ukrytego” fosforu i potasu. 

n Desery z czekoladą, kremami, lodami i orzechami będą 
zawierać znacznie więcej potasu i fosforu. Należy ich unikać, 
podzielić się z współbiesiadnikiem lub zjeść niewielką ilość. 

n Pamiętaj, desery, takie jak lody, galaretki i sorbet zwiększają 
ilość spożytych płynów dla danego dnia. 

n Słodycze mogą być pożądane lub nie. Zawsze przestrzegaj 
porad dietetyka, który dobrze zna Twoje potrzeby. 

 

Lekkie ciasta, jabłka, cytryny, 
papki, przyprawy, ciasto białe 
i żółte można wieńczyć bitą 
śmietaną i owocami o niskiej 
zawartości potasu

Lepiej wybrać

Ciasteczka z cukrem, wafle 
waniliowe, krem cytrynowy i 
ciasteczka maślane

Raczej sobie odmówić

Desery

Ciasta bogate w czekoladę, 
kokos, suszone owoce lub 
orzechy, mus czekoladowy, 
ciasta czekoladowe lub owocowe

Murzynki, ciasta czekoladowe, 
makaroniki kokosowe

Lody owocowe, sorbet Lody lub mrożony jogurt

Desery owocowe o niskiej 
zawartości potasu, jak jagody, 
kruche ciasto truskawkowe z bitą 
śmietaną, desery z galaretkami

Owoce o wyższej zawartości 
potasu, jak banany, pomarańcze 
lub kiwi

Ciasta takie, jak krem z bananów, 
krem czekoladowy, kokosowy, 
ciasto z bakaliami, pekan, dynia, 
słodkie ziemniaki i sernik

Ciasta, tarty lub mrożone napoje 
z owoców z jabłkami, jagodami, 
czereśniami, bezami cytrynowymi 
lub truskawkami
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Pamiętaj, żeby zawsze zażywać do posiłku substancję 
wiążącą fosfor. Zawsze noś ją ze sobą oraz trzymaj trochę 
w samochodzie, żeby mieć do niej zawsze łatwy dostęp. 

Restauracje ze specjalizacją lub etniczne

Przyjemnym aspektem jedzenia na mieście jest wypróbowywanie 
różnych kuchni etnicznych i regionalnych. Żeby wszystkie Twoje 
wybory były odpowiednie, przestrzegaj poniższych zaleceń. 

Kuchnia Chińska  Uwaga: Może zawierać duże ilości sodu. 

n Poproś o niedodawanie MSG (glutaminianu sodu), sosu 
sojowego lub do ryb w procesie przygotowywania dania. 
(menu może zawierać te informacje) 

12
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n Unikaj restauracji, gotujących hurtowo; szukaj restauracji, 
przygotowujących jedzenie indywidualnie. Możesz wcześniej 
skontaktować się z restauracją w celu uzyskania tych 
informacji. 

n Unikaj dodawania do dania sosu sojowego, jeżeli go podano. 
Większość chińskich restauracji podaje ostry olej paprykowy. 
Można go dodać, żeby wyostrzyć smak postawy (w razie 
potrzeby). 

n Zupy podawane razem z posiłkiem na ogół mają dużą 
zawartość potasu i mogą dodawać niepożądanych ilości 
płynów.

n Wybieraj warzywa o niższej zawartości potasu takie, jak 
groszek cukrowy, fasolkę szparagową, orzechy wodne 
i kiełki fasoli  Poproś o smażone warzywa, które nie są 
podawane w ciężkich sosach. 

n Ryż gotowany na parze jest bardziej oryginalny i zawieraj 
mniej sodu niż ryż smażony. 

n Herbata jest często podawana na imbryku na stole. 
Kontroluj ilość nalewaną do filiżanki, żeby kontrolować ilość 
wypijanych płynów.

n Na koniec zjedz z przyjemnością ciasteczko z 
przepowiednią, ze świadomością dokonania odpowiednich 
wyborów.

Kuchnia Francuska  Uwaga: Może zawierać duże ilości fosforu. 

n Restauracje francuskie zazwyczaj korzystają ze świeżych 
składników, lecz dodają dużych ilości masła i śmietany. 

n Staraj się unikać dań przygotowywanych w sosie serowym 
lub śmietanowym. Ostrożne spytanie kelnera może pomóc w 
podjęciu decyzji. 

n Wybiera owoce i warzywa o niskiej zawartości potasu i unikaj 
bogatych w potas pieczonych ziemniaków i frytek. 

n Bułka paryska jest dobrym wyborem – uboga w sód, potas i 
fosfor. Masło jest na ogół podawane w formie słodzonej lub 
niewolonej. 

n Wybierz prosty, lekki sos winegret jako sos do sałatek. 
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n Desery są zawsze główną atrakcją. Wyszykuj przepyszne 
sorbety (liczące się jako płyn), ciasta, bezy lub owoce takie, 
jak śliwki, jagody lub wiśnie, które nie pływają w ciężkich 
sosach śmietanowych i nie są grubo pokryte czekoladą. 

Kuchnia Meksykańska  Uwaga: Może zawierać duże ilości potasu. 

n Odłóż na bok chipsy i salsę, które mogą znajdować się na 
stoliku. Pozwoli to oszczędzać dostępną ilość sodu i potasu 
na posiłek. 

n Zamów z karty lub wybierz pozycje, które nie są podawane 
z fasolą i ryżem hiszpańskim. Dobrym wyborem jest taco, 
tostada i fajitas. 

n Zwracaj uwagę na używane sosy salsa. Salsa verde to 
zielony sos, lecz jest robiony z pomidorów. Najlepszym 
wyborem jest sos salsa zrobiony z papryczek chili, lecz bez 
pomidorów. Pamiętaj, guacamole jest robione z awokado, 
które są bardzo bogate w potas. 

n Tortilla to bardzo dobry substytut chleba. Jedz ich dużo! 

n Na deser spróbuj tarty jako substytutu nabiału lub jednego 
z wielu fantastycznych ciast, które są dobrym wyborem 
ponieważ są ubogie w potas i fosfor. Ciasta są jednak 
bogate w tłuszcze nasycone, dlatego pamiętaj o jedzeniu 
umiarkowanych ilości. 

Kuchnia Azjatycko-Indyjska  Uwaga: Może zawierać duże ilości 
fosforu. 

n Dania indyjskie są często wegetariańskie. Chociaż najlepiej 
jest unikać dań z fasolą, dostępnych jest wiele innych 
przepysznych posiłków. 

n Eksperymentuj z różnymi smakami. Dania z masala, 
tandoori i curry są powszechnie dostępne w menu z 
pozycjami z kurczakiem i warzywami. 

n Pamiętaj, żeby zapytać, które warzywa znajdują się w 
potrawach i wybrać opcje z niską zawartością potasu. 
Zapytaj dietetyka o listę warzyw o niskiej zawartości potasu 
oraz warzyw, jakich należy unikać. (zapoznaj się z arkuszem 
faktów NKF o tytule Potas i dieta nerkowa) 
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n Jako dodatek do dania głównego lub element dodatku często 
podawany jest jogurt, lecz pamiętaj, że jest to produkt 
mleczny, a więc bogaty w fosfor. 

n Z większością posiłków podawanych jest duży wybór 
chlebków indyjskich, w postaci 
pieczonej, grilowanej lub 
smażonej. Możliwe też jest ich 
zamówienie osobno. 

n Większość deserów zawiera 
mleko lub mleko w proszku w 
przepisie, a ono jest bogate w 
fosfor. Pamiętaj o zabraniu ze 
sobą substancji wiążącej fosfor. 

Kuchnia Włoska  Uwaga: Może 
zawierać duże ilości potasu. 

n Uważaj na przystawki antipasto, które zawierają słone 
kiełbasy lub piklowane albo marynowane warzywa. Te dania 
mogą być niedobrym, słonym i bardzo tłustym początkiem 
posiłku. Ponadto raczej pomiń zupę minestrone, bogatą w 
sól i potas. 

n Poproś o sos do sałatki z oliwy i octu. 

n Chlebek włoski jest dobrym wyborem chleba. Maczanie 
chleba w oliwie z oliwek jest zdrową alternatywą do 
smarowania go masłem ponieważ oliwa z oliwek zawiera 
zdrowe dla serca tłuszcze w porównaniu do tłuszczów 
zwierzęcych masła. 

n Sos pomidorowy to nieodpowiedni wybór. Lecz makarony 
są podawane z wieloma sosami, niekoniecznie z 
pomidorowymi. Jeżeli jednak wybierzesz sos pomidorowy, 
poproś o jego podanie osobno. Ogranicz ilość spożywanego 
sera i białych sosów. 

n Jeżeli wybierzesz pizzę, szukaj lekkiego lub 
wegetariańskiego przybrania i poproś o oszczędne używanie 
sosu i sera. Najlepiej unikać pizzy z pepperoni lub kiełbasą, 
gdyż są bogate w sód. Inne dostępne przybrania to m.in. 
kurczak lub ryba, które są dobrymi wyborami. 
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n Dla smaku można dodać jedną łyżkę tartego parmezanu lub 
sera Romano. Można obficie korzystać z pasków papryki. 

n Dobrym wyborem są lody włoskie, lecz należy pamiętać o 
policzeniu ich jako płynu. 

Kuchnia Japońska  Uwaga: Może zawierać duże ilości sodu. 

n Unikaj słonych zup, jak miso, podawanych na początku 
posiłku. 

n Poproś o niedodawanie MSG (glutaminianu sodu) i unikaj 
sosu sojowego. 

n Sushi może być dobrym wyborem, gdyż porcje są niewielkie. 
Unikaj surowych ryb, gdyż mogą narazić Cię na infekcje 
pasożytami. Inne dostępne opcje to ogórki i gotowane 
krewetki, kraby lub węgorze. 

n Spróbuj yakitori lub pokarmów grilowanych na szpikulcach 
nad płonącym węglem. Pokarmy smażone w panierce z 
tempura są dobrym wyborem, jeżeli nie są maczane w 
sosach z dużą zawartością sodu. 

n Tofu lub twarożek sojowy są regularnie wykorzystywane 
w kuchni japońskiej. W diecie nerkowej zastępuje się nimi 
mięso. Należy pamiętać, że bardzo często dla smaku gotuje 
się je z wykorzystaniem sosu sojowego. 

n Japońskie steakhousy oferują dobry wybór grilowanych mięs 
i warzyw, lecz oferowane porcje mogą być duże. 

n Lody z zielonej herbacie są popularnym deserem i 
substytutem mleka. 

Kuchnia czarnego Południa  Uwaga: Może zawierać duże ilości 
sodu, potasu i fosforu. 

n Kuchnia czarnego Południa stanowi duże wyzwanie dla diety 
nerkowej, ponieważ bardzo często zawiera duże ilości sodu, 
potasu i fosforu oraz tłuszczu. 

n Należy unikać solonych i wędzonych mięs takich, jak szynka, 
kiełbasy, bekon i solona wieprzowina. W tej kuchni obficie 
wykorzystuje się bekon i tłuszcz z bekonu. 
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n Mięsa narządowe, jak flaczki, zawierają więcej fosforu niż 
cięte kawałki mięsa mięśni. Ogranicz spożywanie takich dań. 

n Suszona fasola i czarno nakrapiana fasola zawierają duże 
ilości fosforu i potasu. Ogranicz ich spożycie do niewielkich 
ilości (1-2 łyżki stołowe). 

n Popularny jest gotowany szpinak i jarmuż. Oba warzywa 
zawierają duże ilości potasu. Jarmuż musztardowy zawiera 
trochę mniej potasu. 

n Słodkie ziemniaki i ciasto ze słodkich ziemniaków są bogate 
w potas. 

n Do najlepszych wyborów może należeć smażony kurczak 
(bez skórki), kukurydza, fasola szparagowa lub ketmia 
jadalna, sałata, chleb kukurydziany, masło i ciasto ze 
słodkich ziemniaków (mała ćwiartka). Smacznego i nie 
zapomnij substancji wiążącej fosfor. 

Kuchnia typu fast-food

Jedzenie w restauracjach typu fast-food nie jest całkowicie 
wykluczone. Jednakże wymagane jest poświęcenie temu trochę 
czasu i planowania. Chociaż wiele dań kuchni fastfood jest 
wstępnie posolonych, niektóre dania mogą jej nie zawierać..
Możesz również pomijać przyprawy z wysoką zawartością sodu, 
jak sos barbeque czy sos sojowy oraz ograniczać inne, jak np. 
keczup do jednego opakowania. 

Wiele restauracji typu fastfood udostępnia informacje 
żywieniowe, więc możesz sprawdzić zawartość sodu i potasu. 
Twój dietetyk nefrologiczny również może udostępnić te 
informacje oraz przekazać konkretne ilości sodu i potasu 
dopuszczalne w diecie. 
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Zwykłe lub pomniejszone 
hamburgery

Lepiej wybrać

Kanapki z antrykotem lub 
indykiem

Raczej sobie odmówić

Kuchnia typu fast-food

Hamburgery lub cheesburgery 
powiększane

Kanapki z bekonem, sosami lub 
serem

Kanapki z grilowanym lub 
opiekanym kurczakiem, sałatka z 
tuńczykiem lub kurczakiem

Kanapki ze smażonym lub 
panierowanym kurczakiem, 
nuggetsy lub filety z kurczaka

Niesolone krążki cebulowe Frytki, tater tot, chipsy 
ziemniaczane, pieczone 
ziemniaki, sałatka 
ziemniaczana, pieczona fasola

Pokarmy o wysokiej zawartości 
potasu z baru sałatkowego lub 
pikle; ogranicz pomidory

Sałatka z sałatą, coleslaw, 
makaronowa

Koktajle mleczne i napój 
gazowany typu cola

Napoje gazowane bez coli, 
lemoniada, herbata i kawa, woda
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Inne broszury Amerykańskiej Narodowej Fundacji 
Nefrologicznej – National Kidney Foundation: 

n Dieta i przewlekła choroba nerek (11-50-0135)

n Dieta i hemodializy (11-50-0136)

n Dieta i dializy otrzewnowe (11-50-0140)

n Dieta i przeszczep (11-50-0404)

Odwiedź również witrynę internetową fundacji NKF, 
www.kidney.org, gdzie dostępne są dalsze informacje 
żywieniowe, poświęcone następującym tematom: 

n Fosfor i dieta nefrologiczna

n Potas i dieta nefrologiczna

n Sód i dieta nefrologiczna: jak urozmaicić dietę
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Edukacja publiczna

Edukacja wraz z ciągłą opieką

 ↑ Zwiększone ryzyko

STADIUM 1
Uszkodzenie nerek

z prawidłową
lub ↑ sprawnością nerek

STADIUM 2
Uszkodzenie nerek
z prawidłowa lub

łagodnie upośledzoną
↓ sprawnością nerek

STADIUM 3
Umiarkowana ↓

sprawność nerek

STADIUM 4
Poważnie

ograniczona
↓ sprawność nerek

STADIUM 5
Schyłkowa

niewydolność
nerek

Ta strzałka wskazuje tematykę zasobów z systemu KLS.
Lekko zacienione pola wskazują tematykę omówioną w niniejszym dokumencie.

GFR = ang. Glomerular Filtration Rate — wskaźnik filtracji kłębuszkowej; P = przeszczep nerki; D = dializy 

DFG 130 90 60 30 15 0
 P P P P P D

Ponad 20 milionów Amerykanów — jeden z dziewięciu dorosłych — cierpi 
na przewlekłą chorobę nerek, a większość nawet o tym nie wie. Ponad 20 
kolejnych milionów jest objętych zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby 
nerek. Amerykańska Narodowa Fundacja Nefrologiczna – National Kidney 
Foundation, poważna społeczna organizacja zdrowotna, stara się zapobiegać 
chorobom nerek i dróg moczowych, ulepszać stan zdrowia i dobrostan osób 
indywidualnych oraz rodzin, cierpiących na te choroby, i zwiększać dostępność 
wszystkich narządów do przeszczepów. Za pośrednictwem przedstawicielstw 
w całych Stanach Zjednoczonych Fundacja prowadzi programy z dziedziny 
badania, profesjonalnej edukacji, usług dla pacjentów i społeczeństwa, edu-
kacji publicznej oraz przekazywania narządów. 

11-10-1607


