
 
 
 
 
 
              

                
Dětské oddělení 

 

DIETNÍ OPATŘENÍ PŘI ONEMOCNĚNÍ GIT 
 

 
Vážení rodiče,  

Ošetřující lékař doporučil Vašemu dítěti na přechodnou dobu bezmléčnou dietu. Tato 

dieta je nejčastěji doporučovaná při střevních obtížích. Aby tyto potíže odezněly, je 

žádoucí v dietě po přechodnou dobu pokračovat. Dietní omezení trvá většinou 

několik dnů a odvíjí se od zažívacích obtíží a charakteru stolic. Doporučení vychází ze 

zkušeností realimentace na dětském oddělení..  

 

 

JAKÝCH POTRAVIN SE VYVAROVAT? 

mléko (sušené, tvaroh, smetana, sýry, máslo, jogurty, zmrzlina), veškeré luštěniny (čočka, hrách, 

fazole, sója,...), ovoce (hrušky, hrozny, švestky, třešně, višně, ryngle, rybíz, angrešt, kiwi, citrusy, 

jahody, maliny, ostružiny), syrová zelenina, celozrnné a kynuté pečivo, sladkosti, uzeniny, 

omáčky 

CO DO JÍDELNÍČKU ZAŘADIT? 

Především potraviny, které neobsahují mléko a tuk a jsou tak šetrné k trávicímu traktu dítěte. 

Uvedené potraviny zahušťují střevní obsah.  Tím snižují frekvenci vyprazdňování a vytváří vhodné 

podmínky k obnovení normální funkce zažívacího traktu. Jsou to: rýžová kaše, vařená či dušená 

zelenina (mrkev, celer, petržel), jablko, banán, bílé suché pečivo (nejlépe den staré), piškoty, 

přesnídávka (jablko) 

 

 

 

 

 



PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU KOJENCE (do 1 roku)      

Dítě může být nadále kojeno. Mateřské mléko má pozitivní účinky na střevní 

mikroflóru miminka. V případě potřeby je možné kojení prokládat rýžovou kaší.  

Od ukončeného 3. měsíce může jídelníček vypadat následovně.        

                       

                                            Snídaně: rýžová kaše s pudinkem    

Postup (500ml): Propereme 25g rýže, kterou uvaříme v 250 ml kojenecké 

vody. Až je rýže rozvařená, přecedíme ji  přes sítko. Zároveň si uvaříme 20 g vanilkového 

pudinku ve 250 ml kojenecké vody. Na závěr smícháme pudink s rýžovou kaší a osladíme 25 

g  glukopuru.                                

Svačina: naškrábaný banán   

Postup: banán omyjeme, oloupeme a naškrábáme do misky.                                                                      

  Oběd: zeleninová polévka  

Postup (500ml): Omyjeme a nakrájíme na malé kousky asi 5 dkg mrkve, 1 

bramboru, společně uvaříme, vychladíme, na závěr rozmixujeme a přecedíme přes sítko.   

                                                                                  

  Svačina: ovocná  přesnídávka  

Postup (500ml): Ovocnou přesnídávku připravíme jednoduše tak, že do mixéru 

dáme 15 - 20 piškotů, necelou půlku jablečné přesnídávky a 1 banán, vše důkladně 

rozmixujeme.     

                                                          

 Večeře: rýžová kaše s banánem     

Postup (500ml): Propereme a uvaříme 50 g rýže s 500 ml kojenecké vody. 

Vzniklou kaši dáme do mixéru společně s 1 banánem, rozmixujeme a  přecedíme.   

    

 

 

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU MENŠÍCH DĚTÍ (1-6 let)                                                       

Doporučujeme jíst malé porce a častěji v průběhu dne.    

                          

 Snídaně: rýžová kaše, suchý rohlík (ne máslo, ano marmeláda a med) piškoty      

Postup (500ml): Opereme a uvaříme 50 g rýže, rýžový odvar přecedíme přes sítko a 

doplníme kojeneckou vodou do 500 ml. Osladíme 12,5 g glukopuru.                                                   

 Svačina: ovocná přesnídávka  

Postup (500ml): Ovocnou přesnídávku připravíme jednoduše tak, že do mixéru 

dáme 15 – 20  piškotů, necelou půlku jablečné přesnídávky a 1 banán, vše důkladně 

rozmixujeme.                                                                                                                     

 Oběd: maso-zeleninový příkrm, kuřecí vývar, brambory + maso (ne omáčky) 

Postup na maso-zeleninový příkrm (500ml): Omyjeme a nakrájíme na malé 

kousky asi       5 dkg mrkve, 1 bramboru, které společně uvaříme, vychladíme a rozmixujeme. 

Přidáme              1 polévkovou lžíci králičího nebo kuřecího vařeného masa.                                                                        

 Svačina: banán, jablečná přesnídávka, rýžová kaše s pudinkem         

Postup rýžová kaše s pudinkem (500ml): Propereme  25 g rýže, kterou uvaříme 

v 250 ml kojenecké vody. Až je rýže rozvařená,  přecedíme ji přes sítko. Zároveň si uvaříme 20 g 

vanilkového pudinku ve 250 ml kojenecké vody. Na závěr smícháme pudink a rýžovou kaší a 

osladíme 25 g  glukopuru.                                                                                   

  Večeře: chléb, rohlík se šunkou (ne máslo), rýžová kaše s banánem  

Postup rýžová kaše s banánem (500ml): Uvaříme 50 g rýže, doplníme 

kojeneckou vodou do 500ml. Vzniklou kaši dáme do mixéru společně s 1 banánem, rozmixujeme 

a  přecedíme. 
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Závěrem Vám chceme popřát brzké uzdravení Vašeho děťátka a doufáme, že Vám zde uvedená opatření 

                                           pomohou dietu lehce zvládnout. 

 

 

S pozdravem Tým sester a lékařů dětského oddělení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na níže uvedené adrese. 

                                            det@nemkyj.cz 

 

 

 

Další informace o Nemocnici Kyjov, příspěvková organizace  

získáte na internetových stránkách nemocnice. 

www.nemkyj.cz 
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