
Przykładowy plan żywieniowy na 3 dni

Proces starzenia się to szereg zmian zachodzących 
w organizmie człowieka. Osoby starsze, ze względu 
na specyfikę fizjologii, mogą być narażone na 
niedobory wielu składników odżywczych. 
Zapobiega temu urozmaicone menu. To podstawa 
zdrowia seniorów – ich sprawności fizycznej i 
intelektualnej.

Dieta DASH Senior to kombinacja zróżnicowanych, 
ale prostych w przygotowaniu dań. Jest bogata w 
składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania osób, które mają 65 i więcej lat.

Spróbuj!

Dieta: DASH Senior
Kaloryczność dzienna: 2000 kcal

Łącznie kcal: 1798

Przepis:

Ugotuj groszek. Rozgrzej olej na patelni, wbij jajka 

obok siebie (nie mieszaj), trzymaj na patelni do 

momentu ścięcia białka (żółtko powinno zostać 

płynne). Przygotuj pastę – zmiksuj lub zblenduj natkę 

pietruszki, otręby, serek, groszek na jednolitą pastę. 

Posmaruj pastą grzanki. Ułóż na kromce garść rukoli, 

a na niej jajko. Zjedz kanapki z papryką.

Śniadanie 581 kcal

Jaja sadzone z pieczywem

Białko 29 g    Tłuszcze 21,2 g    Węglowodany 75,2 g 20 min

Składniki: 

Jaja kurze – 2 sztuki, 

Grahamka – 1 sztuka (100 g), 

Natka pietruszki – 2 łyżeczki (12 g), 

Oliwa z oliwek – 1 łyżka (10 ml), 

Ser twarogowy chudy – ½ plastra (15 g), 

Groszek zielony konserwowy – 3 łyżki (45 g), 

Otręby owsiane – 1 łyżeczka (3 g), 

Rukola – 2 garście (50 g), 

Papryka czerwona – ⅓ sztuki (90 g), 

Dzień 1 Łącznie kcal: 2005
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Przepis:

Gruszkę upiecz w piekarniku (ok. 10-12 minut w 180 

stopniach). Następnie pokrój ją w kostkę, przełóż do 

naczynia. Ser, masło, kefir wymieszaj na pastę, dodaj 

do gruszki.

Podwieczorek 185 kcal

Gruszka pieczona z twarogiem 

Białko 10,3 g    Tłuszcze 5,6 g    Węglowodany 25,1 g 20 min

Składniki: 

Gruszka – sztuka (150 g), 

Ser twarogowy chudy – plaster (30 g), 

Kefir naturalny 0% tłuszczu 

– ¼ szklanki (25 ml), 

Masło orzechowe – łyżeczka (5 g)

Przepis:

Pokrojone w kostkę mięso, wymieszaj w naczyniu z 

przyprawami i olejem. Marynuj ok. 20-30 minut. 

Posiekaj cebulę, pokrój drobno pomidora, marchew 

zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Na głębokiej 

patelni podsmaż mięso, cebulę, marchew, pomidora. 

Podlej całość odrobiną wody i duś pod przykryciem 

do miękkości mięsa. W tym czasie ugotuj ziemniaki. 

Na talerzu posyp je posiekanym szczypiorkiem. 

Przygotuj surówkę – wymieszaj liście sałaty z oliwą, 

sokiem z cytryny i kiełkami.

Obiad 701 kcal

Kurczak duszony w marchewce i pomidorach

Białko 36,9 g    Tłuszcze 33,2 g     Węglowodany 70,4 g 50 min

Składniki: 

Pierś z kurczaka – porcja (120 g), 

Majeranek – do smaku, 

Zioła prowansalskie – do smaku, 

Cebula biała – mała sztuka (50 g), 

Marchew – mała sztuka (45 g), 

Olej rzepakowy – 2 łyżki (20 ml), 

Pomidor – 3 sztuki (450 g), 

Ziemniak – 3 sztuki (225 g), 

Koperek świeży- łyżeczka (4 g), 

Sałata masłowa – 16 liści (90 g), 

Oliwa z oliwek – łyżka (10 ml), 

Sok z cytryny – łyżka (10 ml), 

Kiełki brokułów – łyżka (8 g)

Przepis:

Ugotuj ryż w napoju migdałowym według przepisu na 

opakowaniu. Następnie dodaj posiekane orzechy i 

suszone wiśnie.

II Śniadanie 177 kcal

Sałatka z ryżem i orzechami laskowymi 

Białko 3,1 g    Tłuszcze 6,1 g     Węglowodany 28,3 g 15 min

Składniki: 

Ryż brązowy – 1 ½ łyżki (22,5 g), 

Napój migdałowy – ⅓ szklanki (100 ml), 

Orzech laskowy – ½ łyżki (7,5 g), 

Wiśnia suszona – ½ łyżki (7,5 g)
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Przepis:

Ziemniaka umyj, przekrój na pół. Skrop oliwą, posyp 

ziołami i piecz w piekarniku do miękkości (ok. 25 

minut w temperaturze 180 stopni). W międzyczasie 

wymieszaj w naczyniu ser z jogurtem i pieprzem na 

gładką pastę. Ułóż twaróg na upieczonych połówkach 

ziemniaka i posyp je posiekanym koperkiem.

II Śniadanie 186 kcal

Pieczony ziemniak z twarogiem

Białko 12,1 g    Tłuszcze 5,8 g    Węglowodany 21,9 g 35 min

Składniki: 

Ziemniak – duża sztuka (100 g), 

Oliwa z oliwek – łyżeczka (5 ml), 

Zioła prowansalskie – do smaku, 

Ser twarogowy chudy – 1 ½ plastra (45 g), 

Jogurt naturalny 2% tłuszczu – łyżka (25 g), 

Pieprz czarny – do smaku, 

Koper świeży – 2 łyżeczki (8 g)

Przepis:

Zmiksuj na gładką pastę fasolę, przyprawy, olej 

i szczypiorek. Posmaruj pieczywo pastą, posyp 

kiełkami. Zjedz kanapki z ogórkiem.

Kolacja 361 kcal

Pasta z czerwonej fasoli z ogórkiem kiszonym

Białko 13,3 g    Tłuszcze 11,8 g    Węglowodany 54,9 g 10 min

Składniki: 

Czosnek – ząbek (5 g), 

Fasola czerwona konserwowa – 4 łyżki (80 g), 

Majeranek – do smaku, 

Oregano – do smaku, 

Olej rzepakowy – łyżka (10 ml), 

Kiełki słonecznika – łyżka (8 g), 

Ogórek kiszony – 2 sztuki (100 g), 

Chleb graham – 2 kromki (70 g), 

Szczypiorek – łyżeczka (5 g) 

Przepis:

Pokrój banana w drobną kostkę. Ugotuj płatki 

w mleku. Pod koniec dodaj banana, kakao i siemię. 

Dokładnie wymieszaj. Przed zjedzeniem dodaj 

borówki do owsianki.

Śniadanie 581 kcal

Owsianka straciatella

Białko 20,9 g    Tłuszcze 16,9 g    Węglowodany 92 g 5 min

Składniki: 

Siemię lniane mielone – łyżka (10 g), 

Banan – sztuka (120 g), 

Borówki – garść (50 g), 

Kakao naturalne – 1 ½ łyżki (15 g), 

Płatki owsiane – 5 łyżek (50 g), 

Mleko 2% tłuszczu – szklanka (250 ml)

Dzień 2 Łącznie kcal: 1989

DASH Senior 2000 kcal Plan żywieniowy pochodzi z portalu https://diety.nfz.gov.pl



Przepis:

Pokrój w kostkę dynię i ziemniaka, posiekaj cebulę i 

czosnek, zetrzyj imbir. W wysokim garnku na oliwie 

zeszklij cebulę i czosnek. Następnie dodaj dynię, 

ziemniaki, kurkumę, imbir i pieprz. Smaż 4-5 minut, 

co jakiś czas mieszając. Wlej bulion, przykryj i gotuj 

dalej, aż do miękkości warzyw. Obranego ze skóry 

pomidora pokrój w kostkę, dodaj do zupy. Wymieszaj i 

gotuj jeszcze przez 5-6 minut. Na koniec gotowania 

dodaj mleko i zmiksuj zupę na gładki krem. Gotowy 

krem posyp drobno posiekanymi pestkami dyni i 

posiekaną natką pietruszki.

Kolacja 348 kcal

Krem z dyni

Białko 14,1 g    Tłuszcze 10,1 g    Węglowodany 58,3 g 40 min

Składniki: 

Bulion warzywny – ¾ szklanki (200 ml), 

Cebula – mała sztuka (50 g), 

Czosnek – ząbek (5 g), 

Dynia – ½ sztuki (400 g), 

Oliwa z oliwek – łyżeczka (5 ml), 

Pomidor – sztuka (150 g), 

Ziemniak – mała sztuka (55 g), 

Kurkuma – do smaku, 

Imbir – 3 plasterki (3 g), 

Pieprz czarny – do smaku, 

Pestki dyni – łyżeczka (5 g), 

Mleko 2% tłuszczu – ¼ szklanki (50 ml), 

Natka pietruszki – łyżeczka (5 g)

Przepis:

Zblenduj lub zmiksuj wszystkie składniki. Jeśli koktajl 

będzie zbyt gęsty, możesz rozcieńczyć go wodą.

Podwieczorek 181 kcal

Koktajl cytrusowy

Białko 5,9 g   Tłuszcze 3 g    Węglowodany 34,3 g 10 min

Składniki: 

Ananas świeży – plaster (80 g), 

Jogurt naturalny 2% tłuszczu – 3 łyżki (75 g), 

Kiwi – sztuka (60 g), 

Płatki owsiane – 1 ½ łyżki (15 g)

Przepis:

Rybę i ziemniaki (pokrojone w ćwiartki) skrop oliwą z 

oliwek, ułóż na blasze wyłożonej papierem do 

pieczenia, piecz w piekarniku w temperaturze 200 

stopni przez ok. 20-25 minut. Ugotuj groszek w 

bulionie, na koniec dodaj awokado, otręby i zmiksuj 

całość na mus. Umyj pomidora, pokrój go na kawałki i 

posyp szczypiorkiem. Na talerzu ułóż mus na rybie, 

zjedz z ziemniakami i surówką z pomidora.

Obiad 693 kcal

Dorsz pod puree z groszku z pieczonymi ziemniakami

Białko 38,4 g    Tłuszcze 29,1 g    Węglowodany 78 g 45 min

Składniki: 

Dorsz świeży filet – porcja (120 g), 

Oliwa z oliwek – 2 łyżki (20 ml), 

Ziemniaki – 3 sztuki (225 g), 

Groszek zielony mrożony – 8 łyżek (120 g), 

Bulion warzywny ⅓ szklanki (100 ml), 

Awokado – ⅓ sztuki (45 g), 

Pomidor – duża sztuka (200 g), 

Szczypiorek – łyżka (5 g), 

Otręby owsiane – łyżka (7 g)
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Przepis:

Przygotuj ciasto na omlet - jaja roztrzep w misce, 

dodaj mąkę, jogurt, zioła prowansalskie, siemię i 

pieprz. Wymieszaj ciasto. Posiekaj czosnek i cebulę, 

podsmaż je na rozgrzanym oleju. Następnie dodaj 

pokrojone w kostkę mięso, smaż razem przez kilka 

minut. Zalej mięso masą jajeczną, dodaj pokrojonego 

pomidora, rukolę i smaż do ścięcia masy (z obu stron).

Śniadanie 592 kcal

Wytrawny omlet z indykiem

Białko 38,5 g    Tłuszcze 33 g    Węglowodany 38,6 g 20 min

Składniki: 
Mąka gryczana – 3 łyżki (30 g), 
Jajo kurze – 3 sztuki, 
Jogurt naturalny 2% tłuszczu – 3 łyżki (75 g), 
Olej rzepakowy – 1 ½ łyżki (15 ml), 
Pomidor – mała sztuka (100 g), 
Rukola – 2 garście (50 g), 
Cebula – sztuka (50 g), 
Zioła prowansalskie – do smaku, 
Siemię lniane – (5 g), 
Pieprz czarny – do smaku, 
Pierś z indyka – porcja (60 g)

Przepis:

Fasolę dokładnie opłucz i zmiksuj na gładką pastę. 

Dodaj siemię, jagody, kakao, proszek do pieczenia. 

Ponownie zmiksuj. Przelej masę do dowolnej formy i 

piecz w 180 stopniach przez około 20 min (do suchego 

patyczka). Zjedz ciasto z kefirem.

II Śniadanie 173 kcal

Kakaowy muffin z fasoli

Białko 9,1 g    Tłuszcze 4,9 g    Węglowodany 26,6 g 25 min

Składniki: 

Fasola czerwona konserwowa – 3 łyżki (60 g), 

Jagody świeże lub mrożone – garść (50 g), 

kakao naturalne – łyżka (10 g), 

Proszek do pieczenia – ½ łyżeczki (2,5 g), 

Kefir naturalny 0% tłuszczu – ¼ szklanki (50 ml), 

Siemię lniane mielone – łyżeczka (5 g)

Dzień 3

Przepis:

Posiekaj drobno cebulę i czosnek, cukinię pokrój w kostkę. 
Ugotuj do miękkości osobno kaszę i soczewicę (po 
ugotowaniu zostaw je pod przykryciem na 10 minut), 
następnie ostudź i odparuj (powinny być gęste i zbite). 
Wymieszaj je w jednym naczyniu z przyprawami. Cebulę 
(pół porcji) zeszklij na oliwie, dodaj do kaszy z soczewicą. 
Z powstałej masy uformuj małe pulpeciki, obtocz je w 
oliwie, ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i 
piecz w piekarniku w 180 stopniach przez 25-30 minut. 
Przygotuj sos – cebulę (pół porcji) i posiekany czosnek 
zeszklij na oliwie. Następnie dodaj cukinię, pomidory z 
puszki, duś mieszając ok. 7-8 minut. Dopraw sos pieprzem. 
Pulpeciki na talerzu polej sosem. Przygotuj surówkę: 
marchew i pietruszkę obierz, zetrzyj na tarce, wymieszaj z 
chrzanem i jogurtem.

Obiad 688 kcal 

Pulpeciki z soczewicy i kaszy jaglanej

Białko 29,3 g     Tłuszcze 19,8 g    Węglowodany 107,7 g 60 min

Składniki: 
Soczewica czerwona – 5 łyżek (60 g), 
Cebula biała – mała sztuka (50 g), 
Cukinia – ⅓ sztuki (200 g), 
Czosnek – ząbek (5 g), 
Kasza jaglana – 5 łyżek (50 g), 
Oliwa z oliwek – 1 ½ łyżki (15 ml), 
Pomidory z puszki – szklanka (200 g), 
Kmin rzymski suszony – do smaku, 
Kurkuma – do smaku, 
Pieprz czarny – do smaku, 
Chrzan – 1 łyżeczka (5 g), 
Jogurt naturalny 2% tłuszczu – 2 łyżki (40 g), 
Marchew – sztuka (45 g), 
Korzeń pietruszki – sztuka (45 g)

Łącznie kcal: 2023
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Przepis:

Zblenduj lub zmiksuj wszystkie składniki. Jeśli sok 

będzie zbyt gęsty, możesz rozcieńczyć go wodą.

Podwieczorek 179 kcal

Sok z jarmużem

Białko 5,3 g   Tłuszcze 3,6 g    Węglowodany 35,8 g 10 min

Składniki: 

Ananas – 2 plastry (160 g), 

Jarmuż – 3 garście (75 g), 

Cytryna – sztuka (70 g), 

Natka pietruszki – 2 łyżeczki (12 g), 

Siemię lniane mielone – łyżeczka (6 g)

Przepis:

Obraną marchew i pietruszkę pokrój w kostkę. Ugotuj 

dorsza, warzywa korzeniowe, groszek w bulinie z 

przyprawami. Połowę groszku wyjmij z bulionu i 

przełóż do odrębnego naczynia. Posiekaj szczypiorek. 

Do przeźroczystej salaterki przełóż warzywa z 

bulionu, kawałki dorsza, posiekany szczypiorek. Do 

bulionu dodaj żelatynę (dokładnie rozmieszaj). Zalej 

warzywa i rybę bulionem z żelatyną odstaw do 

zastygnięcia. Przygotuj pastę – zmiksuj pozostałą 

część groszku z passatą pomidorową, suszonymi 

pomidorami, bazylią i pieprzem. Pastę rozsmaruj na 

pieczywie.

Kolacja 391 kcal

Dorsz w galarecie z warzywami

Białko 29,9 g    Tłuszcze 4,5 g    Węglowodany 64,1 g 45 min

Składniki: 

Dorsz świeży filet – porcja (80 g), 

Marchew – średnia sztuka (90 g), 

Korzeń pietruszki – mała sztuka (45 g), 

Groszek zielony mrożony – 3 łyżki (45 g), 

Bulion warzywny  - szklanka (250 ml), 

Liść laurowy – sztuka, 

Pieprz czarny – do smaku, 

Ziele angielskie mielone – do smaku, 

Szczypiorek – 2 łyżeczki (10 g), 

Żelatyna – łyżeczka (3 g), 

Passata pomidorowa – 2 łyżki (50 ml), 

Pomidor suszony – 2 sztuki (14 g), 

Bazylia suszona – do smaku, 

Chleb graham – 2 kromki (70 g)
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