EDUCAŢIE PENTRU PACIENT ŞI ÎNGRIJITOR

Alimentaţia corespunzătoare în timpul şi ulterior
tratamentului dvs. anticancer
Aceste informaţii vă vor ajuta să vă menţineţi regimul alimentar în timpul şi ulterior tratamentului dvs.
anticancer.
Nutriţia corespunzătoare este foarte importantă pentru persoanele cu cancer. Pot exista unele modificări
ale nutriţiei pe care le puteţi face acum pentru a vă ajuta în timpul tratamentului. Începeţi prin a avea o
dietă sănătoasă. Aceasta vă poate spori vigoarea, vă poate ajuta să vă menţineţi greutatea şi vă poate ajuta
să luptaţi împotriva infecţiilor. Poate chiar să vă ajute în ceea ce priveşte reacţiile adverse ale tratamentului.

Farfuria mea
Farfuria mea este imaginea unui aranjament care indică modul în care ar
trebui să arate o masă sănătoasă. Aceasta include cele 5 grupe alimentare care
constituie elementele de bază ale unei diete sănătoase. Aceste grupe includ
cereale integrale, fructe, legume, proteine slabe şi produse lactate cu conţinut
redus de grăsimi. Consumul de alimente cu un conţinut ridicat de grăsimi şi
zaharuri trebuie limitat sau evitat. Pentru mai multe informaţii despre
îndrumările Farfuria mea, accesaţi: www.choosemyplate.gov.
Din cauza reacţiilor adverse ale cancerului şi tratamentului anticancer vă poate fi greu să mâncaţi. Atunci
când se întâmplă acest lucru, poate fi dificil să urmaţi îndrumările Farfuria mea. Este posibil să fie nevoie să
vă modificaţi planul alimentar dacă nu puteţi consuma anumite alimente.

Cum afectează tratamentul felul în care mâncaţi
Intervenţia chirurgicală
Dacă greutatea dvs. este sub cea normală, este posibil să fie nevoie să creşteţi în greutate înainte de
intervenţia chirurgicală. În cadrul acestei resurse, veţi găsi sugestii pentru un aport mai mare de calorii şi
proteine. Acest lucru vă poate ajuta să creşteţi în greutate înainte de intervenţia chirurgicală şi să vă
vindecaţi după aceea.
Dacă intervenţia chirurgicală este la nivelul gurii, gâtului sau stomacului, vă poate fi greu să mâncaţi. Este
posibil să fie nevoie să vă alimentaţi în alte moduri, cum ar fi intravenos (printr-o venă), printr-un tub
introdus în nas sau printr-un tub introdus în stomac sau în partea superioară a intestinului.
Radioterapia
Radioterapia administrată la nivelul capului şi gâtului poate cauza dificultăţi de înghiţire, modificări ale
gustului, uscăciunea gurii sau ulceraţii în gură sau gât. Tratamentul la nivelul pieptului vă poate cauza
dificultăţi de înghiţire. Tratamentul la nivelul stomacului, zonei abdominale (stomac) sau pelvisului poate
cauza greaţă şi vărsături, diaree, crampe şi balonare.
Alimentaţia corespunzătoare în timpul şi ulterior tratamentului dvs. anticancer |
Eating Well During and After Your Cancer Treatment

1 din 24

Chimioterapia
Numeroase medicamente chimioterapice vă pot afecta sistemul digestiv. Acestea pot cauza greaţă şi
vărsături, scăderea poftei de mâncare, diaree, constipaţie, creştere sau scădere în greutate şi modificări ale
gustului sau mirosului mâncării.
Imunoterapia
Imunoterapia stimulează sistemul imunitar al corpului dvs. pentru a lupta împotriva celulelor canceroase.
Reacţiile adverse includ:
Greaţă şi vărsături
Diaree
Ulceraţii în gură
Uscăciunea gurii
Scădere în greutate
Modificări ale gustului mâncării
Dureri musculare
Oboseală
Febră
Terapia hormonală
Terapiile hormonale utilizează medicamente care împiedică organismul dvs. să mai producă anumiţi hormoni
sau modifică modul în care aceştia funcţionează. Reacţiile adverse includ modificări ale poftei de mâncare,
retenţie de apă, creştere în greutate, greaţă şi vărsături.

Îndrumări generale privind nutriţia
Suplimentele de vitamine şi minerale
Puteţi obţine 100% din nutrienţii recomandaţi zilnic dintr-o dietă bine echilibrată. Dacă dieta dvs. este
precară, suplimentele de vitamine şi minerale vă pot ajuta. Unele persoane iau cantităţi mari de antioxidanţi,
plante medicinale sau multe vitamine şi minerale deoarece cred că acest lucru va contribui la vindecarea
cancerului. Nu s-a demonstrat că acestea ar ajuta la lupta împotriva cancerului. În timpul anumitor tipuri de
tratamente anticancer, vă pot face de fapt rău. Dacă vă gândiţi să luaţi astfel de suplimente, discutaţi mai
întâi cu medicul dvs. Şi un nutriţionist sau farmacist v-ar putea răspunde la întrebările pe care le aveţi.
Studiile clinice sunt studii de cercetare. Acestea sunt realizate pentru a testa noi
Terapii
Medicamente sau combinaţii de medicamente
Metode de administrare
Doze şi momente de administrare a dozelor
Unele studii testează vitaminele sau suplimentele. Acestea sunt realizate pentru a vedea dacă au efect asupra
unui anumit tip de cancer. Un studiu analizează efectele dozelor mari de vitamina D asupra cancerului
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colorectal metastatic (cancer colorectal care s-a răspândit în alte zone din corp). Pentru a afla mai mult
despre acest studiu sau despre alte studii clinice:
Accesaţi secţiunea dedicată studiilor clinice de pe site-ul web al National Cancer Institute (NCI), la
www.cancer.gov/clinicaltrials
Apelaţi serviciul de informaţii despre cancer al NCI, la 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237).
Terapii alternative şi complementare
Este posibil să fi citit sau să fi auzit despre terapiile alternative. Uneori, acestea sunt utilizate în locul
tratamentului convenţional. Siguranţa şi eficacitatea multora dintre aceste tratamente nu au fost
confirmate. Ştim că unele nu sunt sigure. Altele pot interfera cu chimioterapia sau radioterapia. Discutaţi
cu medicul sau asistenta dvs. medicală înainte de a începe vreunul dintre aceste tratamente.
Ar putea să scadă eficacitatea tratamentului dvs. şi să vă facă rău.
Terapiile complementare pot ajuta oamenii să facă faţă simptomelor de cancer şi reacţiilor adverse ale
tratamentului, cum ar fi greaţa, vărsăturile şi oboseala. De asemenea, pot ajuta la reducerea stresului şi pot
contribui la o stare de bine. Acestea nu vă fac niciun rău. Terapiile complementare includ:
Reflexologia
Meditaţia
Masajul
Meloterapia
Yoga
T'ai chi
Acupunctura
Reiki
Siguranţa alimentelor
În timpul tratamentului anticancer, corpului dvs. îi este greu să combată infecţiile. De aceea, este cu atât
mai important să vă asiguraţi că alimentele pe care le consumaţi sunt sigure. Astfel, veţi reduce riscul de
boli cauzate de alimente şi alte infecţii. Mai jos găsiţi 4 paşi simpli pentru siguranţa alimentelor.
Spălaţi des mâinile şi suprafeţele
Înainte şi după prepararea hranei, spălaţi-vă bine pe mâini cu apă caldă şi săpun, timp de 15 - 20 de
secunde.
Spălaţi tocătoarele, vasele, tacâmurile şi suprafeţele de lucru cu apă fierbinte şi săpun atunci când
pregătiţi fiecare preparat culinar şi înainte de a trece la preparatul culinar următor.
Luaţi în calcul utilizarea prosoapelor de hârtie pentru a curăţa suprafeţele din bucătărie. Înlocuiţi frecvent
bureţii şi prosoapele pentru vase folosite cu altele noi.
Spălaţi bine toate fructele şi legumele înainte de a le mânca, chiar dacă intenţionaţi să le decojiţi.
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Separaţi alimentele crude de celelalte alimente
Separaţi alimentele crude (de exemplu, carnea roşie, carnea de pasăre şi carnea de peşte crudă) de alte
alimente în coşul de cumpărături, în pungă şi în frigider.
Utilizaţi 1 tocător pentru produsele proaspete şi un altul pentru carnea roşie, carnea de pasăre şi carnea
de peşte crudă.
Preparaţi alimentele la temperaturile corespunzătoare
Evitaţi să consumaţi alimente care conţin ouă, carne roşie, carne de pasăre sau carne de peşte crudă ori
insuficient preparată.
Utilizaţi un termometru pentru a măsura temperatura internă a alimentelor preparate. Asiguraţi-vă
că gătiţi carnea roşie, carnea de pasăre, carnea de peşte crudă, preparatele cu ou şi tocăniţele la
temperaturile interne prezentate în graficul de mai jos:
Preparat culinar

Temperatură internă

Peşte

145° F (62,8° C)

Friptură, cotlet şi friptură la
cuptor de vită, porc şi miel

145° F (62,8° C)

Preparate cu ou

160° F (71,1° C)

Carne de vită tocată

160° F (71,1° C)

Piept de pui

165° F (73,9° C)

Pasăre întreagă (de
exemplu, pui, curcan)

165° F (73,9° C)

Carne de pasăre tocată

165° F (73,9° C)

Preparate din resturi de mâncare şi
tocăniţe

165° F (73,9° C)

Sursa: Departamentul de Agricultură al SUA (USDA)
Introduceţi imediat la frigider
Introduceţi la frigider sau congelaţi carnea roşie, carnea de pasăre, ouăle şi celelalte alimente
perisabile imediat ce le aduceţi de la magazin.
Menţineţi o temperatură constantă în frigider, de 40° F (4,4° C) sau mai mică. Temperatura
congelatorului trebuie să fie de 0° F (-17,8° C) sau mai mică.
Decongelaţi alimentele în frigider. Nu le lăsaţi să se decongeleze afară, la temperatura camerei.
După ce gătiţi, răciţi preparatele în frigider. Nu le răciţi la temperatura camerei.
Dacă sistemul dvs. imunitar este mai slăbit, medicul dvs. vă poate solicita să urmaţi reguli mai stricte
decât cele de mai sus. Este posibil să fie necesar să renunţaţi la majoritatea fructelor şi legumelor
crude sau nepreparate, la mezeluri şi carne procesată, la mierea naturală şi la produsele
nepasteurizate.

Caloriile şi proteinele
Este posibil ca sugestiile din această broşură să fie diferite de cele din îndrumările Farfuria mea. Vi se poate
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spune să consumaţi mai mult dintr-un anumit aliment pentru a vă creşte aportul de calorii şi proteine sau
pentru a vă reduce disconfortul asociat alimentaţiei. Nutriţionistul dvs. vă poate ajuta să găsiţi planul
alimentar care funcţionează cel mai bine pentru dvs.
Ponturi pentru a beneficia din plin de mesele dvs.
Porţiile mari pot părea copleşitoare sau neatrăgătoare. Acest lucru se poate întâmpla atunci când vă
confruntaţi cu scăderea poftei de mâncare sau aveţi senzaţie de saţietate imediat ce începeţi să mâncaţi.
Sugestiile de mai jos vă pot ajuta să consumaţi suficiente calorii:
Serviţi 6 - 8 mese mici pe zi în locul celor 3 mese principale.
Serviţi porţii mai mici pe platouri de salată, nu pe farfurii plate.
Beţi ciocolată caldă, sucuri de fructe şi nectaruri care au un conţinut ridicat de calorii.
Evitaţi băuturile cu conţinut redus de calorii, cum ar fi apa, cafeaua, ceaiul şi băuturile
dietetice. Preparaţi lapte îmbogăţit şi milkshake-uri folosind reţetele din secţiunea „Reţete”.
Ţineţi la îndemână gustările preferate, atât acasă, cât şi la serviciu.
Consumaţi alimentele dvs. preferate în orice moment al zilei. De exemplu, consumaţi preparate
tipice micului dejun, cum ar fi clătitele sau omleta, la prânz sau la cină.
Includeţi diferite culori şi texturi de alimente în mesele dvs., pentru a le face mai atrăgătoare.
Faceţi din servirea mesei o experienţă plăcută, mâncând într-un mediu agreabil şi relaxant
împreună cu familia sau prietenii.
Mirosurile, cum ar fi cel de pâine proaspăt scoasă din cuptor sau de şuncă prăjită, v-ar putea stimula
pofta de mâncare.
Ponturi pentru a adăuga mai multe proteine în dieta dvs.
Pentru a funcţiona optim, organismul dvs. are nevoie de un aport echilibrat de calorii şi proteine. Medicul
sau nutriţionistul dvs. vă pot spune să creşteţi temporar cantitatea de proteine din dieta dvs. Dacă aţi fost
supus(ă) recent unei intervenţii chirurgicale sau aveţi răni, consumul de mai multe proteine vă va ajuta să
vă vindecaţi. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să creşteţi cantitatea de proteine din dieta dvs.:
Consumaţi alimente bogate în proteine, cum ar fi carnea de pui, peşte, porc, vită, miel, ouăle, laptele,
brânza, fasolea şi tofu.
Beţi lapte îmbogăţit (consultaţi secţiunea „Reţete”) şi folosiţi-l în reţetele care conţin lapte sau apă. Îl
puteţi utiliza în budinca instant, cacao, omlete şi amestecul pentru clătite.
Adăugaţi brânză şi cubuleţe de carne preparată în omlete.
Adăugaţi lapte praf în supele-cremă, piureul de cartofi, milkshake-uri şi tocăniţe.
Serviţi gustări cu brânză sau unt de nuci (de exemplu, unt de arahide, unt de caju, unt de migdale) şi
biscuiţi.
Serviţi untul de nuci pe mere, banane sau ţelină.
Încercaţi feliile de măr servite cu batoane de brânză stropite cu miere.
Amestecaţi untul de arahide în shake-urile de ciocolată sau vanilie.
Serviţi gustări cu nuci şi seminţe de floarea-soarelui, de dovleac sau de chia prăjite.
Încercaţi humusul servit cu pâine nedospită.
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Adăugaţi carne preparată la supe, tocăniţe, salate şi omlete.
Adăugaţi germeni de grâu sau seminţe de in măcinate la cereale, tocăniţe, iaurt şi pastele de carne.
Consumaţi deserturi preparate cu ou. Acestea includ tort „Hrana zeilor”, budincă, creme şi prăjituri cu
brânză.
Adăugaţi brânză răzuită la sosuri, legume şi supă. O puteţi adăuga, de asemenea, la cartofii copţi sau
piureul de cartofi, tocăniţe şi salate.
Topiţi brânza şi adăugaţi-o la hamburgeri şi carnea pané.
Adăugaţi năut, fasole roşie, tofu, ouă fierte tari, nuci şi carne roşie sau peşte preparat la salatele dvs.
Ponturi pentru a adăuga mai multe calorii în dieta dvs.
Sugestiile de mai jos vă pot ajuta să consumaţi mai multe calorii. Vi s-ar putea părea că acestea contravin
cu tot ce aţi citit şi aţi auzit despre alimentaţia sănătoasă. Cu toate acestea, atunci când vă vindecaţi, este
mai important să aveţi un aport caloric suficient decât să consumaţi numai alimente sănătoase.
Nu consumaţi alimente degresate sau cu conţinut redus de grăsimi. Evitaţi alimentele şi băuturile pe a
căror etichetă scrie „conţinut redus de grăsimi”, „fără grăsimi” sau „dietetic”. De exemplu, consumaţi
lapte integral în locul celui degresat.
Serviţi gustări cu fructe confiate, nuci sau seminţe uscate. Adăugaţi-le la cereale calde, îngheţate sau
salate.
Beţi nectaruri de fructe sau shake-uri de fructe.
Adăugaţi unt, margarină sau uleiuri la cartofi, orez şi paste. Adăugaţi-le şi la legumele preparate,
sandvişuri, pâine prăjită şi cereale calde.
Adăugaţi brânză topită pe pâinea prăjită sau chifle sau întindeţi-o pe legume.
Întindeţi brânză topită şi gem sau unt de arahide şi peltea pe biscuiţi.
Adăugaţi peltea sau miere pe pâine şi biscuiţi.
Amestecaţi gemul cu bucăţele de fructe şi folosiţi-l pentru a asezona îngheţata sau prăjiturile.
Serviţi gustări cu chipsuri din porumb şi guacamole. Adăugaţi felii de avocado la salate.
Folosiţi sosuri cu conţinut ridicat de calorii pentru salate, cartofi copţi şi pe legumele preparate
servite reci, cum ar fi fasolea verde sau sparanghelul.
Adăugaţi smântână, lapte smântânit sau smântână groasă la piureul de cartofi şi la reţetele de tort şi
prăjituri. Le puteţi adăuga şi la aluatul de clătite, sosuri, sosuri îngroşate, supe şi tocăniţe.
Asezonaţi prăjiturile, vafele, pâinea prăjită, fructele, budinca şi ciocolata caldă cu frişcă.
Preparaţi legume sau paste cu sosuri pe bază de smântână.
Folosiţi maioneză în salate, sandvişuri şi sosuri pentru legume.
Amestecaţi muesli cu iaurt sau presăraţi-l peste îngheţată sau fructe.
Asezonaţi-vă îngheţata sau prăjiturile neglazurate cu lapte condensat îndulcit. Combinaţi laptele
condensat cu unt de arahide pentru un plus de calorii şi savoare.
Adăugaţi crutoane la salate sau omlete.
Folosiţi miezul de pâine condimentat ca garnitură pentru preparatele dvs.
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Beţi shake-uri făcute în casă. Încercaţi reţetele de shake din secţiunea „Reţete”. Puteţi bea şi băuturi cu
conţinut ridicat de calorii şi de proteine, cum ar fi Carnation® Breakfast Essentials sau Ensure®.
Consultaţi secţiunea următoare pentru o listă de suplimente nutritive pe care le puteţi cumpăra. Sau
încercaţi reţetele de shake din secţiunea „Reţete” a acestei resurse.

Suplimente nutritive
Dacă nu vă puteţi prepara singur(ă) shake-urile, există numeroase suplimente nutritive pe care le puteţi
cumpăra. Unele sunt băuturi cu adaos de vitamine şi minerale. Majoritatea nu conţin lactoză, ceea ce
înseamnă că le puteţi consuma chiar dacă aveţi intoleranţă la lactoză (adică, dificultăţi în a digera produsele
lactate). Verificaţi pe piaţa locală sau la farmacia din apropiere pentru a vedea ce mărci de mai jos
comercializează.
Supliment
nutritiv

Descriere

Conţinut nutritiv

Băutură fără gust specific şi fără arome. Utilă pentru
persoanele care preferă un gust puţin dulceag. Se
poate utiliza ca bază pentru milkshake-urile uşor
îndulcite.

Per porţie de 8 uncii (237 ml):

Comentarii

(producător)
Osmolite® 1 Cal
(Abbott)
Isosource® HN
(Nestlé)

255 de calorii şi 9 grame de proteine

Boost® şi

Băutură aromată, îndulcită, disponibilă în varianta cu
aromă de vanilie, ciocolată, căpşuni şi altele, în funcţie
de marcă.

cu
conţinut ridicat
de proteine
(Nestlé)
(Notă: unele
mărci sunt
disponibile şi în
variantele
„Plus”)
Glucerna®
Shake (Abbott)
Boost® Glucose
Control (Nestlé)

Per porţie de 8 uncii (237 ml):
255 de calorii şi 9 grame de proteine

Per porţie de 8 uncii (237 ml)
din variantele „Plus”:

Boost®

Supliment lichid, cu conţinut redus de zahăr, pentru
persoanele cu diabet. Disponibil în varianta cu aromă
de vanilie, ciocolată şi altele, în funcţie de marcă.

•

355 de calorii şi 13 grame de proteine

Per porţie de 8 uncii (237 ml):

•

190 până la 250 de calorii şi 10 grame
de proteine

•
•
•

Ensure® Enlive!
(Abbott)

O băutură fructată, disponibilă în varianta cu aromă de
piersici, portocală, fructe de pădure, ice tea, afine, rodie

Ensure® Clear
(Abbott)

şi altele, în funcţie de marcă. Resource® Diabetishield
este pentru persoanele cu diabet.

Resource®
Diabetishield
(Nestlé)

•

•
•

Glytrol® Vanilla
(Nestlé)

Boost® Breeze
(Nestlé)

•
•
•

Glytrol®
fără arome
(Nestlé)
Ensure®
(Abbott)

•

Per porţie de 8 uncii (237 ml)

•

până la 10 uncii (296 ml):

•

180 până la 250 de calorii şi 9 grame
de proteine

Per porţie de 8 uncii (237 ml)
din

Resource® Diabetishield:

150 de calorii, 7 grame de proteine şi
30 de grame de carbohidraţi
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Nu conţine
lactoză
Nu conţine
gluten
Cuşer
Introduceţi la
frigider după
deschidere.
Nu conţine
lactoză
Nu conţine
gluten
Cuşer
Introduceţi la
frigider după
deschidere.

Nu conţine
lactoză
Nu conţine
gluten
Cuşer
Introduceţi la
frigider după
deschidere.
Nu conţine
grăsimi
Nu conţine
lactoză
Nu conţine
gluten
Cuşer
Introduceţi la
frigider după
deschidere.

7 din 24

Carnation®
Breakfast
Essentials™
(Carnation)
Scandishake®
(Aptalis)

Pulbere pe bază de lapte, aromată, îndulcită, care
poate fi amestecată cu lapte sau apă, în funcţie de
marcă. Disponibilă în varianta cu aromă de vanilie,
ciocolată şi căpşuni.
Carnation® Breakfast Essentials™ este disponibil şi în
recipiente amestecate în prealabil, iar unele arome sunt
disponibile şi în variante fără zahăr.
Scandishake® este disponibil în varianta fără lactoză.

Per porţie de 8 uncii (237 ml)

•

din Carnation® Breakfast
Essentials™ cu lapte integral:
280 de calorii şi 12 grame de
proteine

•

Per porţie de 8 uncii (237 ml)
din varianta fără zahăr (cu
îndulcitor artificial) a
Carnation® Breakfast
Essentials™ cu lapte integral:
210 calorii şi 14 grame de
proteine

•

Per porţie de 11 uncii (325
ml) din Scandishake® cu
lapte integral: 600 de calorii
şi 12 grame de proteine
Scandical®
(pulbere)
(Aptalis)

Supliment fără arome care poate fi amestecat în
alimente zemoase sau băuturi pentru un plus de calorii,
proteine sau ambele.

Benecalorie®
(lichid) (Nestlé)

Per lingură de pulbere:
23 până la 35 de calorii
Per 1,5 uncii (44,3 ml) de
lichid: 330 de calorii şi 7
grame de proteine

•

Per porţie de 8 uncii (237 ml):
425 de calorii şi 11 până la
19 grame de proteine

•

•

Duocal®
(pulbere)
(Nutricia)
Nepro®
(Abbott)
Suplena®
(Abbott)

Supliment nutritiv pentru persoanele care trebuie să-şi
limiteze aportul de potasiu şi/sau fosfor din dietă.
Disponibil în varianta cu aromă de vanilie, unt de nuci
pecan şi fructe de pădure.

•
•

Novasource®
Renal (Nestlé)

Majoritatea
acestor
produse
conţin
lactoză.
Cantitatea
de grăsimi
per porţie
este diferită,
în funcţie de
marcă.
Introduceţi la
frigider după
deschiderea
formulei
lichide sau
după
amestecarea
pulberii.

A nu se
utiliza ca
unică sursă
de nutriţie.
A se utiliza
sub supraveghere
medicală.
Nu conţine
lactoză
Nu conţine
gluten
Cuşer

Renalcal®
(Nestlé)
Boost®
Nutritional®
budincă
(Nestlé)

Budincă cu conţinut ridicat de calorii şi de proteine,
disponibilă în varianta cu aromă de vanilie, ciocolată
şi caramel.

Per porţie de 4 uncii (118 ml):
250 de calorii şi 9 grame de
proteine

Ensure®
budincă
(Abbott)
Glucerna®
baton nutritiv
(Abbott)

•
•

Nu conţine
lactoză
Nu conţine
gluten

•

Cuşer

Cuşer

Baton nutritiv pentru persoanele cu diabet.

Per baton: 150 până la 220
de calorii şi 8 până la 10
grame de proteine

•

Shake nutritiv organic, disponibil în varianta cu aromă
de perle de vanilie dulci, ciocolată cremoasă
caramelizată, cafea cu gheaţă şi căpşuni şi frişcă.

Per porţie de 11 uncii (325
ml): 255 de calorii şi 16
grame de proteine

•

Glucerna®
baton alimentar
(Abbott)
Orgain™
(Nutricia)

•
•
•
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Informaţii de contact pentru cumpărarea suplimentelor nutritive
Abbott Nutrition
1-800-258-7677
www.abbottstore.com
Aptalis
1-800-472-2634
http://store.foundcare.com/aptalis
Carnation
1-800-289-7313
www.carnationbreakfastessentails.com
Nestlé
1-800-422-ASK2 (2752)
www.nestle-nutrition.com
Nutricia
1-800-365-7354
www.Nutricia-NA.com

Exemple de meniuri
Utilizaţi aceste exemple de meniuri pentru a vă stimula imaginaţia. Acestea vă pot oferi idei pentru a vă
pregăti acasă propriile preparate cu conţinut ridicat de calorii şi de proteine. Poate fi mai uşor pentru dvs.
să împărţiţi un preparat în 2 porţii, astfel încât să aveţi o porţie mică, gata preparată pe care să o serviţi
ulterior în timpul zilei. Dacă vă este dificil să vă preparaţi hrana, cereţi ajutorul familiei sau prietenilor.
Încercaţi să pregătiţi mai multe alimente odată, în zilele când aveţi energie, şi să le congelaţi pentru a le
consuma ulterior. Puteţi mânca şi alimente gata preparate, dacă este necesar.
Aspecte cheie
Dacă aveţi diabet sau glicemie ridicată, utilizaţi produse care sunt neîndulcite sau preparate cu
substituenţi de zahăr. Limitaţi cantitatea de sucuri de fructe pe care o consumaţi.
Cantitatea de lichid din planurile alimentare este mică, astfel încât să nu aveţi o senzaţie de saţietate
imediat ce începeţi să mâncaţi. Încercaţi să beţi mare parte din cantitatea de lichide necesară între
mese. Majoritatea adulţilor au nevoie de 8 până la 10 pahare (8 uncii sau 237 ml) de lichid pe zi. Aici
sunt incluse sucurile, apa, milkshake-urile şi supele. Sunt incluse, de asemenea, preparatele solide care
devin lichide la temperatura camerei, cum ar fi îngheţata italiană.
Dacă aveţi intoleranţă la lactoză, nu trebuie să beţi lapte de vacă obişnuit. În schimb, ar trebui să beţi
lapte Lactaid® , lapte de orez, lapte de migdale sau lapte de soia.* Optaţi pentru variantele îndulcite ale
acestor tipuri de lapte pentru un plus de calorii. Luaţi comprimate sau drajeuri Lactaid® împreună cu
alte produse lactate, cum ar fi îngheţata sau brânzeturile moi. Persoanele cu intoleranţă la lactoză
uşoară sau moderată pot tolera, de obicei, brânzeturile maturate tari şi iaurtul.
Sunt incluse şi meniuri vegetariene şi vegane. Atât vegetarienii, cât şi veganii trebuie să consume mai
multe nuci, seminţe şi uleiuri pentru a-şi creşte aportul caloric. Veganii trebuie să acorde o atenţie
Alimentaţia corespunzătoare în timpul şi ulterior tratamentului dvs. anticancer |
Eating Well During and After Your Cancer Treatment

9 din 24

specială alimentelor bogate în vitamina B12, calciu, fier şi zinc. Consultaţi-vă cu nutriţionistul dvs. dacă
urmaţi o dietă vegetariană sau vegană.
Fructele şi legumele au un conţinut redus de calorii. Prin urmare, acestea nu sunt incluse frecvent în
planurile alimentare. S-ar putea să constataţi că nu respectaţi porţiile zilnice recomandate. Ar putea şi
nevoie să luaţi multivitamine, dar consultaţi-vă mai întâi cu medicul dvs.
Consultaţi secţiunea „Reţete” pentru reţeta de lapte îmbogăţit şi alte shake-uri incluse în exemplele de
meniuri.
*Dacă aveţi sau aţi avut cancer mamar, întrebaţi-l pe medicul dvs. dacă este în regulă să consumaţi
alimente care conţin soia.
Exemplu de meniu pentru o dietă obişnuită
Masă

Dietă obişnuită

Dietă obişnuită

Dietă obişnuită

Mic dejun

Omletă din 1 ou cu 1 uncie (28 grame) de brânză
rasă şi
1 corn mic cu unt şi peltea
4 uncii (118 ml) de suc de portocale

2 clătite mici cu unt şi sirop
4 uncii (118 ml) de suc de
ananas

4 uncii (118 ml) de nectar de
pere
1 felie de pâine prăjită cu
unt şi sirop

Gustarea
din a
doua
parte a
dimineţii

2 linguri de unt de arahide şi 1 lingură de peltea
pe 4 biscuiţi
4 uncii (118 ml) de lapte îmbogăţit

4 biscuiţi de graham cu
¼ cană de brânză cottage
şi gem de caise
4 uncii (118 ml) de lapte
îmbogăţit

8 uncii (237 ml) de shake
fructat de piersici

Prânz

½ sandviş cu curcan la grătar şi brânză elveţiană pe
pâine de secară
4 uncii (118 ml) de ciocolată caldă preparată cu
lapte îmbogăţit şi asezonată cu frişcă

½ cheeseburger cu
maioneză şi ketchup
15 cartofi prăjiţi
4 uncii (118 ml) de lapte
cu ciocolată preparat cu
lapte îmbogăţit

½ cană de macaroane cu
brânză, cu brânză rasă
suplimentar pe deasupra
½ cană de conopidă cu
crutoane de pâine trase în
unt
4 uncii (118 ml) de nectar de
caise

Gustarea
de prânz

½ cană de amestec de fructe confiate şi nuci
4 uncii (118 ml) de suc de merişoare

1 felie de pâine cu o
1 uncie (28 grame) de
brânză mozzarella topită
4 uncii (118 ml) de nectar
de pere

8 uncii (237 ml) de iaurt cu
fructe

Cină

1 felie (2 inci sau 5 cm) de quiche
½ cană de broccoli cu smântână sau sos de brânză
4 uncii (118 ml) de nectar de piersici

1 (2”x 2” sau 5 cm x 5 cm)
porţie de lasagna cu carne
½ cană de mazăre cu
ceapă şi unt sau sos de
smântână
4 uncii (118 ml) de suc
carbogazos obişnuit

2 uncii (57 grame) de friptură
½ cană de fasole verde sauté
cu migdale tocate
4 uncii (118 ml) de suc de
struguri

Gustarea
de seară

½ cană de îngheţată de vanilie super premium*
asezonată cu nuci pecan tocate, sirop de arţar şi
frişcă

½ cană de cremă
asezonată cu frişcă

1 felie (2 inci sau 5 cm) de
plăcintă de mere cu 1
uncie (28 grame) de
brânză cheddar
4 uncii (118 ml) de lapte
îmbogăţit

*Îngheţata super premium are cu aproximativ 100 de calorii mai mult per porţie decât îngheţata
obişnuită. De asemenea, are aproximativ 20 de grame de grăsimi per porţie de ½ cană.
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Exemplu de meniu pentru o dietă obişnuită
Masă

Dietă obişnuită

Dietă obişnuită

Dietă obişnuită

Mic dejun

Omletă din 1 ou şi
brânză, cu crutoane
trase în unt
4 uncii (118 ml) de suc de
portocale

¾ cană de cereale Frosted

1 clătită cu afine asezonată cu unt şi sirop

Flakes®

1 felie de şuncă

4 uncii (118 ml) de lapte îmbogăţit

4 uncii (118 ml) de ciocolată caldă
preparată cu lapte îmbogăţit
¼ cană de fistic

Gustarea
din a
doua
parte a
dimineţii

½ cană de alune prăjite
acoperite cu zahăr
4 uncii (118 ml) de suc de
struguri

2 jumătăţi de ouă umplute
4 uncii (118 ml) de nectar de pere

Prânz

½ sandviş cu ton şi
maioneză
4 uncii (118 ml) de nectar
de piersici

½ sandviş cu şuncă şi brânză la grătar
4 uncii (118 ml) de lapte cu ciocolată
preparat cu lapte îmbogăţit

1 felie de pâine integrală asezonată cu unt
de arahide şi miere
4 uncii (118 ml) de lapte îmbogăţit

Gustarea
de prânz

10 chipsuri de porumb cu
sos de brânză
4 uncii (118 ml) de suc
carbogazos obişnuit

1 baton de ţelină umplut cu brânză
topită sau amestec de brânză şi ierburi
aromatice
4 uncii (118 ml) de nectar de caise

2 scoici umplute la cuptor

Cină

Plăcintă de pui la cuptor
4 uncii (118 ml) de shake
fructat de zmeură

2 uncii (57 grame) de pui prăjit
½ cană de porumb cu smântână
½ cană de piure de cartofi cu brânză,
preparat cu unt şi brânză americană

1 cană de paste ziti, preparate la cuptor cu
brânză ricotta din lapte integral şi
mozzarella

4 caise confiate
4 uncii (118 ml) de suc de mere

4 uncii (118 ml) de suc de struguri

½ cană de broccoli cu usturoi şi ulei
4 uncii (118 ml) de suc carbogazos obişnuit

Gustarea
de seară

½ cană de budincă de
orez asezonată cu frişcă
4 uncii (118 ml) de lapte
îmbogăţit

„Sandviş” din biscuiţi de graham cu 1
lingură de unt de arahide şi mini-bezele
4 uncii (118 ml) de milkshake standard
de ciocolată

½ cană de îngheţată super premium
asezonată cu sirop de ciocolată, nuci şi
frişcă
4 uncii (118 ml) de lapte îmbogăţit

Exemplu de meniu pentru diete obişnuite şi vegetariene
Masă

Dietă obişnuită

Dietă vegetariană

Dietă vegetariană

Mic dejun

⅓ cană de muesli
¾ cană de iaurt cu fructe
4 uncii (118 ml) de nectar de caise

¾ cană de terci de ovăz preparat cu
lapte îmbogăţit, stafide, nuci, zahăr
brun şi unt
4 uncii (118 ml) de cacao instant
preparat cu lapte îmbogăţit

1 felie de pâine integrală

1 cană de shake de unt de arahide

1 uncie (28 grame) de
brânză Muenster
4 uncii (118 ml) de suc de
portocale

Gustarea
din a
doua
parte a
dimineţii

O brioşă mică cu unt sau
brânză topită şi peltea
4 uncii (118 ml) de lapte îmbogăţit

½ chiflă cu brânză topită cu legume

Prânz

1 felie (3 inci sau 8 cm) de
quesadilla cu pui şi brânză
asezonată cu smântână
4 uncii (118 ml) de suc de mere

½ sandviş cu unt de arahide şi peltea
pe pâine integrală
4 uncii (118 ml) de lapte îmbogăţit

½ burger vegetarian cu brânză pe
o chiflă, cu sos Ranch, murături şi
ceapă
15 cartofi prăjiţi
4 uncii (118 ml) de suc carbogazos
obişnuit

Gustarea
de prânz

½ cană de caju prăjit

½ cană de salată de fructe cu ⅓ cană
de smântână şi zahăr după gust
4 uncii (118 ml) de suc de mere

4 linguri de guacamole

4 uncii (118 ml) de shake
fructat de banane

4 uncii (118 ml) de shake fructat de
căpşuni
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Cină

2 uncii (57 grame) de peşte la
cuptor în sos vinegretă cu
ceapă roşie
1 cartof copt mic asezonat cu
smântână şi arpagic
½ cană de fasole verde şi
morcovi cu unt
4 uncii (118 ml) de suc de
merişoare

1 felie (2 inci sau 5 cm) de quiche de
broccoli şi brânză
1 salată mică cu brânză feta,
măsline, ulei de măsline şi oţet
4 uncii (118 ml) de shake de migdale şi
ciocolată

1 cană de paste Fettuccine Alfredo
½ cană de spanac tras în usturoi
şi ulei
4 uncii (118 ml) de suc de struguri

Gustarea
de seară

½ cană de căpşuni cu smântână
groasă sau lapte smântânit şi
asezonate cu zahăr
4 uncii (118 ml) de lapte îmbogăţit

4 linguri de humus pe ½ de pâine
nedospită prăjită
4 uncii (118 ml) de nectar de piersici

1 banană mică înmuiată în
sirop de ciocolată şi tăvălită
prin alune tocate
½ cană de lapte îmbogăţit

Exemplu de meniu pentru diete vegetariene şi vegane
Masă

Dietă vegetariană

Dietă vegană

Dietă vegană

Mic dejun

1 ou prăjit
1 felie de pâine integrală cu
unt şi gem de zmeură

½ cană de muesli cu felii de
piersică proaspătă
4 uncii (118 ml) de lapte de
soia, de orez sau de migdale

1 cârnat de soia
2 clătite mici preparate cu lapte de soia,
margarină şi sirop de arţar
4 uncii (118 ml) de suc de ananas

4 uncii (118 ml) de nectar de
caise
Gustarea
din a
doua
parte a
dimineţii

4 caise confiate
¼ cană de migdale
4 uncii (118 ml) de shake
standard de iaurt cu vanilie

1 cană de shake de nuci
şi arţar fără lapte
½ cană de fistic prăjit

4 uncii (118 ml) de shake de cireşe şi
ciocolată fără lapte

Prânz

½ sandviş cu falafel şi
tahini suplimentar
4 uncii (118 ml) de suc
carbogazos obişnuit

½ cană de paste linguini cu
usturoi şi ulei

½ burger de soia cu brânză de soia pe o
chiflă, cu maioneză de soia, ketchup, murături
şi ceapă

1 chiftea de soia
1 felie mică de pâine cu
usturoi
4 uncii (118 ml) de lapte de
orez cu aromă de vanilie

Gustarea
de prânz

Cină

Gustarea
de seară

15 cartofi prăjiţi
4 uncii (118 ml) de shake de migdale şi vanilie
fără lapte

4 biscuiţi de graham cu 2
linguri de unt de arahide
4 uncii (118 ml) de lapte
îmbogăţit

4 biscuiţi din făină integrală cu
2 linguri de unt de migdale

½ cană de muesli cu fructe şi nuci

1 cană de macaroane cu
brânză
½ cană muguri de sparanghel
reci cu sos de brânză cu
mucegai

1 cană de chili de fasole asezonat cu brânză
de soia

4 uncii (118 ml) de suc de
struguri

½ cană de tofu şi tocăniţă de
fasole albă
½ cană de orez brun
½ cană de spanac sauté cu
muguri de pin prăjiţi
4 uncii (118 ml) de nectar de
piersici

1 măr copt cu zahăr,
scorţişoară, unt şi nuci
4 uncii (118 ml) de lapte de soia
cu aromă de vanilie

1 felie (2 inci sau 5 cm) de
prăjitură cu brânză tofu fină
4 uncii (118 ml) de milkshake
de ciocolată fără lapte

½ cană de afine asezonate cu zahăr şi frişcă
fără lapte
4 uncii (118 ml) de suc de merişoare

4 uncii (118 ml) de nectar de piersici

4 uncii (118 ml) de nectar de
caise

1 felie de pâine de mălai fără lapte şi fără ou
4 uncii (118 ml) de cidru acidulat
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Reţete
Înainte de a prepara aceste reţete, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că oul crud poate provoca toxiinfecţii
alimentare. Nu adăugaţi ouă crude în shake-uri.
Dacă aveţi diabet sau glicemie ridicată, este posibil ca aceste reţete să nu fie potrivite pentru dvs.
Discutaţi cu nutriţionistul dvs.
Lapte îmbogăţit
1 sfert de galon (1 l) de lapte integral
1 măsură de lapte praf fără grăsimi (pentru a prepara 1 sfert de galon sau 1 litru de produs)
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml): 230 de calorii şi 16 grame de proteine
Milkshake standard
1 cană de lapte îmbogăţit (descris mai sus)
2 căni de îngheţată super premium (orice aromă)
2 linguri de zahăr sau sirop
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml): 470 de calorii şi 11 grame de proteine
Milkshake standard de iaurt (un shake pentru persoanele care preferă un gust puţin dulceag)
8 uncii (237 ml) de iaurt simplu (folosiţi iaurt cu conţinut redus de grăsimi dacă nu puteţi găsi iaurt obişnuit)
2 căni de îngheţată super premium (orice aromă)
4 uncii (118 ml) de lapte îmbogăţit
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml): 380 de calorii şi 10 grame de proteine
Milkshake standard pentru persoanele cu diabet
8 uncii (237 ml) de lapte îmbogăţit
2 căni de îngheţată fără zahăr (orice aromă)
4 linguriţe de ulei de rapiţă sau de măsline
2 linguriţe de NutraSweet® sau alt substituent de zahăr fără calorii (opţional)
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml): 260 de calorii şi 10 grame de proteine
Shake standard fără lapte
8 uncii (237 ml) de lapte de ovăz, lapte de soia sau lapte de migdale
2 căni de îngheţată de soia (orice aromă)
4 linguri de ulei de rapiţă sau de măsline
2 linguri de sirop de arţar sau zahăr (omiteţi acest ingredient dacă folosiţi lapte fără conţinut de lactoză
îndulcit)
Numai pentru shake-urile de vanilie, adăugaţi 1 linguriţă de extract de vanilie
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml): 285 de calorii şi 6 grame de proteine
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Shake de nuci sau nuci pecan şi arţar
1 cană de lapte îmbogăţit (descris mai sus)
2 căni de îngheţată super premium de vanilie
¼ cană de sirop de arţar
½ cană de nuci sau nuci pecan măcinate
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml): 480 de calorii şi 12 grame de proteine
Shake de migdale şi vanilie sau ciocolată
Folosiţi îngheţata de vanilie din reţeta de milkshake standard şi adăugaţi următoarele:
½ cană de migdale albite (fără coajă) măcinate
1 linguriţă de extract de vanilie (adăugaţi mai mult îndulcitor, dacă doriţi)
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml): 480 de calorii şi 15 grame de proteine
SAU
Înlocuiţi ceilalţi îndulcitori din reţeta de milkshake standard cu ½ cană de sirop de ciocolată şi adăugaţi ½
cană de migdale albite măcinate.
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml): 500 de calorii şi 13 grame de proteine
Shake de unt de arahide
Adăugaţi ½ cană de unt de arahide la orice reţetă de shake standard.
Înlocuiţi ceilalţi îndulcitori din reţeta de shake standard cu ½ cană de lapte condensat îndulcit sau sirop de
ciocolată.
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml) cu unt de arahide şi lapte condensat îndulcit: 660 de calorii şi 19 grame de
proteine
Per porţie de 8 uncii (237 ml) cu unt de arahide şi sirop de ciocolată: 640 de calorii şi 16 grame de proteine
Shake fructat
Adăugaţi următoarele la orice reţetă de shake standard:
1 cană de fructe congelate, proaspete sau din conservă, cum ar fi căpşuni, zmeură, afine, banane, mango
sau piersici
Puteţi adăuga mai mult îndulcitor, în funcţie de cât de acre sunt fructele.
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml): 380 de calorii şi 8 grame de proteine
Shake de cireşe şi vanilie sau shake de cireşe şi ciocolată
Adăugaţi următoarele la orice reţetă de shake standard:
1 cană de cireşe fără sâmbure
½ linguriţă de extract de vanilie sau înlocuiţi îndulcitorii din reţeta de shake standard cu ½ cană de
sirop de ciocolată
Amestecaţi în blender şi introduceţi la frigider.
Per porţie de 8 uncii (237 ml) din varianta cu cireşe şi vanilie: 380 de calorii şi 8 grame de proteine
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Per porţie de 8 uncii (237 ml) din varianta cu cireşe şi ciocolată: 430 de calorii şi 7 grame de proteine
Alte variante de shake
Experimentaţi cu alte ingrediente după ce încercaţi reţetele de shake-uri din această resursă. Puteţi folosi
oricare dintre următoarele ingrediente pentru a intensifica aroma şi a creşte numărul de calorii din shakeurile dvs.:
Unt de arahide şi banane
Banane şi nuci
Cremă de ananas şi cocos*
Biscuiţi Oreo® *
Bomboane M&M®*
Bomboane cu unt de arahide*
Lichioruri aromate*, cu aprobarea medicului şi numai ocazional
*Dacă aveţi diabet sau glicemie ridicată, este posibil ca aceste ingrediente să nu fie potrivite pentru dvs.
Discutaţi cu nutriţionistul dvs. înainte de a le încerca.

Gestionarea simptomelor şi reacţiilor adverse prin nutriţie
Această secţiune oferă câteva ponturi pe care le puteţi utiliza pentru a vă ajuta cu:
Constipaţia
Diareea
Uscăciunea gurii sau ulceraţiile din gură
Modificările gustului
Greaţa
Vă rugăm să comunicaţi orice simptome medicului sau asistentei dvs. medicale înainte de a urma aceste
ponturi.
Constipaţia
Constipaţia reprezintă scăderea numărului de scaune. Aceasta poate include:
Dificultăţi la eliminarea scaunului (materiei fecale)
Scaune tari
Incapacitatea de a vă goli complet intestinele
Constipaţia poate fi provocată de numeroşi factori, inclusiv dieta, activitatea şi stilul de viaţă. Unele
medicamente chimioterapie şi analgezice pot, de asemenea, să provoace constipaţie. Cauzele alimentare
includ mesele neregulate, un aport insuficient de fibre şi un consum insuficient de lichide. Fibrele sunt
importante deoarece cresc bolul alimentar din scaun. Acest lucru vă ajută să eliminaţi deşeurile din
organism. Fructele, legumele şi cerealele integrale conţin fibre. Mai jos găsiţi câteva moduri de gestionare a
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constipaţiei prin dietă.
Consumaţi mai multe alimente cu conţinut ridicat de fibre
Adăugaţi câte un singur aliment bogat în fibre, pe rând, la dieta dvs. Aveţi grijă să consumaţi suficiente
lichide pentru a preveni gazele şi balonarea. Exemple de alimente cu conţinut ridicat de fibre sunt:
Fructele
Legumele
Cerealele integrale (de exemplu, cerealele, pastele, brioşele şi pâinea integrală şi orezul brun)
Nucile şi seminţele
Consumaţi multe lichide
Încercaţi să beţi cel puţin 8 până la 10 pahare (8 uncii sau 237 ml) de lichid pe zi. Beţi apă, sucuri de
fructe şi legume, lapte şi alte lichide. Acestea vor ajuta la fluidizarea scaunului dvs.
Mâncaţi la aceleaşi ore
Încercaţi să serviţi mesele la aceeaşi oră în fiecare zi. Dacă faceţi modificări în dieta dvs., efectuaţi-le
treptat.
Diareea
Diareea înseamnă scaune frecvente, moi, apoase. Aceasta face ca alimentele să treacă rapid prin intestinele
dvs. Atunci când se întâmplă acest lucru, apa şi nutrienţii nu sunt absorbiţi bine în organism. Diareea
poate fi provocată de:
Chimioterapie
Radioterapie
Intervenţii chirurgicale la nivelul stomacului sau intestinelor
Medicamente
Dificultăţile de digerare a laptelui şi produselor lactate
Alte sensibilităţi alimentare
Consultaţi-vă cu medicul dvs. înainte de a folosi sugestiile de mai jos pentru gestionarea diareei.
Consumaţi multe lichide
Beţi cel puţin 8 până la 10 pahare (8 uncii sau 227 ml) de lichid zilnic. Acest lucru va ajuta la compensarea
apei şi nutrienţilor pe care îi pierdeţi atunci când aveţi diaree. Încercaţi să beţi
Apă
Sucuri şi nectaruri de fructe amestecate cu apă
Băuturi sportive, cum este Gatorade®
Supe clare
Pedialyte® fără arome
Suc carbogazos care nu conţine cofeină. Lăsaţi sucul într-un pahar neacoperit, timp de câteva minute
înainte de a-l bea, pentru a reduce bulele
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Evitaţi alimentele foarte fierbinţi sau foarte reci, cu conţinut ridicat de zahăr, cu conţinut ridicat de grăsimi
şi pe cele condimentate. Acestea supun sistemul digestiv unui efort suplimentar şi vă pot agrava diareea.
Urmaţi îndrumările alimentare de mai jos dacă aveţi diaree.
Fructe şi legume
Alimente de încercat
 Fructe şi legume bine preparate, decojite şi pasate sau din conservă
 Banane
 Mere decojite
 Sucuri sau nectaruri amestecate cu apă

Alimente de evitat
 Fructe şi legume crude, nuci şi seminţe
(cu excepţia celor permise)
 Legume care pot provoca gaze, cum ar fi
broccoli, conopida, varza, fasolea şi ceapa

 Unt de arahide fin
Majoritatea acestor alimente conţin potasiu şi lichide, pentru a contribui la
substituirea nutrienţilor pierduţi de organismul dvs. din cauza diareei.
Conţin şi fibre solubile, care pot ameliora diareea.
Amilacee şi carbohidraţi
Alimente de încercat
 Pâine, cereale, paste din făină albă rafinată, făină albă rafinată şi orez
alb rafinat
 Cartofi fierţi sau piure de cartofi (fără coajă)
 Biscuiţi, covrigei şi biscuiţi de graham

Alimente de evitat
 Pâine, paste şi cereale integrale şi orez brun
 Produse de panificaţie cu nuci sau seminţe
 Produse de panificaţie şi patiserie grase, cum
ar fi cornurile şi gogoşile
 Cartofi prăjiţi

Unele dintre aceste alimente conţin sare, pentru a contribui la substituirea
nutrienţilor pierduţi de organismul dvs. din cauza diareei.
Carne şi alternative la carne
Alimente de încercat
 Carne slabă, cum este pieptul de pui sau de curcan fără piele

 Carne grasă sau prăjită şi tofu prăjit

Alimente de evitat

 Ouă fierte tari

 Carne cu piele

 Tofu
Acestea sunt alimente fără gust puternic, cu conţinut redus de grăsimi şi cu
conţinut redus de fibre. Nu supun sistemul digestiv unui efort prea mare.

Aceste alimente supun sistemul digestiv unui
efort suplimentar. Pot provoca disconfort şi vă pot
agrava diareea.

Lactate
Alimente de încercat
 Lapte sau iaurt cu conţinut redus de grăsimi
Dacă aveţi probleme cu digerarea laptelui şi produselor lactate, încercaţi

Alimente de evitat
 Lapte integral
 Îngheţată
 Brânzeturi cu conţinut ridicat de grăsimi

laptele Lactaid®, laptele de soia sau laptele de orez

 Smântână
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Condimente
Alimente de încercat
 Sare, cu excepţia cazului când trebuie să o evitaţi din alte motive

Alimente de evitat
 Cantităţile mari de zahăr şi condimente

 Sosuri îngroşate şi sosuri pentru salate fără grăsimi

 Sosuri îngroşate şi sosuri pentru salate foarte
grase
 Alimente sau băuturi care conţin cofeină (de
exemplu, ciocolată, ceai sau suc carbogazos)
Aceste alimente supun sistemul digestiv unui
efort suplimentar. Acest lucru poate provoca
disconfort şi vă poate agrava diareea.

Uscăciunea gurii sau ulceraţiile din gură
Atunci când aveţi gura uscată sau aveţi ulceraţii în gură, consumul de alimente poate fi dificil sau
dureros. Unele alimente pot fi dificil de mestecat şi înghiţit. Uscăciunea gurii sau ulceraţiile din gură
pot fi provocate de:
Chimioterapie
Radioterapie
Medicamente
Intervenţii chirurgicale la nivelul capului şi gâtului
Infecţii
Alte probleme de sănătate
Uscăciunea gurii şi ulceraţiile din gură pot cauza şi carii dentare. Acest lucru se întâmplă deoarece produceţi
mai puţină salivă, care vă protejează dinţii împotriva deteriorării.
Tipurile de alimente pe care le consumaţi pot face diferenţa. Optaţi pentru alimente cu o textură zemoasă,
moale şi care sunt uşor de înghiţit. Evitaţi alimentele uscate sau tari. Mai jos găsiţi o listă de alimente pe
care le puteţi încerca.
Atunci când aveţi gura uscată
Alimente de încercat
Alimente moi şi pasate
 Tocăniţe, preparate cu fasole, macaroane cu brânză şi ouă jumări

Alimente de evitat
Alimente tari sau uscate
 Carne uscată fără sos

 Carne de pui şi peşte cu o textură fragedă

 Pâine cu coajă tare, biscuiţi,
covrigei şi cereale uscate

 Tocane şi supe-cremă
 Cereale fierte
 Mâncare pentru bebeluşi

 Fructe şi legume cu coajă tare,
crude

 Sosuri, sosuri îngroşate, sucuri, supe clare, margarină şi smântână adăugată la
preparate
 Pâine, biscuiţi şi alte produse de panificaţie înmuiate în lapte sau ceai
Preparate reci
 Milkshake-uri, sucuri de fructe cu pulpă, iaurturi, gelatină, brânză cottage şi suplimente
nutritive (consultaţi secţiunea „Suplimente nutritive”)
 Fructe şi legume pasate
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Atunci când aveţi ulceraţii în gură
Alimente de încercat
Alimente moi, pasate şi fără gust puternic
 Tocăniţe simple, piure de cartofi, macaroane cu brânză şi ouă
jumări

Alimente de evitat
Alimente tari sau uscate
 Carne uscată

 Carne de pui şi peşte cu o textură fragedă sau pasate

 Fructe şi legume cu coajă tare, crude

 Supe-cremă

 Alimente condimentate, sărate şi cu conţinut acid

 Cereale fierte

 Alimente preparate cu cantităţi mari de condimente,

 Pâine, biscuiţi şi covrigei uscaţi

cum ar fi piperul sau ardeiul iute măcinat

 Mâncare pentru bebeluşi (tapioca şi arome simple)
 Margarină, smântână şi sosuri fine (după toleranţă) adăugate la
preparate

 Alimente cu conţinut ridicat de sare sau preparate

 Pâine, biscuiţi şi alte produse de panificaţie înmuiate în lapte sau
ceai

 Produse pe bază de citrice (de exemplu, suc de

cu oţet
portocale şi limonadă)
 Produse pe bază de roşii (de exemplu, sos de roşii,

Preparate reci
 Milkshake-uri, sucuri de fructe cu pulpă, iaurturi, gelatină, creme,
brânză cottage şi suplimente nutritive

suc de roşii sau supă de roşii)

Felul în care mâncaţi poate face diferenţa. Iată în continuare câteva ponturi pentru a evita iritarea gurii:
Gătiţi alimentele până când sunt moi şi au o textură fragedă. Folosiţi blenderul pentru a pasa
alimentele.
Tăiaţi alimentele în bucăţi mici, uşor de mestecat.
Clătiţi-vă frecvent gura cu apă.
Beţi lichide în timpul meselor, cu înghiţituri mici între muşcături.
Folosiţi un pai pentru a bea lichidele pentru a le împiedica să atingă zonele cu ulceraţii din gură.
Dacă aveţi gura uscată, încercaţi drajeurile sau gumele de mestecat fără zahăr pentru a produce mai
multă salivă.
Spălaţi-vă pe dinţi (cu permisiunea medicului sau stomatologului dvs.) şi pe limbă. Beţi mai multe
lichide pentru a vă menţine gura curată.
Modificările gustului
Gustul este alcătuit din 4 senzaţii principale. Acestea sunt senzaţia de sărat, de dulce, de amar şi de acru.
Gustul poate fi afectat de chimioterapie, radioterapie şi alte medicamente. Modificările gustului diferă de la o
persoană la alta. Cele mai frecvente modificări ale gustului sunt o senzaţie de amar sau un gust metalic în
gură. Uneori, este posibil ca alimentele să nu aibă niciun gust.
Atunci când alimentele nu au niciun gust:
Modificaţi textura alimentelor. De exemplu, aţi putea prefera piureul de cartofi în locul cartofilor
copţi, sau invers. Unele alimente pot avea un gust mai bun atunci când sunt servite reci sau la
temperatura camerei.
Alegeţi şi preparaţi alimente care arată şi miros bine în opinia dvs.
Folosiţi mai multe condimente şi arome, după toleranţă, de exemplu:
Adăugaţi sosuri şi condimente, cum ar fi sosul de soia sau ketchupul, la alimente.
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Marinaţi carnea sau substituenţii de carne în sosuri pentru salată, sucuri de fructe sau alte sosuri
Folosiţi ceapă sau usturoi pentru aromatizarea legumelor sau a cărnii.
Adăugaţi ierburi aromatice, cum ar fi rozmarinul, busuiocul, oregano şi menta, la alimente.
Amestecaţi fructe în milkshake-urile sau iaurturile pe care le mâncaţi. Puteţi încerca, de asemenea,
milkshake-uri cu aromă de mentă sau cafea.
Încercaţi alimente acre şi astringente. Acestea vă pot ajuta la stimularea gustului.
Dacă aveţi un gust amar sau metalic în gură:
Clătiţi-vă gura cu apă înainte de masă.
Menţineţi o bună igienă orală spălându-vă pe dinţi (dacă medicul dvs. vă permite) şi pe limbă şi bând
mai multe lichide.
În cazul în care carnea are un gust amar, încercaţi să o marinaţi în sosuri sau sucuri de fructe.
Includeţi substituenţi de carne pentru proteine, cum ar fi produsele lactate şi fasolea.
Folosiţi tacâmuri din plastic pentru a reduce gustul metalic.
Încercaţi drajeurile sau gumele de mestecat fără zahăr.
Dacă alimentele au un gust sau miros diferit decât în mod obişnuit:
Evitaţi alimentele cu mirosuri puternice. Întrucât carnea de vită şi de peşte are cel mai puternic
miros, încercaţi carnea de pasăre, ouăle şi produsele lactate.
Experimentaţi cu diferite combinaţii de condimente şi alimente, cum ar fi:
Adăugaţi sosuri la alimente
Modificaţi temperatura şi textura alimentelor
Încercaţi să adăugaţi suc de lămâie sau sare dacă alimentele vi se par prea dulci.
Dacă nu aveţi ulceraţii în gură, încercaţi alimentele acre cum ar fi feliile de lămâie sau citricele pentru a
vă stimula gustul.
Clătiţi-vă gura cu apă înainte şi după masă.
Beţi lichide cu înghiţituri mici pe parcursul meselor pentru a vă clăti gustul mâncării.
Menţineţi o bună igienă orală spălându-vă pe dinţi (dacă medicul dvs. vă permite) şi pe limbă şi
bând mai multe lichide. Medicul dvs. vă poate recomanda să utilizaţi şi o apă de gură. Aceasta vă
poate ajuta să gestionaţi modificările gustului.
Consultaţi-vă cu medicul sau stomatologul dvs. pentru a afla cauza modificărilor gustului. Trebuie să
faceţi acest lucru înainte de a efectua modificări pe termen-lung în dieta dvs. Dacă aveţi orice întrebări
sau preocupări cu privire la nevoile dvs. alimentare, contactaţi un nutriţionist.
Greaţa
Greaţa este senzaţia de deranjament stomacal sau repulsie faţă de mâncare. Dacă aveţi greaţă, este posibil
să şi vomitaţi. Greaţa poate fi provocată de radioterapie, chimioterapie şi intervenţiile chirurgicale. De
asemenea, poate fi provocată de durere, medicamente şi infecţii. Mai jos găsiţi câteva sugestii pentru
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gestionarea greţii prin dietă. Consultaţi-vă cu medicul sau asistenta dvs. medicală înainte de a încercare
oricare dintre ponturile de mai jos. De asemenea, întrebaţi medicul sau asistenta medicală dacă aveţi
nevoie de un antiemetic. Aceste este un medicament care previne sau tratează greaţa şi vărsăturile.

Alimente de încercat

Alimente de evitat

Alimente amilacee, cu conţinut redus de grăsimi şi fără
gust specific
 Pâine prăjită, biscuiţi şi chifle uscate

 Alimente cu conţinut ridicat de grăsimi, foarte condimentate sau

 Tort „Hrana zeilor” şi vafe cu vanilie
 Şerbet, îngheţată cu conţinut redus de grăsimi sau
iaurt îngheţat
 Gelatină
 Fructe din conservă, neîndulcite

Preparate reci
 Proteine reci, cum ar fi pui fără piele, brânzeturi şi
iaurturi
 Salată uşoară de paste

foarte dulci
 Carne grasă
 Alimente prăjite, cum ar fi ouăle sau cartofii prăjiţi
 Supele cu smântână groasă
 Legumele cu smântână
 Produsele de patiserie, gogoşile şi prăjiturile cu conţinut ridicat de
grăsimi şi de zahăr
 Alimentele preparate cu condimente puternice, cum ar fi piperul
sau ardeiul iute, ceapa, sosul iute sau sosurile pentru salată

Alimentele cu conţinut ridicat de grăsimi pot rămâne mai mult timp în

 Îngheţată pe băţ

stomac şi sunt mai greu de digerat. Multe dintre aceste alimente au

 Lichide clare reci, cum ar fi supa, suplimentele

mirosuri sau arome puternice care pot provoca sau agrava greaţa.

nutritive (cum ar fi Ensure®) şi sucurile diluate cu apă

Ponturi generale
Acordaţi atenţie cantităţii de mâncare pe care o consumaţi.
Încercaţi alimentele preambalate pentru a preveni greaţa cu care v-aţi putea confrunta atunci când
gătiţi sau preparaţi mâncarea. Dacă este nevoie, rugaţi alte persoane să gătească pentru dvs.
Serviţi mese frecvente şi de proporţii reduse. Acest lucru poate preveni senzaţia de preaplin şi vă
poate permite să consumaţi o cantitate mai mare de alimente pe parcursul zilei.
Beţi majoritatea lichidelor între mese pentru a preveni instalarea senzaţiei de saţietate prea devreme
sau balonarea.
Mâncaţi lent şi mestecaţi alimentele bine pentru a ajuta digestia. Evitaţi activităţile imediat după masă.
Serviţi masa într-un mediu agreabil. Alegeţi un loc relaxant, care are o temperatură confortabilă.
Evitaţi locurile cu mirosuri puternice. Servirea mesei împreună cu prietenii sau familia vă poate ajuta,
de asemenea, să vă distrageţi atenţia de la senzaţia de greaţă. Purtaţi haine lejere pentru a vă simţi
confortabil.
Dacă manifestaţi greaţă dimineaţa, ţineţi câţiva biscuiţi sau câteva felii de pâine prăjită lângă pat.
Serviţi-le înainte de a vă ridica din pat.
Evitaţi să mâncaţi alimentele dvs. preferate imediat înainte sau după tratamente. S-ar putea să
înceapă să vă displacă respectivele alimente.
Dacă greaţa reprezintă o problemă continuă pentru dvs., ar putea fi util să menţineţi un jurnal alimentar.
Acesta este o evidenţă a alimentelor pe care le consumaţi, a orelor la care le-aţi consumat şi a mediului în
care le-aţi consumat. Înregistraţi orice situaţii care vă fac să manifestaţi greaţă. Discutaţi-le cu medicul,
asistenta medicală sau nutriţionistul dvs.
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Oboseala
Oboseala este cea mai frecventă reacţie adversă a cancerului şi tratamentelor anticancer. Vă poate împiedica
să vă efectuaţi activităţile zilnice. De asemenea, poate afecta calitatea vieţii dvs. şi vă poate scădea toleranţa la
tratament.
Oboseala poate fi provocată de numeroase simptome, cum ar fi:
Pofta de mâncare precară
Depresia
Greaţa şi vărsăturile
Diareea sau constipaţia
Ameliorarea acestor simptome vă poate conferi mai multă energie. De asemenea, vă poate îmbunătăţi
starea de bine.
O altă opţiune este să vă conservaţi energia. Puteţi face acest lucru
Rugând familia şi prietenii să vă ajute la cumpărături şi prepararea meselor.
Cumpărând alimente deja preparate sau comandând mâncarea de la restaurant atunci când aveţi
puţină energie.
Ţinând la îndemână ingredientele şi tacâmurile pe care le utilizaţi frecvent.
Stând jos, şi nu în picioare, atunci când gătiţi.
Servind mese sau gustări de proporţii reduse, frecvente şi cu conţinut ridicat de calorii, astfel încât
organismul dvs. să nu mai consume atât de multă energie pentru a digera mâncarea.
Dacă locuiţi singur(ă) şi nu puteţi merge la cumpărături pentru alimente sau mese preparate, aţi
putea fi eligibil(ă) pentru programe alimentare, cum sunt God's Love We Deliver sau Meals on
Wheels. Unele programe pot avea cerinţe legate de vârstă sau venit. Asistentul dvs. social vă poate
oferi mai multe informaţii.
Implicarea în activităţi fizice vă poate creşte, de fapt, nivelul de energie. Discutaţi cu medicul dvs. despre
posibilitatea de a efectua activităţi cu intensitate uşoară până la moderată, cum ar fi mersul pe jos sau
grădinăritul. Cercetările arată că unele activităţi fizice vă pot îmbunătăţi funcţionarea zilnică, vă pot spori
nivelul de energie, vă pot stimula pofta de mâncare şi vă pot îmbunătăţi dispoziţia.
Medicamentele
Deşi modificările dietei pot fi de ajutor, este posibil să fie nevoie de medicamente pentru a vă gestiona
reacţiile adverse. Medicamentele pot ajuta în ceea ce priveşte greaţa, diareea şi constipaţia. Spuneţi
medicului sau asistentei dvs. medicale despre orice reacţii adverse pe care le aveţi în timpul tratamentului.

După terminarea tratamentului dvs. anticancer
Atunci când tratamentul dvs. anticancer este finalizat, este un moment potrivit pentru a vă gândi să luaţi
decizii bune în privinţa alimentaţiei. Vă recomandăm să luaţi decizii care contribuie la sănătate şi starea de
bine. Optaţi pentru alimentele cu conţinut redus de grăsimi şi bogate în vitamine, minerale, fibre şi
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fitochimicale. Fitochimicalele, cunoscute şi drept fitonutrienţi, sunt substanţe din plante care pot proteja
împotriva cancerului. Exemplele de fitochimicale includ licopena din roşii, curcumina din turmeric şi
resveratrolul din cojile de struguri.
Dieta este corelată cu sănătatea. Nu există dovezi că alimentele pe care le consumaţi vor preveni revenirea
cancerului. Dar consumul alimentelor corecte vă va ajuta să vă recăpătaţi vigoarea, să refaceţi ţesuturile şi să
vă simţiţi cât mai bine. Următoarele ponturi vă pot ajuta:
Includeţi multe tipuri de fructe şi legume în dieta dvs. pentru a vă asigura că obţineţi mulţi nutrienţi
diferiţi. Puteţi consuma fructele şi legumele preparate sau crude, în orice moment al zilei. Aveţi grijă
că consumaţi mai degrabă legume non-amilacee. Acestea includ: anghinare, inimi de anghinare,
sparanghel, fasole (verde, italiană), muguri de fasole, sfeclă, broccoli, varză de Bruxelles, varză,
morcovi, conopidă, ţelină, castravete, vânătă, ceapă verde (de primăvară), gulie, praz, ciuperci, bame,
ceapă, ardei, ridichi, salate verzi (cicoare, andivă, salată iceberg, salată romană, salată verde şi roşie,
spanac), dovleac lung, roşii, napi, castane de apă, năsturel şi dovlecei. Legumele amilacee, cum ar fi
porumbul, mazărea, pătlagina, cartofii, dovleacul de toamnă (dovleac verde, dovleac galben) şi
cartoful dulce, sunt de asemenea indicate şi ar trebui servite cu alimentele enumerate mai sus.
Consumaţi pâine şi cereale integrale. Optaţi pentru alimentele cu conţinut ridicat de fibre, cum ar fi
tărâţele şi cerealele de grâu pisat, orezul brun şi pâinea din multicereale, grâu integral şi ovăz.
Încercaţi cereale diferite, cum ar fi orzul, hrişca şi grâul bulgur.
Şi păstăile sunt o sursă excelentă de fibre şi nutrienţi. Acestea includ fasolea şi mazărea (năut, fasole
pinto, fasole roşie, fasole albă, fasole pestriţă, fasole ochi-negri şi fasole lima), lintea şi miso (pastă
groasă de soia).
Limitaţi-vă aportul de grăsimi, sare, zahăr, alcool şi alimente afumate, uscate sau murate.
Optaţi pentru produsele lactate cu conţinut redus de grăsimi, carnea slabă, puiul fără piele
şi peştele la cuptor.
Preparaţi alimentele folosind metode de gătit cu mai puţină grăsime, cum ar fi gătitul la cuptor, la abur
şi fierberea.

Resurse
Academy of Nutrition and Dietetics (AND)
Academia de Nutriţie şi Dietetică (AND)
www.eatright.org/public
AND este o organizaţie profesională pentru nutriţioniştii calificaţi. Pentru a găsi un nutriţionist calificat din
zona dvs., faceţi clic pe „Find a Registered Dietitian” (Găsire nutriţionist calificat) în colţul din dreapta-sus al
paginii de pornire a site-ului web.
American Institute for Cancer Research
Institutul American pentru Cercetări în domeniul Cancerului
www.aicr.org
1-800-843-8114
Include informaţii cu privire la dietă şi prevenirea cancerului.
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FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition
Centrul pentru Siguranţa Alimentelor şi Nutriţie aplicată din cadrul Agenţiei pentru Alimente şi
Medicamente din SUA (FDA)
www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofFoods/CFSAN/default.htm
Include informaţii utile cu privire la siguranţa alimentelor.
MSK Integrative Medicine Service
Serviciul MSK de medicină integrativă
1-800-525-2225
www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine
Serviciul de medicină integrativă oferă pacienţilor numeroase servicii care vin în completarea îngrijirii
medicale tradiţionale, inclusiv meloterapie, terapii pentru corp şi spirit, terapie prin dans şi mişcare, yoga
şi terapie prin atingere.
National Institutes of Health Office of Dietary Supplements
Institutele Naţionale de Sănătate, Oficiul pentru Suplimente Alimentare
http://ods.od.nih.gov
(301) 435-2920
Conţine informaţii actualizate cu privire la suplimentele alimentare.

Dacă aveţi orice întrebări sau preocupări, discutaţi cu un membru al echipei dvs. medicale. Puteţi lua
legătura cu echipa de luni până vineri, între 9:00 şi 17:00, la
în timpul weekendurilor şi în zilele de sărbătoare publică, vă rugăm să apelaţi

. După ora 17:00,
.

Dacă nu este înscris niciun număr sau aveţi incertitudini, apelaţi (212) 639-2000.
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