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Eliminacja Reintrodukcja Personalizacja

Fazy diety FODMAP 



Owoce Warzywa Zboża Napoje roślinneZawartość 
FODMAP

Strączki Orzechy/ Nasiona Inne 

NISKA

ŚREDNIA 

WYSOKA

banan, borówka
amerykańska, melon 

 (kantalup, miodowy, galia)
żurawina, pomarańcze,

mandarynki, winogrona,
mandarynki, papaja, cytryna,

ananas, malina, truskawki

jabłka, gruszki, morele,
brzoskwinie, jeżyny,

wiśnie, porzeczki, daktyle,
figi, mango, rodzynki,
arbuz, śliwki, grejpfrut,

jagody goji, suszone
ananasy, granaty, awokado,

kaki, liczi 

żurawina suszona 
(max 2 łyżeczki)

marchew, seler (korzeń),
rukola, ogórek, jarmuż,

sałata lodowa, sałata
radicchio, ziemniaki, dynia

makaronowa, oliwki,
czerwona papryka, pomidor,

pasternak, rzodkiewka,
botwinka, bakłażan,
pietruszka, bok-choy

< 100 g/porcję
cukinia, fasolka szparagowa
(zielona), kolba kukurydzy,
pomidory z puszki, szpinak,

kapusta 
< 50g/porcję

brokuł, dynia hokkaido,
fenkuł, kiełki fasoli, lucerny,

suszone pomidory 

burak, czosnek, cebula,
dynia, piżmowa, kalafior,
groszek zielony, groszek
cukrowy, grzyby, kapusta

włoska, por, szalotka,
szparagi, zielona papryka 

Proso: (kasza jaglana, płatki
jaglane, mąka jaglana)
Gryka: (kasza gryczana,
płatki, mąka, chleb)
Ryż, Makaron ryżowy,
płatki ryżowe, mąka ryżowa
Komosa ryżowa 
Kukurydza (mąka, skrobia.
płatki)
Mąka ziemniaczana 

Chleb orkiszowy 100% na
zakwasie (< 2-3 kromki)
Chleb bezglutenowy 

(<2-3 kromki)
Płatki owsiane górskie

(<50g)
Wafle ryzowe 

(< 3 sztuk)

żyto, pszenica, jęczmień,
kasza kus kus, płatki

owsiane błyskawiczne,
amarantus, tapioka 

Mleko migdałowe
Mleko kokosowe 

Mleko ryżowe 
(max 200 ml)

Mleko sojowe
Mleko owsiane

Mleko orkiszowe 

----------------------------

<  40g/ porcję (2łyżki)
soczewica z puszki,
ciecierzyca z puszki 

Groch, soja, fasola
czerwona, fasola biała,

bób 

Orzechy macadamia
Orzechy arachidowe 

Mak 

2-3 łyżeczki na porcję:  
- orzechy: włoskie, laskowe,
brazylijskie, piniowe, pekan 
- pestki dyni, słonecznika,
nasiona chia 

Orzechy nerkowca
Pistacje 

ocet czerwony, ocet biały,
ocet ryżowy, wasabi, sos

rybny, musztarda, majonez,
zioła i przyprawy

herbata czarna, herbata
zielona, mięta, kawa czarna

(bez dodatku)

kakako
(max 20g)

koncentrat pomidorowy
(max 20g)

czekolada gorzka 
(max 30g)

Ketchup, karob, mieszanki
przypraw z dodatkiem

czosnki u cebuli
miód, syrop glukozowo-

fruktozowy, ksylitol,
sorbitol, inulina

Faza eliminacji 
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Skład posiłku Wypróżnienia* Inne objawy**Posiłek 

Śniadanie 

II Śniadanie 

Obiad 

Kolacja 

Wzdęcia/ Gazy 

Jak sprawdzać skuteczność diety eliminacyjnej
 Przykładowy dzienniczek    

*Na podstawie bristolskiej skali stolca (1-7)
**Refluks, problemy skórne, migrenowe bóle głowy, zmęczenie itp



Narzędzia pomocne do oceny dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego 



Faza reintrodukcji - ogólne zasady wprowadzania   
Wybieramy grupę, którą w

pierwszej kolejności będziemy
testować

WYBÓR GRUPY 

Wybieramy produkty, które
chcemy włączyć z powrotem do

diety***
 

Testujemy wybrany produkt
zaczynając od najmniejszej ilość i
stopniowow zwiększamy jego ilość

w kolejnych 3 dniach 

Podczas testu weryfikujemy
objawy 

(przy wykorzystaniu dzienniczka)

Pomiędzy testowanymi
produktami należy zrobić 2

dni przerwy 

TEST 

WERYFIKACJA 

PRZERWA 

WYBÓR
PRODUKTÓW 
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***Biorąc pod uwagę osobiste preferencję oraz sezonowość (w kontekście warzyw i owoców)



 Podział produktów na grupy  

szparagi, miód, mango, groszek cukrowy

mleko, jogurt naturalny, kefir, maślanka 

pieczarka, kalafior, seler, batat, kapusta biała, kapusta kiszona 

morela, awokado, jeżyna, brzoskwinia

migdały, puszkowana ciecierzyca,  zielony groszek, tofu, mleko sojowe 

Fruktoza 

Laktoza  

Mannitol  

Sorbitol

GOS



makaron pszenny, kasza kus kus, chleb pszenny Fruktany(zboża) 

buraki, brukselka, kapusta włoska, grejpfrut, rodzynki Fruktany(warzywa) 

czosnek Fruktany(cebula) 

cebula Fruktany(czosnek) 

jabłko czerwone, wiśnie, gruszkaFruktoza + Sorbitol 

chleb pszenny pełnoziarnisty, kasza jęczmienna, nerkowiec, pistacje, czerwona
fasola 

Fruktany + GOS

Podział produktów na grupy c.d  



Faza personalizacji   

Bazuj na tych produktach, które przeszły pozytywny test w etapie reintrodukcji. Trzymaj się
również gramatury produktów, przy którym nie występowały dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego 
Produkty, które przyczyniały się do występowania dolegliwości jelitowych wyeliminuj na
dłuższy czas (około 6 miesięcy), następnie wprowadzać pojedynczo bacznie obserwując
objawy. Jeśli ponownie spowodują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego wyeliminuj
je całkowicie z diety 
Staraj się nie łączyć w jednym posiłku produktów bogatych w FODMAP. Zbyt duże
jednorazowe spożycie węglowodanów łatwo fermentujących może być problematyczne u osób
z zespołem jelita nadwrażliwego 
 W okresach zaostrzeń dolegliwości jelitowych powróć do fazy eliminacji w celu ich wyciszenia
Bazuj na surowcach a nie gotowych produktach. Możliwość występowania FODMAP-ów
ukrytych, stanowiące dodatki do żywności
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