
Jaka powinna być dieta  w chorobie Parkinsona? 

Choroba Parkinsona rodzi problemy, prowadzące potencjalnie do gorszego odżywienia z powodu 
trudności w posługiwaniu się sztućcami, kłopotów z gryzieniem i połykaniem oraz zaburzeń 
gastrologicznych. Żywienie powinno być dostosowane do etapu choroby, współwystępujących 
objawów i stosowanych leków. 
 
1. Zaleca się spożywanie różnorodnych potraw, złożonych w największej ilości  z warzyw i owoców, 
w malejącej ilości z pieczywa, ryżu i ziaren do najmniejszej z produktów białkowych: jaj, serów, ryb, 
drobiu i mięsa. 

2. Wskazane jest unikanie nadmiaru białka. 

Posiłki bogato białkowe znacznie osłabiają wchłanianie leków stosowanych w chorobie Parkinsona. 

Zaleca się, aby leki parkinsonowskie zażywane były w 1/2 godzinnym odstępie od głównych posiłków. 

Jeżeli nudności uniemożliwiają przyjęcie leków na czczo, wystarcza niewielka ilość jedzenia 

spożywanego razem z lekiem, aby uniknąć tego problemu 

3. Zaleca się ograniczenie tłuszczów zwierzęcych i zastąpienie ich tłuszczami roślinnymi, używanie 

niskotłuszczowego mleka, ograniczanie masła i tłustych serów 

4. Stosować więcej pieczywa razowego i roślin strączkowych zapobiegających zaparciom.  

5. W związku z zaburzeniem w poruszaniu się należy dbać o  utrzymywanie rozsądnej wagi ciała i 

nie dopuścić do  otyłości. 

6. Kaloryczność pokarmów zależy od tego czy chory ma nadwagę czy cierpi na niedowagę. 

7. Osoby z chorobą Parkinsona, które najczęściej cierpią z powodu spadków ciśnienia, nie muszą 

unikać soli. 

8. Należy pamiętać o właściwym nawodnieniu organizmu. Ilość płynów przyjmowanych dziennie 

powinna wynosić od 6 do 8 szklanek. Trzeba unikać kawy, która ma działanie odwadniające. 

9. Chory powinien otrzymywać posiłki od 6 do8 razy dziennie, w małych porcjach, miksowane przy 

trudnościach z jedzeniem i połykaniem. 

10. Dostosowanie podaży białka w chorobie. 

Dobowe zapotrzebowanie dorosłego człowieka na białko wynosi minimum 0,8 g/ kg masy ciała. Dla 

osoby ważącej 70 kg jest to ilość zawarta w 30 dkg białego chudego sera lub w 20 dkg sera żółtego. 

Tyle samo białka daje: 24 dkg grochu, 16 dkg soi, 26 dkg fasoli, 30 dkg wieprzowiny, 28 dkg mięsa 

kurczaka. W przypadku chorego na chorobę Parkinsona przelicznik ten może wynosić nawet 0,08 

g/kg masy ciała na dobę. Ograniczanie ilości białka w posiłkach zależy od etapu i przebiegu choroby 

i najlepiej skorzystać z pomocy dietetyczki w modyfikowaniu jadłospisu dla chorego. 

11. Więcej informacji można uzyskać:  

http://opiekanadchorym.pl/ 
http://cafesenior.pl/ 
http://www.parkinsonfundacja.pl/ 
http://sciaga.pl/ 
http://www.arsedo.com/ 
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