
 Ľudovo nazývané aj „črevná neuróza“

 Civilizačné ochorenie (postihuje 20 % ľudí)

 Zápalové ochorenie čreva, vyvolané buď poruchou príjmu niektorých druhov potravín, 
alebo zlou životosprávou

 Zlepšenie zdravotného stavu často nadíde po vylúčení tzv. FODMAP sacharidov

Nedostatočné trávenie 
jednoduchých cukrov

Syndróm dráždivého čreva (IBS)



Fermentovateľné Oligosacharidy Disacharidy Monosacharidy a Polioly

F O D M A P



Čo sú FODMAPové
sacharidy? 

Skupina sacharidov, ktoré sa 
metabolizujú v čreve, 

výsledkom je nadmerná 
tvorba plynov

Vznikajú aj bolestivé kŕče a zvyšuje sa 
objem vody v čreve, ktorá sa 

nevstrebáva čo vedie k vzniku hnačky

Zmena črevnej mikroflóry, čo 
môže viesť k chronickému 

zápalu sliznice



Pravidelné 
cvičenie

Lepšie zvládanie 
stresu pomocou 
alternatívnych 

spôsobov liečby 
(terapia u 

psychológa)

Zmena 
stravovacích 

návykov

Low
FODMAP 

diéta

S príznakmi je možné 
relatívne jednoducho 

bojovať



Low FODMAP diéta je zložená z troch fáz

3-8 týždňov, 
vylúčenie potravín s 

vysokými 
hodnotami 
FODMAP 

Eliminácia

Po ukončení fázy 
eliminácie, začínajú 

sa pridávať 
potraviny s vyšším 

obsahom FODMAP, 
aby sa zistilo, ktoré 

konkrétne 
potraviny 

vyvolávajú príznaky

Znovuzavedenie

Pacient sa vracia k 
pravidelnej strave, 

obmedzuje iba 
FODMAPs

potraviny, ktoré 
spôsobujú príznaky 

IBS

Údržba



Potraviny s vysokým obsahom FODMAPs
• Ovocie (jablko, marhuľa, avokádo, zrelý banán, ostružina, čerešňa, liči, mango, nektarinka, broskyňa, hruška, slivka, 

vodný melón, koncentrované ovocné zdroje, sušené ovocie, ovocný džús)

• Zelenina (artičoky, špargľa, brokolica, ružičkový kel, kapusta, karfiol, zeler, fenikel, cesnak, pór, huby, cibuľa, hrach, 
tekvica, šalotka, jarná cibuľa (biela časť), sladká kukurica)

• Mliečne výrobky (cmar, tvaroh, kravské mlieko, smotana, šľahačka, krémový syr, puding, jogurt, kozie mlieko, 
zmrzlina, margarín, ricotta a iné syry, ovčie mlieko, nezrelé syry, kyslá smotana, sladené kondenzované mlieko)

• Strukoviny (cícer, fazuľa, šošovica, sójové bôby)

• Zrná (raž, špalda, pšenica)

• Orechy a semená (mandle, kešu, pistácie)

• Sladidlá (fruktóza, kukuričný sirup, med, isomalt, maltitol, manitol, melasa, sorbitol, xylitol)

Zdroj: (https://www.symprove.sk/tipy-na-stravovanie-pri-ochoreniach-criev/)



Potraviny low FODMAP
• Ovocie (nezrelé banány,  čučoriedky, kivi, limetky, mandarínky, pomaranče, papája, jahody, ananás, maliny, rebarbora, 

pomelo, hrozienka, kiwi, citróny)

• Zelenina (paprika, zelené fazuľky, mrkva, kel, paradajky, špenát, baklažán, cuketa, reďkvička, zemiaky, petržlen)

• Obilniny (hnedá ryža, pohánka, ovsené vločky, pšeno, kukurica, polenta, quinoa, ryža, proso)

• Bylinky a korenie (čili, zázvor, horčičné semienka, muškátový orech, majoránka, škorica, bazalka, koriander, oregano, 
tymian, kurkuma)

• Tuky (slnečnicový, repkový, olivový, avokádový, arašidový, kokosový olej, olej z vlašských orechov, dyňový olej, 
sezamový olej , maslo, sadlo)

• Mäso a živočíšne produkty (hovädzie, kuracie, ryby a morské plody, bravčové, morčacie, jahňacie, tuniak, vajcia)

• Sladidlá (glukóza, javorový sirup, biely cukor, trstinový cukor, ryžový sirup, stévia)

Zdroj: (https://www.symprove.sk/tipy-na-stravovanie-pri-ochoreniach-criev/)

• Mliečne výrobky (maslo, syry)



Koncept low FODMAP bars


