
Wystąpienie napadu migreny wiąże się z wieloma czynnikami, takimi jak stres, zmiany pogody i ciś- 
nienia, palenie, zmiana rytmu snu, cykl hormonalny czy hipoglikemia. Mogą ją wywoływać także nie-
które składniki żywności (m.in. nadmiar kofeiny, alkohol, substancje dodawane do produktów spo-
żywczych, tyramina zawarta w tych produktach), jak również nadużywanie leków przeciwbólowych. 
Czasami za napad migreny odpowiada jeden czynnik, a czasami ma ona kilka przyczyn występujących 
jednocześnie.

Migrena to napadowy, nawracający ból głowy, często jednostronny. 
Niekiedy towarzyszą mu mdłości czy światłowstręt.

Co może 
wywoływać 
migrenę?

Spożywaj regularne posiłki

Nieregularność posiłków może się przy-
czynić do wystąpienia napadu migreny. 
Osoby cierpiące na migrenę są często 
wrażliwe na spadek poziomu glukozy 
we krwi. Na wypadek dłuższej przerwy 
między posiłkami zawsze miej więc przy 
sobie zdrową przekąskę – małą kanapkę 
czy owoc.

Uważaj na produkty bogate 
w tyraminę

Tyramina, naturalnie występująca w po-
żywieniu, powstaje z  rozkładu białek 
długo przechowywanej lub fermentują-
cej żywności, takiej jak sery dojrzewają-
ce, niektóre wina, produkty mięsne czy 
owoce. Zawsze wybieraj żywność jak 
najmniej przetworzoną i świeżą.

Ogranicz spożycie kofeiny

Nadmiar kofeiny może być czynnikiem 
wywołującym napad migreny.

Unikaj produktów  
przetworzonych

Zawsze czytaj etykietę produktu pod 
kątem substancji dodatkowych. Glu-
taminian sodu, azotyny, siarczyny czy 
aspartam mogą się bowiem przyczyniać 
do wywołania migreny.

Uważaj na czekoladę

U  osób cierpiących na migreny spożycie 
gorzkiej czekolady może się przyczyniać 
do wywołania napadu.

Co to jest MIGRENA?

Zalecenia dietetyczne dla osób z MIGRENĄ

PAMIĘTAJ! 
Regularny tryb życia i regularna umiar-
kowana aktywność fizyczna sprzyjają 
zmniejszeniu częstotliwości i dokuczli-
wości migren. Aktywność fizyczna korzyst-
nie wpływa na regulację ciśnienia i radzenie 
sobie ze stresem.

Unikaj alkoholu

Spożycie alkoholu może doprowadzić do 
ataku migreny, ponieważ alkohol roz-
szerza naczynia krwionośne i  powoduje 
odwodnienie organizmu. Bóle migreno-
we pojawiają się zwłaszcza po wypiciu 
czerwonego wina.

Prowadź dzienniczek  
spożywanych produktów

Prowadzenie dzienniczka posiłków i  za-
pisywanie w  nim każdego wystąpienia 
bólu głowy może pomóc w ustaleniu, na 
jakie produkty i  jakie ilości pożywienia 
Twój organizm reaguje napadem, oraz 
wyeliminowaniu ich z  diety. Warto też 
zapisywać inne zmiany: brak snu, stres, 
zmiany atmosferyczne. W  ten sposób  
zorientujesz się, jakie czynniki narażają 
Cię na wystąpienie migreny.

Brak snu, zmiana klimatu, nieregularne 
posiłki, a także stres czy gwałtowna zmia-
na rytmu dnia mogą wywołać migrenę. 
Również jednorazowy intensywny wysiłek 
może przyczynić się do napadu migreny.

Pij odpowiednią ilość wody 

Właściwe nawodnienie organizmu jest 
ważnym czynnikiem zapobiegającym 
migrenom. Należy pić 1,5–2 litry płynów 
na dobę.



Produkty mogące  
wywoływać migrenę

Produkty zalecane  
osobom z migreną

Produkty mleczne

 • sery dojrzewające i pleśniowe (np. brie, blue, 
camembert, cheddar, parmezan, ementaler, 
roquefort)

 • jogurty (ogranicz do ½ szklanki dziennie)
 • maślanka
 • kwaśna śmietana

 • serek biały wiejski
 • serek kremowy biały
 • twarogi
 • ricotta
 • mleko

Produkty zbożowe

 • pieczywo zawierające niedozwolone składniki, 
np. rodzynki, przejrzałe owoce

 • muesli z suszonymi owocami

 • wszystkie produkty zbożowe (pieczywo razowe, 
graham, makarony, kasza jęczmienna, gryczana, 
pęczak, ryż biały, brązowy)

 • płatki owsiane, kukurydziane – z wyjątkiem tych, 
które zawierają niedozwolone składniki

Mięso, ryby, jaja

 • wątróbka i inne podroby oraz pasztety  
– szczególnie przechowywane kilka dni

 • kiełbasy: salami, pepperoni 
 • ryby marynowane, wędzone
 • pasta z krewetek
 • dziczyzna
 • anchois
 • kawior
 • koncentraty mięsne w zupach, sosach
 • wędliny, kiełbasy zawierające azotany i azotyny

 • świeże mięso, np. wołowina, cielęcina, kurczak, 
indyk bez skóry, jagnięcina (z wyjątkiem 
dziczyzny)

 • ryby (np. świeży łosoś, dorsz, tilapia, makrela, 
sola, pstrąg)

 • wędliny własnej roboty ze świeżego mięsa,  
np. schab pieczony, szynka gotowana

 • jaja

Warzywa  
i przetwory

 • bób
 • pomidory, ketchup, sosy chili
 • kiszona kapusta
 • ogórki konserwowe, pikle
 • produkty przetworzone z soi, np. tofu, miso

 • wszystkie warzywa z wyjątkiem niedozwolonych 
 • buraki, brokuły, marchew, kalafior, seler, ogórek, 

sałata, papryka, dynia, szpinak, cukinia, kaba-
czek, kalafior, czosnek

Owoce

 • przejrzałe banany
 • awokado, inne sfermentowane owoce
 • figi
 • rodzynki 
 • grejpfruty, pomarańcze i maliny mogą być 

spożywane w mniejszych ilościach

 • wszystkie owoce (świeże, z puszki) z wyjątkiem 
niedozwolonych 

 • jabłka, truskawki, gruszki, arbuzy, jagody, 
nektarynki, wiśnie, czereśnie

Napoje

 • wina czerwone, wermut, chianti, sherry, likiery
 • bezalkoholowe wina i piwa
 • czekolada, kakao
 • kawa i napoje z kofeiną (energetyzujące, cola itp.)

 • woda, kawa bezkofeinowa, słaba herbata, soki 
warzywne i owocowe (jabłkowe, wiśniowe, 
żurawinowe)

Inne

 • preparaty białkowe
 • ekstrakty drożdżowe
 • sos sojowy
 • czekolada
 • produkty light zawierające aspartam (np. gumy 

do żucia lub ciasteczka bez cukru)
 • glutaminian sodu (przyprawy, sosy, zupy 

w proszku)
 • orzechy i nasiona (dyni, sezamu, słonecznika)

Produkty mogące wywoływać migrenę 
i zalecane zamienniki
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