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Dieta №1 

 

Wskazania: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w okresie zdrowienia oraz z 

łagodnym zaostrzeniem, przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka z normalnym lub 

zwiększonym wydzielaniem kwasu żołądkowego. 

 

Cel diety: umiarkowane chemiczne, mechaniczne i termiczne oszczędzanie przewodu 

żołądkowo-jelitowego przy zdrowym odżywianiu, zmniejszenie stanu zapalnego, gojenia 

wrzodów, normalizacja czynności wydzielniczych i motorycznych żołądka. 

 

Ogólna charakterystyka diety №1: po kaloryczności, zawartości białek, tłuszczów i 

węglowodanów fizjologicznie zdrowa dieta. 

 

Skład chemiczny i kaloryczność diety №1: węglowodany - 400-420 g białka - 90-100 g 

(60% zwierząt), tłuszcze - 100 g (30% kalorii z warzyw) - 2800-3000 kcal; chlorek sodu 

(sól) 10-12 g, wolny płyn – 1,5 litra. 

 

Sposób odżywiania: 5-6 razy dziennie. Przed snem: mleko, śmietana. 

 

Zalecane produkty i dania: zupy z wytartych warzyw na bulionie marchwiowym, 

ziemniaczanym, zupy mleczne z wytartych lub długo gotowanych zboż (płatki owsiane,  

kasza manna,  ryż i inne) makaronów z dodawaniem wytartych warzyw, kremowe zupy 

mleczne z warzywami: zupa kremowa z poprzednio gotowanego kurczaka lub mięsa. Jasny 

chleb pszenny z mąki wyższego lub pierwszego typu wczorajszego wypieku lub podsuszony; 

suche herbatniki, suche ciastka. Parowe i gotowane potrawy z wołowiny, młodej chudej 

jagnięciny i krojonej wieprzowiny, kurczaka, indyka, królika, kotlety parowe, klopsiki, 

pierogi, suflet, ziemniaki tłuczone, zrazy, gotowany ozór i wątróbka, gotowane ryby, kotlety 

parowe  z ryby. Mleko, śmietana, niekwaśny kefir, jogurt, acidophilus, świeży niekwaśny ser 

biały (starty), potrawy z sera: suflet, puddingi. Jajka 2-3 sztuki dziennie, gotowane na 

miękko, omlet parowy. Zboża: kasza manna, ryż, kasza gryczana, płatki owsiane. Kasze 

gotowane na mleku lub wodzie, półlepkie i wytarte (kasza gryczana). Wermiszel, makaron 

drobno posiekany gotowany. Warzywa: ziemniaki, marchew, buraki, kalafior. Jagody 

wytarte, gotowane i pieczone. Kisiele, musy, galaretki, sambuki, kompoty, słaba herbata, 

herbata z mlekiem, śmietanką, napar z dzikiej róży. Kremowe, niesolone masło, rafinowane 

oleje roślinne dodawane do potraw. 
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Zakazane produkty i dania: mocne buliony mięsne i rybne, grzybowe, warzywne, barszcze, 

okroszka, żytny i jakibądź świeży chleb, wyroby z ciasta, tłuste, solone ryby, konserwy, 

produkty mleczne o wysokiej kwasowości, ostre, słone sery żółte, kasza pszenna, perłowa, 

jęczmienna, kasza kukurydziana, fasole, makaron, kapusta, rzodkiewka, szpinak, cebula, 

ogórki, warzywa solone, marynowane i kiszone, grzyby, konserwy warzywowe, wszystkie 

ostre i słone przekąski, wędliny, sosy, przyprawy, kwaśne, bogate w błonnik owoce i jagody, 

nie tarte suszone owoce, czekolada, lody, napoje gazowane, szczaw, czarna kawa. 
 


