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Dieta №14 

 

Wskazania: kamica moczowa z alkaliczną reakcją moczu i wytrącanie fosforowych soli 

wapniowych (fosfaturia). 

 

Cel diety: przywrócenie kwaśnej reakcji moczu oraz tworzenie przeszkody do pojawy 

osadu. 

 

Ogólna charakterystyka diety №14: zawartość kaloryczna, zawartość białka, tłuszczu i 

węglowodanów diety odpowiada normom fizjologicznym. 

 

Skład chemiczny i kaloryczność diety №14: węglowodany - 380-400 g, białka - 90 g, 

tłuszcze - 100 g, kalorie - 2800 kcal, chlorek sodu - 10-12 g, wolny płyn - 1,5-2,5 litrów. 

 

Sposób odżywiania: 4 razy dziennie, między posiłkami i na czczo - picie. 

 

Zalecane produkty i dania: chleb i produkty mączne różnego rodzaju, produkty mączne - z 

ograniczeniem mleka i żółtek. Zupy na słabym mięsnym, rybnym,  grzybowym bulionie ze 

zbożami, makaronem, fasolą. Różne rodzaje mięsa, drobiu i ryb w dowolnym 

przygotowaniu, w niewielkiej ilości konserwy rybne. Nabiał: tylko trochę kwaśnej śmietany 

w daniach. Jajka w różnych przygotowaniach i w daniach,  1 jajko dziennie, ograniczsają 

żółtki. Wszelkie zboża w różnym gotowaniu, ale bez mleka. Z warzyw tylko zielony groszek, 

dynia i grzyby. Różne mięsne, rybne przekąski, przekąski z owoców morza, wymoczone 

śledzie, kawior. Kwaśne jabłka, żurawina, borówki, kompoty, galaretki i kisiele z nich, 

cukier, miód, słodycze, lody owocowe. Łagodne sosy na mięsnym, rybnym, grzybowym 

bulionie. Lekka herbata i kawa bez mleka, napar z dzikiej róży, morse z  żurawiny lub 

borówek.  Masło krowie,  topione i oleje roślinne naturalnie lub  w daniach. 

 

Zakazane produkty i dania: zupy mleczne, warzywne, owocowe, wędliny z drobiu i ryb, 

solone ryby, mleko,  kwaśne napoje mleczne, twaróg, ser żółty, sałatki warzywne, winegrety, 

konserwy warzywne,  słodkie dania z mlekiem, soki owocowe, jagodowe i warzywne. 
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