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Dieta №15 

Wskazania: 

1) różne schorzenia, które nie wymagają specjalnych diet terapeutycznych i bez zaburzeń 

układu pokiarmowego; 

2) dieta przejściowa do zwykłego odżywiania się w okresie zdrowienia i po stosowaniu diet 

terapeutycznych. 

Cel diety: zapewnić fizjologicznie odpowiednie odżywianie się. 

Ogólna charakterystyka diety №15: zawartość kalorii i zawartość białek, tłuszczów i 

węglowodanów, które niemal całkowicie odpowiadają normom odżywiania się zdrowej 

osoby, nie zajmującej się pracą fizyczną. Witaminy są podawane w większych ilościach. 

Wszystkie metody gotowania są dopuszczalne. Temperatura jedzenia jest normalna. Z diety 

wykluczają najbardziej niestrawne i ostre produkty. 

Skład chemiczny i kaloryczność diety №15: węglowodany - 400 g; białka - 90-95 g (55% 

zwierzęce), tłuszcze - 100-105 g (30% roślinne), kalorie - 2800-2900 kcal, wolny płyn - 1,5-

2 litry, chlorek sodu - 15 g. 

Sposób odżywiania: 4 razy dziennie. 

Zalecane produkty i dania: chleb pszenny i żytni, wyroby mączne. Barszcze, zupa 

buraczkowa, zupa ogórkowa; zupy mleczne, warzywne i krupniki na mięsnym, rybnym 

bulionie, wywarze grzybowym i warzywnym; owocowe. Dania mięsne i rybne  w różnym 

przygotowaniu; parówki, kiełbaski, gotowane kiełbasy. Mleko i produkty mleczne w postaci 

naturalnej i potrawach. Obowiązkowe dodawanie napojów z kwaśnego mleka. Jajka 

gotowane i w potrawach. Dania z różnych zboż, makaronu, fasoli. Warzywa i owoce surowe 

i po obróbce cieplnej. Zioła. Soki owocowe i warzywne, napar z dzikiej róży i otrębów 

pszennych. Herbata, kawa, kakao. Masło krowie,  topione, oleje roślinne; ograniczono – 

margarynę. 
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Zakazane produkty i dania: tłuste mięso, kaczka, gęś, ogniotrwałe tłuszcze zwierzęce, 

pieprz, musztarda. 

Uwagi: 

1. W chorobie nadciśnieniowej I-II A stopnia jest stosowana dieta №15  hypo sodowa – 

wariant diety №15 z ograniczeniem chlorku sodu do 5-7 g dziennie. Posiłki są 

przygotowywane bez soli i są solone podczas jedzenia. 

2.Menu stołu dietetycznego №15 i diety № 15 hypo sodowej należy komplektować z 

odpowiednich dań innych diet. 

 


