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Dieta №2 

 

Wskazania: przewlekłe zapalenie żołądka z niewydolnością wydzielniczą. 

 

Cel diety: zapewnienie odpowiedniego żywienia, umiarkowanie stymulowanie czynności 

wydzielniczej układu pokarmowego, normalizowanie funkcji motorycznej przewodu 

żołądkowo-jelitowego. 

 

Ogólna charakterystyka diety №2: fizjologicznie zdrowa dieta z umiarkowanym 

oszczędzaniem mechanicznym i umiarkowaną stymulacją wydzielniczą układu 

pokarmowego. 

 

Skład chemiczny i kaloryczność diety №2: węglowodany – 400-420 g, białka – 90-100 g 

(60% zwierzęce), tłuszcze – 90-100 (25% roślinne), kalorie – 2800-3000 kcal, chlorek 

sodowy – do 15 g, wolny płyn – 1,5 litra. 

 

Sposób odżywiania: 4-5 razy dziennie bez ciężkich posiłków. 

 

Zalecane produkty i dania: zupy na słabego odtłuszczonym mięsnym  lub rybnym rosole, 

na  warzywowym lub grzybowym bulionie, w przypadku przeciwwskazań - barszcze, 

kapuśniaki ze świeżej kapusty, zupy buraczkowe z drobnie krojonymi warzywami, zupa 

ogórkowa z wytartymi warzywami. Jasny chleb z mąki typu wyższego, pierwszego i 

drugiego, wczorajszego wypieku lub podsuszony, bułki i ciastka. Chude mięso i drób: 

gotowane, pieczone, smażone bez panierki, kotlety z wołowiny, cielęciny, królika, kurczaka, 

indyka, chudej wieprzowiny, chudej jagnięciny, gotowany ozór, kiełbaski mleczne. Chude 

ryby kawałkiem lub posiekane: gotowane, pieczone, duszone, smażone bez panierowania. 

Kefir, jogurt, świeży biały ser postaci w naturalnej i w daniach, jajka na miękko, parowe, 

pieczone i smażone, omlety. Różne kasze z wyjątkiem jęczmiennej i perłowej. Gotowane, 

duszone i pieczone ziemniaki, cukinie, dynia, marchewka, buraki, kalafior. Dojrzałe owoce i 

jagody, herbata z cytryną, kawa i kakao na wodzie oraz z mlekiem, soki warzywne, 

owocowe, jagodowe, rozcieńczone wodą. Masła wytopione, rafinowane oleje roślinne. 

 

Zakazane produkty i dania: zupy mleczne, grochowe, fasolowe, psenne, okroszka, świeży 

chleb i duszne ciasto, tłuste i bogate w tkankę łączną mięso i drób, kaczka, gęś, wędliny, 

konserwy, ryby tłuste, solone, wędzone, konserwy rybne, jajka gotowane na twardo, fasole, 

ogranicza  się także  kasze jęczmieniowe, kasze kukurydziane, surowe warzywa nietarte, 

marynowane i kiszone, cebula, rzodkiewka, papryka słodka, ogórki, rzepa, czosnek, grzyby, 
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bardzo ostre i tłuste przekąski, wędliny, desery, słodycze, maliny, czerwone porzeczki, 

agrest, figi, wyroby czekoladowe i kremowe, lody, sok winogronowy, kwas chlebowy. 

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. 
 


