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Dieta №3 

 

Wskazanie: przewlekłe choroby jelit z zaparciem w nieostrym zaostrzeniu i bez zaostrzenia. 

Cel diety: normalizacja czynności ruchowej jelit i związanych z nimi procesów 

metabolicznych w organizmie. 

 

Ogólna charakterystyka diety №3: fizjologicznie zdrowa dieta z z dodawaniem produktów 

i potraw, które poprawiają czynność ruchową i opróżnienie jelit. 

 

Skład chemiczny i kaloryczność diety №3: białka 90-100 g (55% zwierzęcy), tłuszcze – 

90-100 g (30% roślinne), węglowodany – 400-420 g,  kalorie - 2800-3000 kcal, chlorek sodu 

– 15 g, wolny płyn – 1,5 litra. 

 

Sposób odżywiania: 4-6 razy dziennie. W godzinach porannych pożądana jest zimna woda z 

miodem lub soki owocowe i warzywne; na noc: kefir, kompoty ze świeżych lub suszonych 

owoców, świeże owoce, suszone śliwki. 

 

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

bulionie. Chleb pszenny z mąki drugiego typu,  w razie tolerancji – żytni, wszystko – 

wczorajsze wypieki, herbatniki, suche ciastka. Chude mięso, drób i ryby kawałkiem – 

gotowane, dania z owoców, kurczak, indyk – gotowane, pieczone, w zasadzie kawałkiem, a 

czasami posiekane, kiełbaski mleczne. Mleko w daniach, różne napoje z kwaśnego mleka, 

świeży ser biały, niekwaśny i dania z niego. Jajka do 2 sztuk dziennie – gotowane na miękko, 

gotowane omlety, omlety z białka. Zboża głównie w postaci kasz i zapiekanek. Buraki, 

marchewka, pomidory, sałata, ogórki, cukinie, dynia, kalafior, kapusta, zielony groszek. 

Sałatki z surowych warzyw i winegrety z olejem roślinnym, warzywna, sałatki owocowe. Ser 

żółty łagodny, chuda szynka, śledzie wymoczone, mięso i ryby w galarecie. Świeże, dojrzałe, 

słodkie owoce i jagody surowe lub w potrawach w większych ilościach. Herbata, kawa z 

substytutów. Napar z dzikiej róży i otrębów pszennych, soki owocowe i warzywowe. Masło. 

Oleje roślinne –w daniach. 

 

Zakazane produkty i dania: chleb z mąki wyższego typu, duszne ciasta, tłuste mięso, drób, 

ryby, wędliny, konserwy, jajka gotowane na twardo, smażone, ryż, kasza manna, wermiszel, 

fasole, rzodkiewka, czosnek, cebula, rzepa, grzyby, tłuste i pikantne dania, kisiel, jeżyny, 

pigwa, dereń, czekolada, ciasta kremowe, kakao, kawa naturalna, mocna herbata, zwierzęce i 

kulinarne tłuszcze, ograniczane są ziemniaki. 
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