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Dieta № 4В 

 

Wskazania: ostre choroby jelit w okresie zdrowienia jako przejście do zrównoważonej 

diety, przewlekłe schorzenia jelit w okresie zdrowienia po ostrych zmianach lub bez 

zaostrzenia w przypadku chorób innych narządów układu pokarmowego. 

 

Cel diety: zapewnić odpowiednie odżywianie w przypadku pewnej niewydolności funkcji 

jelit. 

 

Ogólna charakterystyka diety №4: fizjologicznie zdrowa dieta z lekkim wzrostem 

zawartości białka, bodźców mechanicznych i chemicznych jelit, z wyjątkiem produktów i 

dań,  które zwiększają fermentację i rozpad w jelitach, poprawiając ich  czynność 

wydzielniczą oraz motoryczną. 

 

Skład chemiczny i i kaloryczność diety №4B: węglowodany – 400-420 g, białka - 100-120 

g (60% zwierzęce), tłuszcze – 100 g (15-20% roślinne), kalorie – 2900-3000 kcal; chlorek 

sodu - 10 g, płyn wolny – 1,5 litra 

 

Sposób odżywiania: 5 razy dziennie. 

 

Zalecane produkty i dania: zupy na odtłuszczonym mięsnym, rybnym bulionie 

warzywnym bulionie z klopsikami, knedlikami, różne krupniki (oprócz pszona),  zupy z 

wermiszelem, makaronem, ziemniakami,  tartą marchewką, kalafiorem, cukiniami.  Jasny 

chleb z mąki wyższego lub pierwszego typu, wczorajszy lub lekko podsuszony. Suche 

ciastka i herbatniki. Niskotłuszczowe mięso i drób, w kawałkach lub posiekane, gotowane 

lub parowe, gotowany ozór, kiełbaski mleczne. Ryby niskotłuszczowe, w kawałkach i 

posiekane, gotowane w wodzie lub na parze. Różne napoje z kwaśnego mleka, świeży 

naturalny twarożek, parowе i pieczone puddingi i sеrniki, kwaśna śmietana, śmietanka – w 

potrawach, nieostry ser żółty. 1-2 jajka dziennie. Różne kasze (oprócz pszennej, jęczmiennej 

perłowej), puddingi, gotowany wermiszel, posiekane makarony. Ziemniaki, marchew, 

kalafior, dynia, cukiniе, gotowane lub parowе, suflet buraczany lub marchwiowy z 

twarogiem, dojrzałe pomidory niegotowane do 100 g. Sałatki z gotowanych warzyw, 

gotowany ozór, łagodny ser żółty, kawior z jesiotra, kiełbasa doktorska, dietetyczna, 

mleczna, chuda szynka. Surowe słodkie dojrzałe owoce i jagody są ograniczone (100-150 g). 

Wytarte świeże i upieczone jabłka. Herbata, kawa i kakao bez mleka i z mlekiem. Napar z 

dzikiej róży i otrębów pszennych. Rozcieńczone soki owocowe, jagodowe i pomidorowe. 
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Masło na chlebie i w potrawach 10-15 g na jeden posiłek, w przypadku tolerancji – 

rafinowane oleje roślinne do 5 g w potrawach. 

 

Zakazane produkty i dania: tłuste zupy, tłuste buliony, mleczne, barszcze, zupa ogórkowa, 

okroszka, zupa fasolowa, grzybowa, tłuste mięso, gęsi, tłuste ryby, solone, wędzone ryby, 

konserwy, większość kiełbas, wędliny, ostre, słone sery, produkty mleczne o wysokiej 

kwasowości, jajka na twardo, smażone, fasole, rzodkiewki, cebula, czosnek, ogórek, 

brukiew, rzepa, szczaw, grzyby, pikantne i tłuste przekąski, wędliny, konserwy, morele, 

śliwki, jodła, figi, jagody z grubą skórką, lody, czekolada, ciasta, sosy ostre i tłuste, 

musztarda, chrzan i pieprz. 
 


