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Dieta №5 

 

Wskazania: ostre zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa 

poza zaostrzeniem. 

 

Cel diety: chemiczne oszczędzanie wątroby pod warunkiem zdrowego odżywiania, 

przyczyniać się do normalizacji czynności wątroby i dróg żółciowych, poprawia wydzielanie 

żółci. 

 

Ogólna charakterystyka diety №5: fizjologicznie normalna zawartość białek i 

węglowodanów z niewielkim ograniczeniem zawartości tłuszczu.  

 

Skład chemiczny i kaloryczność diety  №5: węglowodany - 400-450 g (70-80 g cukru), 

białka – 90-100 g (60% zwierzęce), tłuszcze - 80-90 g (30% roślinne) 11,7- 12,2 Dżuli 

(2800-2900 kcal), chlorek sodu - 10 g, wolny płyn - 1,5-2 litra. Można  włączyć ksylitol i 

sorbitol (25-40 g). 

 

Sposób odżywiania: 5 razy dziennie. 

 

Zalecane produkty i dania: zupy warzywne, krupniki na bulionie warzywnym, zupy 

mleczne z makaronem, owocowe, barszcze i zupa wegetariańska, buraczkowa. Chleb 

pszenny z mąki pierwszego lub drugiego typu, żytny z obsianej mąki wczorajszego wypieku. 

Chude mięso, drób, ryby, wołowina, chuda młoda jagnięcina, mięso wieprzowe, królik, 

kurczak, indyk gotowany i pieczony, kawałkiem i posiekane, gołąbki, pilaw z gotowanego 

mięsa, kiełbaski mleczne. Mleko, kwaśne mleko, acidophilus, jogurt, chudy i nisko 

tłuszczowy ser biały i dania z niego (zapiekanki,  knedle leniwe, puddingi itd.), nieostry, 

nisko tłuszczowy ser żółty. Zapiekany omlet białkowy do 1 żółtka dziennie w daniach, w 

przypadku tolerancji – jajko na miękko, omlet. Wszelkie potrawy z różnych zbóż, zwłaszcza 

gryka i płatki owsiane. Różne warzywa surowe, gotowane, duszone. Sałatka ze świeżych 

warzyw z olejem roślinnym, sałatki owocowe, sałatka winegret. Różne owoce i jagody 

(oprócz kwaśnych), suszone owoce, kompoty, kisiele, galaretki, musy. Herbata, kawa z 

mlekiem, soki owocowe, jagodowe i warzywne, napary z dzikiej róży i otrębów pszennych. 

Masło naturalne i w potrawach, rafinowane oleje roślinne. 

 

Zakazane produkty i dania: mięsne, rybne i grzybowe buliony, okroszka, zupy 

szczawiowe, bardzo świeży chleb, ciasto duszne i niełuskane, smażone pierożki,  tłuste 

mięso, drób i ryby wędzone, solone, wątróbka, nerki, mózg, wędliny, większość kiełbas, 
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konserwy, jajka na twardo i smażone jajka, fasole, szpinak, szczaw, rzodkiewka, 

szczypiorek, czosnek, grzyby, warzywa marynowane, pikantne i tłuste przekąski, kawior, 

musztarda, pieprz, chrzan, czekolada, wyroby kremowe, lody, kawa czarna, kakao, zimne 

napoje. 
 


