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Dieta №5P 

 

Wskazanie: przewlekłe zapalenie trzustki w okresie zdrowienia po zaostrzeniu i bez 

zaostrzenia. 

 

Cel diety: normalizować funkcję trzustki, zapewnić mechaniczne i chemiczne oszczędzanie 

żołądka i jelit, zmniejszyć pobudliwość pęcherzyka żółciowego, zapobiec stłuszczenie 

wątroby i trzustki. 

 

Ogólna charakterystyka diety № 5P: dieta o wysokiej zawartości białka, redukcja 

tłuszczów i węglowodanów, w szczególności cukru. 

 

Skład chemiczny i kaloryczność diety №5P: białko - 110-120 g (60-65% zwierzęce), 

tłuszcze - 80 g (15-20% roślinne), węglowodany - 350-400 g (30-40 g cukru); kalorie - 2600-

2700 kcal, 20-30 g ksylitolu zamiast cukru w słodkich potrawach, chlorek sodu (sól) - 10 g, 

wolny płyn- 1,5 litra. 

 

Sposób odżywiania: 5-6 razy dziennie. 

 

Zalecane produkty i dania: wegetariańskie zupy wytarte z ziemniakami, marchewką, 

cukiniami, dynią, manną, owsianką, gryką, ryżem, wermiszelem, dodajemy 5 g masła lub 10 

g śmietany. Pszenny chleb z mąki 1 lub 2 typu, wysuszony lub wczorajszy, krakersy, 

herbatniki niesłodkie. Mięso, nisko tłuszczowy drób  gotowany lub parowy. wytarte i 

posiekane (kotlety, knedle, tłuczone ziemniaki, suflet, stroganow wołowy itp.).  Chuda ryba 

gotowana, kawałkiem i posiekana, ryby w galarecie  po ugotowaniu. Produkty mleczne 

głównie nisko tłuszczowe, świeży, niekwaśny twaróg, napoje z kwaśnego mleka. Białkowe 

omlety na 2 jajka, żółtki - ograniczone (do ½ dziennie) w daniach. Wytarte półłepkie kasze 

owsiane, manne, gryczane, ryżowe, gotowane na wodzie  lub mieszane z mlekiem, zbożowe 

suflety, puddingi z serem, zapiekanki. Gotowany makaron. Warzywa gotowane i  pieczone 

wytarte. Ziemniaki, marchewka kalafior, burak cukinie, dynia, zielony groszek. Pieczone 

jabłka,  wytarte kompoty ze świeżych i suszonych owoców, galaretka, musy z7 ksylitolem 

(sorbitolem) lub półsłodkie z cukrem. Lekka herbata z cytryną, półsłodka lub z  ksylitolem, 

mlekiem, napar z dzikiej róży, masło (30 g), rafinowane oleje roślinne (10-15 g) - w 

potrawach. 

 

Zakazane produkty i dania: zupy na mięsnym, rybnym bulione, wywarze grzybowym i 

warzywnym  z pszonem,  zupy mleczne,  barszcze, zimne - okroszka,  zupa buraczkowa, 
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tłuste mięso, drób i ryby, smażone, duszone, wędzone, słone ryby, konserwy, kawior, 

kiełbasy, wątróbka, mózg, nerki, smażonki, duszoniki, wędliny, produkty mleczne o 

zwiększonej zawartości  tłuszczu i z dodawaniem cukru, dania z jajek, zwłaszcza 

gotowanych na twardo, pieczonych, fasole, kasze na sypko, ograniczają kaszę perłową, 

jęczmienną, kaszę kukurydzianą, pszono, białą kapustę, bakłażany,  rzodkiewkę, cebulę, 

czosnek, szczaw, szpinak, paprykę, grzyby, surowe owoce i jagody, winogrona, figi, banany, 

wyroby cukiernicze, czekoladę, dżemy, lody, kawę, kakao, napoje gazowane i napoje zimne, 

sok winogronowy. 
 


