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Dieta №6 

 

Wskazania:  dna moczanowa, kamica z tworzeniem się kamieni ze związków kwasu 

moczowego (uraturia). 

 

Cel diety: ułatwienia normalizacji metabolizmu puryny, zmniejszenie powstawania kwasu 

moczowego w organizmie zmniejszenie poziomu kwasu moczowego w organizmie i jego 

soli, przesunięcie  reakcji moczu w stronę alkaliczną. 

 

Ogólna charakterystyka diety №6: ograniczenie produktów o   dużej  zawartości 

związków purynowych, kwasu szczawiowego; umiarkowane ograniczenie chlorku sodu, 

zwiększеnie  ilości produktów alkalizujących (mleko, warzywa i owoce) i wolnego płynu. 

 

Skład chemiczny i kaloryczność diety №6: białka - 70-80 g (50% zwierzęce, tłuszcze - 80-

90 g (30%  roślinne), węglowodany - 400 g (80 g cukru); 11,3-11,7 Dżuli (2700-2800 kcal); 

chlorek sodu - 10 g, wolny  płyn - 1,5-2 litrów i więcej. 

 

Sposób odżywiania:  4 razy dziennie, między posiłkami i na czczo – picie. 

 

Zalecane produkty i dania: wegetariańskie zupy: barszcz,  zupy warzywne, ziemniaczane, 

z dodawaniem zbóż, zimne (okroszka, zupa buraczkowa), nabiał, owocowe. Pszenny i żytni 

chleb z mąki 1 i 2 klasy, różne wypieki, w tym na otrębach zbożowych. Nisko tłuszczowe 

mięso, drób i ryba. Do 3 razy w tygodniu po 150 g gotowanego mięsa lub 160-170 g 

gotowanej ryby. Po ugotowaniu używane do różnych potraw - duszone, pieczone, smażone, 

kotlety. Mleko, napoje z kwaśnego mleka, twaróg i dania z niego, kwaśna śmietana, ser. 1 

jajko dziennie w każdym gotowaniu. Zboża z umiarem we wszelkich potrawach. Warzywa w 

dużych ilościach, surowe i gotowane. Dania z ziemniaków. Sałatki ze świeżych i 

marynowanych warzyw, owoców, winegret, kawior warzywny, z cukini, z bakłażana. Owoce 

i jagody w zwiększonej ilości. Świeże i gotowane, suszone owoce, marmolady, słodycze, 

nieczekoladowe cukierki, dżem, miód. Sosy na bulionie warzywnym, pomidorowy, 

śmietanowy, mleczny. Przyprawy: kwas cytrynowy, wanilina, cynamon, liście laurowe, 

koper i pietruszka. Herbata z cytryną, mleko, słaba kawa z mlekiem, soki owocowe, 

jagodowe i warzywne, napoje owocowe, woda z sokiem, kwas chlebowy, napar z dzikiej 

róży, suszonych owoców. Kremowe, krowie, topione masła i oleje roślinne. Ograniczają 

tłuszcz wieprzowy. 
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Zakazane produkty i dania: zupy, mięsne, rybne i grzybowe buliony, zupy ze szczawiu, 

szpinaku, fasoli, wątróbka, nerki, ozór, mózg, mięso młodych zwierząt i drobiu, kiełbasy, 

wędliny, solone ryby, konserwy mięsne i rybne, kawior, słone sery, fasole, słone przekąski, 

czekolada, figi, maliny, żurawina, sosy na mięsnym, rybnym, grzybowym bulionie, pieprz, 

musztarda, chrzan, kakao, mocne herbaty i kawy, tłuszcze z wołowny, baraniny, ograniczają 

- wyroby z dusznego ciasta, solone i marynowane warzywa. 
 


