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Dieta №7 

 

Wskazania: ostre zapalenie nerek w okresie zdrowienia (od 3-4 tygodni leczenia), 

przewlekłe zapalenie nerek bez zaostrzenia oraz niewydolność nerek. 

 

Cel diety: umiarkowane oszczędzanie funkcji nerek, zmniejszenie nadciśnienia i obrzęków, 

zwiększenie wydalania z organizmu azotowych i innych produktów przemiany materii. 

 

Ogólna charakterystyka diety №7: zawartość białka jest nieco ograniczona, tłuszcze i 

węglowodany – w normach fizjologicznych. Posiłki są gotowywane bez chlorku sodu. 

 

Skład chemiczny i kaloryczność w diecie numer №7: węglowodany - 400-450 g (80-90 g 

cukru); białka - 80 g (50-60% zwierzęce), tłuszcze - 90-100 g (25% roślinne), kalorie - 2700-

2900 kcal; wolny płyn - 0,9-1,1 litra. 

 

Sposób odżywiania: 4-5 razy dziennie. 

 

Zalecane produkty i dania: wegetariańskie zupy z warzywami, ziemniakami, zbożami; 

owocowe, ograniczone - mleczne. Doprawiają masłem, śmietaną, koprem, pietruszką, 

kwasem cytrynowym, octem; cebulą po ugotowaniu i duszeniu. Chleb bezsolowy, naleśniki 

bez soli. Niskotłuszczowa wołowina, cielęcina, mięso wieprzowe, baranina, królik, indyk, 

pieczone lub gotowane lekko smażone po gotowaniu, kawałkiem lub posiekane, ozór 

gotowany. Chude ryby, gotowane, a następnie lekko smażone lub pieczone,  kawałkiem lub 

posiekane, feszerowane, ryby w galarecie po gotowaniu. Mleko, śmietana, napoje z 

kwaśnego mleka, twaróg i dania twarożne z marchewką, jabłkami, ryżem, kwaśną śmietaną. 

Żółtki dodawane do potraw. Jajka - do 2 dziennie (gotowane na miękko, omlet) – przy 

zmniejszeniu mięsa, ryby lub twarogu. Różne zboża i makarony w każdym przygotowaniu. 

Ziemniaki i warzywa są szeroko stosowane w różnych sposobach gotowania. Winegrety bez 

warzyw marynowanych, sałatki ze świeżych warzyw i owoców. Różne owoce i jagody, 

surowe, gotowane, kompoty, kisiele, galaretki, miód, dżem, słodycze, lody owocowe. 

Herbata, lekka kawa, soki owocowe i warzywne, napar z dzikiej róży. Masło niesolone, 

krowie, topione i rafinowane oleje roślinne. 

 

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

zwykły chleb wyroby z mąki z dodatkiem chlorku sodu,  tłuste mięso i drób, smażone i 

duszone potrawy bez poprzedniego gotowania, kiełbasy, kiełbaski, wędliny, konserwy, 

tłuste, słone, wędzone ryby, kawior, sery, fasole, cebula, czosnek, rzodkiewka, szczaw, 
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szpinak, solone, marynowane i kiszone warzywa, grzyby, czekolada, sosy mięsne i grzybwe, 

papryka, musztarda, chrzan, mocna kawa, kakao, sodowe wody mineralne. 
 


