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Dieta №8 

 

Wskazania: otyłość. 

 

Cel diety: wpływ na metabolizm aby wyeliminować nadmiar tłuszczu. 

 

Ogólna charakterystyka diety №8: zmniejszenie koloryczności posiłków, głównie 

węglowodanów, w szczególności lekkostrawnych. oraz, w mniejszym stopniu, tłuszczów 

(głównie zwierzęcych) przy normalnej lub nieznacznie podwyższonej zawartości białka. 

Ograniczenie ilości wolnego płynu, chlorku sodu oraz apetycznych produktów i potraw. 

Zwiększenie zawartości błonnika pokarmowego. 

 

Skład chemiczny i kaloryczność diety №8: węglowodany - 150 g; - białka 90-110 g (60% 

zwierzęce), tłuszcze - 80-85 g (30% roślinne), kalorie – 1700-1800 kcal, chlorek sodu (sól) –

5-6 g; wolny płyn - 1-1,2 litra 

 

Sposób odżywiania: 5-6 razy dziennie z wystarczającą objętością dla poczucia sytości. 

 

Zalecane produkty i dania: zupy 250-300 g na jeden posiłek, barszcz, okroszka, zupa 

buraczkowa. 2-3 razy w tygodniu zupy na odtłuszczonym mięsnym lub rybnym bulionie z 

warzywami, klopsikami. Chleb żytni i pszenny z mąki pełnoziarnistej, chleb białkowo-

pszenny i białkowo-otrębowy – 100-150 g dziennie. Do 150 g na dzień wołowiny, cielęciny, 

królika, kurczaka, indyka, ograniczono – chudą wieprzowinę baraninę – najlepiej gotowane, 

a także duszone i pieczone, wołowina w galarecie, parówki wołowe. Niskotłuszczowe ryby 

do 150-200 g dziennie, gotowane, pieczone, owoce morza. Mleko, kwaśne napoje mleczne o 

niskiej zawartości tłuszczu, śmietana – w daniach. Twaróg niskotłuszczowy, naturalny i w 

postaci serniczków, puddingów. Jajka – 1-2 dziennie, gotowane na twardo, omlety białkowe, 

omlety z warzywami. Kasze na sypko, gryczane, jęczmienne, perłowe poprzez zmniejszenie 

chleba. Warzywa są szeroko stosowane, we wszystkich rodzajach. Kapusta,  świeże ogórki, 

rzodkiewka, sałata, cukinie, dynia, pomidory. Sałatki z surowych i kiszonych  warzyw, 

winegrety, sałatki warzywne z gotowanym mięsem, rybą, owocami morza, ryba lub mięso w 

galarecie, chuda szynka. Owoce i jagody kwaśno-słodkie, surowe i gotowane, galaretki i 

musy z metylocelulozą, ksylitolem, sorbitolem, niesłodzone kompoty. Herbata, czarna kawa i 

kawa z mlekiem, małosłodkie soki owocowe, warzywowe, jagodowe. Masło (ograniczone) i 

oleje roślinne oleje – w daniach. 
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Zakazane produkty i dania: zupy mleczne, ziemniaczane, krupniki, z makaronem. Tłuste 

mięso, drób i ryby, solone, wędzone ryby, konserwy rybne w oleju, kawior, szynka, kiełbasy, 

parówki, kiełbasy gotowane i wędzone, konserwy, tłusty twaróg, słodki serek, śmietanka, 

słodki jogurt, topione mleko, tłuste i słone sery żółte, jajka smażone, ryż, kasza manna, 

makaron, fasole, tłuste i pikantne przekąski, sosy, majonezy, przyprawy, winogrona, 

rodzynki, banany, figi, daktyle, bardzo słodkie rodzaje innych owoców, cukier, słodycze, 

dżem, miód, lody, kisiele, winogronowy i inne słodkie soki, kakao, mięsne i kulinarne 

tłuszcze, o ograniczają – dania z ziemniaków, buraków, zielonego groszku, marchewki, a 

także solone i marynowane warzywa. 
 


