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Дієта №14 

 
 Показання: сечокам'яна хвороба з лужною реакцією сечі і випаданням осаду 

фосфорно-кальцієвих солей (фосфатурія). 

 

 Мета дієти: відновлення кислої реакції сечі і створення цим перешкоди для 

утворення осаду.  

 

 Загальна характеристика дієти №14: по калорійності, вмісту білків, жирів і 

вуглеводів раціон відповідає фізіологічним нормам. 

 

 Хімічний склад і калорійність дієти №14: вуглеводи - 380-400 г, білки - 90 г, 

жири - 100 г, калорії - 2800 ккал, натрію хлорид - 10-12 г, вільна рідина - 1,5-2,5 л. 

 

 Режим харчування: 4 рази в день, в проміжках і натще - пиття. 

 

 Рекомендовані продукти і страви: хліб і борошняні вироби в різних видах, 

борошняні вироби - з обмеженням молока і жовтків. Супи на слабкому м'ясному, 

рибному, грибному бульйонах з крупою, локшиною, бобовими. Різні види м'яса, птиці 

та риби в будь-якому приготуванні, в невеликій кількості рибні консерви. Молочні 

продукти: тільки трохи сметани в продуктах. Яйця в різному приготуванні і в стравах 1 

яйце в день, обмежують жовтки. Будь-які крупи в різноманітному приготуванні, але 

без молока. З овочів допускаються тільки зелений горошок, гарбуз, гриби. Різні м'ясні, 

рибні закуски, закуски з морепродуктів, вимочений оселедець, ікра. Кислі сорти яблук, 

журавлина, брусниця, компоти, желе і киселі з них, цукор, мед, кондитерські вироби, 

фруктове морозиво. Негострі соуси на м'ясному, рибному, грибному бульйонах. 

Неміцний чай і кава без молока. Відвар шипшини, морси з журавлини або брусниці. 

Вершкове, коров'яче топлене і рослинні масла в натуральному вигляді і для 

приготування страв. 

 

 Виключаються: супи молочні, овочеві і фруктові, копченості з м'яса птиці і 

риби, солона риба, молоко, кисломолочні напої, сир, сир, овочеві салати, вінегрети, 

овочеві консерви, солодкі страви на молоці, фруктові, ягідні та овочеві соки. 
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