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Дієта №2 
 Показання: хронічний гастрит із секреторною недостатністю. 

 

 Мета дієти: забезпечити повноцінним харчуванням, помірно стимулювати 

секреторну функцію органів травлення, нормалізувати рухову функцію шлунково-

кишкового тракту. 

 

Загальна характеристика дієти №2: фізіологічно повноцінна дієта з помірним 

механічним щадінням і помірною стимуляцією секреції травних органів. 

 

 Хімічний склад і калорійність дієти №2: вуглеводи - 400-420 г, білки - 90-100 

г (60% тваринні), жири - 90-100 (25% рослинні), калорії - 2800-3000 ккал, натрію 

хлорид - до 15 г, вільна рідина - 1,5 л. 

 

Режим харчування: 4-5 разів на день без рясних прийомів їжі. 

 

 Рекомендовані продукти і страви: супи на неміцному, знежиреному м'ясному і 

рибному бульйоні, на відварах з овочів і грибів, при переносимості - борщі, щі зі 

свіжої капусти, борщ з мілкошинкованими овочами, розсольник з протертими 

овочами. Хліб пшеничний з борошна вищого, 1-го і 2-го сорту, вчорашньої випічки 

або підсушений, здобні булочні вироби і печиво. Нежирні сорти м'яса і птиці: відварні, 

запечені, смажені без панірування, вироби з котлетної маси з яловичини, телятини, 

кроликів, курей, індиків, нежирної баранини і м'ясної свинини, язик відварний, 

сосиски молочні. Нежирні сорти риби шматком або рубані: відварні, запечені, 

тушковані, смажені без панірування. Кефір, кисле молоко, свіжий сир в натуральному 

вигляді і в стравах, яйця всмятку, парові, запечені і смажені, омлети. Різні каші крім 

пшоняної і перлової. Картопля, кабачки, гарбуз, морква, буряк, цвітна капуста варені, 

тушковані і запечені. Стиглі фрукти і ягоди, чай з лимоном, кава і какао на воді і з 

молоком, соки овочеві, фруктові, ягідні, розбавлені водою. Вершкове, топлене, 

рослинні рафіновані олії. 

 

Виключаються: супи молочні, гороховий, квасолевий, з пшона, окрошку, 

свіжий хліб і борошняні вироби із здобного і листкового тіста, жирне і багате 

сполучною тканиною м'ясо і птицю, качку, гуску, копченості, консерви, жирні види, 

солону, копчену рибу, рибні консерви, яйця круто, бобові, обмежують ячну, 

кукурудзяну крупу, сирі непротерті овочі, мариновані і солоні, цибулю, редьку, редис, 

солодкий перець, огірки, брукву, часник, гриби, дуже гострі і жирні закуски, 
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копченості, солодкі страви, солодощі, малина, червона смородина, аґрус, фініки, 

інжир, шоколадні та кремові вироби, морозиво, виноградний сік, квас. 

 


