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Дієта №3 

 
 Показання: хронічні захворювання кишечника з запорами при нерізкому і 

згасаючому загостренні і поза загостренням. 

 

 Мета дієти: нормалізація порушених функцій кишечника і пов'язаних з цими 

порушеннями обмінних процесів в організмі.  

 

Загальна характеристика дієти №3: фізіологічно повноцінна дієта з 

включенням продуктів і страв, що підсилюють рухову функцію і спорожнення 

кишечника. 

 

 Хімічний склад і калорійність дієти №3: білки - 90-100 г (55% тваринні), 

жири - 90-100 г (30% рослинні), вуглеводи - 400-420 г калорії - 2800-3000 ккал, натрію 

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

 

 Режим харчування: 4-6 разів на день. Вранці бажані холодна вода з медом або 

соки плодів і овочів; па ніч: кефір, компоти зі свіжих або сухих фруктів, свіжі фрукти, 

чорнослив. 

 

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

рибному бульйоні, овочевому відварі. Хліб пшеничний з борошна 2-го сорту, при 

переносимості - житній, все - вчорашньої випічки, печиво нездобне, сухий бісквіт. 

Нежирні сорти м'яса, птиці та риби, шматком - відварна, страви з морепродуктів, 

курка, індичка - варені, запечені, в основному шматком, іноді рубані, сосиски молочні. 

Молоко в стравах, різні кисломолочні напої, сир свіжий, некислий і страви з нього. 

Яйця до 2 штук в день - некруто, парові омлети, білкові омлети, в блюда. Крупи в 

основному у вигляді розсипчастих каш і запіканок. Буряк, морква, томати, салат, 

огірки, кабачки, гарбуз, цвітна капуста, капуста білокачанна, зелений горошок. Салати 

з сирих овочів і вінегрети з рослинною олією, ікра овочева, фруктові салати. Сир 

негострий, шинка нежирна, оселедець вимочений, м'ясо і риба заливні. Свіжі, стиглі, 

солодкі фрукти і ягоди сирі і в стравах в підвищеній кількості. Чай, кава із замінників. 

Відвар шипшини і пшеничних висівок, соки фруктові та овочеві. Вершкове масло. 

Рослинні масла - в страви. 
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 Виключаються: хліб з борошна вищих сортів, листкове і здобне тісто, жирні 

сорти, м'яса, птиці, риби, копченості, консерви, круті яйця, смажені, рис, манну крупу, 

саго, вермішель, бобові, редьку, редис, часник, цибуля, ріпу, гриби, жирні та гострі 

страви, кисіль, чорницю, айву, кизил, шоколад, вироби з кремом, какао, натуральна 

кава, міцний чай, тваринні і кулінарні жири, обмежують – картоплю. 

 


