
Відділ бронювання:  +380 677774725 ,  +380 507774752 

 

 

 

Ліцензія МОЗ України  

Серія АГ № 571506 від 23.12.2010 року   

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«САНАТОРІЙ «ШАХТАР» 

 
www.san-shahtar.com 
sanshahtar@gmail.com 

 

вулиця Степана Бандери, 44 місто Трускавець 

Львівської області, 82 100 
Телефон/факс: +380 324751334 

 

Відділ бронювання: 
+38 067 777 47 25  +38 050 777 47 53 

 

 

Дієта №4В 

 
 Показання: гострі захворювання кишечника в період одужання як перехід до 

раціонального харчування, хронічні захворювання кишечника в період одужання після 

загострення, а також поза загостренням при супутніх поразках інших органів 

травлення. 

 

 Мета дієти: забезпечити повноцінне харчування при деякій недостатності 

функцій кишечника. 

 

Загальна характеристика дієти №4В: фізіологічно повноцінна дієта з 

невеликим збільшенням змісту білка, механічних і хімічних подразників кишечника, 

крім продуктів і страв, що підсилюють в кишечнику бродіння і гниття, різко 

підвищують його секреторну і рухову функції. 

 

 Хімічний склад і калорійність дієти №4В: вуглеводи - 400-420 г, білки - 100-

120 г (60% тваринні), жири - 100 г (15-20% рослинні), калорії - 2900-3000 ккал; натрію 

хлорид - 10 г, вільна рідина - 1,5 л 

 

 Режим харчування: 5 разів на день. 

 

 Рекомендовані продукти і страви: супи на слабкому знежиреному м'ясному і 

рибному бульйоні, овочевому відварі з фрикадельками, кнелями, різної крупою (крім 

пшона), вермішеллю, локшиною, картоплею, мілкошинкованою морквою, цвітною 

капустою, кабачками. Хліб пшеничний з борошна вищого і 1-го сорту, вчорашній або 

злегка підсушений. Сухі печива і бісквіт. Нежирні сорти м'яса і птиці, шматком або 

рубані, варені у воді або на пару, язик відварний, молочні сосиски. Нежирні види риби, 

шматком і рубані, варені у воді або на пару. Різні кисломолочні напої, свіжий сир 

натуральний, парові і запечені пудинги і сирники, сметана, вершки - в страви, м'який 

сир. 1-2 яйця в день. Різні каші (крім пшоняної, перлової, ячної), пудинги, відварна 

вермішель, мілконарублені макарони. Картопля, морква, цвітна капуста, гарбуз, 

кабачки, відварені або парові, суфле з буряка або моркви з сиром, стиглі томати в 

сирому вигляді до 100 г. Салат з відварних овочів, язик відварний, сир негострий, ікра 

осетрових, ковбаса докторська, дієтична , молочна, нежирна шинка. Солодкі стиглі 

фрукти і ягоди в сирому вигляді обмежено (100-150 г). Протерті свіжі і печені яблука. 

Чай, кава і какао без молока і з молоком. Відвари шипшини і пшеничних висівок. 
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Розбавлені фруктові, ягідні і томатний соки. Вершкове масло на хліб і в страви 10-15 г 

на один прийом, при переносимості - рафіновані рослинні масла до 5 г в страви. 

 

 Виключаються: супи міцні, жирні бульйони, молочні, щі, борщі, розсольник, 

окрошку, суп з бобових, грибів, жирні сорти м'яса, вуджу, гусака, жирні види риби, 

солона, копчена риба, консерви, більшість ковбас, копченості, гострі, солоні сири, 

молочні продукти з підвищеною кислотністю, круті яйця, смажені, бобові, редис, 

редьку, цибулю, часник, огірки, брукву, ріпу, щавель, шпинат, гриби, гострі і жирні 

закуски, копченості, консерви, абрикоси, сливи, інжир, фініки, ягоди з грубою 

шкіркою, морозиво, шоколад, тістечка, гострі і жирні соуси, гірчиця, хрін, перець. 

 


