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Дієта №5 

 
 Показання: гострі гепатити, холецистити, жовчнокам'яна хвороба поза 

загостренням. 

 

 Мета дієти: хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, 

сприяти нормалізації функцій печінки і діяльності жовчних шляхів, поліпшити 

жовчовиділення. 

 

 Загальна характеристика дієти №5: фізіологічно нормальний вміст білків і 

вуглеводів при невеликому обмеження жирів. 

 

 Хімічний склад і калорійність дієти №5: вуглеводи - 400-450 г (70-80 г цукру), 

білки - 90-100 г (60% тваринні), жири - 80-90 г (30% рослинні), 11,7- 12,2 МДж (2800-

2900 ккал), натрію хлорид - 10 г, вільна рідина - 1,5-2 л. Можна включати ксиліт і 

сорбіт (25-40 г). 

 

 Режим харчування: 5 разів на день. 

 

 Рекомендовані продукти і страви: супи овочеві, круп'яні на овочевому відварі, 

молочні з макаронними виробами, фруктові, борщі і щі вегетаріанські, борщ. Хліб 

пшеничний з борошна 1-го і 2-го сорту, житнього з сіяного і обдирного борошна 

вчорашньої випічки. Нежирне м'ясо, птиця і риба, яловичина, молода нежирна 

баранина, м'ясна свинина, кролик, курка, індичка в відварному і запеченому вигляді, 

шматком і рубані, голубці, плов з відвареним м'ясом, сосиски молочні. Молоко, кефір, 

ацидофілін, кисле молоко, напівжирний і нежирний сир і страви з нього (запіканки, 

ліниві вареники, пудинги та ін.), Негострий, нежирний сир. Запечений білковий омлет 

до 1 жовтка в день в страви при переносимості - яйце некруто, у вигляді омлету. Будь-

які страви з різних круп, особливо гречаної і вівсяної. Різні овочі в сирому, 

відвареному, тушкованому вигляді. Салат зі свіжих овочів з рослинним маслом, 

фруктові салати, вінегрети. Різні фрукти і ягоди (крім кислих), сухофрукти, компоти, 

киселі, желе, муси. Чай, кава з молоком, фруктові, ягідні та овочеві соки, відвари 

шипшини і пшеничних висівок. Вершкове масло в натуральному вигляді і в страви, 

рослинні рафіновані олії. 
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 Виключаються: м'ясні, рибні та грибні бульйони, окрошку, борщ зелені, дуже 

свіжий хліб, листкове і здобне тісто, смажені пиріжки, жирні сорти м'яса, птиці та 

риби, копчену, солону рибу, печінку, нирки, мізки, копченості, більшість ковбас, 

консерви, яйця круто і смажені, бобові, шпинат, щавель, редис, редьку, цибулю 

зелений, часник, гриби, мариновані овочі, гострі і жирні закуски, ікру, гірчицю, 

перець, хрін, шоколад, кремові вироби, морозиво, чорну каву, какао, холодні напої. 

 


