
DIETA BOGATOBIAŁKOWA 
/dla osób wyniszczonych, z chorobami przebiegającymi z gorączką, z chorobami nowotworowymi dla rekonwalescentów po 

przebytych chorobach, /. Opracowała: diet. T. Korab 

 

Celem diety bogatobiałkowej jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości białka do budowy i odbudowy tkanek 

ustrojowych, ciał odpornościowych, enzymów i hormonów. W tym celu spożycie białka należy zwiększyć do ok. 2g na 

kilogram masy ciała (100 – 120g na dobę). Aż 2/3 białka powinno stanowić pełnowartościowe białko, pochodzące         

z produktów zwierzęcych takich jak: mleko, ser twarogowy, chude mięsa, chude wędliny, jaja. 

Aby białko mogło być wykorzystane przez organizm do celów budulcowych i regeneracyjnych, a nie energetycznych, 

dieta musi zawierać odpowiednią ilość kalorii. 

Dieta dla pacjentów leżących bez gorączki powinna zawierać 2000 – 2400 kcal i 100 – 120g białka. 

W diecie z bardzo dużą ilością produktów białkowych, zwłaszcza przetworzonych (z mięs, drobiu, ryb) zwiększa się 

ilość sodu do ponad 2g. Dlatego wskazane jest ograniczenie lub wyłączenie z diety soli kuchennej oraz wykluczenie             

z diety produktów takich jak konserwy, marynaty. 

 

ZALECENIA I WSKAZÓWKI TECHNOLOGICZNE 

 

1. Posiłki należy jeść częściej, małe objętościowo. 

2. Posiłki należy komponować tak, aby były urozmaicone pod względem kolorystycznym i smakowym. 

3. Nie należy stosować potraw tłustych, gdyż tłuszcz hamuje wydzielanie soku żołądkowego. 

4. W celu pobudzenia apetytu należy stosować potrawy o zdecydowanym smaku (np. zupa pomidorowa, ogórkowa, 

żurek, barszcz czerwony). 

5. Przed posiłkiem można podawać soki z owoców, warzyw, np. sok pomidorowy, sok z kiszonej kapusty, sok 

wielowarzywny, sok z marchwi, jabłek, barszcz czerwony kiszony. 

6. W celu wzbogacenia potraw w białko można stosować mleko w proszku do zabielania zup i sosów, do deserów              

i drobno startych surówek dodawać serek homogenizowany. Można również stosować preparaty takie jak: Protifar lub 

Nutridrinki. Protifar można dodawać zarówno do dań zimnych, jak i gorących. Nutridrinki, aby nie dawały uczucia 

nudności można spożywać jako dodatek do kisielu, budyniu, galaretek owocowych, zup mlecznych. 

7. Warzywa należy podawać gotowane i rozdrobnione, w postaci surowych soków lub bardzo drobno startej surówki. 

8. Owoce podaje się w postaci soków, przecierów, pieczone, gotowane w kompocie, na surowo bez skórki i pestek 

(miksowane, przetarte), jako dodatek do koktajli mlecznych. Można stosować przeciery i soki owocowe przeznaczone 

dla niemowląt. 

9. Do przyprawiania potraw można stosować: sok z cytryny, kwasek cytrynowy, cukier waniliowy, pietruszka, zielony 

koperek, majeranek, melisa; w ograniczonej ilości: ocet winny, sól, pieprz ziołowy, jarzynka, vegeta, papryka słodka, 

bazylia, tymianek, estragon, kminek. 

10. Potrawy należy sporządzać metodą gotowania w wodzie lub na parze, duszenia bez tłuszczu, pieczenia w folii, 

pergaminie, rękawie foliowym.  

11. Potrawy powinny być rozdrobnione, mielone, papkowate lub przetarte. 

 

DZIENNA RACJA POKARMOWA produktów spożywczych na 2200 – 2300 kcal i 110g 

 
Lp. Grupa produktów Ilość gramów/dobę 

1. Produkty zbożowe, w tym:  

 Pieczywo pszenne 210 

 Mąka, makarony 30 

 Kasze, płatki śniadaniowe 30 

2. Warzywa i owoce, w tym:  

 Warzywa  400 

 Owoce  275 

 Ziemniaki  300 

3. Mleko i produkty mleczne, w tym:  

 Mleko i mleczne napoje fermentowane 2% tłuszczu 600 

 Ser twarogowy półtłusty 100 

4. Mięso, drób, wędliny, ryby, jaja, w tym:  

 Mięso, drób (bez kości) 120 

 Wędliny chude 40 

 Ryby  40 

 Jaja  25 (1/2 sztuki) 

5. Tłuszcze, w tym:  

 Zwierzęce (masło, śmietana przeliczona na masło) 20 

 Roślinne (oleje, oliwa, margaryny miękkie) 20 

6. Cukier i słodycze 50 
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PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS: 

 

I ŚNIADANIE 

Pieczywo pszenne z masłem, pasta z twarogu i szynki, pomidor bez skórki i pestek, kawa z mlekiem, jabłko pieczone 

II ŚNIADANIE 

Galaretka owocowa z serkiem homogenizowanym, biszkopty 

OBIAD 

Zupa jarzynowa przetarta z groszkiem ptysiowym, ziemniaki puree z masłem, pulpety w sosie koperkowym, ćwikła   

z jabłkiem, koktajl mleczno – bananowy 

PODWIECZOREK 

Budyń waniliowy z Nutridrinkiem o smaku czekoladowym 

KOLACJA 

Pieczywo pszenno – razowe z masłem, pasta z tuńczyka, sera żółtego i zielonej pietruszki, napój z kefiru i soku 

wielowarzywnego 

 

 

PRODUKTY I POTRAWY WSKAZANE W DIECIE 

 

NAPOJE 

Mleko, jogurt, kefir, maślanka, serwatka, słaba herbata, słaba kawa, napoje owocowo – warzywne z mlekiem, soki 

owocowo – warzywne, koktajle mleczno – owocowe 

PIECZYWO 

Chleb pszenny, suchary, bułki, biszkopt, pieczywo półcukiernicze, drożdżowe, herbatniki 

W ograniczonej ilości: chleb graham, pieczywo pszenno – razowe z dodatkiem soi lub słonecznika, chrupki 

DODATKI DO PIECZYWA 

Masło, chudy i półtłusty twaróg, pasty serowe z różnymi dodatkami, mięso gotowane, chude wędliny, szynka, 

polędwica drobiowa, chude ryby, galaretki mięsne, drobiowe, rybne, ścięte białko z jaja; 

W ograniczonej ilości: miękkie margaryny, tłusty twaróg, ser podpuszczkowy z niską zawartością tłuszczu, całe jaja 

gotowane na miękko, jajecznica lub omlet na parze, jajko sadzone, parówki cielęce, ryby wędzone, pasztet drobiowy 

ZUPY I SOSY GORACE 

Chudy rosół z cielęciny, kurczaka, krupnik, jarzynowa, ziemniaczana, pomidorowa, barszcz czerwony; 

W ograniczonej ilości: żurek, kalafiorowa, brokułowa, z ogórków kwaszonych. 

Sosy: łagodne ze słodką śmietanką; 

W ograniczonej ilości: chrzanowy, musztardowy. 

DODATKI DO ZUP 

Bułka, grzanki, kasza manna, kasza krakowska, ryż, drobne makarony, lane ciasto, kluski biszkoptowe. 

W ograniczonej ilości: groszek ptysiowy 

MIĘSO, DRÓB, RYBY 

Chuda cielęcina, królik, kurczak, indyk, wątroba; chude ryby: dorsz, młody karp, pstrąg, karmazyn, szczupak, flądra, 

sandacz, mintaj; 

Potrawy gotowane, pulpety, budynie, potrawki, mięso mielone z warzywami. 

W ograniczonej ilości: wołowina, dziczyzna, chuda wieprzowina, ozorki, serca, kura, ryby morskie: makrela, 

morszczuk, śledzie, sardynki; potrawy duszone bez obsmażania na tłuszczu, pieczone w folii lub pergaminie. 

POTRAWY BEZMIĘSNE I PÓŁMIĘSNE 

Budynie z kasz, warzyw, makaronu cienkiego, mięsa, leniwe pierogi; 

W ograniczonej ilości: zapiekanki z kasz, warzyw i mięsa, makaron z mięsem, kluski ziemniaczane 

WARZYWA 

Młode, soczyste: marchew, dynia, kabaczki, patisony, buraki, seler, pietruszka, pomidory bez skórki, szparagi, sałata 

inspektowa, warzywa z wody z dodatkiem tłuszczu. 

W ograniczonej ilości: szpinak, kalafior, brokuły, groszek zielony, fasolka szparagowa, rabarbar, cykoria, drobno starte 

surówki, np. z marchewki i selera, kiszona kapusta w postaci drobno posiekanej surówki 

ZIEMNIAKI 

Gotowane, puree, pieczone; 

OWOCE 

Dojrzałe, soczyste, jagodowe i winogrona bez pestek (w postaci przecierów), cytrusowe, brzoskwinie, morele, banany, 

jabłka pieczone, gotowane. 

W ograniczonej ilości: wiśnie, śliwki, kiwi, melon; w przypadku zaparć suszone śliwki namoczone i zmiksowane 

DESERY 

Kisiele, budynie, galaretki mleczne (z kefiru, jogurtu naturalnego, z serka homogenizowanego), owocowe, bezy, musy, 

suflety, soki i przeciery owocowe. 
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