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WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA DIET 

(nomenklatura stosowana w Szpitalu) 
 

1. Dieta podstawowa (zwykła) 

Obejmuje posiłki spożywana przez dzieci o zdrowym przewodzie pokarmowym. Spełnia wszystkie 

warunki racjonalnego żywienia. Spośród przyrządzania potraw uwzględnia wszystkie metody 

zgodnie z nowoczesną technologią potraw (gotowanie, smażenie, duszenie i pieczenie). Przyjmuje 

się udział energii z białka 15%, z tłuszczu 30%, z węglowodanów 55%. Liczba posiłków – 4 

(śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 

 

2. Dieta lekkostrawna 

Obejmuje posiłki nie obciążające przewodu pokarmowego. Dieta wyklucza produkty wzdymające, 

zawierające dużo błonnika, przesiąknięte tłuszczem, zawierające ostre przyprawy. Tłuszcze 

zalecane: masło i oleje roślinne. Technologia – gotowanie na wodzie, na parze, duszenie bez 

tłuszczu. Liczba posiłków – 4. 

Modyfikacja diety lekkostrawnej: 

a. niskotłuszczowa z ograniczeniem tłuszczu do 18 – 20% energii; 

b. cukrzycowa z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajanych (5 – 6 posiłków); 

c. Meyer II wędlina I gatunkowa, zmielona, herbata. Obiad – ziemniaki, ryż, marchew gotowana, 

mięso zmielone, gotowane. Zupy na wywarach jarzynowych bez buraków i pomidorów, nie 

zabielane, dieta b/mleka, b/jaj. 

 

3. Dieta 2 roku życia 

Potrawy w postaci rozdrobnionej uwzględniając dobór produktów oraz technologię sporządzania 

posiłków diety lekkostrawnej. 

 

4. Dieta wysokobiałkowa 

Zawartość białka w ilości 1,5 – 2g na kilogram należnej masy ciała, białko o wysokiej wartości 

odżywczej – głównie zwierzęce. Posiłki przygotowane według diety normalnej z podwójną ilością 

białka. 5 posiłków. 

 

5. Dieta 

Wysokokaloryczna (kaloryczność zwiększona o 20%, wysokobiałkowa). Dodatkowe II śniadanie.  

 

6. Dieta bogatoresztkowa – zwiększona podaż błonnika i płynów. 

 

7. Diety eliminacyjne – modyfikacje z innymi rodzajami diet: 

a. Bezmleczna – z wykluczeniem mleka oraz produktów mlecznych, 

b. Bezglutenowa – z wykluczeniem produktów zawierających gluten, 

c. Hypoalergiczna – z wyłączeniem produktów wywołujących uczulenie np. jaja, mleko, kakao, 

truskawki, cytrusy, cielęcina, ryby, seler – eliminacja innych składników na zlecenie lekarza. 

 

8. Dieta niepełna – kleikowa (Meyer I) 

Kleik ryżowy miksowany, marchew gotowana miksowana, suchary, kisiel bez cukru, herbata. 

 

9. Diety o zmienionej konsystencji: papkowate, miksowane, przecierane, płynne do żywienia 

przez sondę. 

 

Oprócz ww. diet stosuje się diety specjalne zlecone przez oddział, realizowane zgodnie z 

zaleceniami lekarzy. 
 

Miejsce i data ________________________________________________________________ 
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(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) 


