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Лечебно хранене
Проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н.

Клиника по гастроентерология
УМБАЛ “Св. Марина”
МУ, гр. Варна
Лечебни диети
n	Въведени през 50те години от Т. Ташев
n	Номерична система (по Певзнер) – от №1 до №15
n	Някои диети имат варианти – добавяне на букви от кирилицата - №1а
n	Предимства:
n	Гъвкавост на диетичното хранене
n	Приемственост на диетите

Диета №1
n	При стомашни заболявания:
n	Хроничен гастрит с хиперацидитет
n	Язвена болест
n	Инфекциозни заболявания на ГИТ
n	След стомашни операции
n	Механично, термично и химично щадяща
n	Благоприятства регенерацията на:
n	Възпалената лигавица
n	Ерозиите или язвения дефект
Диета №1
n	Състав на диетата:
n	Лесносмилаеми животински белтъци
n	Мляко, яйца, нетлъста риба, млади и свежи меса
n	Изключване на екстрактивните бульони
n	Прибавяне на “бели” супи – с ориз, фиде, крем-супа
n	Температура на готвене – 50-55°С
n	Изключване на остри подправки, кафе, алкохол, чай
Диета №1
n	Състав на диетата:
n	Зеленчуци и плодове – под формата на пюрета, варени, печени, пасирани и др.
n	Меса – печени или варени
n	Растителни и животински храни, богати на слиз
n	Прилага се в периодите на обостряния
Диета №1а
n	Прилага се за около 1 седмица
n	При:
n	Язвена болест след кръвоизлив
n	Остър гастрит
n	Непосредствено след стомашни операции
n	Състав на диетата:
n	Млечно-яйчна, течно-кашева
n	Месо – на 2-3 обеда, на пара или пюре

Диета №1а
n	Състав на диетата:
n	Отстраняване на подправките
n	Ограничаване на солта и концентрираните ВХ
n	Сокове от пресни плодове и зеленчуци, слизести храни
n	6 х хранене
Диета №1б
n	Преходна, 7-10 дни след №1а
n	Близка до диета №1а и №1
n	Предимно млечна и течно-кашева
n	Добавяне на:
n	масло в суров вид
n	Смляно месо на пара или печено
n	Студен бял хляб, бисквити и сухари
n	↑ на ВХ: Б:М:В=1:1:4
n	5 х хранене

Диета №1р
n	При болест на резецирания стомах
n	Близка до №1
n	Хранене на малки порции през 2-3 ч.
n	При дъмпинг – синдром:
n	Диета №1д – хранене в легнало или полуседнало положение
n	5-10 мин в легнало положение след нахранване
Диета №2
n	При атрофичен гастрит с хипо- до ахлорхидрия
n	Не съдържа груби съставки – целулоза, хемицелулоза, пектини и други баластни вещества
n	Механично щадяща, но съдържа храни, стимулиращи стомашната секреция:
n	Кафе, чай, бульони, подправки

Диета №2
n	Състав на диетата:
n	Слизести и млечни супи с ориз или овес
n	Силни зеленчукови или месни бульони
n	Богата на месо – задушено, печено, пържено, на пара, варена или печена риба
n	Пасирани зеленчуци – картофи, моркови, карфиол, целина
n	Мляко и млечни продукти
n	Сух бял хляб, сухари, бисквити
n	Салати – от зеленчуци с нежна целулоза
n	Варени или печени плодове
Диета №4
n	Прилага се при:
n	Необострени хронични колити и ентероколити
n	Хроничен улцерозен колит
n	Принципи на диетата:
n	Ограничаване на мазнините при диария поради лаксативния им ефект
n	При малабсорбция – дълговерижни МК или триглицериди с изкуствено приготвени средноверижни МК
Диета №4
n	Принципи на диетата:
n	Изключване на хранителни алергени при колити с доказана алергия
n	Изключване на глутен при глутенова ентеропатия
n	Отстраняване на дизахаридите при съответните дефицити
n	Заменяне на глюкозата и галактозата с фруктоза при данни за нарушен транспорт
Диета №4
n	Принципи на диетата:
n	Богата на белтъци от животински произход
n	Извара, изкиснато сирене, месо (печено, варено, задушено и др.)
n	Ястията са в течен вид или пюрета
n	Отстраняване на грубата целулоза от зеленчуците и плодовете
n	Избягват се: сладки храни, остри подправки, солени консерви

Диета №4
n	Принципи на диетата:
n	За осигуряване на голямо количество витамини:
n	Зеленчукови и плодови сокове, отвара от шипки, трици, житна слиз
n	При засягане на тънкото черво – изключване на млякото
n	Пектин съдържащи плодове – ябълки, дюли, ягоди, банани, портокали, пъпеши

Диета №4а
n	При остри ентероколити и колити
n	След чревна операция
n	Принципи на диетата:
n	1-2 дни пълен глад
n	Включване на 1,5-2 л лек чай (липов, лайка, шипков)
n	Включване на слизести супи,  компоти (ябълки без захар), кисели, желета, ябълки или боровинки
n	Изкиснато сирене


Диета №4а
n	Принципи на диетата:
n	Лек бульон от пилешко или телешко месо
n	Варена прясна речна риба
n	Прецедени плодови сокове
n	Отстраняват се:
n	Прясно мляко, подправки, газирани напитки, растителна целулоза, яйца, захар, мед, солени консерви
n	Диетата е богата на танини – боровинки, дренки, шипки, ябълки
n	Ниска енергийност → прилагане 7-10 дни
n	5-6 х хранене
Диета №4б
n	При обстипация
n	Хипокалорична
n	↑ съдържание на зеленчуци и плодове със слабителен ефект
n	Състав на диетата:
n	Хляб с трици
n	Небелени сурови плодове – сини сливи, кайсии, тикви, круши
n	Салати, сурови зеленчуци, ядкови плодове
n	Боза, безалкохолни напитки
n	Масло, мед, сладко от рози, смокини и др.
Диета №4а (безглутенова)
n	При болни с глутенова ентеропатия
n	Вискобелтъчна, ↓ мазнини и ВХ
n	Избягват се: пшеница, ръж, ечемик, овес
n	Използват се: ориз, картофи, качамак
n	Обезсолено сирене
n	Супи без застройка, с малко мазнина
n	Месо:
n	Телешко, говеждо, пилешко, агнешко, нетлъсти риби, малко мазнина
Диета №4а (безглутенова)
n	При подобряване в състоянието – включване на зелени салатки
n	Пасирани плодове и компоти
n	Детски пюрета – кайсиим ябълки, круши
n	Диетата е решаваща за подържане на здравето и удължаване на живота
n	Нарушаването й води до рязко влошаване на състоянието
Диета №5
n	При заболявания на черния дроб и жлъчните пътища
n	Вирусен хепатит в реконвалесцентен стадий
n	Хронични хепатити
n	Чернодробна цироза
n	Холецистит и холангиохепатит
n	Насочена към подобрение и нормализиране на чернодробните функции
Диета №5
n	Състав на диетата:
n	Оптимално съдържание на белтъци – 100г/д
n	Мазнини – 50-60 г/д, растителни
n	ВХ – 350-450 г/д
n	Изключват се:
n	Яйчен жълтък, животински мазнини, консерви, бобови и ядкови храни, пържени храни
n	Супи и ястия – с малко мазнини

Диета №5
n	Състав на диетата:
n	Разнообразни салати – без патладжан, лук, туршии
n	Всички видове плодове, нектари, компоти
n	Богата на липотропни фактори – метионин, холин, лецитин
n	Включват се зеленчукови супи и месни ястия 
n	Разнообразни десерти

Диета №5а
n	При вирусен и токсичен хепатит
n	Остър холецистит
n	Холангиохепатит
n	Състав на диетата:
n	Богата на ВХ – моно- и дизахариди → 
n	обогатява черния дроб с гликоген
n	предпазва от мастна инфилтрация
n	Намалени белтъци и мазнини

Диета №5а
n	Състав на диетата:
n	Изключване на:
n	Животински мазнини и белтъци, млечни белтъци и яйца
n	Осигуряване на липотропни фактори
n	Ястията и супите се приготвят без застройки, с малко слънчогледово масло
n	Дават се пюрета, десерти, пасирани плодове, зеленчукови супи
n	Хляб - бял


Диета №6
n	При болни с хроничен панкреатит
n	 изискванията към външносекреторната функция на панкреаса
n	Състав на диетата:
n	 съдържание на белтъци, липотропни фактори, витамини – А, В1, В2, В6, В12, С, никотинова к-на

Диета №6
n	Състав на диетата:
n	Ограничаване на:
n	Мазнини, ВХ (лесноусвоими), сол, пурини и екстрактивни вещества
n	Варене на пара, пасиране
n	Изключване на пържени храни
n	Белтъци – 60-70% животински произход

Диета №6
n	Състав на диетата:
n	Използват се:
n	Престоял бял хляб
n	Вегетариански супи – пасирани
n	Нетлъсти меса – телешко, говеждо, пилешко
n	Варени, на пара
n	Зеленчуци – варени, пасирани, пюре, суфле
n	Салати от зеленчуци с нежна целулоза
n	Без домати, лук, патладжан, туршии
n	Плодови пюрета, сокове, нектари
n	Подквасено мляко или сирене, мляко с <3% масленост

Диета №6а
n	При остър и хроничен обострен панкреатит 
n	Продължителност – около 10 дни
n	Състав на диетата:
n	Всички ястия се приготвят без мазнина
n	Рязко ограничаване на захарта
n	Изключване на:
n	Храни, съдържащи целулоза
n	Кисели плодове и зеленчуци
Диета №6а
n	Състав на диетата:
n	Ограничаване на солта
n	6 х хранене
n	Включване на алкални минерални води
n	Слизести и пасирани супи, крем-супи
n	Пюрета, варени яйчени белтъци
n	Задушени, печени зеленчуци
n	Пюрета, каши
n	Пасирани компоти, отвари, пресни плодови сокове
n	Препечен хляб
Диета №7
n	При остър голерулонефрит в стадий на оздравяване
n	Хроничен гломеруло- и пиелонефрит
n	Нефропатия на бременните и др.
n	Цели щадене на бъбречните функции
n	 на АХ и отоците
n	 излъчване на азотните вещества
Диета №7
n	Белтъчните дажби се определят от бъбречната функция:
n	Креатинин до 354 mol/l → белтък до 1г/кг
n	Креатинин до 707 mol/l → белтък до 0.6г/кг
n	Креатинин до 1326 mol/l → белтък до 0.4г/кг
n	Креатинин над 1326 mol/l → белтък до 0.35г/кг
n	½ от белтъчния внос – от храни, съдържащи незаменими АК
n	Месо, яйца, мляко и др.


Диета №7
n	Състав на диетата:
n	Ограничаване на белтъците, готварската сол и течностите
n	Отстраняват се силни подправки, екстрактивни вещества, силни бульони
n	Нетлъсто месо – на пара, варене, печене
n	Безсолен хляб, бисквити, козунак и др.
n	Супи – вегетариански
n	Пасирани, крем-супи, слизести
Диета №7
n	Състав на диетата:
n	Широко приложение на зеленчуци с изключение на:
n	Солени и мариновани
n	Десерти – пресни и печени плодове, мляко
n	Зеленчукови и плодови сокове, чайове, отвара от шипки
Диета №7-I
n	При начална бъбречна недостатъчност
n	Белтъци -  до 60 г/д
n	Отбременяване на белтъчния обмен
n	ВХ и мазнини – като при диета №7
n	При отоци и АХ – натрий до 2г.
Диета №7-II
n	При напреденала хронична бъбречна недостатъчност II ст.
n	Налице е изостенурия и метаболитна ацидоза
n	 на белтъците до 0.5 г/кг
n	Минимум само от незаменими АК
n	Натрий – до 0.2г
n	При наличие на отоци - < 0.4 г/д
Диета №7-III
n	При терминална бъбречна недостатъчност с изостенурия и декомпенсирана метаболитна ацидоза
n	Остра бъбречна недостатъчност и анурия
n	Остър нефрит – за 2-4 седмици
Диета №7-III
n	Състав на диетата:
n	Рязко намален белтъчен внос - < 0.35 г/кг
n	Задължително наличие на незаменими АК
n	Осигурява се от:
n	Яйчен белтък, обезсолено сирене, прясно и кисело мляко
n	Растителна диета
n	Богата на витамини
n	Малко колилчество сол – 0.4 – 2 г
Диета №7-Н
n	При израена протеинурия, но с компенсирана бъбречна функция
n	Внасяне на значително количество белтъци за = постоянната загуба с урината – до 1.5 г/кг
n	 на мазнините поради хиперлипемията при нефрозния синдром
n	 на ВХ
n	Ограничаване на солта
n	Течности – според АН и диурезата

Диета №8
n	При затлъстяване
n	Предотвратява натрупването на мазнини
n	↑ мобилизацията и разграждането на триглицеридите

Диета №8
n	Състав на диетата:
n	Хипоенергийна
n	Ограничаване на ВХ (моно- и дизахариди) и мазнини
n	Готварска сол – до 5 г/д
n	Белтъци:
n	↑ животински белтъци
n	↑ на растителни баластни вещества – целулоза, хемицелулоза, пектини
Диета №8
n	Състав на диетата:
n	5-6 х хранене (да не се получава чувство за прехранване)
n	Хляб – ръжен или типов
n	Супи не се разрешават
n	Нетлъсти меса – говеждо, телешко, пилешко, речна риба
n	Широко използване на зеленчуци
n	 на картофи и ориз – ↑ съдържание на ВХ

Диета №8
n	Състав на диетата:
n	Използване на несладки плодове
n	Ежедневно мляко и млечни продукти
n	Изкиснато сирене
n	Разнообразни салати, но с малко олио и достатъчно оцет
n	Неподсладени чайове, кафе, газирани напитки, минерални води 
Диета №9
n	При захарен диабет
n	Нормализиране на ВХ обмен
n	Предотвратяване нарушенията в мастната, белтъчнта и водно-солевата обмяна
n	Умерено  на ВХ и мазнини
n	Белтъци – в оптимално количество
Диета №9
n	Състав на диетата:
n	Напълно изключване на сладките моно- и дизахариди
n	Продукти, богати на липотропни фактори, витамини, баластни вещества
n	Извара, риба, зеленчуци, несладки плодове
n	ВХ се разпределят според инсулиновите нужди
n	Диетата е доживотна и трябва да се спазва при разнообразни условия
Диета №9
n	Състав на диетата:
n	Закуски – съдържат:
n	Отвара от шипки, чай, кафе без захар
n	Варено яйце, салам, маслини
n	Топено сирене, нетлъста кашкавал, извара, прясно обезмаслено мляко, краве сирене и др.
n	Основни хранения:
n	Зеленчукови и месни супи
n	Месо – телешко, говеждо, овче, пилешко
n	Печени, варени, шницел, с гарнитури 
Диета №9
n	Състав на диетата:
n	Гарнитури – салати, печени и варени зеленчуци, туршии
n	Десерти – несладки плодове, диетични компоти, желета, кисели без захар, мляко, баница, соленки, печени плодове или тиква и др.
n	Гъвкаво провеждане на диетата
n	Зависи от: възраст, пол, професия, телесна маса, апетит, навици, тип диабет
n	На деца и юноши се дават по-големи количества ВХ
Диета №10
n	При компенсирани и декомпенсирани сърдечни заболявания
n	Атеросклероза
n	Подобряване на диурезата
n	Тонизиране на миокарда
n	Подобряване на кръвообращението
Диета №10
n	Състав на диетата:
n	Умерено ограничаване на мазнините
n	Белтъци и ВХ – леко 
n	 на солта (3-5 г) и течностите (до 1 л/д)
n	Внасяне на храна, богата на калий, магнезий, липотропни вещества
n	Ограничаване на:
n	 груби баластни и екстрактивни вещества, етерични маса, кафе, силен чай, алкохол
Диета №10
n	Състав на диетата:
n	Хляб – бял
n	При атеросклероза – типов, ръжен
n	При надмормено тегло -  на тестени изделия
n	Вегетариански и месни супи
n	Месо:
n	Говеждо, телешко, пилешко, агнешко, нетлъсто свинско
n	Варено, печено, задушено, на пара
Диета №10
n	Състав на диетата:
n	Зеленчуци – сурови, варени или запечени
n	Виатмини – от плодове, заленчуци и техните сокове
n	Мазнини – растителни
n	Слънчогледово, царевично олио
Диета №10а
n	При сърдечна недостатъчност
n	Миокарден инфаркт в Iте 20-25 дни
n	ХБ III ст. със сърдечна недостатъчност
n	Състав на диетата:
n	Нискокалорийна, с понижение на Б, М и ВХ
n	Готварска сол не се използва
n	Течности – до 0.5 л/д
n	Варена или печена храна, без сол

Диета №10а
n	Състав на диетата:
n	Гарнитури – под формата на пюрета
n	Не се дават супи
n	Компоти – пасирани
n	Плодове – печени или под формата на пюрета
Диета №11
n	При болни с ТБК
n	Преболедували от остра инфекциозна болест
n	“Усилена” диета
n	Разнообразно меню
Диета №11
n	Състав на диетата:
n	Голямо количество животински белтъци
n	Месо – телешко, свинско, говеждо, пилешко
n	Риба, яйца
n	Мляко, сирене, извара
n	Колбаси
n	Голямо количество витамини:
n	С, Р, В1, В2, В6, В12
n	А, Д, Е, К
Диета №11
n	Състав на диетата:
n	Салати и сурови зеленчуци
n	Плодове, плодови сокове, нектари
n	Витаминизирани напитки, отвара от шипки, пшеничени трици
n	Квас, айрян
Диета №12

n	При болни със заболявания на ЦНС
Диета №13
n	При остри инфекциозни заболявания
n	След операции на:
n	Вътрешни органи
n	Кости и меки тъкани
Диета №14
n	При бъбречно-каменна болест
n	Поемане на голямо количество течности – вода, супи, чай
n	Разреждане на урината и предотвратяване на утаяване на солите
n	 на солта до 5-6г/д
n	NaCl концентрира урината и спомага за ибразуване на конкрменти
Диета №14
n	 на общия калораж
n	Включване на водни удари – 1-1.5 л минерална вода 

Диета №14-I
n	При уратурия
n	Ограничаване на месото и рибата
n	Ограничаване на храни, богати на пурини
n	Месо и вътрешности
n	Широко използване на алкализираши храни:
n	Зеленчуци, плодове, млечни храни
n	Намаляване на белтъци и мазнини
Диета №14-II
n	При оксалурия:
n	Избягванена храни, богати на оксалова киселина
n	Спанак, киселец, лапад, домати, сини патладжани
n	Широко използване на алкализираши храни:
n	Зеленчуци, плодове, млечни храни
n	Намаляване на белтъци и мазнини
Диета №14-III
n	При хиперфосфатурия
n	Ограничаване на алкализиращите храни
n	Ограничаване на храните, богати на калций
n	Храната е богата на:
n	Месо, риба
n	Яйца
n	Хляб и тестени изделия
n	Растително и краве масло
Диета №15
n	Обща диета
n	В болнични условия
n	При болни, нуждаещи се от специална диетична храна
n	Съдържа:
n	Нормално количество Б, витамини, соли, микроелементи
Специални диети и режими
n	Осигуряват пълн покой на заболелите органи и системи
n	Облекчават и подобряват функцията им
n	Спомагат за нормализиране обмяната на веществата
n	Остраняване от организма на натрупаните обменни продукти, Na, течности
n	 на телесната маса
n	Засилване ефекта на основните диети
Специални диети и режими
n	Показани при:
n	Заболявания на ССС – ХБ II-IIIст, СН II-IIIст, атеросклероза, ИБС
n	Затлъстяване
n	Захарен диабет
n	Остри гастрити и ентероколити 
n	Остър нефрит, бъбречна недостатъчност
n	Остър хепатит и холецистит, хроничен обострен холецистит, жлъчно-каменна болест, чернодробна недостатъчност
n	Токсикози на бременността 
Специални диети и режими
n	Комбинирани, с включени различно подбрани продукти
n	Непълноценни по отношение на енергийния състав
n	Назначават се не повече от 1-3 дни 
n	Продължителност – 1-2 седмици
Разтоварващи диети

n	Чаена диета

n	При остър гастрит и ентероколит с диария
n	7 х дневно чаша чай с 10 г захар
Разтоварващи диети
n	Захарна диета
n	При остър нефрит
n	Бъбречна или чернодробна недостатъчност
n	Рядко при остър или хроничен обострен хепатит или холецистит

n	5 х дневно чаша чай с 30 г захар
Разтоварващи диети
n	Оризово-компотна диета
n	При ХБ
n	Сърдечна и бъбречна недостатъчност
n	Чернодробни и жлъчни заболявания
n	6 х дневно чаша сладък компот
n	2 от приемите се комбинират със сладка оризова каша

Разтоварващи диети
n	Ябълкова диета:
n	При затлъстяване, ХБ
n	Сърдечна и бъбречна недостатъчност, остър нефрит
n	Чернодробни и жлъчни заболявания
n	5 пъти дневно х 300 г сурови или печени ябълки
n	При липса на затлъстяване – добавяне на 50-100 г захар
Разтоварващи диети
n	Динена диета
n	При ХБ, затлъстяване
n	Подагра
n	Нефрити, бъбречнокаменна болест без фосфатурия
n	Чернодробни и жлъчни забоявания

n	5 пъти дневно х 300-400 г диня
Разтоварващи диети
n	Картофена диета:
n	При нефрити
n	ХБ, сърдечна недостатъчност

n	Х 300 г варени или печени цели необелени картофи без сол
Разтоварващи диети
n	Краставична диета
n	При затлъстяване
n	ХБ и ЗД със затлъстяване
n	Нефрити, бъбречнокаменна болест без фосфатурия
n	Подагра 
n	Чернодробни и жлъчни забоявания
n	5 пъти дневно х 300 г пресни белени краставици без сол
Разтоварващи диети
n	Плодово-зеленчукова диета
n	При затлъстяване, атеросклероза
n	ХБ и ЗД със затлъстяване
n	Нефрити, бъбречнокаменна болест без фосфатурия
n	Подагра 
n	Чернодробни и жлъчни забоявания
n	5 пъти дневно х 300 г пресни плодове и зеленчуци по избор без сол и захар
n	Включва се малко растително масло
Разтоварващи диети
n	Млечна диета
n	При затлъстяване, атеросклероза
n	ХБ и ЗД със затлъстяване
n	Нефрити, бъбречнокаменна болест без фосфатурия
n	Подагра 
n	Чернодробни и жлъчни забоявания
n	6 пъти дневно х 200-250 мл прясно или кисело мляко
Разтоварващи диети
n	Овесена диета
n	При затлъстяване, атеросклероза
n	ЗД с метаболитна ацидоза

n	5 пъти дневно х 140 г овесена каша с вода
n	1-2 чаши чай или шипкова отвара
Разтоварващи диети
n	Сокова диета
n	При затлъстяване, атеросклероза
n	ХБ и ЗД със затлъстяване
n	Нефрити, бъбречнокаменна болест без фосфатурия
n	Подагра 
n	Чернодробни и жлъчни забоявания
n	Х 600 мл плодов или зеленчуков сок, разреден с 200 мл вода или 800 мл шипкова отвара
n	Разделен в 4 приема
Специални диети
n	Диета на Кемпнер (оризово-плодова)
n	При ХБ
n	Сърдечно-съдова и бъбреча недостатъчност
n	Варен ориз (с мляко или плодов сок) 2-3 х дневно
n	4 х 150-200г ягоди, праскови, круши, грозде, череши или ябълки
n	4 чаши плодов сок със захар или сироп
Специални диети
n	Диета на Карел
n	При сърдечна недостатъчност
n	Оточни състояния
n	Обострени гастрити и язвена болест
n	Съдържа основно мляко, разделено в няколко приема
n	Прилага се в 4 варианта
n	Понижена енергийност, без сол, ограничени течности и чест прием на храна
Специални диети
n	Диета на Карел
n	I вариант
n	Х 100 мл мляко на всеки 2 ч 7 х дневно
n	В 22 ч. – 100 мл плодов сок или шипкова отвара със захар
n	II вариант
n	Същата като вариант I
n	В 8ч. се добавя 150 мг безсолен хляб и 1 рохко яйце
n	В 14ч. – 200г  оризова каша с 5 г краве масло

Специални диети
n	Диета на Карел
n	III вариант
n	В 8ч. - 150 мг безсолен хляб, 1 рохко яйце и 50 г захар
n	В 14ч. – 200 г картофено пюре с 10 г масло
n	В 18ч. – 1 рохко сврено яйце
n	IV вариант 
n	8ч. – 200 г ббезсолен хляб, 100г  печени ябълки, 1 яйце
n	12ч. - 200 г картофено пюре с 10 г масло
n	14. – 100г  суфле от месо с 5 г краве масло
n	18ч. - 1 рохко сврено яйце
n	Всички ястия се приготвят без сол
Специални диети
n	Магнезиева диета
n	При ХБ, атеросклероза
n	Жлъчно-каменна болест
n	Холецистит, съчетан с нарушена евакуаторна функция на жлъчния мехур
n	Запек, съчетан със затлъстяване
Специални диети
n	Магнезиева диета
n	На базата на диета №10, но обогатена с богати на магнезий продукти
n	Пшенични трии, овесено брашно и ядки, фасул, грах, магданоз, салата и др.
n	Изключват се:
n	Готварска сол
n	Екстрактивни вещества от месото и рибата
n	Ограничават се течностите
n	В 3 последователни варианта за 3-4 дни
Специални диети
n	Магнезиева диета
n	I вариант
n	Закуска – грис с препечени пшеничени трици, чай с лимон
n	10 ч закуска – настъргани моркови с растително масло
n	Обяд – супа борш с отвара от пшеничени трици, каша от просо, шипкова отвара
n	Вечеря – суфле от извара, чай с лимон
n	22 ч. – шипкова отвара
Специални диети
n	Магнезиева диета
n	II вариант
n	Закуска – овесена каша с мляко, чай с лимон
n	10 ч закуска – накиснати сушени сини сливи
n	Обяд – супа от слизеста отвара от трици, варено месо със задушено цвекло в растително масло, абълки
n	16ч – салата от моркови с ябълки, шипкова отвара
n	Вечеря – каша грис с извара, чай
n	22ч – сок от моркови
n	За целия ден – хляб с трици
Специални диети
n	Магнезиева диета
n	III вариант
n	Закуска – настъргани моркови, млечно-пшеничена каша, чай с лимо
n	10 ч закуска – накиснати във вдоа сини сливи, отвара от пшеничени трици
n	Обяд – овесена супа със зеленчуци и слизеста отвара от трици, варена кокошка, кюфтета от зеле, шипкова отвара
n	16 ч – пресни ябълки
n	Вечеря – суфле с извара, кюфтета от ябълки и моркови, чай
n	22 ч – доматен сок
n	За целия ден – хляб с трици, захар 30 г
Специални диети
n	Калиева диета
n	При ХБ, сърдечн недостатъчност
n	Намалена енергийност
n	Богати на калий продукти
n	Изключват се:
n	NaCl, екстрактивни вещества от месото и рибата
n	Ограничаване на течностите
n	6 х хранене
n	4 последователни варианта
Специални диети
n	Калиева диета
n	I вариант
n	Закуска – печени картофи, кафе с мляко
n	Закуска 10 ч – сок от прясно зеле или моркови
n	Обяд – крем-супа от картофи, пюре от моркови, плодово пюре
n	16ч – шипкова отвара
n	Вечеря – картофено пюре, шипкова отвара
n	22ч – плодоя сок
Специални диети
n	Калиева диета
n	II вариант
n	Закуска – печени картофи, кафе с мляко
n	Закуска 10 ч- просена каша, сок от моркови
n	Обяд – крем-супа от зеле и картофи, картофен кюфтета, плодово пюре
n	16ч – шипкова отвара
n	Вечеря – варен ориз с плодове
Специални диети
n	Калиева диета
n	III вариант
n	Закуска – просена млечна каша със съшени плодове, кафе с мляко
n	Закуска 10 ч- картофено пюре, сок от зеле или моркови
n	Обяд – вегетарианска овесена супа със зеленчуци, кюгтета от моркови, компот от сухи плодове
n	16ч – шипкова отвара
n	Вечеря – варена риба, картофено пюре, чай с мляко
n	22 ч – плодов сок
Специални диети
n	Калиева диета
n	IV вариант
n	Закуска – зеленчукова салата, каша грис с мляко, кафе с мляко
n	Закуска 10 ч – накиснати стафиди, сок от моркови (прясно зеле)
n	Обяд – вегетарианска картофена супа, варено месо с ориз, компот от сушениплодове
n	16ч – печени ябълки
n	Вечеря –варено месо, картофени кюфтета, чай с мляко
n	22 ч- плодов сок
Пробни диети
n	3 дни преди функционално изследване на червата
n	Два вида:
n	На Певзнер
n	На Шмид
Пробни диети
n	Пробна диета на Певзнер
n	Каша от овесени ядки
n	Рохко сварено яйце
n	Супа борш с месо
n	Печено месо с гарнитура
n	Пюре от картофи
n	Варени моркови или цвекло
n	Салата, компоти и др. 
Пробни диети
n	Пробна диета на Шмид
n	Механично щадяща
n	Не дава пълна представа за функционалната способност на червата
n	Закуска – мляко, кисело мляко или чай, сирене, сухар с масло, 1 рохко яйце
n	Закуска 10ч – 500 мл супа от овесени ядки с масло, мляко, вода и 1 яйце
n	Обяд – телешко месо, картофено пюре, задушени моркови
n	16 ч- 500 мл супа от овесени ядки с масло, мляко, вода 
n	Вечеря – кисело мляко или 1-2 рохки яйца, хляб
Вегетариански режими
n	Известни са от древността
n	За “пречистване” на организма
n	Използват се като лечебен метод за 7-10 дни при метаболитни разстройства на:
n	Пуринова обмяна
n	ВХ и мастна обмяна
n	Оксалатан и уратна диатеза
n	Атеросклероза и др.
Вегетариански режими
n	Строго вегетариански режим
n	Само растителна храна
n	Нискокалоричен
n	При продължително прилагане  белтъчно недохранване, калциев дефицит, алкализиране на организма
n	Източник на белтъци – растителни продукти
n	Богат на витамини и минерални соли
n	Храната е обемна, трудно се усвоява
n	Прилага се за кратко в зависимост от болестта
Вегетариански режими
n	Млечно-яйчен вегетариански режим
n	По-пълноценен, по-лесно се понася
n	Показан при:
n	Обменни заболявания, затлъстяване
n	Заболявания на бъбреците и жлъчните пътища
n	След хепатитни състояния
n	Някои стомашно-чревни разстройства
Вегетариански режими
n	Млечно-яйчен вегетариански режим
n	Напълно изключване на риба и месо
n	Растителна храна
n	Мляко и млечни продукти
n	Яйца, краве масло и животински мазнини
n	Нисък белтъчен състав  алкализиране и разстройство на храносмилането
n	По-безопасен ако съдържа поне 30 г животински белтъци
Вегетариански режими
n	Суровоядство
n	Сходен на вегетарианския 
n	Храната е в суров вид, без топлинна обработка
n	Включва:
n	Сурови плодове, зеленчуци
n	Зърнени храни, ядки
n	Прясно мляко, пресни яйца, захтин
n	Сурово месо и риба – риск от инфекции
Вегетариански режими
n	Суровоядство
n	Предимства:
n	Не се губят при топлинната бработка витамините и минералните соли
n	Ниско съдържание на пурини и натрий
n	Стимулиране на чревната перисталтика
n	Намаляване на гнилостните процеси в червата
n	Добро насищане при сравнително ниска енергийност
n	Добри вкусови качества
n	Активира дейността на дъвкателния апарат
n	Алкализиращи свойства
Вегетариански режими
n	Суровоядство:
n	Показания:
n	Подагра и уратна диатеза
n	Затлъстяване
n	ХБ
n	Хронична бъбречна и сърдечна недостатъчност
n	Хроничен запек


