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DIETA ŁATWO STRAWNA NISKOBIAŁKOWA 

   1.Zastosowanie 

Dieta niskobiałkowa ma zastosowanie w chorobach nerek i wątroby przebiegających z 

niewydolnością tych narządów 

2. Cel 

Celem diety jest: 

• zapobieganie nadmiernemu wytwarzaniu toksycznych dla organizmu produktów przemiany 

białkowej, 

• ochrona zmienionych chorobowo narządów – wątroby, nerek, 

• utrzymanie możliwie dobrego stanu odżywiania pacjenta przez dostarczanie potrzebnej ilości 

energii i składników pokarmowych, 

   3. Charakterystyka diety 

Dieta jest ustalana indywidualnie do każdego pacjenta. Zapotrzebowanie energetyczne oscyluje w 

granicach 2000-2500 kcal/dobę. W przebiegu chorób nerek należy pokryć zapotrzebowanie na 

energie zwiększając udział węglowodanów oraz tłuszczów, natomiast w schorzeniach wątroby 

głównym źródłem energii są węglowodany. Dieta nisko białkowa dostarcza 0,6-0,7 g/kg nmc. 

białka, w przypadku cięższego przebiegu choroby ta ilość zmniejsza się poniżej 0,6 g/kg nmc. 

Głównie ogranicza się białko roślinnego, białko zwierzęce pełnowartościowe rozkłada się na trzy 

główne posiłki. Produkty zbożowe stanowią podstawowe źródło węglowodanów. Wyklucza się 

produkty z dodatkiem soli np. wędlin czy produkty i potrawy solone oraz pieczywo z dodatkiem 

soli. Należy zwrócić także uwagę na zawartość potasu, jeżeli jest to konieczne produkty o wysokiej 

ilości potasu eliminuję się lub stosuje procesy technologiczne powodujące znaczne jego utraty. Ze 

względu na ograniczenie  podaży niektórych produktów oraz stosowania obróbek technologicznych 

takich jak podwójne gotowanie ważne jest aby zapewnić odpowiednią podaż witamin 

rozpuszczalnych w wodzie oraz żelaza, wapnia i witaminy D. 

   4. Uwagi technologiczne 

Potrawy przygotowujemy metodą gotowania, duszenia, pieczenia bez dodatku tłuszczu. Tłuszcz 

należy dodać do gotowych potraw.  Potraw nie dosalać, w celu polepszenie smaku można dodać 

soku z cytryny lub kwasy cytrynowego, kwaśnego mleka oraz przypraw ziołowych- zielona 

pietruszka, koperek, seler naciowy, kminek, bazylia, mięta, kolendra, tymianek, majeranek. 

Z uwagi na zmniejszenie płynów należy ograniczyć zupa- można je wykluczyć z diety. Wskazane 

jest wypłukiwanie potasu z ziemniaków i warzyw przez moczenie, odlewanie wody w trakcie 

gotowania i niewykorzystywanie wywarów. Powinno się ściśle przestrzegać ilości białka w diecie. 
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Tabela produktów zalecanych i przeciwwskazanych 

Produkt/ potrawa Produkty /potrawy dozwolone Produkty/potrawy 

przeciwwskazane 

Produkty zbożowe Czerstwe pieczywo specjalne 

„bezbiałkowe” (zwykłe, tylko jeśli 

występuje w racji pokarmowej), 

skrobia pszenna, skrobia (mąka) 

ziemniaczana, kasze- tylko jeśli 

występują w racji pokarmowej 

Zwykłe pieczywo, wszystkie kasze i 

mąki z wyjątkiem mąki 

ziemniaczanej 

Mleko i produkty 

mleczne 

Mleko słodkie i zsiadłe ≤2%, jogurt, 

kefir, chudy lub półtłusty biały ser, 

serek homogenizowany -według racji 

pokarmowej lub jako zamiennik 

Sery żółte i topione, sery pleśniowe, 

Feta, serki typu Fromage 

Jaja Gotowane na miękko, w koszulkach, 

ścięte na parze w formie jajecznicy, 

jaj sadzonych- ilość wg racji 

pokarmowej 

Gotowane na twardo i smażone w 

tradycyjny sposób 

Mięso, wędliny, 

ryby 

Mięso i wędliny chude, ryby chude, 

ryby tłuste morskie- jeśli są dobrze 

tolerowane, rodzaj i ilość tych 

produktów- ściśle według dziennej 

racji pokarmowej 

Mięsa tłuste: baranina, wieprzowina, 

gęsi, kaczki, wędliny tłuste, pasztety, 

wędliny podrobowe, mięsa 

peklowane, konserwy mięsne i ryby, 

ryby tłuste- jeśli źle tolerowane, ryby 

wędzone, wszystkie mięsa, ryby i 

wędliny poza ilościami i rodzajami 

wymienionymi w dziennej racji 

pokarmowej 

Tłuszcze Margaryny miękkie, oleje roślinne: 

rzepakowy, oliwa z oliwek, sojowy, 

słonecznikowy, kukurydziany 

Śmietana, smalec, słonina, boczek, 

łój, margaryny twarde 

Ziemniaki Gotowane, gotowane tłuczone, puree Frytki, wszelkiego rodzaju ziemniaki 

smażone, placki ziemniaczane, pyzy, 

chipsy 

Warzywa Pomidor bez skórki, marchew, dynia, 

buraki, kabaczek, szparagi, 

pietruszka, seler, szpinak, sałata 

zielona, cykoria, rabarbar, fasolka 

szparagowa, groszek zielony, kalafior, 

brokuły– gotowane, puree, z 

dodatkiem oleju rzepakowego lub 

oliwy z oliwek 

Kiszonki, konserwowane z octem, 

warzywa solone, nasiona roślin 

strączkowych, ogórki, czosnek, 

cebula, brukiew, rzepa, kalarepa, 

zasmażane, grubo starte surówki, 

warzywa w dużej ilości 

Owoce W umiarkowanych ilościach: 

jagodowa, cytrusowe, jabłka, morele, 

brzoskwinie, winogrona bez pestek, 

wiśnie, melon, kiwi, śliwki 

Owoce niedojrzałe, suszone, gruszki, 

daktyle, czereśnie,kawon, owoce 

marynowane, owoce w nadmiernej 

ilości 

Suche strączkowe Żadne Wszystkie zabronione 

Cukier i słodycze Cukier, miód, dżemy bez pestek Chałwa, czekolada, słodycze 

zawierające tłuszcz, kakao, orzechy 
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Przyprawy Łagodne: sól (wg zaleceń lekarza), 

cukier, sok z cytryny, koper zielony, 

kminek, tymianek, majeranek, 

bazylia, lubczyk, rozmaryn, wanilia 

goździki, ewentualnie cynamon 

Ostre przyprawy: ocet, pieprz, 

musztarda,papryka, chrzan, 

wszelkiego rodzaju pikle, maggi, 

kostki rosołowe 

Zupy Przetarte zupy owocowe z 

dozwolonych owoców, zupy 

warzywne czyste (barszcz, 

pomidorowa), zupy jarzynowe z 

dozwolonych warzyw, zupy 

zagęszczone skrobią pszenną lub 

ziemniaczaną, zupy z dodatkiem 

margaryny miękkiej 

Kapuśniak, zupa ogórkowa, 

grzybowa, fasolowa, grochowa, zupy 

zaprawiane zasmażkami, mąką 

pszenna, śmietaną, zupy w proszku 

Potrawy mięsne i 

ryby 

Gotowane, duszone bez uprzedniego 

obsmażania, pieczone w folii 

aluminiowej lub w pergaminie, 

potrawki, pulpety, budynie z 

dodatkiem skrobi lub specjalnego 

pieczywa :bezbiałkowego” 

Smażone, duszone, pieczone w 

sposób tradycyjny 

Potrawy z mąki i 

kasz 

Kasze tylko w umiarkowanych 

ilościach, gotowane na sypko lub w 

zupie 

Potrawy z mąki, duże ilości kaszy 

Sosy O smaku łagodnym, zaprawione 

margaryna miękką, zagęszczone 

skrobią pszenną lub ziemniaczaną 

Ostre, na zasmażkach, sosy na 

ostrych i tłustych  wywarach 

mięsnych lub z kości, z mąką 

Desery Kompoty, kisiele-  z owoców 

dozwolonych, budyń mleczny ze 

skrobią ziemniaczaną lub pszenną, 

owoce dozwolone, ciastka słodkie ze 

skrobi 

Desery z przeciwwskazanych 

owoców, z czekoladą, z orzechami, 

ciasta wszelkiego rodzaju 

Napoje Herbata, herbata z cytryną, herbatki 

owocowe i ziołowe, kawa z mlekiem, 

mleko, napoje z dozwolonych 

owoców, soki z dozwolonych warzyw 

Kakao, płynna czekolada, napoje 

alkoholowe 

 

opracowała: 

dietetyk, mgr Aneta Jasonek 

 
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. 

 
Źródła: 

 

1. Pod red. M. Jarosz IŻIŻ „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach”, 2011 

2. H. Ciborowska, A. Rudnicka „Dietetyka Żywienie Zdrowego I Chorego Człowieka”, 2010 


