
Харчування поза домом  
із впевненістю
Посібник для пацієнтів із захворюваннями нирок
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Більшість людей полюбляє їсти поза домом. Цей посібник 
містить ідеї, які зроблять враження від їжі приємними – навіть 
з Вашою спеціальною дієтою. Почніть з того, що гарно вивчіть 
свою дієту та спитайте будь-яких порад або рекомендацій у 
свого дієтолога. Якщо для Вас існують обмеження по кількості 
натрію, калію, фосфору або протеїну, цей буклет допоможе 
приймати правильні рішення на основі Ваших специфічних 
дієтичних потреб. 

Плануйте заздалегідь
Якщо Ви збираєтесь обідати поза домом, сплануйте сніданок 
та ленч вдома відповідним чином. Обмежте розміри порцій 
та кількість їжі з високим вмістом натрію та калію на протязі 
дня. Подзвоніть заздалегідь, щоб дізнатися більше про 
меню та про приготування їжі. Поясніть, що Ви дотримуєтесь 
спеціальної дієти. Меню багатьох ресторанів можна 
переглянути в Інтернеті. 

Обирайте ресторан, де буде легше вибрати їжу, що найкраще 
відповідає вимогам Вашої дієти. Найкращий вибір – ресторан, 
де готується їжа на замовлення. Персонал ресторану звик 
до особливих замовлень щодо компонентів їжі або методів 
її приготування. Однак у багатьох випадках ресторани 
вимагають, щоб Ви зателефонували принаймні за 24 години, 
щоб здійснити всі необхідні приготування.

Як зробити свій вибір
Уважно перегляньте меню. Запитайте у особи, що Вас 
обслуговує, додаткову інформацію щодо компонентів, 
які Вам не зрозумілі. Вчиться робити особливі замовлення 
щодо приготування чи подання їжі. Подумайте про те, щоб 
поділитися основною стравою з другом чи членом родини. 

Приклади особливих замовлень
Для приправ до салатів, підлив або соусів: “...окремо”.
Для будь-яких смажених або запечених основних страв:  
“Будь ласка, без солі”.
Для азійської кухні: “...без глутамату натрію”.
Для сандвічів та бургерів: “...без сиру”. “Гірчицю та кетчуп 
– окремо, як гарнір”.
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Застережні заходи щодо протеїну
Якщо Ваша конкретна дієта включає обмеження кількості 
білків, Ви можете замовити півпорції головних страв, які 
містять м’ясо, птицю, рибу чи сир. Ви можете поділитися 
головною стравою з Вашим співтрапезником. Ще один варіант 
– забрати частину Вашої головної страви в пакеті додому 

Пам’ятайте, що протеїн міститься у сирі та вершкових соусах; 
в харчових продуктах, виготовлених з молока, горіхів та яєць; 
у вегетаріанських стравах, що містять сушену квасолю або 
сочевицю.
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Яйця, приготовлені на замовлення 
 

 

В’ялене, копчене або засолене 
м’ясо чи риба, такі як шинка, 
ковбаса, копчена лососина та 
канадський бекон. Обмежте 
вживання бекону до 2 шматочків 
час від часу.

Кращий вибір

Омлети з овочами із низьким 
вмістом калію, наприклад грибами 
чи кабачками

 

Омлети із сиром чи м’ясом 
вищезгаданого типу; сандвічі для 
сніданку типу “фаст-фуд”, буріто 
для сніданку

Грінки, бублики, англійські 
булочки, круасани, булочки прості 
або з чорницею 

Бісквіти та булочки з висівками

Млинці, вафлі, французькі тости

 
 

Смажена картопля

Маргарин, фруктове желе, мед, 
кориця, цукор та сироп

Справжній кленовий сироп  
чи соус

Фрукти та соки с низьким вмістом 
калію, наприклад яблучне пюре 
чи сік 
 

Фрукти та соки, наприклад, 
апельсиновий сік чи половинка 
свіжого грейпфруту.

Гарячі та холодні каші із хлібних 
злаків 
 
 

Каші із злаків с висівками та 
гранола з горіхами, насінням чи 
зародками пшениці

Пончики, випічка с дріжджового 
тіста, солодощі

Випічка з шоколадом, горіхами, 
кокоси або карамель

Гірший вибір

Сніданок:

Рекомендації щодо конкретних прийомів їжі та 
страв 
 
Сніданок: Сніданок може бути одним з найлегших 
прийомів їжі, які вживаються поза домом. Більшість ресторанів 
пропонує блюда на сніданок à la carte.
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Напої:

ПОРАДА: Пийте менше на протязі дня, щоб можна було 
дозволити собі більше, коли Ви їсте поза домом.  

n	 Плануйте кількість рідини, яку можете випити під час 
прийому їжі.

n	 Плануйте, коли Ви бажаєте випити напій: до, під час, або 
після прийому їжі. В інший час відхиляйте пропозиції.

n	 Вибирайте напої з низьким вмістом калію та фосфору. 
(Запитайте конкретні рекомендації у свого дієтолога.)

n	 Попросіть не наповнювати знов Ваш бокал чи келих. 
Замовляйте напої бокалами, а не глечиками.

n	 Видавіть у воду лимонний сік, щоб вгамувати спрагу.

n	 Перевертайте келихи чи бокали догори дном, перш ніж їх 
встигли наповнити.

n	 Відсуньте від тарілки свій бокал чи келих, коли скінчили, 
щоб уникнути повторного наповнювання.

Коктейлі із содовою водою, 
імбирним елем, тоніком чи 
безалкогольними напоями  
(крім коли) 

Коктейли из фруктового, 
томатного сока, овощной смеси, 
молока, сливок или мороженого

Кращий вибір

Вино, червоне чи біле,  
якщо враховується калій  
(заміна фруктів) 

Пиво

Безалкогольні напої, що не містять 
колу, наприклад, Sprite, Seven-up 
або содова вода з апельсиновим 
соком 

Будь-яка кола 

Чай чи кава з льодом Какао, молоко, молочні шейки, 
суміші з какао

Гірший вибір

Напої:

Лимонад, лаймад, вода Напої типу апельсинового соку, 
томатний сік, овочеві соки
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Страви для збудження апетиту:
n Вибирайте свіжі прості страви, щоб уникнути значного 

сольового чи рідинного навантаження до подання 
основної страви.

n Страви для збудження апетиту з високим вмістом протеїну 
можна вживати як основну страву. Порції зазвичай менші 
та більш дешевші. Нижче наводяться деякі приклади, які 
варіюються в залежності від типу ресторану.

Салати та салатні бари:
n Салати часто входять до списку страв для збудження 

апетиту. Вибираючи салати, вживайте фрукти та овочі, які 
Вам дозволяються.

n Замовляйте, щоб приправа подавалася окремо, щоб Ви 
могли контролювати кількість. Олія та оцет – це завжди 
гарний вибір для приправи. Ви можете принести власну 
приправу с низьким вмістом натрію. Сік лимону чи лайму, 
рясно видавлений на салат, може повністю замінити 
приправу.

n Якщо це не вказано у меню, запитайте в офіціанта, які 
овочі на фрукти входять до складу салату. Часто салати 
готують індивідуально, тому звичайно можна робити 
особливі замовлення. Деякі приклади наведені на  
сторінці 7.
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Салати:

Овочевий салат: салат-латук, 
капуста, буряк, цвітна капуста, 
селера, огірки, хікама, лук, 
горошок, редис, брюссельська 
капуста, солодкий перець

Шпинат, томати, авокадо, 
артишоки, квасоля, нут, насіння, 
горіхи 

Кращий вибір

Шаткована капуста Картопляний салат

Буряковий салат Салат із трьох видів квасолі

Салати з макаронними виробами  
     

Грецький салат з оливками,  
салати з оливками, соуси, соління

Гірший вибір

Фруктовий салат: коктейль 
з консервованих фруктів, 
консервовані персики, свіжий чи 
консервований ананас, мандарини

Салати, що містять диню, 
апельсини, банани, ківі, 
сухофрукти

Салати з желатином (прості, або 
з фруктами чи овочами з низьким 
вмістом калію)
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Закуски

Основні страви:
n	 Порції, які подаються в ресторанах, можуть бути значно 

більшими, ніж порції, які Ви вживаєте вдома. Коли Ви їсте 
поза домом, оцініть об’єм їжі, близький до того, який 
Ви зазвичай вживаєте. Сплануйте забрати залишок їжі 
додому, або поділиться з іншою особою з вашої групи.

ПОРАДА: Три унції приготовленого м’яса, риби або птиці 
відповідає приблизно розміру колоди карт. Або якщо Ви 
зважите порції м’яса вдома, порівняйте вагу на руці та 
користуйтеся цим як орієнтиром, коли їсте поза домом.

n			Страви, смажені на грилі, – це гарний вибір, тому що Ви 
можете замовити, як їх потрібно приготувати.

n			Замовляйте, щоб під час приготування до їжі не додавали 
сіль.

Салат “Цезар” з куркою чи 
креветками 

Домашній сир, сирне фондю,  
інші страви на основі сиру,  
анчоуси

Кращий вибір

Курка, свинина або стейк на 
тостадас 
 
 

Пиріг із заварним кремом з 
начинкою, сирні палички

Крабовий пиріг, пропарені 
молюски, смажені кальмари, 
більшість страв із креветок
 

Устриці

Салат з крабами Crab louis 
 
 

Начо, картопляні шкірки

Гірший вибір

Зелений салат з м’ясом чи рибою, 
або “салат шеф-повара” без 
шинки та сиру (приправу замовити 
окремо як гарнір)
 

Нарізана печінка або паштет; 
засолене чи копчене м’ясо, риба 
або птиця, такі як шинка, копчена 
лососина чи копчена індичка; суп, 
бульйон або консоме.

Інше: фрикадельки, курячі крильця; 
пельмені та лупія (без соусів для 
вмочування); смажені цукіні, гриби 
або кільця луку.
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n			Замовляйте, щоб підливи та соуси подавалися окремо.

n			Уникайте змішаних страв та страв, що готуються та 
подаються в каструльках – в них зазвичай більший вміст 
натрію та фосфору.

n			Знімайте шкіру з птиці та будь-яку кірку зі смаженої їжі, 
щоб знизити вміст натрію.

n			Через високий вміст натрію краще НЕ додавати до їжі 
соус для стейка, вурчестерський соус, соєвий соус або 
гострий соус.

n			Сік лимону або лайму та оцет – це гарні соуси, які 
стимулюють виділення натуральних ароматів харчових 
продуктів. Чорний перець додає до їжі пікантності, не 
викликаючи при цьому спраги.

Яловичина (стейки, смажені на 
відкритому вогні чи на грилі, 
смажена яловичина із спинної 
частини, або гарячі сандвічі з 
ростбіфом), курка (запечена, 
смажена в жиру чи на грилі), 
ягняча нога, відбивна з ягнячого 
м’яса, телятина, м’ясний хлібець

Кращий вибір

Риба чи морепродукти (смажені на 
грилі, парені або варені у кип’ятку)

Гірший вибір

Основні страви

Змішані страви, тушкована 
яловичина чи ягняче м’ясо, 
печінка з луком, копчене чи 
засолене м’ясо (шинка, яловича 
солонина, ковбаса, в’ялений 
окорок, сирокопчена ковбаса 
“чорізо”)

Рибний суп “буйабес”, устриці, 
омар по-ньюбурзькі, копчена 
лососина

Кебаб з морепродуктів або м’яса Соуси (особливо сирні чи томатні), 
підливи

“Фахітас”, “тако” з м’ясом або 
куркою (без сиру або томатів)

Страви з квасолею, квасоля з чілі, 
перець з м’ясом “чілі кон карне”

Омлети з дозволеними овочами та 
соусом, поданим окремо

Омлети з беконом, сиром, шинкою, 
ковбасою

Сандвічі (замовити без сиру): 
ростбіф, курка, яйця, індичка, 
гарячий ростбіф або індичка, 
сандвіч із свіжими морепродуктами

Сандвічі -“субмарини”, засмажений 
сир, сандвіч з беконом, салатом і 
томатами, гамбургер з беконом, 
сандвіч “Рубен”, салат з тунцем 
(консервованим)
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Гарніри:
Чим більше Ви знаєте про Вашу дієту, тим легше вибирати 
відповідні харчові продукти. Перш ніж відправлятися до 
ресторану, розумно було б перевірити списки продуктів, що 
Вам рекомендовано вживати.

n		Вибирайте крохмалі та овочі з 
меншим вмістом калію, такі як 
рис, локшину, зелений горошок.

n		Якщо потрібно, замовляйте 
заміну в меню.

n		Попросіть, щоб соуси не 
додавалися взагалі або 
подавалися окремо як гарнір.

ПОРАДА: Щоб збільшити вибір, 
уникайте фруктів та овочів з більш високим вмістом калію на 
протязі дня до того, як їсти поза домом.

Локшина чи паста, макаронні 
вироби, макаронний салат

Кращий вибір

Пропарений рис, рисовий плов, 
рис з горохом

Гірший вибір

Гарніри

Спагеті в томатному соусі

Ямс, солодка картопля, смажений 
рис, біла картопля

Несолоні хлібні палички, хліб або 
булочки

Печена або смажена над ґратами 
квасоля, смажене квасолеве пюре

Овочі з низьким вмістом калію, такі 
як спаржа, капуста, варена морква, 
кукурудза, баклажани, зелений 
горошок, цукіні, варена кукурудза 
в качанах, шаткована капуста, 
салат з латуку

Овочі з більш високим вмістом 
калію, такі як томати, шпинат, 
браунколь, артишоки, жолудь, 
кабачки та інші

Овочі з високим вмістом калію,  
такі як квашена капуста, 
мариновані овочі
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Десерти:

n		Попросіть дати чіткий опису десерту. Вибирайте десерти, 
що прості у приготуванні, щоб уникнути “прихованого” 
фосфору або калію.

n		Вироби з шоколадом, вершковим сиром або горіхами 
містять набагато більше калію та фосфору. Їх треба 
уникати, ділитися з друзям, або просто з’їдати невелику 
кількість.

n		Пам’ятайте, що такі десерти, як фруктовий лід, желатин, 
фруктове морозиво та шербет збільшують денне 
споживання рідини.

n		Солодощі можуть бути, а можуть і не бути для Вас 
бажаними. Завжди дотримуйтесь рекомендацій вашого 
дієтолога, який краще знає ваші індивідуальні потреби.

Бісквітний торт “Їжа янголів” з 
яблуками, лимоном, перетертими 
спеціями; білий чи жовтий торт 
можне бути вкритий збитими 
вершками та фруктами з низьким 
вмістом калію

Кращий вибір

Цукрове печиво, печиво lorna 
doones, ванільні вафлі, печиво з 
лимонним кремом та маслом

Гірший вибір

Десерти

Торти з великою кількістю 
шоколаду, кокосом, 
сухофруктами або горіхами, 
наприклад, морквяний 
шоколадний мус, торт “Їжа 
диявола” або німецький 
шоколадний торт
Шоколадні тістечка, шоколад, 
мигдалеве печиво з кокосом, 
печиво Snickerdoodles

Фруктовий лід, шербет, фруктове 
морозиво

Морозиво або заморожений йогурт

Фруктові десерти з низьким 
вмістом калію, наприклад, ягоди, 
пісочне печиво з полуницею, 
желатинові десерти

Фрукти з більш високим вмістом 
калію, наприклад, банани, 
апельсини, ківі 

Пироги, наприклад, з банановими 
вершками, шоколадними 
вершками, кокосом, м’ясним 
фаршем, горіхом-пеканом, 
гарбузом, солодкою картоплею, 
або сирні кекси 

Пироги, тартинки, коблери з 
яблуками, черницею, вишнею, 
лимонною меренгою або 
полуницею
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Не забувайте приймати разом із їжею вашу 
фосфатну зв’язувальну речовину. Носіть її з 
собою та держіть деяку кількість в машині, щоб 
вона зажди була під рукою.  

 

Спеціалізовані та етнічні ресторани
Одно из преимуществ посещения ресторана — это Приємним 
аспектом харчування поза домом є можливість спробувати 
різну етнічну та регіональну їжу. Щоб зробити розумний 
вибір, дотримуйтесь цих рекомендацій.

КИТАЙСЬКА КУХНЯ. Увага: їжа може мати дуже великий 
вміст натрію.

n		Попросіть при приготуванні їжі не використовувати 
глутамат натрію, соєвий або рибний соус. (Така 
інформація може міститися у меню.)
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n		Уникайте ресторанів, що готують “великими партіями”, 
шукайте такі заклади, де їжу готують індивідуально. 
Можна подзвонити заздалегідь, щоб довідатися про це.

n		Не додавайте соєвий соус в їжу після того, як її вже 
подали. У більшості китайських ресторанів подають 
гостру перцеву олію. За бажанням її можна додавати, щоб 
зробити їжу більш пряною та пікантною.

n		Супи, що їх подають разом з їжею, звичайно містять 
велику кількість натрію та можуть надавати небажану вагу 
рідини.

n		Вибирайте овочі з більш низьким вмістом натрію, такі як 
сніговий горошок, волокниста квасоля, водяний горох, 
паростки квасолі та китайська капуста. Замовляйте 
смажені овочі, що не подаються у жирних соусах. 

n		Рис, приготовлений на пару, є більш природнім та містить 
менше натрію, ніж смажений рис.

n		Чай часто подають на стіл у чайниках. Слідкуйте 
за кількістю чаю, що наливають Вам у чашку, щоб 
контролювати приріст ваги за рахунок рідини.

n		Отримайте задоволення від свого “печива-ворожіння”, 
знаючи про те, що Ви зробили найкращий вибір.

ФРАНЦУЗЬКА КУХНЯ. Увага: їжа може мати дуже 
великий вміст фосфору.

n		У французьких ресторанах зазвичай використовують свіжі 
інгредієнти, але можуть додавати вершки та масло у 
великих кількостях.

n		Намагайтеся уникати їжі, приготовленої у сирних та 
вершкових соусах. Уважне розпитування офіціанта 
допоможе прийняти рішення.

n		Вибирайте фрукти та овочі з низьким вмістом калію, 
уникайте смаженої картоплі та картоплі фрі, що містить 
велику кількість калію.

n		Французький хліб – це гарний вибір, він має низький 
вміст натрію, калію та фосфору. Масло, що подається, 
– зазвичай “солодке” чи несолене. 

n		У якості приправи до салату обирайте просту, легку 
приправу із оцту і оливкової олії.
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n		Десерти – завжди яскравий момент їжі. Виберіть вишукане 
фруктове морозиво без молока (враховується як рідина), 
кекси, меренгу або фрукти – сливи, ягоди чи вишню, що 
не подаються у жирних вершкових соусах та не вкриті 
товстим шаром шоколаду.

МЕКСИКАНСЬКА КУХНЯ. Увага: їжа може мати дуже 
великий вміст калію.

n	 Відкладіть чіпси та сальсу, які можуть бути на столі, коли 
Ви тільки сядете за стіл. Прибережіть натрій і калій для 
основної їжі. 

n	 Замовляйте із меню або вибирайте основні страви, що 
подаються без квасолі та іспанського рису. Деякі гарні 
страви – це “тако”, “тостадас” та “фахітас”. 

n	 Стережіться сальси, якою вже користувалися. “Сальса-
верде” – це зелений соус, але виготовляється він із 
томатів. Найкращий вибір – сальси, приготовлені з перцю 
чілі без додавання томатів. Пам’ятайте, що “гуакамоле” 
готується із плодів авокадо, які містять дуже велику 
кількість калію. 

n	 “Тортілас” – гарний замінник хліба.  Отримайте насолоду!
n	 На десерт скуштуйте пиріг з фруктовою начинкою 

“флан” як замінник молочної продукції або будь-яку з 
фантастичної розмаїтості випічок, що є гарним вибором, 
бо в них низький вміст калію та фосфору. Однак випічки 
мають великий вміст насичених жирів, тому їжте у 
помірних порціях. 

АЗІЙСЬКА, ІНДІЙСЬКА КУХНЯ. Увага: їжа може мати 
дуже великий вміст фосфору.

n			Індійська їжа часто буває вегетаріанською. Хоча краще 
уникати страв с квасолі, є багато іншої вишуканої їжі, з 
якої можна вибрати.

n		Отримайте насолоду від різноманітних ароматів. Страви 
з “масалою” ”тандорі” та ”карі” широко представлені в 
меню, з основними стравами як з курки, так і з овочей.

n		Не забудьте запитати, які овочі входять до складу страв, 
та оберіть ті, що мають низький рівень калію. Попросіть 
у свого дієтолога список овочів с низьким вмістом 
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калію та овочів, споживання яких потрібно обмежити. 
(Дивись таблицю даних Національного ниркового фонду 
Potassium and Rental diet.)

n		Часто в якості гарніру або 
частини гарнірів подають 
йогурт, але пам’ятайте, що це 
молочний продукт і містить 
велику кількість фосфору.

n		Великий вибір індійських хлібів 
– смажених, печених, смажених 
у маслі, – подають з більшістю 
страв, або ж їх можна замовити 
окремо.

n		Більшість десертів містить у 
своєму складі молоко або порошкове молоко та має 
високий вміст фосфору. Не забудьте взяти з собою 
фосфатну зв’язувальну речовину. 

ІТАЛІЙСЬКА КУХНЯ. Увага: їжа може мати дуже великий 
вміст калію.

n		Для салату замовляйте приправу з оцту та олії.
n		Італійський хліб – гарний вибір. Вмочування хліба в 

оливкову олію – це здорова альтернатива намазуванню 
його маслом, тому що оливкова олія містить корисні для 
серця жири у порівнянні з важкими тваринними жирами, 
що містяться в маслі. 

n		Томатні соуси – це не кращий вибір. Але макаронні 
вироби подаються з багатьма соусами, що не містять 
томатів. Якщо Ви вибрали пасту з томатним соусом, 
попросіть подати його окремо як гарнір. Обмежте 
споживання сиру та білих соусів.

n		Якщо Ви обрали піцу, виберіть легку або вегетаріанську 
заправку та попросіть використовувати томатний соус 
та сир у невеликих кількостях. Піцу “пепероні” та піцу 
з ковбасою краще не вживати, бо вони містять багато 
натрію. До складу інших існуючих заправок для піци може 
входити курка або риба; і те, й інше – гарний вибір.

n		Для аромату можна скористатися однією столовою 
ложкою тертого сиру “пармезан” або “романо”. Пластівці 
перцю можна використовувати без обмежень.

n		Італійський фруктовий лід – гарний вибір для десерту, але 
його потрібно враховувати як рідину.
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ЯПОНСЬКА КУХНЯ. Увага: їжа може мати дуже великий 
вміст натрію.

n		Уникайте солених супів, таких як “місо”, що подаються на 
початку.

n		Попросіть не використовувати глутамат натрію та 
уникайте соєвого соусу. 

n		“Суші” можуть бути гарним вибором, якщо порції 
невеликі. Не вживайте сирої риби, бо ви можете зазнати 
ризику паразитичної інфекції. До складу інших рулетів 
входять огірки та варені креветки, краби або вугор.

n		Скуштуйте “якіторі” – їжу, засмажену на рожні над 
вугільним вогнем. Страви, засмажені у “темпурі”, – гарний 
вибір, якщо не вмочати їх у соуси с високим вмістом 
натрію.

n		“Тофу”, соєвий сир, регулярно використовується в 
японській кухні. Він служить замінником м’яса в нирковій 
дієті. Але знайте, він часто подається із соєвим соусом для 
надання аромату.

n		Японські ресторани м’ясних страв пропонують гарний 
вибір смаженого на грилі м’яса та овочів, але порції 
бувають завеликі.

n		Морозиво з зеленого чаю – популярний десерт, і є 
замінником молока.

НЕГРИТЯНСЬКА КУХНЯ. Увага: їжа може мати дуже 
великий вміст натрію, калію і фосфору.

n		Негритянська кухня є дуже важкою для ниркової дієти, 
бо ці страви часто мають великий вміст натрію, калію і 
фосфору, а також жирів.

n		Треба уникати соленого та копченого або в’яленого м’яса, 
такого як шинка, ковбаси, бекон та свиняча солонина. 
Бекон та беконне сало широко використовуються у 
приготуванні страв.

n		М’ясо внутрішніх органів, наприклад, тельбухи, має більш 
високий вміст фосфору, ніж відрізи м’язового м’яса. 
Обмежте такі страви до випадкового споживання.
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n		Сушена квасоля, китайська вігна (коров’ячий горох) 
містять багато фосфору та калію. Обмежте споживання 
цих продукти невеликою кількістю (1-2 столових ложки).

n		Популярними є приготовлені зелені овочі, шпинат. Це 
овочі, що мають значний вміст калію. Молоде листя 
гірчиці містить дещо менше калію.

n		Пиріг з ямсу та солодкої картоплі містять багато калію.
 n		До найкращого вибору можуть належати смажена 

курка (із знятою шкірою), кукурудза, волокниста 
квасоля або окра, зав’ялений салат-латук, кукурудзяний 
хліб, масло та пиріг с солодкої картоплі (невеликий 
шматок). Насолоджуйтесь, та не забувайте про фосфатну 
зв’язувальну речовину. 

ФАСТ-ФУД
Харчування у ресторанах “фаст-фуд” не виключається 
повністю. Тим не менш, воно потребує деяких роздумів та 
планування. Хоча багато страв “фаст-фуд” солять заздалегідь, 
деякі страви вам можуть приготувати без солі без солі. Також 
можна обійтися без приправ з високим вмістом натрію, таких 
як соус для барбекю або соєвий соус, та обмежити споживання 
інших соусів, таких як кетчуп, один пакетиком.

Багато ресторанів “фаст-фуд” надають інформацію щодо 
речовин, що входять до складу їх страв, тому вміст натрію і 
калію можна перевірити. Ваш нирковий дієтолог також може 
надати цю інформацію та назвати конкретні кількості натрію і 
калію, які дозволяються в Вашій дієті.
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Гамбургери стандартного та 
малого розмірів

Кращий вибір

Сандвічі з ростбіфом або індичкою

Гірший вибір

Фаст-фуд

Гамбургери та чізбургери 
великого, надвеликого та 
“королівського” розмірів

Сандвічі з беконом, соусами та 
сиром

Сандвічі із курки, смаженої на 
грилі або вогні Салат із тунця або 
курки

Сандвічі із курки, смаженої у 
маслі або в паніровці, шматочки 
обсмаженої курятини

Несолені кільця луку Картопля фрі, картопля tater tots, 
картопляні чіпси, печена картопля, 
картопляний салат, печена квасоля

Страви з високим вмістом калію із 
салатного бару, соління; обмежити 
томати

Салати із латука, шаткована 
капуста, макаронний салат

Молочні шейки та содова вода з 
колою

Содова вода без коли, лимонад, 
чай і кава, вода
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Інші брошури Національного ниркового фонду із серії, 
присвяченій питанням харчування:

n  Nutrition and Chronic Kidney disease (11–50–0135)

n  Nutrition and Hemodialysis (11–50–0136)

n  Nutrition and Peritorial dialysis (11–50–0140)

n  Nutrition and transplantation (11–10–0404)

Відвідайте також Web-сайт Національного ниркового фонду, 
щоб одержати додаткову дієтлогічну інформацію з таких тем:

n  Phosphorus and Renal diet (Фосфор та ниркова дієта)

n  Potassium and Renal diet (Калій та ниркова дієта)

n  Sodium and Renal diet: How to Spice up your diet (Натрій 
та ниркова дієта: Як присмачити вашу дієту)
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Освіта пацієнтів у процесі лікування

Громадська освіта

Особи з підвищеним ризиком

СТАДІЯ 1
Ураження нирок при 
збереженій функції

СТАДІЯ 2
Ураження нирок з 

незначним зниженням 
функції

СТАДІЯ 3
Помірне зниження

функції нирок

СТАДІЯ 4
Виражене 
зниження

функції нирок

СТАДІЯ 5
Ниркова

недостатність

ШКФ 130
У виділених оранжевим кольором клітинках вказано обсяг відомостей у цих матеріалах системи KLS. 

ШКФ =швидкість клубочкової фільтрації;T =трансплантація нирок; D =діаліз.

БІЛьШ НІж 20 МІЛьйОНІВ АМЕРиКАНЦІВ – ОДиН ІЗ ДЕВ’ЯТьОХ ДОРОСЛиХ – МАюТь 
ХРОНІЧНІ ЗАХВОРюВАННЯ НиРОК, ПРиЧОМУ БІЛьШІСТь ПРО ЦЕ НЕ ЗНАє. БІЛьШ 
НІж 20 МІЛьйОНІВ ІНШиХ ЛюДЕй ЗНАХОДЯТьСЯ В ГРУПІ ПІДВиЩЕНОГО РиЗиКУ 
ЩОДО НиРКОВиХ ЗАХВОРюВАНь. НАЦІОНАЛьНий НиРКОВий ФОНД, ПРОВІДНА 
ДОБРОВІЛьНА ОРГАНІЗАЦІЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНи ЗДОРОВ’Я, ПРАГНЕ ПОПЕРЕДжУВАТи 
ЗАХВОРюВАННЯ НиРОК ТА СЕЧОВиХ КАНАЛІВ, ПОКРАЩУВАТи СТАН ЗДОРОВ’Я ТА 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОКРЕМиХ ОСІБ ТА РОДиН, ЯКиХ ТОРКНУЛиСЯ ЦІ ХВОРОБи, ТА 
ПІДВиЩУВАТи НАЯВНІСТь ВСІХ НЕОБХІДНиХ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ. ЧЕРЕЗ 
ФІЛІЇ, РОЗТАШОВАНІ ПО ВСІй КРАЇНІ, ФОНД ВПРОВАДжУє ПРОГРАМи З ДОСЛІДжЕНь, 
ПУБЛІЧНОЇ ОСВІТи ТА ДОНОРСТВА ОРГАНІВ. 
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