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KBY DİYETİ TUZSUZ DİYET BOL PROTEİNLİ DİYET NÖTROPENİK DİYET

SABAH: SABAH: SABAH: SABAH:

ÇAY ÇAY SÜT SÜT

1 dilim tuzsuz peynir veya 1 haşlanmış yumurta 1 dilim tuzsuz peynir veya 1 haşlanmış yumurta 1 dilim  peynir VE 1 haşlanmış yumurta Eritme peynir veya 1 haşlanmış yumurta

5-6 adet tuzsuz zeytin 5-6 adet tuzsuz zeytin 5-6 adet tuzsuz zeytin Tereyağ

Bal Reçel veya Bal Terayağ- Reçel veya Bal Reçel  veya Bal

2 dilim beyaz ekmek (50gram) 2 dilim kepek ekmek (50gram) 2 dilim kepek ekmek (50gram) 2 dilim kepek ekmek (50gram)

mevsimine göre sebze

ÖĞLE-AKŞAM: ÖĞLE-AKŞAM: ÖĞLE-AKŞAM: ÖĞLE-AKŞAM: 

1 köfte kadar et 1 köfte kadar et 2 köfte kadar et 1 köfte kadar et

4 yemek kaşığı pirinç pilavı VEYA makarna 4 yemek kaşığı pilav VEYA makarna 4 yemek kaşığı pilav VEYA makarna 4 yemek kaşığı pilav VEYA makarna

2 yemek kaşığı SUSUZ sebze yemeği 1 kepçe sebze yemeği 1 kepçe sebze yemeği 1 kepçe sebze yemeği

200 ml Yoğurt 200 ml Yoğurt 200 ml Yoğurt 200 ml Yoğurt 

1 porsiyon meyve 1 porsiyon meyve 2 dilim  kepek ekmek (50 gram) 2 dilim  kepek ekmek (50gram)

2 dilim  beyaz ekmek (50gram) 2 dilim  kepek ekmek (50 gram) mevsimine göre sebze

1 kase nişasta peltesi mevsimine göre sebze 1 kase sütlü tatlı YASAKLAR

*Açık süt veya yoğurt

*Çiğ sebze

*Kabuklu meyve

NOT:tek kullanımlık kap kullanılacak

ÜLSERATİF KOLİT ÜLSER KARACİĞER KORUMA DİYETİ VMA DİYETİ

SABAH: SABAH: SABAH: SABAH:

ÇAY ÇAY VEYA SÜT ÇAY SÜT

1 dilim az yağlı peynir 1 dilim az yağlı peynir 

1 dilim az yağlı peynir VEYA 1 haşlanmış 

yumurta

1 dilim tuzsuz peynir veya 1 haşlanmış 

yumurta

1 haşlanmış yumurta 1 haşlanmış yumurta 5-6 Adet zeytin Tereyağ

Reçel veya Bal Reçel veya Bal Reçel veya Bal Reçel veya Bal

2 dilim  beyaz ekmek (50 gram) 2 dilim  beyaz ekmek (50 gram) 2 dilim  kepekli ekmek (50 gram) 2 dilim kepekli ekmek (50gram)

mevsimine göre sebze

ÖĞLE-AKŞAM: ÖĞLE-AKŞAM: ÖĞLE-AKŞAM: ÖĞLE-AKŞAM: 

1 köfte kadar et 1 köfte kadar et 1 köfte kadar et 1 köfte kadar et

4 yemek kaşığı pirinç pilavı VEYA makarna 4 yemek kaşığı pirinç pilavı VEYA makarna 4 yemek kaşığı pirinç pilavı VEYA makarna 4 yemek kaşığı pilav VEYA makarna

1 kepçe sebze yemeği 1 kepçe sebze yemeği 1 kepçe sebze yemeği 1 kepçe sebze yemeği

1 kepçe çorba( pirinç, un. şehriye çorba) 1 kepçe çorba( pirinç, un. şehriye çorba) 1 kepçe çorba 200 ml Yoğurt 

200 ml Yoğurt 200 ml Yoğurt 200 ml Yoğurt 2 dilim  kepek ekmek (50 gram)

2 dilim  beyaz ekmek (50 gram) 2 dilim  beyaz ekmek (50 gram) 2 dilim  kepekli ekmek (50 gram) mevsimine göre sebze

mevsimine göre sebze

YASAKLAR YASAKLAR YASAKLAR YASAKLAR

*Kepekli ekmek *Kepekli ekmek *Salçalı ve baharatlı yiyecekler *Portakal, mandalina, elma ,muz,üzüm,kiraz

*Salçalı ve baharatlı yiyecekler *Salçalı ve baharatlı yiyecekler *Kızartma ve kavurmalar, yağlı gıdalar *Greyfurt

*Kızartma ve kavurmalar, yağlı gıdalar *Kızartma ve kavurmalar, yağlı gıdalar *Kurubaklagiller(nohut,fasulye,mercimek) *Kuru meyve, kuş üzümü

*Kurubaklagiller(nohut,fasulye,mercimek) *Kurubaklagiller(nohut,fasulye,mercimek) *Bulgur *Meyve suyu

*Bulgur, mısır *Bulgur *Hazır gıdalar *Domates

*Hazır gıdalar *Hazır gıdalar *Yağlı peynirler *Bamya

*Zeytin ,yağlı peynirler *Zeytin ,yağlı peynirler *Et suları *Patlıcan

*Et suları *Et suları *Karnabahar,lahana,pırasa *Salça

*Koyu çay,kahve, limonata *Koyu çay,kahve, limonata

*Kabuksuz elma , şeftali, muz dışındaki 

meyveler *Çikolata

*Karnabahar,lahana,pırasa *Karnabahar,lahana,pırasa *Kuru meyveler *Kuruyemiş, yağlı tohumlar

*Kabuksuz elma , şeftali, muz dışındaki meyveler

*Kabuksuz elma , şeftali, muz dışındaki 

meyveler *Kuruyemişler *Hazır çorba, bisküvi

*Kuru meyveler *Kuru meyveler *Vanilyalı yiyecekler

*Kuruyemişler *Kuruyemişler

*Süt

Sayfa Numarası

HASTANE DİYET LİSTELERİ-2

Doküman Kodu

Yayın Tarihi

Revizyon Numarası

Revizyon Tarihi



DM DİYETİ DM DİYETİ İSHAL DİYETİ ÜRTİKER

1600 KAL 1800  KAL

BAYAN ERKEK 

SABAH: SABAH: SABAH: İZİN VERİLENLER

Çay(şekersiz) Çay(şekersiz) ÇAY Ekmek,yoğurt,beyaz peynir,açık çay

1 dilim peynir veya 2 dilim peynir 1 dilim  peynir VEYA 1 haşlanmış yumurta Zeytin,bal,süt(haftada 1-2 kez)

 1 haşlanmış yumurta  1 haşlanmış yumurta 5-6 adet tuzsuz zeytin Kırmızı et

5-6 adet zeytin 5-6 adet zeytin Reçel veya Bal Patates,havuç,ıspanak,karnabahar,pırasa

2 dilim kepek ekmek (50gram) 3 dilim kepek ekmek (75gram) 2 dilim beyaz ekmek (50gram) Taze fasulye,pilav,makarna,salata(domatessiz)

mevsimine göre sebze mevsimine göre sebze Yayla çorba,tarhana çorba

ÖĞLE-AKŞAM: ÖĞLE-AKŞAM: ÖĞLE-AKŞAM: YASAKLAR

1 köfte kadar et 2 köfte kadar et 1 köfte kadar et Kuruyemiş,baklagiller,yumurta ve yumurtalı besinler

3 yemek kaşığı pilav-makarna 3 yemek kaşığı pilav-makarna 4 yemek kaşığı pirinç pilavı VEYA makarna Balık,tavuk,tüm meyveler,salça,pekmez

1 kepçe sebze yemeği 1 kepçe sebze yemeği Haşlanmış patates Helva,pekmez,turşu,enginar,bezelye,mantar

1/2 porsiyon meyve 1 porsiyon meyve 200 ml Yoğurt Domates,yeşil biber

1 kepçe çorba 1 kepçe çorba 1 kepçe çorba( pirinç, un. şehriye çorba)

1 dilim ekmek (25gram) 1 dilim ekmek (25gram) 1 porsiyon meyve(muz,şeftali)

mevsimine göre sebze-salata mevsimine göre sebze-salata 2 dilim  beyaz ekmek (50 gram)

KUŞLUK: 9.30 KUŞLUK: 9.30

5-6 adet fındık 5-6 adet fındık

Yoğurt (200ml) Yoğurt (200ml)

1/2  porsiyon meyve 1/2  porsiyon meyve

İKİNDİ: İKİNDİ:

1 /2 porsiyon meyve 1 /2 porsiyon meyve

1 adet galeta 1 adet galeta

200 ml ayran 200 ml ayran

GECE: GECE:

2 adet galeta 2 adet galeta

200 ml yoğurt 200 ml yoğurt

AKŞAM: 1 KÖFTE VERİLECEK!!

Haftada 3 gün 1 dilim peynir yerine kahvaltıda 1 yumurta verilecek

GLUTENSİZ DİYET(ÇÖLYAK) GUT DİYETİ KBY+DM DİYETİ

YASAKLAR SABAH: SABAH:

Köfteler,bulgur pilavı,dövme pilavı ÇAY ÇAY

Makarna,erişte,şehriye 2 dilim beyaz peynir 1 dilim tuzsuz peynir  

Ekmek,çorba Bal veya reçel 5-6 adet tuzsuz zeytin

Tüm unlu ürünler 2 dilim ekmek(beyaz) 1 haşlanmış yumurta

Domates-Salatalık 2 dilim beyaz ekmek (50gram)

ÖĞLE-AKŞAM: ÖĞLE-AKŞAM: 
1 köfte kadar et veya tavuk(30 gr)(SADECE ÖĞLE) 1 köfte kadar et

1 porsiyon sebze yemeği 2 yemek kaşığı pirinç pilavı VEYA makarna

1 kase yoğurt (200 ml) 4 yemek kaşığı SUSUZ sebze yemeği

4 yk pilav(Pirinç) veya makarna 100 ml Yoğurt 

Salata 1/2 porsiyon meyve

Meyve 2 dilim  beyaz ekmek (50gram)

2 Dilim ekmek (beyaz)

YASAKLAR

YASAKLAR Çiğ salata-sebze, hazır meyve suları,kaşar

Sakatatlar Konserve yiyecekler, turşu, zeytin,salça

Katı yağlar(margarin,tereyağı) Kuruyemişler, kurutulmuş meyveler

Hamur işleri Bulgur, mısır, tarhana,sarımsak,maydanoz

Yağda kızartılmış yiyecekler Tahin, pekmez,çikolata

Kuruyemişler Muz, kavun, kivi, kayısı,hurma,yenidünya,kuru meyve

Yağlı et, süt, yoğurt Kuru baklagiller, bezelye, bamya,karalahana

Et suyu ile hazırlanan yiyecekler Kepekli ekmek,patates

Manter, bezelye, karnabahar, ıspanak salatalık,mantar, domates, ıspanak, semizotu

Bulgur, dövme, kepekli ürünler(galeta)


