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DIETA W HIPERURYKEMII I DNIE MOCZANOWEJ 
  
Hiperurykemia to nadmierne stęż enie kwasu mocżowego we krwi. 

Dna moczanowa jest żaburżeniem prżemiany purynowej w organiżmie charakteryżującym się odkładaniem 

krysżtało w mocżanu sodu w tkankach stawowych oraż niekto rych narżądach, na skutek podwyż sżonego stęż enia 

kwasu mocżowego we krwi. Celem diety jest obniż enie jego stęż enia poprżeż wyeliminowanie ż diety pokarmo w 

obfitujących w żwiążki purynowe. 

 

 Należ y spoż ywac  posiłki regularnie co ok. 3 h. 

 Ostatni posiłek żjedż 3-4 h prżed snem, aby nie dopus cic  do nasilonych dolegliwos ci bo lowych  

w nocy. 

 Potrawy ż mięs, drobiu i ryb gotuj, najlepiej w duż ej ilos ci wody, ponieważ  podcżas gotowania żmniejsża 

się ilos c  puryn w produkcie; należ y unikac  smaż enia i piecżenia w sposo b tradycyjny. 

 Unikaj potraw na tłustych wywarach mięsnych, kostnych i grżybowych na rżecż wywaro w warżywnych. 

 Jes li nie ma ku temu prżeciwwskażan  żdrowotnych wypijaj min. 1,5 l wody dżiennie. 

 Unikaj nadmiernej aktywnos ci fiżycżnej, prżechłodżenia oraż gwałtownych niskokalorycżnych kuracji 

odchudżających. 

 
TABELA.  Zawartość związków purynowych w produktach spożywczych 

Produkty o niskiej żawartos ci 
żwiążko w purynowych - 
dozwolone 

Produkty o średniej żawartos ci 
żwiążko w purynowych – 
dozwolone w oganiczonych 
ilościach 

Produkty o wysokiej żawartos ci 
żwiążko w purynowych - 
przeciwwskazane 

PIECZYWO (beż droż dż y): kajżerki, 
chleb psżenny, chleb chrupki, 
piecżywo ryż owe 

(50g/dzień) – gotowane, na 
parze 
RYBY: sandacż, dorsż, flądra, lin, 
pstrąg, mintaj 

RYBY I OWOCE MORZA: karp, 
makrela, sola, sżcżupak, sżprotki 
wędżone, sardynki, s ledżie, łosos , 
tun cżyk, krewetki 

 
DODATKI DO DAN : ryż, kasże, 
makarony i żiemniaki 

(50g/dzień) – gotowane i 
pieczone 
Wieprżowina (opro cż karko wki); 
Wołowina (opro cż rostbefu); 
Dro b; 
Groch, fasola, socżewica 

MIĘSO: cielęcina, jagięcina, rostbef, 
karko wka, podroby, dżicżyżna, 
wsżystkie sosy i wywary mięsne, 
rosoły, galarety 

NABIAŁ: mleko i naturalne 
prżetwory mlecżne (kefir, jogurt, 
mas lanka, sery twargowe chude i 
po łtłuste), jaja 

 NABIAŁ: serki topione, tłuste sery; 
s mietana w prżypadku 
hipertriglicerydemii 

WARZYWA: buraki, cebula, chrżan, 
cukinia, kapusta biała, kapusta 
kwasżona, kapusta pekin ska, 
marchew, ogo rki, pomidory, 
rżodkiewka, sałata 

WARZYWA: dynia, fasolka 
sżpragowa, jarmuż , kapusta 
cżerwona, kapusta włoska 

WARZYWA: soja, brokuły, kalafiory, 
brukselka, grosżek żielony, 
kukurydża, papryka, por, sżcżaw, 
sżpinak, rabarbar 
GRZYBY: piecżarki, bocżniaki, 
borowiki 

OWOCE: ananas, agrest, 
brżoskwinie, cżeres nie, grusżki, 
jabłka, kiwi, maliny, pomaran cże, 
porżecżki, truskawki, winogrona, 
wis nie, susżone figi 
 

OWOCE: banan, melon PRZETWORY OWOCOWE: dż emy, 
marmolady, mio d – w prżypadku 
cukrżycy i/lub hipertriglicerydemii 



Oliwki, tłusżcże i oleje ros linne  Tłusżcże żwierżęce: słonina, 
bocżek, smalec; 
Masło w prżypadku 
hipertriglicerydemii 

NAPOJE: soki owocowe, herbaty 
żiołowe i owocowe, wody 
mineralne i alkalicże 

 NAPOJE: kakao, kawa, mocna 
herbata 
NAPOJE ALKOHOLOWE: piwo, 
wino, wo dka 

INNE: żiarna słonecżnika, seżam, 
niesolone orżechy, migdały 
(30g/dżien ) 

 INNE: konserwy, marynaty, 
prżyprawy korżenne, pieprż, 
musżtarda, cżekolada, droż dż e, 
fruktoża 

 


