
                         

 דיאטה דלה בפורינים

 
 מופרשים בשתן. כך פורינים הם מרכיב בחומר הגנטי של התאים בגוף. הפורינים מתפרקים בגוף לחומצה אורית ו

 ליה.( או יוצרים אבני כבהם החומצה האורית מצטברת במפרקים )גאוטשל חולי, ישנים מצבים 

   הדיאטה מטרת
 מזונות המכילים פורינים בתפריט. על ידי הגבלת צה האורית בגוף הפחתה בכמות החומ

 כלליות הנחיות

 ( להפחית צריכת מזונות העשירים פורינים)פירוט בהמשך 

 יוםם בגר 100ועד חלבון לק"ג משקל גוף  מגרם אחד שללא יותר לאכול  –חלבון  להגביל צריכת  
  אלכוהוללהימנע משתיית 

  רוקטוזפשל מצריכת מוגזמת להימנע  

 ה מספקתיעל שתי להקפיד  
  כמות מתאימה של פחמימותצריכת על להקפיד  

  בכמות מופרזת מצריכת שומן להימנע 
 לא דיאטת כסאח!(  זאת בצורה מבוקרת ובהדרגה לעשות – אם יש צורך לרדת במשקל( 

 לשמור על משקל תקין 
 (.B1מין ): בגלל צמצום כמות הבשר בתפריט עלול להתפתח חוסר ברזל ותיאהערה

 

תכולת -)בסוגריים  :םצריכתמ להימנע יש  (גרם 100/ג"מ 528-180) בפורינים מאוד עשירים מזונות
 הפורינים במאכל(

סרדינים , גרם(  100מ"ג/  233כבד ), הרינג וגרם( 100מ"ג/ 200) כליותם(, גר 100מ"ג/ 195מוח ),(םגר 100מ"ג / 363אנשובי )
 רוטבי בשר )כמות משתנה(ו גרם( 100מ"ג /  160 - 400תמציות בשר ), גרם( 100מ"ג/ 295בשמן )

 :בשבוע אחד פריט עד צריכתם להגביל יש '(גר100/ג"מ180-80) בפורינים עשירים מזונות
אספרגוס, לחם מחיטה מלאה, דגנים מלאים, דגים טריים ומלוחים, טונה, בשר בקר, בשר כבש, בשר עגל, בשר עוף, בשר 

 ר, מרק צח, כרובית, תרד, קטניות, נבט וסובין חיטה ושיבולת שועל.הודו, מרקי בש

 :ללא הגבלה מהם אפשר לצרוךש גרם(  100מ"ג / 0 – 80מזונות דלים בפורינים )

 שתייה מוגזת, משקה שוקולד, קקאו, תה, קפה וסודה משקאות

 לחם ודגנים 
 לא מלאים

 בייגלה, ביסקוויטים, סולת וטפיוקה  לחם לבן, קרקרים, מקרוני, אטריות, אורז, קורנפלקס,

 כל הסוגים  חלב ותוצרת חלב

 כל הסוגים   שומן

 כל הסוגים, כולל מיצי פירות  פירות

ארטישוק, סלק, עלי סלק, ברוקולי, כרוב ניצנים, כרוב, גזר, סלרי, מלפפון, חצילים, קולרבי,  ירקות 
 עגבניות, לפת, כרוב כבוש ומרקי ירקות  אדמה כל הסוגים, דלעת ,קישואים,-חסה, במיה, תפוחי

 הלבן -חלבון הביצה ביצים

 כל הסוגים  פיצוחים
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 יחידה תזונה ודיאטה -המרכז הרפואי סורוקה 

 

 

 

 

 


