
Хранене при хроничен гастрит с повишена стомашна секреция и 
киселинност 

 
Хроничният гастрит с повишена стомашна секреция и киселинност се означава като 
хиперациден или хипертрофичен. Според някои автори този гастрит предхожда язвената 
болест.  
Различават се две форми на хроничен гастрит с повишена стомашна секреция и 
киселинност – диспептична и болкова. 
Диспептичната форма се характеризира с оригване и парене „под лъжичката”. Рядко е 
налице повръщане. Апетитът е запазен, дори повишен. 
Болковата форма на хиперацидния гастрит се характеризира с появата на късни болки, 
обичайно 2-3 часа след нахранване, както е при язвената болест, а също така и с късна 
нощна болка и болки сутрин след събуждане от сън. 
 
Основна част от лечението на гастрит е диетата, т.е. режимът на хранене. 
 

Режим на хранене 
 
Режимът на хранене е поне 4-кратен, може и 5 ,6-кратно хранене, в строго определени 
часове от деня. Храненето трябва да бъде бавно, храната да се дъвче добре за да може да 
се раздроби и да се смеси със слюнката, което улеснява смилането и в стомаха. 
Не трябва да се храните бързо и на крак! 
 
Необходимо е по-строго спазване на диетата през пролетно-летния сезон, когато най-често 
се наблюдава обостряне на неприятните симптоми. 
 
Диетата се състои в приемане на храна, която щади стомашната лигавица и избягване на 
такава, която увеличава производството на солна киселина в стомаха. 
 
Храната трябва да бъде нарязана или раздробена на по-малки парчета, може да се приема 
под формата на пюрета, каши, каши с мляко, пасирани ястия и супи, плодови сокове, 
нектари, смутита. 
Трябва да се избягват пикантни храни и напитки, подправки, газирани напитки, сол. 
 
Да се избягва хранене с много студени или с горещи храни и напитки. Храната трябва да 
бъде затоплена до температура на тялото, но не гореща или извадена от хладилник. 
 
Храната трябва да бъде приготвена чрез варене, варене на пара, на водна баня, печене на 
скара, на грил, на тиган, във фурна, но без препичане. 
 
Забранява се пържене, запържване, паниране, забранени са пикантни ястия и силни 
бульони, както и много сладки или сиропирани десерти. 
 

Хранителни продукти 
 
МЕСО 
Забранени: тлъсти меса, силни месни бульони, месни пикантни сосове, животински 
вътрешности (черва, бъбреци, далак, дробчета и др.), колбаси, наденица, луканка, 
пастърма, създарма, солени сушени меса, сланина, свински врат, пушени гърди, дивеч. 
Ограничени: младо говеждо месо (крехко, добре смляно, под формата на кюфтета на пара 
и др.), джолан, добре сварен език без бульона, телешки черен дроб, несолена шунка, роле, 
нетлъста патица или гъска. 
Разрешени: млади меса (почистени от сухожилия, ципи и хрущяли), нетлъсто свинско месо, 
нетлъсти кокошки, пуйки, пилета, пъдпъдъци, желирани меса, нетлъста пача, супи, 
приготвени с агнешки крачета. 
 
 



РИБА 
 
Забранени: рибни консерви, мариновани, пушени и осолени риби, хайвер, рибни пастети, 
морски дарове (миди, стриди, раци, калмари, октопод, омари). 
Ограничени: тлъсти морски и речни риби – сьомга, паламуд, риба тон, есенна скумрия, 
есенен сафрид, тлъст шаран, лефер и др. 
Разрешени: нетлъсти морски и речни риби, без кожа – мряна, пъстърва, шаран, пролетна 
скумрия, пролетен сафрид, мерлуза, хек, кефал, карагьоз, копърка и др. 
 
МЛЯКО 
 
Забранени: престояло кисело мляко, престоял кефир, мазни сирена (Рокфор, Камембер), 
солено сирене. 
Разрешени: обезсолено, изкиснато сирене, несолен кашкавал, прясно мляко, прясно 
подквасено кисело мляко, нискомаслена сметана (10-12%), прясно несолено сирене, 
нискомаслена извара, млечни пастети и млечни супи. 
 
ЯЙЦА 
 
Забранени: гъши и патешки яйца, майонеза, яйца на прах, пържени яйца, пържен омлет. 
Ограничени: яйчен жълтък. 
Разрешени: цели кокоши яйца (рохко сварени), яйчен белтък, яйца по панагюрски, омлети 
на водна баня, крем карамел, суфлета. 
 
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 
 
Забранени: топъл хляб, пълнозърнест хляб, хляб „Грахам”, ръжено-пшеничен хляб, 
царевица, качамак, пуканки, жито, булгур, понички, мекици, топъл козунак, баници, бюреци, 
тутманици, масленки, кифла с мармалад, кроасан с масло. 
Разрешени: пресен, но не топъл хляб (бял хляб, хляб Добруджа), най-добре леко препечен, 
пшенични сухари (бели), бели земели, питки и хлебчета, макаронени изделия от бяло 
пшенично брашно без яйца (макарони, кускус, фиде, юфка), сварени овесени ядки, елда, 
ориз, оризово брашно, нишесте, обикновени бисквити, гевреци, житна слиз, кремове с 
брашно и нишесте. 
 
МАЗНИНИ 
 
Забранени: овча и говежда лой, свинска мас, гхи. 
Ограничени: кокоша мазнина, патешка мас. 
Разрешени: прясно краве масло, растителни масла – зехтин, сусамово олио, 
слънчогледово, орехово, масло от тиквени семки, олио от гроздови семена и др., чист 
сусамов тахан ( до 3 с.л. дневно, ½ час преди хранене). 
 
ЗАХАРИ 
 
Забранени: тахан халва, нуга халва, бонбони, шоколад и шоколадови изделия, марципан, 
маслени и шоколадови пасти и торти, сиропирани сладкиши, локум, вафли, бисквити със 
силни 
подправки. 
Разрешени: захар, глюкоза, фруктоза и фруктова захар, мед, агаве, кленов сироп, петмези, 
мармалади, желета, конфитюри, компот. 
 
ЗЕЛЕНЧУЦИ 
 
Забранени: патладжани, ряпа, репички, алабаш, бакла, зрял фасул, нахут, соя, грах, 
краставици, коприва, лук, чесън, кисело зеле, лютеница, туршии, мариновани консерви, 
лютиви и пикантни сосове, солени маслини. 
Ограничени: спанак, леща, зелен фасул, зеле, гъби. 



Разрешени: картофи, тиквички, карфиол, броколи, брюкселско зеле, моркови, цвекло, 
печени червени чушки, добре узрели домати, бамя, крехки марули, зелен грах (на пюре), 
стерилизирани консерви. 
 
ПЛОДОВЕ 
 
Забранени: твърди, кисели и недобре узрели плодове, сушени плодове, фурми, стафиди, 
лимони, грейпфрут, ананас, портокали, касис, вишни, сливи, череши, праскови, кайсии, 
грозде, твърди и несладки круши, зелени кисели ябълки, орехи, лешници, фъстъци, 
небелени бадеми, небелени лешници, тиквени и слънчогледови семки, кестени, много 
сладки компоти и нектари. 
Ограничени: нектари, белени бадеми, лешници и кашу, накиснати предварително, банани. 
Разрешени: добре узрели и сладки плодове – ябълки, сладки и по-меки круши, ягоди (в 
малки количества), плодови пюрета и сок от ягоди, малини, меки, обелени праскови, 
мандарини, сладки портокали, печени и варени плодове, пасирани компоти от разрешените 
плодове, бадемово и друго ядково мляко от белени ядки. 
 
НАПИТКИ 
 
Забранени: силно кафе, черен чай, нескафе, какао, газирани напитки, алкохол, силно 
охладени и горещи напитки, руски квас, престояла боза. 
Разрешени: слаб черен чай, слабо кафе, чай от лайка, от липа, от жълт кантарион, от 
шипки, мляко с какао, сладка боза, слабо минерализирани минерални води – Софиски 
минерален извор, Хисаря, Горна баня, Сливенски минерални бани, Търговище и др. 
 
ПОДПРАВКИ 
 
Забранени: чесън, горчица, хрян, люти чушки, чили, лютив червен пипер, дафинов лист, 
черен пипер, бахар, канела, карамфил, джинджифил, индийско орехче, майорана, салца. 
Ограничени: магданоз, копър, джоджен, чубрица, разреден лимонов сок, ванилия, доматено 
пюре. 
Разрешени: няма. 
 
СОЛ 
 
Готварската сол е ограничена до 6-8 g за денонощие. При високи стойности на солната 
киселина в стомашния сок готварската сол се ограничава до 4-5 g за денонощие. 
 
 

ПРИМЕРНО МЕНЮ 
 
Закуска 
Рохко сварено яйце, обезсолено сирене/извара, препечен хляб 
и чай с мед. 
Попара със сирене, сухар, малко масло и билков чай с мед. 
Кифла с извара/сирене, чай с мед. 
Сандвич с масло и шунка и печена червена чушка. 
Препечен хляб, намазан със сусамов тахан и мед, чаша мляко. 
Овесена каша – овесени ядки, сварени в прясно мляко. 
Макарони със сирене. 
 
Обяд / Вечеря 
 
Млечна супа с кускус и сирене. 
Пилешка супа. 
Супа от агнешко нетлъсто месо. 
Зеленчукова крем супа със сирене/извара. 
Супа топчета от телешко мляно месо. 



Тиквички с ориз – виж рецепта тук: https://vegadiet.bg/zucchini-with-rice/ 
Огретен от тиквички – виж рецепта тук: https://vegadiet.bg/zucchini-graten/ 
Тиквички/чушки, пълнени с ориз или с мляно нетлъсто месо и ориз. 
Карфиол с млечен сос и сирене. 
Мусака от мляно нетлъсто месо и картофи. 
Пиле с ориз. 
Славянски гювеч (месо, чушки, домати, моркови, ориз). 
Риба (без кожа, печена или варена) с картофено пюре. 
Рибена чорба с позволените зеленчуци (рибата е филе, без кожа). 
 
Следобедна закуска 
 
Крем карамел 
Мляко с грис и ягоди или малини. 
Мляко с оризов грис и малини виж тук: https://vegadiet.bg/mляко-с-оризов-грис-и-малини/ 
Обикновени бисквити с кисело мляко 
Сухар с извара и сок от моркови 
Компот 
Печени или варени плодове с накиснати ядки от разрешените 
Мъфини със сирене – виж рецепта тук: https://vegadiet.bg/мъфини-със-сирене/ 
 
Важно! 
 
Всичко горенаписано е валидно в общия случай, без да е отчетено индивидуалното 
състояние на индивида. 
Има храни, които въпреки, че са включени като разрешени да не се понасят добре, както и 
обратното – храни от забранения списък да имат добра поносимост. 
 
Вега тест може да помогне много при състояния на гастрит, язва и проблеми със стомаха. 
Той обаче се прави след преминаване на острата фаза от заболяването. 
 
Не е желателно Вега тест да се прави в момент на обострени болестни състояния (остър 
гастрит, криза при язва на стомаха и/или други, в момент на обострени възпаления), тъй 
като има вероятност някои от резултатите да не са съвсем точни. 
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