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Dieta №9 

 

Wskazania: cukrzyca łagodna i umiarkowana oraz ustalenie tolerancji na 

węglowodany. 

 

Cel diety: normalizacja metabolizmu węglowodanów i zapobiegania zaburzeń 

metabolizmu lipidów, określenie tolerancji węglowodanów, czyli ta ilość węglowodanów w 

posiłkach, która jest uswajana. 

 

Ogólna charakterystyka diety №9: dieta o umiarkowanie obniżonej kaloryczności 

poprzez strawne  węglowodany i tłuszcze zwierzęce. Białka odpowiadają normie 

fizjologicznej. 

 

Skład chemiczny i kaloryczność diety №9: węglowodany - 300-350 g (głównie 

polisacharydy), białka - 90-100 g (55% zwierzęce), tłuszcze - 75-80 g (30% roślinne), kalorie 

- 2300-2500 kcal, chlorek sodu - 12 g, wolny płyn - 1,5 litra. 

 

Sposób odżywiania: 5-6 razy dziennie z równomierną dystrybucją węglowodanów. 

 

Zalecane potrawy i dania: zupy z różnych warzyw, barszcz, zupa buraczkowa, 

okroszka mięsna i warzywna z cebulą, słabe chude mięsne, rybne i grzybwe buliony z 

warzywami, zbożami, ziemniakami, klopsikami. Chleb żytni, białkowo-otrębowy, białkowa-

pszenny około 300 gr dziennie. Chuda wołowina, cielęcina, wieprzowina, jagnięcina, królik, 

kurczak, indyk gotowane, duszone, kiełbasa dietetyczna, gotowany ozór.  Chude ryby 

gotowane, pieczone. Mleko i  kwaśne napoje mleczne, twaróg półtłuszczowy i chudy, oraz 

dania z niego. Śmietana – ograniczona. Niesolony, niskotłuszczowy ser żółty. Jajka 1-1,5 

dziennie, gotowane na miękko, omlety białkowe. Kasze gryczane, jęczmienne, pszenne, 

perłowe, owsiane w normach węglowodanów. Ziemniaki, marchew, buraki, zielony groszek, 

biorąc pod uwagę normę węglowodanów. Preferowane są warzywa zawierające mniej niż 

5% węglowodanów (kapusta, cukinie, dynia, sałata, ogórki, pomidory, bakłażany). Warzywa 

surowe, gotowane, pieczone, duszone, w sałatkach, kawior warzywny, winegrety. Świeże 

owoce i jagody  kwaśno-słodkie w różnej postaci. Galaretka, sambuki, musy, kompoty, 

cukierki na ksylitole, sorbitole, ograniczono – miód. Herbata, kawa z mlekiem, soki 

warzywne, małosłodkie owoce i jagody, napar z dzikiej róży. Masło niesolone i topione, 

oleje roślinne w daniach. 
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Zakazane  potrawy i dania: mocne, tłuste buliony, wyroby z ciasta dusznego, tłuste 

mięso i drób (kaczka, gęś), wędliuny, większość kiełbas, konserwy, tłuste, solone ryby, 

konserwy w oleju, kawior, wykluczają lub ograniczają ryż, kaszę manną i makaron, solone i 

marynowane warzywa, winogrona, rodzynki, banany, figi, daktyle, cukier, dżem, słodycze, 

lody, tłuste, ostre i słone sosy, winogronowy i inne słodkie soki, lemoniady na cukrze. 
 


