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Дієта №6 
 Показання: подагра, сечокам'яна хвороба з утворенням каменів з солей сечової 

кислоти (уратурія). 

 

 Мета дієти: сприяти нормалізації обміну пуринів, зменшення утворення в 

організмі сечової кислоти і її солей, зрушення реакції сечі в лужну сторону. 

 

 Загальна характеристика дієти №6: виключення продуктів, що містять багато 

пуринів, щавлевої кислоти; помірне обмеження натрію хлорид, збільшення кількості 

олужнювальних продуктів (молочні, овочі і плоди) і вільної рідини. 

 

 Хімічний склад і калорійність дієти №6: білки - 70-80 г (50% тваринні), жири 

- 80-90 г (30% рослинні), вуглеводи - 400 г (80 г цукру); 11,3-11,7 МДж (2700-2800 

ккал); натрію хлорид - 10 г, вільна рідина - 1,5-2 л і більше. 

 

 Режим харчування: 4 рази в день, в проміжках і натще - пиття. 

 

 Рекомендовані продукти і страви: супи вегетаріанські: борщ, щі, овочеві, 

картопляні, з додаванням круп, холодні (окрошка, борщ), молочні, фруктові. 

Пшеничний і житній хліб, з борошна 1-го і 2-го сорту, різні випечені вироби, в тому 

числі з включенням мелених висівок. Нежирні сорти м'яса, птиці та риби. До 3 разів на 

тиждень по 150 г відвареного м'яса або 160-170 г відвареної риби. Після відварювання 

використовують для різних страв - тушкованих, запечених, смажених, виробів з 

котлетної маси. Молоко, кисломолочні напої, сир і страви з нього, сметана, сир. 1 яйце 

в день в будь-якій кулінарній обробці. Крупи в помірній кількості, будь-які страви. 

Овочі в підвищеній кількості, сирі і в будь-якій кулінарній обробці. Страви з картоплі. 

Салати зі свіжих і квашених овочів, з фруктів, вінегрети, ікра овочева, кабачкова, 

баклажанна. У підвищеній кількості фрукти і ягоди. Свіжі і при будь-якій кулінарній 

обробці, сухофрукти, мармелад, пастила, нешоколадні цукерки, варення, мед. Соуси на 

овочевому відварі, томатний, сметанний, молочний. Прянощі: лимонна кислота, 

ванілін, кориця, лавровий лист, кріп, зелень петрушки. Чай з лимоном, молоком, кава 

неміцний з молоком, соки фруктів, ягід і овочів, морси, вода з соками, кваси, відвари 

шипшини, сухофруктів. Вершкове, коров'яче топлене і рослинні масла. Обмежують 

свинячий жир. 

 

 Виключаються: супи м'ясні, рибні та грибні бульйони, з щавлю, шпинату, 

бобових, печінка, нирки, язик, мізки, м'ясо молодих тварин і птахів, ковбаси, 
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копченості, солону рибу, м'ясні і рибні консерви, ікру, солоні сири, бобові, солоні 

закуски, шоколад, інжир, малину, журавлину, соуси на м'ясному, рибному, грибному 

бульйонах, перець, гірчицю, хрін, какао, міцні, чай і кава, яловичий, баранячий, 

кулінарні жири, обмежують - вироби із здобного тіста, солоні і мариновані овочі. 

 


