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Дієта №9 

 
 Показання: цукровий діабет легкої та середньої тяжкості і для встановлення 

толерантності до вуглеводів. 

 

 Мета дієти: сприяти нормалізації вуглеводного обміну і попередити порушення 

жирового обміну, визначити витривалість до вуглеводів, тобто яка кількість вуглеводів 

їжі засвоюється. 

 

 Загальна характеристика дієти №9: дієта з помірно зниженою калорійністю за 

рахунок легкозасвоюваних вуглеводів і тваринних жирів. Білки відповідають 

фізіологічній нормі. 

 

 Хімічний склад і калорійність дієти №9: вуглеводи - 300-350 г (в основному 

полісахариди), білки - 90-100 г (55% тваринні), жири - 75-80 г (30% рослинні), калорії - 

2300-2500 ккал, натрію хлорид - 12 г, вільна рідина - 1,5 л. 

 

 Режим харчування: 5-6 разів на день з рівномірним розподілом вуглеводів. 

 

 Рекомендовані продукти і страви: супи з різних овочів, щі, борщ, борщ, 

окрошка м'ясна і овочева, слабкі нежирні м'ясні, рибні та грибні бульйони з овочами, 

дозволеної крупою, картоплею, фрикадельками. Хліб житній, білково-висівковий, 

білково-пшеничний, в середньому 300 г в день. Нежирні яловичина, телятина, 

свинина, баранина, кролик, кури, індички в відварному, тушкованому вигляді, ковбаса 

дієтична, язик відварний. Нежирні сорти риби у відварному, запеченому вигляді. 

Молоко і кисломолочні напої, сир напівжирний і нежирний і страви з нього. Сметана - 

обмежена. Несолоний, нежирний сир. Яйця 1-1,5 в день, некруто, білкові омлети. Каші 

з гречаної, ячної, пшоняної, перлової, вівсяної крупи в межах норм вуглеводів. 

Картопля, морква, буряк, зелений горошок з урахуванням норми вуглеводів. Слід 

надавати перевагу овочі, що містять менше 5% вуглеводів (капуста, кабачки, гарбуз, 

салат, огірки, томати, баклажани). Овочі сирі, варені, запечені, тушковані, у вигляді 

салатів, овочевої ікри, вінегрету. Свіжі фрукти і ягоди кисло-солодких сортів у будь-

якому вигляді. Желе, самбуки, муси, компоти, цукерки на ксиліт, сорбіт, обмежено - 

мед. Чай, кава з молоком, соки з овочів, мало солодких фруктів і ягід, відвар 

шипшини. Несолоні вершкове і топлене масло, рослинні масла в страви. 
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 Виключаються: міцні, жирні бульйони, вироби із здобного і листкового тіста, 

жирні сорти м'яса і птиці (качка, гусак), копченості, більшість ковбас, консерви, жирні 

види і сорти риб, солону, консерви в маслі, ікру, виключають або різко обмежують 

рис, манну крупу і макаронні вироби, солоні і мариновані овочі, виноград, родзинки, 

банани, інжир, фініки, цукор, варення, цукерки, морозиво, жирні, гострі і солоні соуси, 

виноградний та інші солодкі соки, лимонади на цукрі. 

 


