Cukier pod kontrolą

Zalecenia żywieniowe dla osób z ryzykiem wystąpienia cukrzycy oraz diabetyków
mgr Aleksandra Cichocka, dietetyk

Właściwy sposób odżywiania jest
niezbędnym elementem utrzymania
zdrowia przez długie lata i przynosi
wymierne korzyści zdrowotne
niezależnie od wieku. Odpowiednia
dieta odgrywa kluczową rolę
w poprawie ogólnego stanu
zdrowia i zapobieganiu chorobom
układu sercowo-naczyniowego
czy metabolicznym. Dotyczy to
również cukrzycy i jej powikłań.

Wiem, co jem!
Warzywa

Warzywa zawierają mało kalorii i węglowodanów, za to dużo błonnika, przeciwutleniaczy (antyoksydantów),
czyli witamin C, E i beta-karotenu oraz flawonoidów, a także wiele składników mineralnych. Najlepiej jeść je
na surowo, ewentualnie gotowane (np. zupy), ale nie rozgotowane. Warzywa należy spożywać codziennie,
powinny stanowić większą część każdego posiłku, a przynajmniej większości dań.

Nasiona
roślin
strączkowych

Strączki to przede wszystkim zdrowe źródło białka. Mają tak samo wysoką wartość odżywczą jak świeże warzywa.
Warto jednak pamiętać, że zawierają dużo węglowodanów.

Owoce

Owoce zawierają wiele cennych składników, lecz znacznie więcej węglowodanów niż warzywa. Na dodatek są to
węglowodany proste, które powodują szybki wzrost poziomu cukru we krwi. Powinni o tym pamiętać szczególnie
diabetycy, którym zaleca się spożywanie niewielkich ilości świeżych owoców (ilości te ustala lekarz/dietetyk),
najlepiej jako dodatek do innych dań, a nie w formie przekąski między posiłkami.

Produkty
zbożowe

Co prawda produkty zbożowe zawierają dużo węglowodanów, ale są to węglowodany złożone, które wolno podnoszą
cukier we krwi. Produkty zbożowe są ważnym źródłem witamin (zwłaszcza z grupy B), składników mineralnych
(szczególnie magnezu, potasu i cynku), a także błonnika. Warto wybierać pełnoziarniste produkty zbożowe
(nierozgotowane), np. brązowy makaron, kasze i naturalne płatki zbożowe, a z pieczywa – chleb z mąki razowej.

Produkty
mleczne

Nabiał jest głównym źródłem wapnia. Produkty mleczne są również bogate w witaminy B2 i B12, potas i magnez. Mleko
zawiera jednak cukier – laktozę. To powoduje, że napoje mleczne podwyższają poziom glukozy we krwi, dlatego osoby
zagrożone cukrzycą oraz diabetycy powinni je spożywać jednorazowo w niedużych ilościach. Zamiast mleka warto
wybierać chudą maślankę, kefir czy jogurt, które mają korzystyny wpływ na mikroflorę jelitową.

Ryby, drób
i mięso,
jaja

Zdrowym źródłem białka są ryby, szczególnie morskie. Są one bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które działają
przeciwmiażdżycowo. Ryby powinny trafiać na nasz stół przynajmniej 2 razy w tygodniu. Należy ograniczyć spożycie
tłustych mięs, ponieważ ich tłuszcz zawiera szkodliwe nasycone kwasy tłuszczowe. Zaleca się spożywanie chudego
mięsa i drobiu.
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Należy unikać palenia
papierosów i spożywania
alkoholu.
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Słodycze i wyroby cukiernicze,
a także produkty
wysokoprzetworzone i dania
gotowe często zawierają
znaczne ilości cukru i soli
oraz szkodliwe tłuszcze trans.
Należy je wykluczyć z diety.
Warto sięgać po zamienniki
cukru (np. stewię), a zamiast
soli stosować świeże zioła
i przyprawy.
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Tłuszcze

Najbardziej polecane są tłuszcze roślinne
(poza olejem palmowym i kokosowym), np. olej
rzepakowy czy oliwa z oliwek, ale z umiarem,
gdyż tłuszcz jest bardzo kaloryczny. Źródłem
zdrowego tłuszczu są także orzechy,
nasiona i pestki.
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* Średnio węglowodany powinny dostarczać ok. 45% całkowitej ilości energii. W przypadku osób
bardzo aktywnych fizycznie, a także gdy węglowodany pochodzą z produktów o niskim IG i dużej
zawartości błonnika, ich udział w diecie może wynosić nawet do 60%. Natomiast niższy udział
węglowodanów w diecie (ok. 25–45%) zaleca się u osób z niską aktywnością fizyczną i ograniczoną
możliwością jej zwiększenia (np. ze względu na choroby współistniejące).

Znaczenie diety
Dlaczego zdrowy sposób odżywiania jest tak ważny?
Co mogą zyskać osoby zagrożone wystąpieniem cukrzycy,
jeżeli przestrzegają zaleceń? Przed czym mogą się uchronić
osoby z cukrzycą? Czy jedzenie rzeczywiście może leczyć?

Czy wiesz, że…...
Rezygnacja ze śniadań 4–5 razy w tygodniu zwiększa
ryzyko zachorowania na cukrzycę do 55%.

Przestrzeganie odpowiedniej diety ma na celu uzyskanie i utrzymanie:
prawidłowego
(bliskiego normy) stężenia glukozy
optymalnego stężenia cholesterolu
LDL (tzw. złego) i cholesterolu HDL
(tzw. dobrego) oraz triglicerydów
optymalnych wartości
ciśnienia tętniczego krwi

pożądanej masy ciała

aby zapobiegać cukrzycy, jej
powikłaniom lub opóźnić ich rozwój

W
jakim
celu?

aby zmniejszać ryzyko chorób
sercowo-naczyniowych
aby zredukować ryzyko
udaru mózgu i zawału serca
schudnięcie przy nadwadze
lub otyłości pomaga w osiągnięciu
trzech powyższych celów

Indeks glikemiczny

y

Średni IG 56–69

Warzywa
i przetwory warzywne

świeże lub mrożone warzywa, np.: brokuły,
brukselka, cebula, cukinia, czosnek,
groszek zielony, kalafior, kalarepa,
kapusta (wszystkie rodzaje oraz kiszona),
koncentrat pomidorowy, marchew
surowa, ogórki, papryka, pieczarki,
pomidory, por, rzepa, rzodkiewka, sałata,
seler, szparagi, szpinak; nasiona roślin
strączkowych: bób, ciecierzyca, fasola,
groch, soczewica, soja

buraki gotowane, dynia, marchew
gotowana, ziemniaki gotowane; warzywa
konserwowe (z puszki): fasola, groszek,
kukurydza

bób gotowany, frytki, marchew
rozgotowana, mąka ziemniaczana,
ziemniaki pieczone i smażone

Owoce
i przetwory
owocowe

świeże lub mrożone owoce, np.: maliny,
brzoskwinie, czereśnie, grejpfruty, kiwi,
gruszki, jabłka, mandarynki, śliwki, morele,
pomarańcze, porzeczka czarna, truskawki,
wiśnie; suszone jabłka, morele i śliwki

ananas, banan dojrzały, figi, mango,
melon, winogrona; rodzynki, suszone
daktyle i figi; dżem, konfitura, marmolada,
soki owocowe

arbuz, banany suszone, owoce
kandyzowane, owoce smażone w cukrze,
owoce z puszki w syropie (np. ananas,
brzoskwinie)

migdały, nasiona słonecznika, mak,
orzechy arachidowe, laskowe i włoskie,
pestki dyni, pistacje, siemię lniane

kokos, sezam

–

chleb żytni razowy, kasza gryczana
i jęczmienna, makaron razowy
i pełnoziarnisty, otręby pszenne i owsiane,
płatki owsiane, pumpernikiel, ryż basmati,
brązowy, dziki i parboiled, zarodki
pszenne
(produkty nierozgotowane)

chleb pełnoziarnisty, chrupki
kukurydziane, kasza manna, kuskus,
muesli

bagietka, bułka tarta, kajzerka, kasza
jaglana, mąka pszenna i kukurydziana,
pieczywo pszenne i mieszane, płatki
kukurydziane, płatki pszenne, płatki z dodatkiem cukru lub miodu, rogaliki, ryż
dmuchany, ryż długo gotowany
rozgotowane płatki, kasze, ryż, makaron

Cukier, słodycze
i słone przekąski

Mleko
i przetwory
mleczne

Produkty zbożowe

Niski IG ≤ 55

Orzechy,
nasiona
i pestki

Osoby zagrożone rozwojem cukrzycy oraz diabetycy powinny wybierać produkty o niskim IG.
Taka dieta wpływa na zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy. Należy również unikać produktów
z niskim lub średnim IG, ale zawierających dużo węglowodanów prostych.

Mięso,
drób, Napoje
jaja

–40%
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Indeks glikemiczny (IG) służy do uszeregowania produktów spożywczych na podstawie ich wpływu na wzrost stężenia glukozy we krwi.
Im wyższa wartość IG produktu, tym większym wzrostem poziomu glukozy skutkuje jego spożycie.

(produkty nierozgotowane)

jogurt, kefir i maślanka (naturalne,
mleko zagęszczone, słodzone
bez cukru), mleko chude, ser biały chudy,
serek granulowany

Wysoki IG ≥ 70

–

czekolada biała, gorzka i mleczna, kakao
w proszku

cukier, batony, kakao rozpuszczalne z do- (większość słodyczy i wyrobów
datkiem cukru, herbatniki, miód, słone
cukierniczych)
paluszki
chipsy, ciasta biszkoptowe, kruche,
drożdżowe, z kruszonką, cukierki,
jagodzianki, pączki, popcorn, torty,
wafelki, żelki

napoje roślinne, np. sojowy, migdałowy,
sok pomidorowy

napoje typu coca-cola, napoje gazowane –
o smaku owocowym

Czy w
Smażenie iesz, że...…
, piec
gotowanie zenie, a nawet
–
–
–
produktów podwyższa IG
surowa m spożywczych, np.
arch
ale już roz ewka ma niski IG,
gotowana
– wysoki.
Opracowano na podstawie: Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B. i wsp.: Jem zdrowo. Węglowodany, indeks glikemiczny i inne składniki odżywcze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2011, Atkinson F.S., Foster-Powell K., Brand-Miller J.C.: International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values: 2008. Diabetes Care 2008; 31(12): 2281–2283 [Table A2.
Glycemic Index (GI) and glycemic load (GL) values determined in subjects with impaired glucose tolerance, small subject numbers or values showing wide variability: 2008].

Nadwaga i otyłość a ryzyko cukrzycy
Czy wiesz, że…...
Już niewielka nadwaga (BMI 25–27) zwiększa ryzyko cukrzycy 8-krotnie,
a BMI w przedziale 31,0–32,9 to aż 40-krotnie wyższe ryzyko rozwoju cukrzycy!

W samodzielnej kontroli masy ciała pomocne mogą się okazać dwa narzędzia:
1. Wskaźnik masy ciała: BMI
– określa stopień ewentualnej otyłości
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29,9
nadwaga ≥ 30

prawidłowa
masa
18,5 ciała

2. Obwód w talii – określa typ otyłości

otyłość
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Kobiety
80–88 cm – zaczynająca się otyłość brzuszna
≥ 88 cm – rozwinięta otyłość brzuszna
Mężczyźni
94–102 cm – zaczynająca się otyłość brzuszna
≥ 102 cm – rozwinięta otyłość brzuszna

10 najważniejszych zasad
I. Jedz małe porcje, ale często.

VII. Postaw na zdrowe źródła białka: przynajmniej 2 razy

w tygodniu jedz ryby, spożywaj wyłącznie chude mięso,
włącz do diety nasiona roślin strączkowych.

II. Wybieraj produkty o niskim IG.
III. Staraj się do większości posiłków dodawać

VIII. Wybieraj zdrowe tłuszcze roślinne – najlepiej oleje,

warzywa.

orzechy, pestki i nasiona.

IV. Ograniczaj owoce.

IX. Unikaj cukru, słodyczy, słodkich napojów, dań typu

V. Sięgaj po pełnoziarniste produkty zbożowe,

fast food oraz produktów z dużą zawartością soli.

ograniczaj te o małej zawartości błonnika.

VI. Wybieraj niskotłuszczowe produkty mleczne.

X. Staraj się nie rozgotowywać warzyw (najlepiej jedz
surowe) i produktów zbożowych. Unikaj smażenia!

Ustal z lekarzem lub dietetykiem odpowiednią dla Ciebie zawartość węglowodanów i kaloryczność diety.

Sprawdź swoje postępy
Masa ciała
waga [kg]

talia [cm]

Lipidogram

[mg/dl (mmol/l)]
LDL

HDL

TG

Ciśnienie tętnicze
[mmHg]
© ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp. k.

Data

Glukoza
[mg/dl (mmol/l)]
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