
Jak należy odżywiać chorego na cukrzycę? 

1. Jedz 5-6 posiłków w ciągu dnia o stałych porach. 
Wyrobienie zwyczaju spożywania posiłków o określonych porach pozwala zminimalizować ryzyko 
wystąpienia napadów głodu w godzinach wieczornych. 
Spożywaj produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe i ryby. Dzięki temu poziom cholesterolu u 
osób spożywających pełnoziarniste pieczywo, kaszę, mąki, makarony oraz fasolę, soję, soczewicę, 
ulega obniżeniu. 
Białko zawarte w rybach nie tylko zaspokaja uczucie głodu, ale także sprzyja rozwojowi mięśni i 
struktur komórkowych. 
 
2.Uważaj na ilość spożywanych tłuszczów. 
U osób z cukrzycą podaż dzienna tłuszczów nie powinna przekraczać 25 proc. dziennej 
energetyczności diety. Dlatego w ciągu dnia nie spożywaj więcej niż 40g tłuszczu.  
Staraj się spożywać głównie tłuszcze roślinne w równych porcjach w ciągu dnia.  
Do krótkotrwałego smażenia, do sałatek i zapiekanek używaj oliwy z oliwek, zupy zaprawiaj 
jogurtem lub mlekiem.  
 
Zrezygnuj z tłuszczów zwierzęcych: śmietany, masła, smalcu i słoniny.  
 
3.Pamiętaj o witaminach i składnikach mineralnych. 
Najważniejsza jest dla diabetyka witamina C, skutecznie podnosi odporność naszego organizmu.  
Najwięcej witaminy C mają: kapusta kwaszona, owoce cytrusowe, papryka, natka pietruszki, czarne 
porzeczki, szpinak, owoce dzikiej róży, truskawki.  
Ważną witaminą dla diabetyków jest też  wit. A potrzebna do prawidłowego widzenia. Źródłami 
prowitaminy A są m.in.: marchew, dynia, morele, brzoskwinie, kabaczki, brokuły, pomarańcze. 
Kakao, ciemne pieczywo, kasze, ciemny ryż, siemię lniane, pestki dyni, soja są źródłem magnezu, 
który chroni diabetyków przed bardzo poważnym powikłaniem cukrzycowym – uszkodzeniem 
siatkówki.  
W brokułach, jęczmieniu, czerwonym winie, rabarbarze znajduje się Chrom, ułatwiający regulację 
stężenia insuliny we krwi.  
Dobrym źródłem wapnia są m.in.: maślanka, mleko słodkie i ukwaszone, jogurty, kefiry, sery 
twarogowe, sery żółte, serki homogenizowane. 
 
4.Unikaj długiego gotowania potraw. 
Staraj się nie rozgotowywać potraw. Na przykład kasze, makarony, czy warzywa podane w postaci 
rozgotowanej do miękkości papki powodują szybki wzrost poziomu cukru we krwi. 
  
5.Zrezygnuj z alkoholu, ze słodyczy i tłustych przekąsek: chipsy, paluszki, pizza. Słodycze wywołują 
gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, a po pewnym czasie następuje jej szybki spadek. 
  
6.W ciągu dnia wypijaj minimum 8-9 szklanek płynów. 
Do jadłospisu diabetyka, który narażony jest na wystąpienie zawału bardziej niż inni ludzie, warto 
wprowadzić zieloną i czerwoną herbatę. Zielona i czerwona herbata zawiera przeciwutleniacze oraz 
substancje pobudzające do pracy ospałą przemianę materii. Dzięki temu trawienie, wchłanianie i 
wydalanie następuje w krótszym czasie. 
 
Pamiętaj! 

Źródłem większości białka powinny być: chudy drób, cielęcina, wołowina, ryby, chude 

wysokogatunkowe wędliny, chude mleko i jego przetwory, jaja. Dietę wzbogać w wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe, czyli olej sojowy, kukurydziany lub sojowy oraz jednonienasycone kwasy 



tłuszczowe, czyli oliwę z oliwek i olej rzepakowy, jednocześnie unikając nasyconych kwasów 

tłuszczowych, takich jak smalec, słonina, tłuste mięso, wędliny, masło, tłuste mleko i jego 

przetwory. Zwiększ też udział w diecie związków antyoksydacyjnych, czyli witamin C, E i β-karotenu, 

związków polifenolowych oraz zwróć uwagę na prawidłową podaż witamin B6, B12 i kwasu 

foliowego, żeby nie dopuścić do homocysteinemii. 

Ostrożnie z owocami 

Wybieraj mniej słodkie owoce czyli takie, które zawierają w 100 g do 10 g węglowodanów, np. arbuz, 

cytryna, grejpfrut, truskawki oraz wiśnie. Nie przesadź z ananasem, brzoskwiniami, gruszkami 

jabłkami, pomarańczami, morelami, śliwkami, czereśniami, jagodami, kiwi i malinami (mają 10- 15 

g cukrów w 100 g). Ich porcja nie powinna przekroczyć 150 g. Unikaj natomiast winogron i bananów. 

Soki pij niesłodzone, świeżo wyciskane, najlepiej rozcieńczaj je wodą. 

 
Dietę pomoże ułożyć tabela wymienników węglowodanowych 

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/lecznicze/wymienniki-weglowodanowe-tabela-pomoze-

ulozyc-diete_38429.html 

http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/lecznicze/dieta-cukrzyka-proste-zasady-odzywiania-przy-

cukrzycy_40998.html 

Więcej informacji o bezpłatnej pomocy dla wrocławian chorych na cukrzycę na stronie:  

http://www.spzoz.wroc.pl/pl/programy_zdrowotne 
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