
 
 

LECZENIE DIETETYCZNE W CUKRZYCY  
Zalecenia dietetyczne dla pacjenta 

 

Cel: 
1. Osiągnięcie i utrzymanie należnej masy ciała. 
2. Utrzymanie stężenia glukozy we krwi w optymalnym zakresie (lekarz ustala Twój 

zakres glkiemii). 
3. Osiągnięcia prawidłowych wartości lipidów (cholesterolu i trójglicerydów). 
4. Optymalizacja ciśnienia tętniczego krwi. 

 

Właściwe odżywianie stanowi podstawę leczenia.Dieta powinna zawierać wszystkie składniki 
pokarmowe:  

 węglowodany 40-50%,  
  białka 15-20% ,  
 tłuszcze 30-35% , 
 witaminy,  
 składniki mineralne,  
 błonnik.  

Wybieraj produkty o niskim indeksie glikemicznym i dużą zawartością błonnika. 
 

Indeks glikemiczny (IG)- to wskaźnik określający szybkość wzrastania cukru we krwi po 
spożyciu danego produktu. 
 

Dobre rady które mogą ci pomóc 
1. Jedz 5 posiłków dziennie – staraj się je spożywać o stałych porach. 
2. Potrawy sporządzaj metodą : 

 gotowanie w wodzie i na parze, 
 duszenie z małą ilością tłuszczu, 
 pieczenie bez tłuszczu w rękawie lub folii aluminiowej. 

3. Unikaj potraw w panierce oraz wszystkich smażonych. Ich spożycie podnosi cukier 
nawet do 5 godzin po posiłku! Wysoki cukier po tłustych potrawach może 
utrzymywać się przez wiele godzin po posiłku. 

4. Owoce spożywaj z dużym umiarem, około 200-300 g dziennie jako dodatek do 
poszczególnych posiłków w ciągu dnia. 

UWAŻAJ na winogrona, banany, śliwki, suszone owoce, owoce z puszki (zawierają 
najwięcej fruktozy i glukozy). 
PAMIĘTAJ: lepszy owoc niż sok bez cukru. Sok powoduje szybszy wzrost glukozy we krwi. 
1 litr soku to około 500 kcal. 

5. Unikaj rozgotowania. Rozgotowane produkty zbożowe (ryż, makaron, kasze) i jarzyny 
podnoszą cukier bardziej niż te same produkty ale nie rozgotowane. Najbardziej 
zalecany jest ryż brązowy i makaron z mąki razowej. 

6. Jedz rzadziej produkty mączne np.: pierogi, naleśniki, krokiety. Spożywaj je zawsze  
z dużą ilością surówki, która zwalnia tempo wchłaniania glukozy do krwi. 

7. Pamiętaj: ziemniaki puree, smażone, marchew gotowana, kukurydza, groszek 
konserwowy, buraki zasmażane zawierają dużą ilość węglowodanów i mają wysoki 
indeks glikemiczny. Do jarzyny gotowanej spożywaj też surówkę. 

8. Warzywa, które możesz spożywać w dowolnych ilościach: brokuły, kalafior, boćwina, 
kapusta kiszona, ogórek kiszony, ogórek świeży, papryka żółta, zielona, pomidor, por, 
rzodkiewka, sałata zielona, szparagi, cebula, szpinak, cukinia, cykoria, grzyby świeże.  

9. Ogranicz spożycie soli do jednej łyżeczki dziennie. Zamiast soli Możesz używać ziół 
świeżych lub suszonych, takich jak: bazylia, tymianek, koperek, zielona pietruszka, 
liść laurowy, ziele angielskie, cynamon, goździki, czosnek, oregano, sok z cytryny, 
mięta, gałka muszkatołowa. 

10. Wypijaj dziennie do 2 litry płynów. Zaleca się picie napojów bez cukru. 



11. Ogranicz picie alkoholu. Jeżeli musisz, to pij go w trakcie posiłku. 
12. Najlepiej oduczyć się słodzenia napojów i potraw. Cukry proste GLUKOZA zawarta  

w słodyczach, FRUKTOZA zawarta w owocach, sacharoza, cukier buraczany i 
trzcinowy, laktoza cukier mleczny – mają istotny wpływ na wzrost cukru we krwi. 

13. Słodycze dla diabetyków. Nie można ich używać bezkarnie w nieograniczonej ilości. 
Są bardzo kaloryczne - zawierają dużo tłuszczu. Słodycze słodzone fruktozą mają 
wpływ na wzrost cukru we krwi. 

14. Pamiętaj o wysiłku fizycznym. Wpływa na obniżenie poziomu cukru. 
15. Przy wysokich wartościach glukozy po posiłku przenieś ilość węglowodanów na inny 

posiłek. 
 

I. Pieczywo i produkty zbożowe 
Wybieraj chleb wieloziarnisty, żytni, graham, razowy, pieczywo chrupkie żytnie, kasze 
gruboziarniste – gryczana jęczmienna, płatki zbożowe – owsiane, jęczmienne, otręby, ryż 
brązowy, makaron z mąki razowej. 
jedz rzadziej - pieczywo z mąki pszennej, chrupkie, pszenne i kukurydziane, kaszę 
kukurydzianą i mannę, płatki pszenne, ryżowe, ryż biały, makaron z mąki pszennej i dużą 
zawartością jaj. 
unikaj - Pieczywa zawierającego miód, karmel, słód jęczmienny, ciast biszkoptowych, 
kruchych, francuskich, ucieranych, drożdżowych, ciepłego pieczywa pszennego (tosty, 
zapiekanki, bułeczki na ciepło, chipsów, rozgotowanych makaronów, ryżu, kaszy. 
 

II. Dodatki do pieczywa 
Wybieraj: wędliny chude, drobiowe, mięso pieczone w rękawie lub gotowane, pasty z mięsa 
gotowanego, 2 jajka tygodniowo, ser twarogowy chudy i półtłusty, pasta z sera twarogowego 
z dodatkiem warzyw, szynki, ryb i ziół. 
jedz rzadziej - tłuste sery twarogowe, sery żółte, topione, pasztety, konserwy rybne, parówki, 
kabanosy, galaretki drobiowe. 
unikaj - tłustych wędlin, salcesonu, mielonek, boczku, baleronu, konserw, tłustych parówek, 
kaszanki, miodu, dżemu i konfitur. 
 

III. Mięso ryby, drób 
Wybieraj chude mięsa: filety z indyka, kurczaka, udka bez skóry, cielęcina, królik, polędwica, 
ryby. 
jedz rzadziej - mięso wieprzowe, wołowinę. 
Unikaj - tłustej wieprzowiny, gęsi, kaczki, gotowych mięs mielonych, podrobów. 
 

IV. Tłuszcze 
Do smarowania pieczywa stosuj margaryny miękkie lub w małej ilości masło. 
Jeżeli masz podniesione lipidy (cholesterol) we krwi, używaj margaryny zawierające sterole 
roślinne. 
pamiętaj - olej sojowy, słonecznikowy, winogronowy, kukurydziany, arachidowy, spożywaj 
na surowo jako dodatek do sałatek surówek, pieczywa. 
Oliwę z oliwek, olej rzepakowy stosuj do smażenia. 
 

V. Zupy 
Spożywaj zupy gotowane na wywarach warzywnych lub odtłuszczonych bulionach. Zamiast 
śmietany do kwaśnych zup dodaj jogurt naturalny lub kefir. Dodatki do zup: makaron, ryż, 
ziemniaki. Nie używaj zasmażek, zawiesin z mąki i tłustej śmietany. 
 

VI.  Napoje 
Wybieraj: herbata czarna, zielona, wody mineralne, soki z warzyw niskowęglowodanowych 
np.: pomidorowy. 
pij rzadziej - kawę zbożową, soki owocowe bez cukru, słodkie mleko. 
unikaj - słodzonych cukrem napojów gazowanych i niegazowanych, soków i syropów 
owocowych, cappuccino. Unikaj tłustego mleka - mleko słodkie ma istotny wpływ na wzrost 
cukru we krwi- zawiera laktozę czyli cukier mleczny. Zamień mleko na jogurt naturalny, 
kefir, maślankę – te produkty nie podnoszą cukru tak bardzo jak mleko słodkie. Spożywaj je  
o innych porach niż rano. Wyeliminuj zupy mleczne. 
 



 
 
 
14 ZASAD  

1. Każdy chory na cukrzycę powinien bezwzględnie utrzymywać prawidłową wagę 
ciała. 

2. Wartość energetyczna dobowej racji pokarmowej powinna być fizjologicznie 
przystosowana do rzeczywistej masy ciała. 

3. Dieta powinna dostarczać podobne ilości składników pożywienia każdego kolejnego 
dnia, w ten sposób przyczyniając się do stabilności przebiegu cukrzycy. Dodatkowe 
ilości pożywienia są dozwolone wyłącznie w dniach, w których dokonuje się większy 
wysiłek fizyczny lub kiedy wskutek dodatkowej choroby większe jest zużycie energii 
np. w gorączce. 

4. W posiłkach należy uwzględnić proporcjonalne ilości węglowodanów, białek  
i tłuszczów. Węglowodany powinny stanowić 50-60% wartości diety, białka (połowa 
białko zwierzęce: mięso, ryby, twaróg, białka jaja; połowa białko roślinne: fasola, 
kasza, chleb, kluski, niektóre warzywa: 15-20 %, a tłuszcze (połowa- tłuszcze 
zwierzęce: masło, tłuszcz, niewidoczny i widoczny w mięsie, wędlinach, połowa- 
tłuszcze roślinne: oliwa, oleje roślinne, półpłynne, miękkie margaryny) 20-30 % tej 
wartości. W pożywieniu mogą być ponadto dostarczone do organizmu wszystkie 
fizjologiczne potrzebne składniki takie jak witaminy, składniki mineralne, błonnik  
i inne włókna pokarmowe. 

5. Konieczne jest usunięcie z diety cukru i potraw o znacznej jego zawartości. Unikanie 
słodkich ciast, miodu, syropów, płynów słodzonych. Zamiast nich najlepiej jeść 
niskocukrowe dżemy i niskocukrowe produkty dietetyczne, najlepiej naturalne. 

6. Niektóre sztuczne środki słodzące są dopuszczalne w ilościach regulowanych; nie 
podlegają ograniczeniu produkty bez wartości energetycznej lub też z małą ich ilością. 

7. Należy kontrolować ilościowo pieczywo, kasze, kluski i zdecydowanie ograniczać 
tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Dotyczy to także twardej margaryny. Zalecenie 
stosowania niskocholesterolowych, miękkich margaryn, oliwy i olejów roślinnych jest 
często lekceważone – powoduje to duże szkody zdrowotne. 

8. Ilość białka powinna wynosić 0,7 – 1,0g/kg należnej masy ciała. 
9. Ilość dopuszczalnych węglowodanów i tłuszczów przystosowuje się do 

zapotrzebowania energetycznego. 
10. Spożywanie posiłków musi być rozłożone w ciągu dnia w taki sposób, aby 

harmonizowało z nasileniem działania insuliny lub leków doustnych, zmniejszających 
stężenie glukozy we krwi. Najwięcej węglowodanów powinno być w posiłku, 
przypadającym na okres szczytu działania insuliny. 

11. Główne 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) powinny zawierać produkty dostarczające 
białko zwierzęce, jak mleko, ser lub mięso, ryby, białko jaja. W każdym posiłku 
należy spożywać warzywa i owoce najlepiej w postaci surowej. Bardzo ważne jest 
spożywanie większej ilości ryb, zapobiega to miażdżycy. Istotne jest codzienne 
dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości błonnika i innych włókien 
pokarmowych, które występują w pieczywie razowym, grubych kaszach, warzywach, 
nie obranych owocach, bulwach, łodygach rośliny. Błonnik i włókna pokarmowe 
zapewniają prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, hamują szybkość 
wchłaniania cukru i tłuszczów, a także zapobiegają zaparciom. 

12. Liczbę posiłków należy zwiększyć do 6-7 w ciągu doby, odpowiednio zmniejszając 
wartość energetyczną pojedynczego posiłku. Posiłki należy spożywać regularnie. 

13. Początkowo ilość produktów podawanych w posiłkach należy codziennie wyliczać, 
stosując wagę i inne miary.  

14. Należy wykluczyć z diety alkohol. 
 
 
 
 
 
 



Produkty zalecane 
Produkty zalecane można spożywać stale w większych ilościach, ale zgodnie z indywidualnie 
przypisana dietą i określonym dziennym zapotrzebowaniem na energię: 

 pieczywo- chleb, najczęściej pełnoziarnisty, razowy, mieszany, bez dodatków różnych 
substancji, także pieczywo białe, bułki, obwarzanki, rogale, 

 ryż, makarony, kasze, 
 mleko odtłuszczone 0,5-1.0 %, jogurty odtłuszczone, chudy twaróg, 
 białka jaj, 
 różne rodzaje chudego mięsa, szczególnie cielęciny, chuda wołowina, a także 

dziczyzna np.: zając, sarna, 
 drób- kurczak, kura, indyk, perliczka, i wędliny w większości z drobiu, 
 ryby chude, 
 oleje roślinne- oliwa, olej sojowy, rzepakowy, słonecznikowy, 
 ziemniaki, 
 jarzyny i soki jarzynowe, wszystkie rodzaje świeżych lub mrożonych jarzyn i soków z 

jarzyn, kiszona kapusta i ogórki kiszone bez ograniczeń, 
 wszystkie rodzaje owoców świeżych i mrożonych, 
 wody mineralne, soki jarzynowe bez ograniczeń, 
 Kawa, herbata słodzone słodzikami. 

 

Produkty, które należy ograniczyć 
Poniżej wymieniono produkty, które można spożywać tylko w bardzo ograniczonych 
ilościach i rzadko, pod warunkiem, że jest to zgodne z indywidualnie przypisana dietą: 

 pieczywo białe, słodzone np.: chałka, 
 ryż łuskany, 
 dżemy niskocukrowe, marmolada, miód, ciasto z owocami, z obniżona ilością tłuszczu  

i cukru, ciasto drożdżowe, 
 ryby tłuste np.  makrela, śledź, pstrąg – ryby te zawierają zbyt dużą ilość 

wielonienasyconych  kwasów tłuszczowych, 
 chude mięsa wołowe i wieprzowe – polędwica, szynka, 
 jagnięcina, 
 konserwy, 
 owoce konserwowe, 
 lemoniada, cola, soki owocowe. 

 

Produkty, których należy unikać  
Produktów przedstawionych poniżej nie powinno się spożywać 

 cukier, miód, słodkie ciasta np.: torty, ciasta francuskie, czekolada, cukierki, chałwa, 
lody, konfitury, słodkie soki owocowe, 

 makarony wielojajeczne, 
 pełne mleko i jego przetwory, śmietana, tłuste sery, koktajle mleczne, 
 tłuste mięsa jak wieprzowina, baranina, kiełbasy wieprzowe, salceson, kaszanka, 

słonina, boczek, smalec, wątroba, móżdżek, nerki, płuca, 
 tłuste ryby jak śledź, węgorz, konserwy rybne, 
 żółtka jaj, 
 gęsi i kaczki, 
 masło, majonez, olej kokosowy, łój, sadło, 
 frytki, chipsy, ziemniaki w tłuszczu, 
 kandyzowane owoce, owoce w cukrze, owoce suszone, rodzynki, orzechy, daktyle, 
 napoje alkoholowe, szczególnie zawierające więcej niż 8% alkoholu lub też słodzone, 

zawierające dekstryny jak piwo, 
 płyny słodzone cukrem jak coca cola, pepsi i inne. 
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