Niewielkie zmiany
mogą pozytywnie
wpłynąć na stężenie
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Niewielkie zmiany na rzecz
zdrowego odżywiania
Wskazówki dotyczące diety w cukrzycy
Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje
dotyczące cukrzycy i odżywiania. Celem publikacji
nie jest zastąpienie zaleceń lekarza czy personelu
medycznego. Osoby, które szukają dodatkowych
informacji dotyczących ich stanu zdrowia lub
leczenia powinny zgłosić się do swojego lekarza.

Dziękujemy za wybranie
glukometru marki OneTouch®

Jaki jest związek pomiędzy
cukrzycą a dietą?

Życie z cukrzycą może być mniej skomplikowane
niż nam się wydaje. Odpowiednia pomoc
i wsparcie w zastosowaniu niewielkich zmian
w codziennych wyborach żywieniowych może
spowodować znaczącą poprawę w życiu osoby
chorującej na cukrzycę. Naszym celem jest
udzielenie wsparcia przez wskazanie niewielkich
zmian, które przyczynią się do bardziej skutecznej
kontroli glikemii.

Zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi w badaniu
laboratoryjnym jest podstawą do zdiagnozowania
cukrzycy. Aby ograniczyć ryzyko poważnych powikłań
zdrowotnych, celem terapii cukrzycy jest utrzymanie
glikemii w zakresie docelowym. Poziom ten
nie może być ani zbyt wysoki, ani zbyt niski.

Państwa glukometr OneTouch®
z technologią ColourSure™
pozwala natychmiast zrozumieć
czy wyniki pomiaru glikemii
mieszczą się w zakresie.
Jego kompaktowy kształt
pozwala na zabranie go
ze sobą i wykonywanie
pomiarów w dowolnym
miejscu i momencie.
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Czy zdajesz sobie sprawę, że poziom glukozy
we krwi naszego organizmu ulega zmianom
w ciągu dnia? Wpływ na jego wartość mają
spożywane pokarmy, aktywność fizyczna i leki.
Podejmowanie odpowiednich wyborów
żywieniowych może dla nas stanowić nie lada
wyzwanie - ile powinniśmy jeść? Co powinniśmy jeść?
A co z potrawami w restauracjach i stołówkach?

Niniejsza broszura zawiera 25 wskazówek dotyczących
diety w cukrzycy. Zachęcamy do ich wypróbowania
i sprawdzenia czy te niewielkie zmiany
pozytywnie wpłyną na poziom glukozy we krwi.

Wyniki pomiarów cukru

Sprawdźmy to w praktyce

Spożywane produkty mają olbrzymi wpływ na poziom
glukozy we krwi. W szczególności liczba i rodzaj posiłków
determinuje poziom glukozy we krwi w naszym organizmie.

Krok 1

W ciągu ostatnich lat znacząco zwiększyły się spożywane
porcje żywności, osiągając rozmiar, przy którym wielu
z nas utraciło świadomość ilości pokarmu, jaką nasz
organizm potrzebuje dla zachowania zdrowia.
Proponujemy przekonać się, jak zalecana porcja posiłku
może pomóc w utrzymaniu prawidłowych wartości
glikemii w naszym organizmie. Miarka kuchenna może
stanowić użyteczne narzędzie, pomocne w doborze
porcji posiłków, co przełoży się na utrzymanie
właściwego poziomu glukozy w organizmie.

Rozpocznijmy od nałożenia na talerz produktów
takich jak ryż, makaron lub ziemniaki w ilościach,
jakie zwykle lubimy widzieć na talerzu.

Krok 2
Za pomocą miarki kuchennej sprawdźmy faktyczną
wielkość znajdującej się na talerzu porcji. Może się to
wydawać nieco dziwne, ale jest to najlepszy sposób
na określenie wielkości potraw, które lubimy spożywać.

Krok 3
Teraz sprawdźmy poziom glukozy we krwi przed
jedzeniem, a następnie po dwóch godzinach od
rozpoczęcia posiłku. W ten sposób dowiemy się, jak
bardzo wielkość naszej porcji wpłynęła na poziom
glikemii. Jednocześnie dowiemy się, czy konieczne
jest wprowadzenie jakiejś zmiany dla uzyskania lepszego
wyniku. Będziemy mogli sami się przekonać, jak nasz
organizm reaguje na ilość spożywanych produktów.

Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning
For Healthy Eating,Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 6.
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Poznaj swój poziom
glukozy we krwi przed
posiłkiem i po posiłku

1
Wskazówka

Świadomość wartości docelowych może
nam pomóc lepiej zrozumieć, jak spożywane
pokarmy wpływają na stężenie glukozy we krwi.

Moje docelowe
wartości

Wytyczne

Wyniki pomiaru stężenia
glukozy we krwi
przed
posiłkiem

HbA1c

72-126 mg/dL
90-180 mg/dL

przed
posiłkiem

mg/dL

po posiłku

mg/dL

%

* Są to docelowe stężenia glukozy we krwi zalecane przez Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne dla większości diabetyków. Skontaktuj się
z lekarzem w celu ustalenia zakresu docelowego, który będzie dla Ciebie odpowiedni.
Diabetes Canada. Managing Your Blood Sugar. http://www.diabetes.ca/diabetes-and-you/healthy-living-resources/blood-glucose-insulin/
managing-your-blood-sugar. Dostęp 27.04.2017 r.
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Wskazówka

Krok 1
Badanie krwi za pomocą glukometru należy
wykonać przed posiłkiem i po 2 godzinach
od jego rozpoczęcia, zapisując w obu
przypadkach uzyskane wyniki pomiarów.

Krok 2
≤7,0%*

po posiłku

2 Pomiary okołoposiłkowe‡

Jeżeli wynik pomiaru po posiłku jest wyższy
o 58 mg/dL* od wyniku pomiaru przed
posiłkiem, należy przy następnym posiłku
ograniczyć porcję węglowodanów.
Wkrótce przekonamy się, jakie pokarmy i porcje
pozwalają utrzymywać stężenie glukozy we krwi
w pożądanym zakresie i dzięki temu będziemy
mogli podejmować właściwe wybory żywieniowe.

‡	Należy obserwować tendencje w uzyskiwanych wynikach związane
z określonymi posiłkami lub pokarmami. Jeżeli poziom glukozy we krwi
nie utrzymuje się w pożądanym przedziale, należy o tym porozmawiać
z lekarzem lub z edukatorem diabetologicznym.
*	Ta liczba jest jedynie orientacyjna. Należy zwrócić się do lekarza
o potwierdzenie zakresu wartości, jaki jest właściwy dla naszego organizmu.
Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning
For Healthy Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 6.
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Wskazówka

Poznajmy ilość spożywanych
węglowodanów
Węglowodany
zaliczają się do nich skrobie i cukry
(w tym glukoza) zawarte w pokarmach
takich jak: produkty zbożowe, owoce,
produkty mleczne i słodycze.

Organizm wykorzystuje węglowodany
do uzyskania energii, ale powodują
one wzrost stężenia glukozy we krwi
szybciej i w większym stopniu niż
jakiekolwiek inne składniki pokarmowe.

4 Indeks glikemiczny
Wskazówka

Indeks glikemiczny (IG) stanowi narzędzie
określające jakość węglowodanów w pokarmach.
Poszczególne pokarmy są porównywane
ze spożywaniem czystej glukozy, której
indeks glikemiczny wynosi 100.

Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 73.
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Pokarmy o wysokim
indeksie glikemicznym

ich wartości liczbowe IG
wynoszą 70 lub więcej

Pokarmy o średnim
indeksie glikemicznym

ich wartości liczbowe IG mieszczą
w przedziale pomiędzy 56 i 69

Pokarmy o niskim
indeksie glikemicznym

ich wartości liczbowe IG
wynoszą 55 lub mniej

Niższy indeks glikemiczny oznacza wolniejszy
i dużo niższy wzrost stężenia glukozy we krwi
niż w przypadku spożycia pokarmów o wysokim
indeksie glikemicznym.
Ale nie musimy rezygnować ze wszystkich
pokarmów o wysokim indeksie glikemicznym,
po prostu powinniśmy spożywać ich mniej.
Większość pokarmów o wysokim indeksie
glikemicznym znajduje się w grupie produktów
zbożowych i skrobiowych. Należy zatem wybierać
jak najczęściej w tej grupie produkty o niskim
indeksie glikemicznym (takie jak pieczywo i kasze
z pełnego ziarna, brązowy ryż i makaron).

Zasadniczo warzywa i produkty mleczne,
a także niektóre owoce (np. cytrusy) są
pokarmami o niskim indeksie glikemicznym.
Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić te
produkty w porcji spożywanych węglowodanów.

Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning
For Healthy Eating,Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 22-23.

5 Liczenie węglowodanów
Wskazówka

6 Czytanie etykiet
Wskazówka

Liczenie węglowodanów jest jednym
ze sposobów przygotowywania posiłków
i przekąsek, pomagającym w zachowaniu
prawidłowych wartości glikemii. Ilość
węglowodanów podawana na etykietach
żywności jest wyrażona w gramach (g).

Czytanie etykiet na produktach może pomóc
w lepszym zrozumieniu zawartości danego produktu
- szczególnie zawartości węglowodanów.
1. Odszukajmy wielkość porcji wyrażoną w gramach
2. Znajdźmy całkowitą zawartość węglowodanów
w jednej porcji – liczba ta obejmuje skrobię, cukier
i błonnik (skrobia nie jest podawana oddzielnie)

Większość osób wykorzystuje tę
metodę do liczenia węglowodanów.

3. Błonnik nie podwyższa stężenia glukozy
we krwi i powinien zostać odjęty od
całkowitej zawartości węglowodanów

15 g węglowodanów = 1 wymiennik węglowodanowy (1WW)
3 do 4 wymienników (45 - 60 g węglowodanów) = 1 posiłek¥

4. Obliczmy węglowodany w naszych
posiłkach lub przekąskach

1 do 2 wymienników (15 - 30 g węglowodanów) = 1 przekąska¥

Motywacja do liczenia
Wiele osób chorujących na cukrzycę
nie decyduje się na liczenie węglowodanów
uważając, że wymaga to zbyt wiele wysiłku, ale
po opanowaniu metod planowania posiłków
i zaznajomieniu się z tabelami składników
odżywczych liczenie węglowodanów
staje się łatwiejsze i szybsze. Liczenie
węglowodanów staje się wtedy częścią
nowego, bardziej świadomego stylu życia.
¥	Wartości te należy traktować wyłącznie orientacyjnie. W celu uzyskania informacji dotyczących wartości, które są odpowiednie dla naszego
organizmu należy zwrócić się do lekarza. Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy Eating, Diabetes
Prevention & Management, 2014, s. 73-75.
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Wartość

Na porcję 90 g (2 plastry)
Ilość na porcję
Kalorie 170

% Dziennej wartości

Tłuszcz 2,7 g

1%

Tłuszcze nasycone 0,5 g
+ Tłuszcze trans 0 g

5%

Cholesterol 0 mg
Sód 200 mg

8%

Węglowodany 36 g

13%

Błonnik 6 g
Cukier 3 g

24%

Białka 8 g
Witamina A 1 %
Wapń
2%

Czy ten rozmiar porcji jest taki sam
jak rozmiar naszej porcji? Jeżeli nie,
należy odpowiednio dopasować
zawartość węglowodanów.
Błonnik nie podwyższa stężenia glukozy
we krwi i powinien być odjęty od
całkowitej zawartości węglowodanów.
Cukry są już zawarte w pozycji
węglowodanów całkowitych.

Witamina C 0 %
Żelazo
16 %

Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning
For Healthy Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 90-92

7
Wskazówka

Dokładnie sprawdźmy
wielkość porcji
Większość z nas pada ofiarą zbyt dużych porcji
posiłków. Wyniki badań pokazują, że osoby,
którym podano większe opakowania z jedzeniem,
jadły więcej niż osoby spożywające produkty
spożywcze z mniejszych opakowań.

8
Wskazówka

Wizualizujmy
wielkości porcji
Prawidłowo zbilansowany posiłek na
talerzu zawiera ¼ białka (np. kurczak
lub ryba), ¼ produktów skrobiowych
(np. ryż, makaron, kasza) i ½ warzyw.

Postarajmy się spożywać posiłki na
mniejszych talerzach - wówczas nałożona
porcja będzie wydawać się większa.
Podobnie jeśli mamy ochotę na coś słodkiego
lub mniej zdrową przekąskę, wybierzmy
mniejsze opakowanie zawierające jedną porcję.
Na przykład zamiast dużej tabliczki czekolady
wybierzmy mały batonik, a zamiast torebki
chipsów ziemniaczanych 200 g wybierzmy torebkę
mniejszą, o zawartości 43 g. Zapewni nam to
chwilę przyjemności, a jednocześnie pozwoli
ograniczyć liczbę spożywanych kalorii.

Sharon Zeiler, Diabetes Canada. Top 10 Tips for Tasty and Healthy Meals. Dostęp w dniu 2 marca 2017 r. z witryny https://www.diabetes.ca/diabetesand-you/healthy-living-resources/diet-nutrition/top-10-tips-for-tasty-healthy-meals
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Warzywa

Mleko

(co najmniej 2 rodzaje)

Produkty zbożowe
i skrobiowe

Mięso
i inne białka

(ziemniaki, ryż,
kasza, makaron)

(ryby, chude
mięso, kurczak)

Źródło: Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Just the Basics: Tips for Healthy Eating,
Diabetes Prevention and Management Guide, kwiecień 2013.

Owoc

8
Wskazówka

Wizualizujmy
wielkości porcji cd.
Ile powinniśmy jeść?
Do określania wielkości porcji bardzo
pomocne mogą okazać się nasze dłonie.

Przy planowaniu posiłku wykorzystajmy
podaną wielkość porcji jako wskazówkę:
Produkty zbożowe
i skrobiowe:
Wybierzmy porcję
odpowiadającą
wielkości naszej pięści.

Owoce*:
Wybierzmy porcję
odpowiadającą wielkości
naszej dłoni i o grubości
naszego małego palca.

9 Poza domem
Wskazówka

Nasza praca lub aktywność zawodowa może
wymagać spędzania wielu godzin w ciągu dnia
poza domem. Może to zakłócać planowane
spożywanie posiłków lub przyjmowanie leków
przeciwcukrzycowych. Przygotujmy przekąskę
na wypadek opóźniania się kolejnego posiłku.

Jedzenie poza domem.
Kiedy jemy w restauracji, powinniśmy
skorzystać z metody PLANOWANIA
Z WYPRZEDZENIEM (ang. PLAN AHEAD):

Mięso oraz inne białka:
Wybierzmy porcję odpowiadającą wielkości naszej
dłoni i o grubości naszego małego palca.

P

Kontroluj porcje

A

Warzywa:

L

Czytaj etykiety/sprawdzaj
strony internetowe

H

Jedz zdrowe przekąski

A

Pytaj

E

Spożywaj posiłek co cztery
do sześciu godzin

N

Nie jedz niewskazanych
produktów

A

Unikaj opuszczania posiłków

D

Wybieraj restauracje, które będą
w stanie zmodyfikować posiłek
zgodnie z Twoimi potrzebami

Wybierzmy porcję, którą
możemy uchwycić
obiema dłońmi.

Tłuszcz:
Ograniczmy
tłuszcz do rozmiaru
końcówki kciuka.

Mleko
Podczas jednego
posiłku dziennie
można wypić szklankę
(250 ml) mleka o niskiej
zawartości tłuszczu.

*Owoce zawierają fruktozę. Skonsultuj się z lekarzem, jaka porcja owoców jest dla Ciebie odpowiednia.
Źródło: Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Just the Basics: Tips for Healthy Eating, Diabetes Prevention and Management Guide, kwiecień 2013.
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Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 107

Oceń, czy wyjście do restauracji
wiąże się ze specjalną okazją
czy jest regularną praktyką

10 Korzystajmy z metod
Wskazówka

przygotowywania potraw,
które nie wymagają
dodawania tłuszczu

Gotowane na parze warzywa będą bardziej
aromatyczne, jeżeli do gotującej się wody dodamy
zioła. Pietruszka, szałwia, rozmaryn i tymianek
to klasyczne zioła, które urozmaicą smak potrawy.
Cynamon, goździki i gałka muszkatołowa mogą
być dodawane do tradycyjnych dań, aby nadać im
nowego smaku. Wiele książek kucharskich zawiera
porady dotyczące stosowania przypraw i ziół,
można też skorzystać z przepisów z internetu.
Mięso opiekane lub grillowane zawiera
mniej tłuszczu, a przy tym uzyskuje
apetyczny złoty kolor, który zwiększa jego
atrakcyjność wzrokową i smakową.

Sharon Zeiler, Diabetes Canada. Top 10 Tips for Tasty and Healthy Meals. Dostęp w dniu 2 marca 2017 r. z witryny https://www.diabetes.ca/diabetesand-you/healthy-living-resources/diet-nutrition/top-10-tips-for-tasty-healthy-meals
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Planujmy posiłki
11 z produktów zbożowych
i skrobiowych

Wskazówka

Nałóżmy na talerz produkty zbożowe
i skrobiowe, takie jak pełnoziarnisty makaron,
ryż, pieczywo lub kasze w ilości, która nie
przekracza jednej czwartej jego objętości.

12 Pieczywo
Wskazówka

Typowa kromka chleba lub bułka, która
waży 30 g, odpowiada jednemu wymiennikowi
węglowodanowemu. W przypadku
większej kromki chleba lub bułki, która
waży około 60 g, będzie ona odpowiadać
dwóm wymiennikom węglowodanowym.

Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy Eating,
Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 14-15.

13 Pieczenie z mąką

Wytyczne dotyczące zawartości
błonnika i jego ilości docelowych

Wskazówka

Produkty na bazie mąki: jeśli do przygotowania
12 porcji - np. herbatników, podpłomyków
i domowego chleba - użyjemy 2 szklanek
(500 ml) mąki, wówczas każda porcja
odpowiada jednemu wymiennikowi
węglowodanowemu (15 g węglowodanów).*

14 Błonnik
Wskazówka

Wzrost ilości spożywanego błonnika może
skutecznie kontrolować stężenie glukozy we
krwi i masę ciała. Produkty o wysokiej zawartości
błonnika są trawione dłużej, dlatego poziom
glukozy we krwi wzrasta wolniej. Produkty
wysokobłonnikowe utrzymują również uczucie
sytości przez dłuższy czas, ograniczając w ten
sposób potrzebę przekąsek, co może pomóc
w zmniejszeniu masy ciała i jej skutecznej kontroli.**

Światowe organizacje, np. Health Canada zaleca
osobom dorosłym spożycie 25-50 gramów
błonnika dziennie, pochodzącego z różnych
produktów zawierających zarówno błonnik
rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny.

Ogólny przewodnik po zawartości błonnika
w grupach produktów spożywczych.
Produkty zbożowe i skrobiowe
z pełnych ziaren pszenicy
2 g na porcję
Produkty zbożowe o wysokiej zawartości błonnika
(należy uważnie przeczytać etykietę)
5-15 g na porcję
Rośliny strączkowe (groch, fasola, soczewica)
4-8 g na porcję
Owoce
2 g na porcję
Warzywa
2 g na porcję
Orzechy i nasiona
2 g na porcję

* Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 15.
**Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 24.
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Błonnik należy odjąć
15 od całkowitej liczby
węglowodanów

Wskazówka

Błonnik nie jest trawiony, dlatego należy go odjąć
od całkowitej ilości węglowodanów w przypadku
liczenia węglowodanów wyrażonych w gramach.
Dwie kromki chleba zawierające 36 g węglowodanów
i 6 g błonnika należy liczyć jako 30 g węglowodanów.

Wybór błonnika – dobry,

16 lepszy, najlepszy

Wskazówka

Dobry

Lepszy

Produkt spożywczy zawierający
co najmniej 2 g błonnika na porcję
można uznać za źródło błonnika.
Produkt spożywczy zawierający
co najmniej 4 g błonnika na porcję
można uznać za „dobre” źródło błonnika.

Warzywa i owoce
17 dostarczają wielu witamin
i minerałów pozwalających
zachować zdrowie organizmu
przy ograniczonej liczbie
spożywanych kalorii

Wskazówka

Im bardziej intensywny kolor warzywa,
tym wyższa jest jego wartość odżywcza.
Dlatego wybierajmy produkty sezonowe
o jak najbardziej intensywnych kolorach.

Kupowanie owoców i warzyw w sezonie
pozwala cieszyć się ich smakiem
i aromatem przy niższych kosztach.
Szparagi należy kupować wiosną, brzoskwinie pod
koniec lata, a jabłka jesienią. Warzywa i owoce
w puszce stanowią kolejną alternatywę, ale w ich
przypadku należy mieć świadomość zawartości
słodzonych syropów oraz większej ilości soli.

Produkt spożywczy zawierający
najmniej 6 g błonnika na porcję
Najlepszy co
można uznać za „bardzo dobre”
lub „doskonałe” źródło błonnika.

Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 25.
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Sharon Zeiler, Diabetes Canada. Top 10 Tips for Tasty and Healthy Meals. Dostęp 2 marca 2017 r.
z witryny https://www.diabetes.ca/diabetes-and-you/healthy-living-resources/diet-nutrition/
top-10-tips-for-tasty-healthy-meals

18 Porcje owoców
Wskazówka

20 Wybór mięsa
Wskazówka

Serwowana porcja owoców powinna odpowiadać
wielkości pięści. Przy wyborze owoców porcja
powinna wynosić pół kubka/szklanki (125 ml). Z kolei
przy wyborze suszonych owoców ich serwowana
porcja powinna wynosić dwie łyżki stołowe (30 g).*

Należy wybierać chude mięso wołowe, cielęce
i wieprzowe jak również polędwicę, sznycel lub
udziec. Należy unikać kupowania mięsa o wysokiej
zawartości tłuszczu, takich jak mięsa mielone
i żeberka. Jeżeli dostrzeżemy na mięsie widoczny
tłuszcz powinniśmy z niego zrezygnować.

19 Warzywa
Wskazówka

Warzywa stanowią nie tylko doskonałe źródło witamin,
minerałów i błonnika, ale też charakteryzują się niską
zawartością węglowodanów, kalorii i tłuszczu. Zarówno
warzywa gotowane, jak i surowe stanowią wartościowe
źródła substancji odżywczych. Warzywa powinny być
zawsze gotowane krótko i tylko do momentu, gdy stają
się chrupiące i delikatne, najlepiej gotując je na parze.
W przypadku gotowania w wodzie należy stosować jak
najmniejszą ilość wody dla ograniczenia strat witamin.
Bogatą w składniki odżywcze wodę po gotowaniu
warzyw można wykorzystać do przygotowania innych
posiłków, takich jak zupy i buliony.**

21 Mięsa marynowane
Wskazówka

Marynowanie lub duszenie twardszych
kawałków mięsa o niższej zawartości
tłuszczu może je zmiękczyć i dodać aromatu.
Należy wybierać marynaty na bazie soku
cytrynowego, limonkowego lub pomidorowego,
aromatyzowanych octów lub wina zamiast
dużych ilości oleju, tak aby utrzymać na niskim
poziomie całkowitą ilość tłuszczu w marynacie.

Ziemniaki, słodkie ziemniaki i kukurydza
są zaliczane do grupy produktów
zbożowych i skrobiowych ze względu
na wysoką zawartość węglowodanów.
* Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 29.
**Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 49‑50.
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Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy
Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 56-57.

22 Wybór zdrowej margaryny
Wskazówka

24 Dodatkowe informacje
Wskazówka

Wybierajmy miękkie, nieutwardzane margaryny
z zalecanego oleju (np. z oliwek).
Zapoznajmy się z informacją na opakowaniu
dotyczącą wartości odżywczych - szukajmy
margaryn z maksymalnie 2 g tłuszczów
z tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans
w każdej porcji (2 łyżeczki do herbaty lub 8 g).*

23 Przekąski są ważne
Wskazówka

Jedzenie przekąsek między posiłkami jest
dobrym nawykiem, ponieważ przekąski łagodzą
zbyt silne odczuwanie głodu. Zbyt silny głód
często prowadzi do spożywania nadmiernych
ilości jedzenia, co przekłada się na wyższe
stężenie glukozy we krwi po posiłku.**

Poniżej wymienione są produkty, które nie muszą
być uwzględniane przy liczeniu kalorii ze względu
na bardzo niską zawartość węglowodanów.
proszek do pieczenia

ćwiartka limonki

guma do żucia bez cukru

sos Worcestershire §

sól §

kawa czarna bez dodatku
cukru i bez mleka

soda oczyszczona

woda mineralna

herbata ziołowa

niesłodzone napoje
alkoholowe

sos chili §

musztarda §

bulion §

przyprawy

zioła

nać pietruszki

sos rybny §

herbata bez cukru

rosół §

czosnek

papryka ostra

pieprz

sos sojowy §

ocet winny

wywar klarowany §

żelatyna

ćwiartka cytryny

woda

sos Tabasco

korzeń imbiru

woda sodowa

rabarbar

TM

* Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 64.
**https://www.diabetes.ca/publications-newsletters/diabetes-dialogue/spring-2014/ on-the-shelf/snack-facts
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§ Może zawierać dużą ilość sodu
Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne, Beyond the Basics: Meal Planning For Healthy
Eating, Diabetes Prevention & Management, 2014, s. 69-70.

25 W przypadku choroby
Wskazówka

Organizm wytwarza hormony stresu pomocne
w zwalczaniu choroby. Podawana insulina
może nie wykazywać normalnej skuteczności.
Może to prowadzić do wysokiego stężenia
glukozy we krwi i odwodnienia organizmu.
Należy kontynuować przyjmowanie
leków przeciwcukrzycowych i/lub insuliny
zgodnie z zaleceniami lekarza.
Pić dużo płynów. Istotne jest picie dużych ilości
płynów dla utrzymania prawidłowego nawodnienia
organizmu. Należy co godzinę wypić jedną
szklankę (250 ml) niesłodzonego napoju.
Należy regularnie jeść posiłki. Jeżeli czujemy się
zbyt źle, aby jeść, powinniśmy próbować spożywać
lekkie przekąski, zawierające 15 g węglowodanów
lub - zamiast przekąsek - płyny o zawartości 15 g
węglowodanów.
Co dwie - cztery godziny należy zbadać stężenie
glukozy we krwi dla upewnienia się, że nie została
przekroczona norma (hiperglikemia). U każdego można
okazjonalnie stwierdzić wysokie stężenie glukozy we
krwi, ale sytuacja staje się poważna, jeżeli hiperglikemia
powtarza się lub jeśli poziom cukru jest znacznie
podwyższony. Należy zwrócić się do lekarza w celu
uzyskania dodatkowych informacji i wskazówek dla
bardziej skutecznego radzenia sobie z tym problemem.

Dowiedz się więcej na temat
cukrzycy na stronie:
www.OneTouch.pl

Zachęcamy do kontaktu
z Działem Wsparcia
Klienta OneTouch®
Oferujemy pomoc w razie pytań dotyczących obsługi
Twojego glukometru OneTouch®, w tym darmową wymianę
popsutego nakłuwacza OneTouch® lub glukometru
(koszt wysyłki ponosi firma Johnson & Johnson).

801 23 23 23*
Dział Wsparcia Klienta OneTouch®
info@onetouch.pl
* Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:30–16:30. Koszt połączenia
to koszt 1 jednostki taryfikacyjnej zgodnie z planem taryfowym operatora dzwoniącego.
Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. Spółka zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000032278, NIP 113-00-20-467, kapitał zakładowy 39 751 500 PLN
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