Zasady żywienia
dla pacjentów
leczonych insuliną

Insulina a dieta
Racjonalne odżywianie jest jednym z elementów skutecznego
leczenia cukrzycy. Równie ważne są leki, aktywność fizyczna,
edukacja i samokontrola pacjenta. Nie ma diety uniwersalnej
dla wszystkich pacjentów z cukrzycą. Szczegółowe zalecenia
dotyczące żywienia powinny być ustalane indywidualnie przez
lekarza i dietetyka, w zależności od potrzeb i możliwości oraz
sposobu leczenia pacjenta.
Insulinoterapia wymaga szczególnego dbania o sposób
żywienia. Insulina jest hormonem, który obniża stężenie cukru
(glukozy) we krwi i jest stosowana w leczeniu pacjentów
chorujących na cukrzycę. Chorych na cukrzycę typu 2 leczy się
insuliną, gdy leki doustne przestają być skuteczne, występują
przeciwwskazania do ich stosowania lub w szczególnych
okolicznościach np. w okresie okołooperacyjnym. W pewnych
szczególnych sytuacjach zamienia się okresowo leczenie lekami
doustnymi na insulinoterapię. W zależności od stosowanej metody
insulinoterapii zalecenia żywieniowe mogą się nieco różnić.

Przyjmuję insulinę. Jak mam jeść?
Po rozpoczęciu leczenia insuliną pojawia się wiele obaw dotyczących
niedocukrzenia, wahań glikemii, jak również dotyczących
przygotowania i składu posiłków. Jakie posiłki jadać oraz jak często
i jak obfite powinny one być, uzależnione jest przede wszystkim
od zaleconego przez lekarza sposobu podawania insuliny.

Rodzaje insulinoterapii:
• Insulinoterapia prosta, polegająca na podawaniu insuliny raz
dziennie, zwykle przed snem (insulina o przedłużonym działaniu,
analog długodziałający insuliny) łącznie z lekami doustnymi.
Przy insulinoterapii prostej dieta powinna opierać się na zasadach
ogólnych dotyczących ilości węglowodanów, białek i tłuszczy
omówionych w dalszej części broszury.
• Insulinoterapia konwencjonalna polegająca na podawaniu
mieszanek insuliny (ludzkiej lub analogowej) 2 razy dziennie
oraz ewentualnie dodatkowego wstrzyknięcia insuliny
krótkodziałającej lub analogu szybkodziałającego insuliny
przed posiłkiem południowym.
Przy insulinoterapii konwencjonalnej dieta powinna być oparta
na zdrowych produktach, spożywanych w określonych porcjach
i zawierających ustalone, stałe ilości węglowodanów. Podczas
stosowania mieszanek insuliny ludzkiej wskazane są dodatkowe
posiłki (drugie śniadanie i podwieczorek).

• Intensywna insulinoterapia, funkcjonalna insulinoterapia
polegająca na podawaniu dwóch rodzajów insulin: insuliny
o przedłużonym działaniu lub analogu długodziałającego
oraz insuliny krótkodziałającej lub analogu szybkodziałającego
insuliny przed posiłkami.
Przy intensywnej insulinoterapii dieta powinna opierać się o posiłki
zawierające podobne porcje składników pokarmowych, w tym
o stałe ilości węglowodanów, białek i tłuszczy w posiłkach. Pacjenci
prowadzący intensywny, mniej regularny tryb życia, często stosują
intensywną funkcjonalną insulinoterapię (FIT), która wymaga
samodzielnego dostosowywania dawek insuliny oraz liczenia
wymienników węglowodanowych (WW) i wymienników białkowo –
tłuszczowych (WBT) w posiłkach.

Posiłki a insulinoterapia prosta i złożona
Co muszę zmienić w posiłkach? Czyli zdrowe odżywianie się
i zmiana nawyków żywieniowych

NIE

zamień na

• Mam długie przerwy między
posiłkami, co skutkuje wzmożonym
apetytem, jem wtedy kiedy mam
ochotę
• Często spożywam obfity posiłek
na noc
• Jem cokolwiek, nie myślę o wybraniu
odpowiednich produktów
• Jem w pośpiechu podczas przerwy
• Kiedy jestem głodna/y sięgam
po słodycze

TAK

• Regularnie spożywam zbilansowane
posiłki, nie pomijam śniadania
• Pamiętam, aby pierwszy posiłek zjeść
do 1 godziny po wstaniu, a ostatni 2-3
godziny przed snem
• Komponuję posiłki świadomie
i pamiętam, aby w każdym z nich
były węglowodany złożone, tłuszcze
i różnorodne białko
• Jem powoli, w spokojnej atmosferze,
przeżuwając dokładnie kęsy

• W mojej codziennej diecie brakuje
świeżych warzyw

• W przerwach między posiłkami,
gdy jestem głodny sięgam po wodę
lub warzywo

• Nie zwracam uwagi na zawartość
błonnika w diecie

• W mojej diecie są sezonowe warzywa
i owoce

• Codziennie jem podobne produkty,
nie mam pomysłu na urozmaicenie
posiłków

• Dbam, aby wybierać produkty
wysokobłonnikowe (np. ciemne
pieczywo)

• Korzystam z gotowych
przetworzonych produktów

• Staram się przygotować posiłki
w domu

• Śniadanie to kawa i słodkie pieczywo

• Staram się urozmaicać posiłki
wykorzystując sezonowe produkty

• Zdarza mi się sięgać po produkty typu
„light”, ze sztucznymi dodatkami, po
których często jestem głodna/y

• Codziennie rano mam czas na
zjedzenie śniadania

• Cały dzień spędzam w pozycji
siedzącej, moją aktywnością fizyczną
są prace domowe

• Każdego dnia minimum pół godziny
spaceruję, jeżdżę rowerem, pływam,
uprawiam nordic-walking lub inny
ulubiony sport

Jak zaplanować posiłki?
Podczas leczenia insuliną ważne jest, aby jeść regularnie przynajmniej
3 główne posiłki, a w niektórych przypadkach dodatkowo jeszcze
przekąski w postaci drugiego śniadania i podwieczorku. Warto również
pamiętać, aby nie robić zbyt długich, wielogodzinnych przerw między
posiłkami, gdyż może dojść do niedocukrzenia. W szczególności,
gdy pacjent podaje mieszanki insuliny ludzkiej, powinien zaplanować
dodatkowe posiłki (drugie śniadanie, podwieczorek) z niewielką
porcją węglowodanów (posiłki co ok. 2,5 - 3 godziny).
mieszanki analogów

mieszanki insulin ludzkich

insulinoterapia prosta

śniadanie
nabiał
warzywa surowe
sok wielowarzywny
ryba
mięso

obiad

kolacja

owoc
mała kanapka
sałatka z dodatkiem
roślin strączkowych
sałatka z niewielką
ilością ryżu, makaronu
lub kaszy

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać glikemię. W przypadku
stosowania stałych dawek insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 2
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca 1 – 2 pomiary glikemii
dziennie, o różnych porach dnia, dodatkowo raz w tygodniu skrócony
profil glikemii (pomiary na czczo i po 2 godzinach po głównych
posiłkach) oraz raz w miesiącu dobowy profil glikemii obejmujący
pomiary glikemii przed posiłkami i 2 godziny po głównych posiłkach.

Pamiętaj o umyciu rąk przed pomiarem i regularnej
wymianie lancetów (igieł) w nakłuwaczu!
Źródło: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020, https://cukrzyca.info.pl/
zalecenia_kliniczne/zalecenia_kliniczne_dotyczace_postepowania_u_chorych_na_cukrzyce_2020

Węglowodany
Co to są węglowodany? W jakich produktach ich szukać,
jak wpływają na poziom cukru we krwi i jakie zamienniki
cukru można stosować?
Węglowodany to podstawowe źródło energii dla naszego organizmu.
Węglowodany powinny znajdować się w każdym posiłku, jednak ich
ilość musi być kontrolowana, gdyż to one w znacznie większym stopniu,
niż inne składniki pokarmowe podnoszą stężenie glukozy we krwi.

Gdzie szukać węglowodanów?
Większość potraw i produktów spożywczych zawiera nie tylko
węglowodany, ale również białka i tłuszcze. Mało jest takich produktów
i potraw, które składają się wyłącznie z węglowodanów, ale wiele z nich
w znaczącej przewadze je zawiera. Poniższa tabela zawiera informacje,
w których produktach znajdują się głównie lub wyłącznie węglowodany:

Węglowodany
mąka i przetwory zbożowe
(mąka, ryż, kasza, makaron, płatki śniadaniowe, pieczywo)
owoce i przetwory
(jabłka, śliwki, banany, dżemy, soki)
niektóre warzywa
(ziemniaki i przetwory, gotowana marchew, buraki, bób, rośliny strączkowe)
produkty mleczne
(mleko, jogurt, kefir, serwatka, maślanka, serki homogenizowane)
słodycze
(ciasta, batony, czekolada, cukierki, miód, cukier)

Węglowodany (cukry) w produktach można podzielić na węglowodany
proste (np. glukoza, fruktoza) oraz złożone (np. skrobia, celuloza).
Do cukrów zaliczamy również błonnik pokarmowy, który jest odporny
na działanie enzymów trawiennych przewodu pokarmowego, jest
nieprzyswajalny przez organizm człowieka i nie podnosi
glikemii we krwi.
W żywieniu chorego na cukrzycę poleca się produkty, które zawierają
głównie węglowodany złożone oraz błonnik pokarmowy, takie jak
pieczywo pełnoziarniste, grube kasze.
Węglowodany proste szybko podnoszą poziom glukozy we krwi,
powodując jego niekorzystne wahania, dlatego należy ograniczyć
spożycie produktów bogatych w węglowodany proste
(np. słodycze, owoce).
Węglowodany to również ważne źródło energii dla naszego
organizmu. Należy pamiętać jednak, aby kontrolować
wielkość porcji węglowodanów na talerzu. Ilość produktów
węglowodanowych zawartych w posiłku nie powinna być
większa od Twojej pięści. Ta prosta metoda rekomendowana jest
m.in. przez Kanadyjskie Towarzystwo Diabetologiczne. Pamiętaj
również, aby do posiłków dołączyć porcję białka i tłuszczu
(porcje wielkości pięści) oraz warzyw (porcję mieszczącą się na
2 dłoniach), co pozwoli lepiej uregulować glikemię po posiłku.

Ile warzyw?
Możesz zjeść tyle
warzyw, ile zmieścisz
w obu dłoniach

Ile produktów
węglowodanowych?
Możesz zjeść porcję
wielkości pięści
Ile białka i tłuszczu?
Możesz zjeść
mieszczącą się na dłoni
porcję o grubości
małego palca

Białko i tłuszcze
Czy białko i tłuszcz są również ważne w mojej diecie?
Gdzie szukać źródeł białka i tłuszczu i czy mają one
wpływ na glikemię?

Należy unikać spożywania cukrów prostych, które gwałtownie
i znacząco podnoszą glikemię. Najlepszym rozwiązaniem jest
rezygnacja z używania cukru, ze słodzenia napojów i potraw.
Możliwe jest zastąpienie cukru sztucznymi substancjami
słodzącymi, czyli słodzikami. Wybierając zamiennik cukru
należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
• Sztuczne substancje słodzące mogą być stosowanie tylko
u osób dorosłych
• Nie należy przekraczać dozwolonych dawek i zaleceń producenta
• Nie zaleca się stosowania fruktozy jako zamiennika cukru
• Stosowanie erytrytolu, ksylitolu i sorbitolu powinno być ograniczone

Obok węglowodanów do ważnych składników odżywczych należą
również białka i tłuszcze. Proces trawienia i wchłaniania białek
i tłuszczu jest znacznie dłuższy niż węglowodanów, dlatego ich
wpływ na stężenie glukozy we krwi jest widoczny dopiero po
3 godzinach lub nawet później od momentu ich spożycia. Pacjenci
stosujący pompy insulinowe na spożyte białka i tłuszcze mogą
podać odpowiednią dawkę insuliny, korzystając z tzw. bolusów
przedłużonych (lub złożonych). Są to funkcje w pompie insulinowej,
dzięki którym pacjenci podają odpowiednie dawki insuliny do posiłków
zawierających w swoim składzie większe ilości białka i tłuszczu.
Większość produktów i potraw zawiera zarówno węglowodany,
białka i tłuszcze. Skupimy się teraz na tych, które zawierają głównie
białka i tłuszcze. Poniżej podane zostały przykładowe źródła
takich produktów:

Białka i tłuszcze (głównie)
mięso, ryby i przetwory
jaja

Każda substancja chemiczna dodawana do produktów ma na celu
poprawienie cech smakowych, wydłużenie daty spożycia lub
obniżenie kaloryczności.

tłuszcze do smarowania pieczywa jak masło, margaryna oraz oleje
roślinne, oliwa z oliwek

Należy jednak pamiętać, że są to substancje sztucznie wytworzone
i mogą mieć negatywny wpływ na organizm.

produkty mleczne takie jak sery żółte, pleśniowe, topione, twarogowe

Nie należy przekraczać dziennej maksymalnej dawki do spożycia.

nasiona i orzechy

Pamiętaj, żeby wzbogacać swoją dietę w produkty zawierające
białko roślinne (np. suche nasiona roślin strączkowych).

Tłuszczami, które korzystnie wpływają na zdrowie człowieka są
oleje roślinne np. olej słonecznikowy, sojowy, oliwa z oliwek a także
tłuszcze występujące w orzechach. Niekorzystny wpływ na zdrowie
mają natomiast tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, które występuję
m.in. w smalcu, słoninie, tłustych wędlinach i kiełbasach oraz tłustym
mięsie wieprzowym. Nie należy stosować twardych margaryn
roślinnych zawierających szkodliwe kwasy tłuszczowe trans.

Indeks glikemiczny
Indeks glikemiczny, czyli jak przygotowywać posiłki,
aby nie podnosiły szybko glikemii
Produkty spożywcze zawierające węglowodany różnią się między
sobą przyswajalnością i tempem wchłaniania, a w konsekwencji
tym jak szybko po ich spożyciu rośnie poziom cukru we krwi.
Indeks glikemiczny (IG) to wskaźnik, który informuje o tym, jak
gwałtownie wzrasta poziom glukozy we krwi po spożyciu porcji
produktu zawierającej 50 g przyswajalnych węglowodanów.
Sięgając po różne produkty czy spożywając różne posiłki warto
wiedzieć jaki mają one indeks glikemiczny. Czy jest on niski
(poniżej 50) wskazany dla chorych z cukrzycą, wolno podnoszący
glikemię, średni (51-75) czy wysoki (powyżej 75, szybko podnoszący
glikemię we krwi). Uwzględniając indeks glikemiczny pacjent
może uniknąć gwałtownego wzrostu cukru we krwi po posiłku,
np. podając odpowiednio dobraną dawkę insuliny.

Warto również pamiętać, że na szybkość wchłaniania węglowodanów
ma wpływ ich przygotowanie. Długie gotowanie podwyższa indeks
glikemiczny. Powinniśmy unikać rozgotowanego makaronu, ryżu,
kasz czy ziemniaków. Podobnie smażenie i pieczenie w wyższej
temperaturze, niż gotowanie (wyższej niż 100 stopni), również wpływa
na podwyższenie IG posiłku i szybszy wzrost glikemii po jedzeniu
np. ziemniaki gotowane w wodzie, puree podane w całości, mają
niższy indeks glikemiczny w porównaniu z ziemniakami pieczonymi.
Dodatek mięsa, ryb, jajek (białka i tłuszczu) obniża indeks glikemiczny
potrawy. Węglowodany zawarte w ziemniakach wolniej będą podnosić
glikemię, jeśli będą podane z mięsem, czy rybą i z dodatkiem warzyw.

Czy muszę ważyć posiłki i liczyć kalorie?
Idealny talerz dla diabetyka
Chorzy na cukrzycę często słyszą zalecenie, aby dobrze
komponować swoje posiłki. Co to właściwie znaczy? Jak powinien
taki posiłek wyglądać na talerzu? I czy muszę liczyć kalorie?
Każdy główny posiłek powinien zawierać odpowiednią porcję
węglowodanów złożonych, w tym błonnika pokarmowego.
Zbyt duża porcja na talerzu tych składników spowoduje
znaczny wzrost glikemii po zjedzeniu potrawy.
Posiłek powinien również zawierać odpowiednią porcję białka i tłuszczu
(wędlin, serów, mięsa, ryb, czy jaj). Zbyt duża porcja tych składników
może spowodować wzrost glikemii po kilku godzinach (nawet po 4-5).
Ważne jest również, aby każdy posiłek zawierał dużą porcję najlepiej
świeżych warzyw, które są źródłem błonnika pokarmowego. Błonnik
pokarmowy ma istotny wpływ na regulowanie glikemii po posiłku –
spowalnia on wchłanianie węglowodanów, białek oraz tłuszczu.
Istnieje prosta, bardzo pomocna metoda, pozwalająca chorym na
cukrzycę nakładać na talerz odpowiednie porcje składników odżywczych.

Metodę opracowało Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA),
aby ułatwić pacjentom kontrolę spożywanych porcji składników
pokarmowych w danym posiłku i w ten sposób lepiej go zbilansować.
Wykorzystanie talerza jest łatwą metodą kontroli porcji,
przygotowania zbilansowanych posiłków, dostarczających
wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Pozwala przede
wszystkim kontrolować ilość spożywanych węglowodanów
mających znaczący wpływ na glikemię po posiłku.

R Z Y WA
WA

O
OW CE

• pozostałą połowę talerza powinny zajmować warzywa
o niskiej zawartości węglowodanów do 6%, takie jak cykoria,
ogórki, rabarbar, rzodkiewka, sałata, szczypiorek, szparagi, szpinak,
botwina, brokuły, cebula, kabaczek, kalafior, kalarepa, papryka,
pomidory, szczaw.
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tłuszczowe, takie jak: wędliny, sery, jajka oraz niewielka ilość masła
lub margaryny miękkiej do posmarowania pieczywa, porcja mięsa
lub ryby na obiad.

O

• kolejną ¼ talerza powinny zajmować produkty białkowo -

PR

węglowodanowe (skrobiowe) – jak pieczywo, kasze, ryż, makaron,
płatki zbożowe, produkty z mąki. Wybierać należy produkty z ziaren
grubo zmielonych, nieoczyszczonych, nierozgotowane, o niskim
indeksie glikemicznym (IG) np. ciemne pełnoziarniste pieczywo,
kaszę gryczaną ugotowaną na sypko, ziemniaki, bób, bataty.
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• pierwszą ¼ talerza powinny zajmować produkty

E

Talerz należy przy porcjowaniu posiłku
podzielić na trzy części:

O

Warto pamiętać, że warzywa zawierające więcej węglowodanów
(powyżej 6%), jadane w większych porcjach na talerzu mogą
przyczynić się do wyższych poziomów glikemii.
Do takich warzyw należy zaliczyć m.in. bób, chrzan, groszek zielony,
groszek konserwowy bez zalewy, marchew w szczególności gotowana,
buraki, fasolka szparagowa, dynia.

Posiłki w intensywnej insulinoterapii
i funkcjonalnej insulinoterapii
Co to jest intensywna insulinoterapia i co muszę
zmienić w posiłkach? Jak je planować? Na czym polega
funkcjonalna insulinoterapia?

Przykładowy jadłospis dla pacjenta leczonego
mieszankami insulin:
• Śniadanie:
2 kromki chleba razowego (ok. 70 g) posmarowane cienko
masłem i chudym twarożkiem z jogurtem naturalnym i startą
rzodkiewką (ok. 120 g), pomidor (ok. 120 g), 5 liści sałaty (ok 50 g),
herbata bez cukru

• Drugie śniadanie:
Kromka chleba razowego (ok. 35 g) posmarowana cienko masłem
z chudą wędliną drobiową (ok. 30 g) i sałatą zieloną (50 g), papryka
czerwona (70 g), małe jabłko (ok. 120 g), herbata bez cukru

• Obiad:
Zupa jarzynowa - wywar z warzyw, bez śmietany ani zasmażki
(mały talerz ok. 400 g), 2 małe gotowane ziemniaki, podane
w całości (ok. 140 g), kurczak pieczony w folii (mała porcja
ok. 150g – ¼ talerza obiadowego), brokuł gotowany bez okrasy
ok. 250 g (1/2 sztuki), woda mineralna

• Podwieczorek:
Jogurt naturalny 200 g, pomidor 150 g

• Kolacja:
2 kromki chleba typu graham (ok. 70 g) posmarowane cienko
masłem, sałatka z szynką i warzywami: szynka z piersi kurczaka
90 g, pomidor 80 g, ogórek zielony 50 g, sałata 6 liści, szczypiorek
1 łyżeczka, pół łyżeczki oliwy, szczypta soli, pieprzu i oregano,
herbata bez cukru

Intensywna insulinoterapia to metoda leczenia, która polega na
podawaniu dwóch rodzajów insulin: insuliny o przedłużonym działaniu
lub analogu długodziałającego oraz insuliny krótkodziałającej
lub analogu szybkodziałającego do posiłków w stałych dawkach.
Przy insulinoterapii intensywnej dieta powinna być oparta o
podobne porcje oraz o stałe ilości węglowodanów, białek i tłuszczy
w posiłkach. Pacjenci prowadzący intensywny, mniej regularny
tryb życia, często stosują intensywną funkcjonalną insulinoterapię
(FIT), która wymaga samodzielnego dostosowywania dawek
insuliny oraz liczenia wymienników węglowodanowych (WW)
i również białkowo – tłuszczowych (WBT) w posiłkach.

Pomiar glikemii przed posiłkiem + ocena składu
posiłku = decyzja odnośnie dawki insuliny.
Pamiętaj, aby zawsze dla własnego bezpieczeństwa
sprawdzić glikemię przed podaniem insuliny.

Przed każdym posiłkiem
• Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem
• Wykonaj pomiar glukozy we krwi za pomocą glukometru
• Zdecyduj jak ma wyglądać Twój posiłek uwzględniając pomiar
glikemii przed posiłkiem
• Pomyśl, jakie produkty zjeść i jaka będzie po nich Twoja
glikemia. Zważ jedzenie i oblicz zawartość węglowodanów,
białka i tłuszczu (wymienniki)
• Podaj insulinę w dawce dostosowanej do składu posiłku

Wymienniki węglowodanowe
Co to jest wymiennik węglowodanowy?
Wymiennik Węglowodanowy (WW) to 10 gramów
węglowodanów przyswajalnych zawartych w porcji
produktu. 1 WW to 40 kcal. Średnio 1 WW podnosi
stężenie glukozy o 30-40 mg/dL u osoby dorosłej.

„Ale czy WW są mi potrzebne…?”
Jeśli jesteś leczona/y metodą intensywnej/funkcjonalnej insulinoterapii
to znajomość wymienników węglowodanowych może ułatwić Ci życie.
Taki sposób liczenia pozwoli Ci na większą swobodę w wybieraniu
posiłków. Twój lekarz ustali, ile potrzebujesz insuliny na każdy 1 WW.
W ten sposób podasz tyle insuliny do posiłku, ile faktycznie potrzebuje
Twój organizm i na tyle, ile zamierzasz zjeść, bez ryzyka hipoglikemii.

Jak policzyć WW...?
Produkty świeże, takie jak pieczywo, owoce, bez opakowania i bez
informacji żywieniowej na etykiecie – liczbę wymienników obliczamy
w oparciu o informacje z tabel wartości odżywczych oraz o masę
produktu. Będzie przydatna waga kuchenna.

Wymienniki węglowodanowe można również policzyć korzystając
z gotowych tabel wymienników węglowodanowych. Przykładową
tabelę znajdziesz na końcu tej broszury.
Produkty w opakowaniach z informacją żywieniową – liczbę
wymienników węglowodanowych ustalamy w oparciu o zawartość
węglowodanów i masę porcji produktu.

Czytanie etykiety produktu
1. Ilość węglowodanów podana na etykietach żywności jest wyrażona
w gramach (g). Odszukaj na etykiecie wielkość porcji lub opakowania
w gramach. Na etykiecie może być podana ilość węglowodanów
w przeliczeniu na 100 g produktu lub na porcję/opakowanie czy
miarę domową.
2. Znajdź całkowitą zawartość węglowodanów w jednej porcji lub
jednym opakowaniu – liczba ta obejmuje wszystkie węglowodany
(w tym cukier i błonnik). Błonnik nie powoduje podwyższenia
stężenia glukozy we krwi, więc należy go odjąć od całkowitej
ilości węglowodanów.
3. Sprawdź czy porcja na talerzu jest taka jak na etykiecie. Zważ
produkt, jeśli to konieczne. Jeśli ilość produktu jest inna, niż
ilość podana na etykiecie, dokonaj odpowiedniego obliczenia
dotyczącego ilości węglowodanów.

Wartość odżywcza w 100 g ugotowanego produktu
Wartość energetyczna

802 kJ/190 kcal

Tłuszcz

1,8 g

- w tym kwasy
tłuszczowe nasycone

0,3 g

Węglowodany

33 g

- w tym cukry

1,8 g

Błonnik

3,5 g

Białko

8,6 g

Sól

0,01 g

Kilka przykładów:
• Ciastka zbożowe
Informacja żywieniowa na opakowaniu (etykieta)

W 100 g ciastek zbożowych:
• Węglowodany 78 g
• W tym błonnik pokarmowy 3 g
• Białko 3 g
• Tłuszcz 5 g

Węglowodany przyswajalne: 78 g – 3 g (błonnik) = 75 g

Fosfor

171 mg (24%)

Magnez

58 mg (15%)*

Żelazo

2,1 mg (15%)

Cynk

1,7 mg (17%)*

Miedź

0,24 mg (24%)*

Mangan

0,85 mg (43%)*

*

1 WW – 10 g węglowodanów
Zjadamy 25 g ciastek (2-3 szt.)

75 g x 25 g/100 g =18,75 g ~2 WW

*

• Jogurt naturalny z ziarnami zbóż 150 g
Informacja żywieniowa na opakowaniu (etykieta)

* % referencyjnej wartości spożycia

Ilość węglowodanów, która ma znaczenie dla
Twojej glikemii po spożyciu 100 g ugotowanego
produktu to 29,5 g ~ 30 g.

W 100 g jogurtu:
• Węglowodany 14,6 g
• W tym błonnik pokarmowy 1 g
• Białko 3,9 g
• Tłuszcz 2,5 g

Węglowodany przyswajalne: 14,6 g – 1 g (błonnik) = 13,6 g

1 WW – 10 g węglowodanów
13,6 g x 150 g/100 g =20,4 g ~2 WW

Trudne początki…
Na początku zawsze jest trudno. Jeśli rozpoczynasz naukę liczenia WW
przyda Ci się waga kuchenna (zwykła elektroniczna i tabele WW lub
waga dietetyczna). Warto rozpocząć liczenie wymienników od ważenia
każdego produktu w posiłku i liczenia WW. Nasze oczy i pamięć szybko
się uczą. Trening czyni mistrza! Z czasem nauczysz się szacować
liczbę WW w swoim posiłku bez użycia wagi. Nie zapominaj, że warto
zweryfikować swoje umiejętności powracając choć na chwilę do
ważenia. Rutyna może zgubić.

Wymienniki białkowo – tłuszczowe
Jeden wymiennik białkowo – tłuszczowy (WBT)
jest to porcja produktu białkowo - tłuszczowego lub
tłuszczowego stanowiąca 100 kcal. 1 WBT podnosi
stężenie glukozy we krwi, podobnie jak 1 WW,
o 30-40 mg/dl, ale znacznie później, bo dopiero
po co najmniej 3 godzinach po posiłku.

Ile insuliny należy podać na 1 WBT ?
Dawkę insuliny na 1 WBT dla każdego chorego na cukrzycę
indywidualnie ustala lekarz. Zazwyczaj u dzieci na 1 WBT podaje
się tyle samo insuliny co na 1 WW, natomiast u dorosłych na 1 WBT
podaje się połowę dawki wyliczonej na 1 WW.

Jaki bolus w pompie podawać na wymienniki białkowo tłuszczowe? Na jaki czas ustawiać w pompie insulinowej
bolus na WBT?
Białka i tłuszcze podnoszą stężenie glukozy we krwi znacznie wolniej,
niż węglowodany, bo dopiero po 3 godzinach. Ponieważ w tym
czasie kończy się również działanie insulin analogowych, najczęściej
stosowanych w pompach, bolus prosty podany na posiłek zawierający
głównie białka i tłuszcze, spowodowałby hipoglikemię.
Dlatego na posiłki zawierające głównie białka i tłuszcze należy
stosować bolus przedłużony. Poniższy schemat opracowany przez
prof. dr hab. n. med. Ewę Pańkowską, podpowiada, na jaki czas
ustawić w pompie insulinowej bolus przedłużony w zależności
od liczby wymienników białkowo – tłuszczowych w posiłku:

Wymiennik białkowo – tłuszczowy jest podstawową metodą liczenia
ilości białek i tłuszczu w posiłku, umożliwiającą ustalenie odpowiedniej
dawki insuliny przy terapii pompowej.

Ilość wymienników
białkowo - tłuszczowych

Czas ustawienia bolusa
przedłużonego w pompie
insulinowej

Kilka przykładów porcji produktów/potraw, które zawierają 1 WBT:

1 WBT

3 godziny

1,5 WBT

3,5 godziny

• 100 g polędwicy z białego mięsa (5-6 plasterków)

2 WBT

4 godziny

• 50 g udka z kurczaka
• 50 g wołowiny

2,5 WBT

4,5 godziny

3 WBT

5 godzin

Powyżej 4 WBT

Powyżej 5,5 godziny

• 100 g piersi z kurczaka
• 100 g dorsza

• 50 g szynki wieprzowej (2-3 plasterki)
• 50 g pasztetu drobiowego
• 30 g sera żółtego (1 plaster)

Jak policzyć wymiennik białkowo - tłuszczowy?
Potrzebnych nam będzie kilka informacji dietetycznych:

1 g białka = 4 kcal
1 g tłuszczy = 9 kcal
1 WBT = 100 kcal z białek i tłuszczy

1 WBT = (Ilość białka w gramach x 4) + (Ilość tłuszczu
w gramach x 9)/ 100

• Kurczak w jarzynach 150 g
Informacja żywieniowa z tabeli kalorii

W 100 g kurczaka w jarzynach:
• Węglowodany stanowią 4,6 g
• Białko stanowi 7,6 g
• Tłuszcz stanowi 6,4 g

1 WBT – 100 kcal z białka i tłuszczu
1 g białka – 4 kcal
1 g tłuszczu – 9 kcal
1 WBT – 3 godziny

Przykłady wyliczania wymienników
białkowo - tłuszczowych:

2 WBT – 4 godziny
3 WBT – 5 godzin

7,6 g białka x 4 kcal = 30,4 kcal
6,4 g tłuszczu x 9 kcal = 57,6 kcal
30,4 kcal + 57,6 kcal = 88 kcal
88 kcal x 150 g/ 100 g = 132 kcal
132 kcal ~ 1,5 WBT/ 3,5 godziny

• Serek twarogowy - porcja 80 g
Informacja żywieniowa na produkcie (etykieta)

W 100 g serka twarogowego:
• Węglowodany stanowią 5 g
• Białko stanowi 10 g
• Tłuszcz stanowi 10 g

1 WBT – 100 kcal z białka i tłuszczu
1 g białka – 4 kcal
1 g tłuszczu – 9 kcal
1 WBT – 3 godziny
2 WBT – 4 godziny
3 WBT – 5 godzin

10 g białka x 4 kcal = 40 kcal
10 g tłuszczu x 9 kcal = 90 kcal
40 kcal + 90 kcal = 130 kcal
130 kcal x 80 g/ 100 g = 104 kcal
104 kcal ~ 1 WBT/ 3 godziny

Liczenie WBT, szczególnie na początku, wydaje się być trudne.
Pamiętajmy jednak, że waga kuchenna i tabele wartości
odżywczych są tutaj niezbędne, a częste korzystanie
z nich spowoduje, że w niedługim
czasie liczenie WBT
będzie równie łatwe,
co liczenie WW.
Powodzenia!

Zdrowe żywienie, nie tylko „matematyka”
Pamiętajmy, że stosując metodę funkcjonalnej insulinoterapii
ważnym jest dokładne liczenie wymienników, aby precyzyjnie określić
potrzebną dawkę insuliny. Jednak warto również pamiętać, aby
posiłki były zdrowe i dobrze zbilansowane. Zalecenia opierające się
na podziale talerza z dużą porcją warzyw są również przeznaczone
dla pacjentów liczących w swoich posiłkach wymienniki.

Przykładowy jadłospis
• Śniadanie
Chleb pełnoziarnisty 3 kromki (90 g), masło (ok. 15 g), chuda
wędlina 3 plasterki (60 g), pomidor (120 g), 5 liści sałaty (ok 50 g)
herbata 1 szklanka bez cukru
5 WW, 3 WBT

• Drugie śniadanie
Bułka grahamka (60 g), masło ok. 10 g, serek wiejski 75 g
(½ opakowania), ogórek kiszony 70 g, pomidor 120 g,
herbata 1 szklanka
3,5 WW, 2 WBT

• Obiad
Zupa jarzynowa średni talerz (400 g), ziemniaki 3 szt. (180 g),
ryba pieczona w folii (150 g), surówka z kapusty kiszonej 250 g,
woda mineralna
6 WW, 4 WBT

• Podwieczorek
Jogurt naturalny 150 g, orzechy włoskie (2 łyżki ok. 30 g)
1 WW, 2,5 WBT

• Kolacja
Chleb pełnoziarnisty 2 kromki (60 g), masło (ok. 10 g),
sałatka z szynką i jajkiem gotowanym: jajko gotowane 1 szt.,
pomidor 80 g, ogórek zielony 50 g, sałata 6 liści, szczypiorek
1 łyżeczka, pół łyżeczki oliwy, szczypta soli, pieprzu i oregano,
herbata bez cukru
4 WW, 2 WBT

Skrócona tabela WW WBT
Produkt

(g)

WW

WBT

1 kromka

25

1,2

bz

Banan

1 szt.

120

2,4

bz

Kajzerka

1 szt.

60

3,3

bz

Serek wiejski ze szczypiorkiem Piątnica

1 szt.

150

bz

1,4

Grahamka

1 szt.

90

3,9

bz

Serek wiejski naturalny Piątnica

1 szt.

200

bz

1,8

Chleb ciemny razowy

1 kromka

35

1,2

bz

Jogurt Danone Fantasia

1 szt.

122

1,8

0,7

Płatki owsiane, suche

1 łyżka

10

0,8

bz

Jogurt naturalny Activia

1 szt.

210

1,1

1,0

Makaron Barilla Spaghetti, suchy

100

7,1

0,7

Jogurt grecki Bakoma

1 szt.

180

0,9

1,5

Makaron Lubella ugotowany

100

3,5

0,4

Kefir naturalny Mlekpol

1 szkl.

240

1,2

0,7

Makaron ugotowany pełnoziarnisty

100

1,9

0,2

Maślanka naturalna Mlekpol

1 szkl.

240

1,1

0,6

Kasza gryczana, sucha

100

6,3

0,9

1 szt.

200

bz

1,8

Kasza gryczana prażona Kupiec, sucha

Łaciaty serek wiejski bez laktozy
Mlekovita

100

5,7

0,9

Łosoś wędzony na zimno

100

bz

1,6

Kasza gryczana biała Kupiec, sucha

100

5,7

0,9

Łosoś smażony

100

bz

3,2

Kasza jaglana, sucha

100

6,9

bz

Filet z kurczaka w panierce

240

1,1

5,8

Kasza jęczmienna perłowa, sucha

100

6,9

bz

Ser żółty

100

bz

3,8

Kasza jęczmienna pęczak ugotowana

100

2,1

bz

Polędwica sopocka

100

bz

1,6

Kasza kuskus Kupiec ugotowana

100

2,8

bz

Jajko gotowane

50

bz

0,8

Kasza bulgur ugotowana

100

1,9

bz

Ryż biały Risana, suchy

100

7,9

bz

Ryż pełnoziarnisty Uncle Ben`s, suchy

100

7,0

bz

Chleb pszenny

Miara domowa

1 szt.

*bz - bez znaczenia (zbyt niska ilość, aby uwzględnić ją w insulinoterapii)

Pyza drożdżowa

1 szt.

45

2,1

bz

Kluski śląskie

5 szt.

100

3,0

bz

Kopytka

5 szt.

100

2,5

bz

• Można przyjąć, że surowych warzyw i porcji
owoców (100 g) nie musisz przeliczać na WW

Kluski leniwe

5 szt.

100

2,2

bz

• 1 łyżeczka to 5 ml

Ziemniak gotowany

1 szt.

85

1,2

bz

Dżem truskawkowy Tymbark

• 1 łyżka stołowa to 15 ml

1 łyżeczka

15

0,9

bz

Miód

1 łyżeczka

15

1,2

bz

• 1 szkl. to 200-250 ml

Kontrola glikemii
Glukometry z rodziny OneTouch Select Plus z technologią
ColourSure™ pomogą Ci zrozumieć, czy wynik pomiaru jest niski,
w zakresie, czy wysoki*. Dzięki temu możesz lepiej kontrolować
swoją cukrzycę†.
®

OneTouch Reveal® - aplikacja mobilna
dla diabetyków
Glukometr OneTouch Select Plus Flex® z aplikacją OneTouch Reveal®
pomoże Ci zmienić sposób, w jaki widzisz poziom cukru we krwi.

Rodzina glukometrów OneTouch Select® Plus
7:35

09:05

WIĘCEJ
WIĘCEJ
WIĘCEJ
06:40
Dziś,07:35
7:35
Dziś,

100
129
65
mg/dL
mg/dL

Dziś
Cele
Cele

65 mg/dL
Dziś, 7:35

j. insuliny
5 szybkodziałającej

Kroki pc
Pomiar

10 000

992
Dziś, 2
7:35

65 g
65

Dziś, 06:40
g
Dziś, 06:40
Dziś, 7:35

129 mg/dL
100

Dziś,
06:40mg/dL
W
godzinach
od 7:00 do 9:15
Twój
poziom cukru we krwi był niski
Dziś, 06:40

Wczoraj
Wczoraj

Wczoraj, 9:02

Poziom cukru we krwi był
63
Poziommg/dL
cukru we krwi był
Wysoki pomiędzy 19:00 a 23:00

Wczoraj, pomiędzy
9:02
Wysoki
19:00 a 23:00

Odnaleziono powtarzający się trend
Odnaleziono powtarzający się trend
mg/dL

97

Wczoraj, 7:05

OneTouch Select Plus

OneTouch Select Plus Flex

•	Oznaczanie pomiarów
okołoposiłkowych, aby
lepiej zrozumieć wpływ posiłków
na poziom cukru
•	Średnie wyniki z 7, 14, 30 i 90 dni
•	Dopasowanie
zakresów docelowych
do indywidualnych potrzeb

•	Niewielki rozmiar, aby móc
wszędzie zabrać go ze sobą
• Duży, czytelny ekran
• Pamięć 500 wyników pomiaru
• Łączność Bluetooth pozwala
przesyłać wyniki pomiaru
z glukometru do aplikacji
®
OneTouch Reveal

®

®

* G
 lukometr OneTouch Select® Plus: należy ustalić z lekarzem jaka dolna i górna granica zakresu jest dla Ciebie odpowiednia.
Dolna i górna granica zakresu ustawione w glukometrze OneTouch Select Plus Flex® dotyczą wszystkich wyników
pomiarów glukozy, w tym pomiarów, które zostały przeprowadzone przed posiłkiem lub po nim, w związku
z przyjmowaniem leków czy też wykonanych podczas innych aktywności, które mogą mieć wpływ na poziom
glukozy we krwi.
† 8
 na 10 lekarzy zgodziło się z tym stwierdzeniem podczas badania rynkowego przeprowadzonego w USA w dniach
2-10 lipca 2013 roku z udziałem 75 lekarzy. Glukometr OneTouch Select Plus Flex®: 9 na 10 lekarzy zgodziło się ze
stwierdzeniem podczas badania rynkowego z udziałem 76 lekarzy, przeprowadzonym w USA w dniach 19-25 sierpnia
2014 roku.

Zeskanuj kod QR, aby
zainstalować aplikację albo
wpisz „OneTouch Reveal”
do przeglądarki w App Store
lub Google Play.
Listę aktualnych wersji systemów operacyjnych iOS i Android
współpracujących z aplikacją OneTouch Reveal® można sprawdzić
w App Store i Google Play.

Zainstaluj najczęściej pobieraną na świecie
aplikację ułatwiającą życie z cukrzycą.
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