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Podstawowym założeniem dotyczącym diety osoby chorującej na
cukrzycę jest wyrównanie glikemii
Oznacza to dążenie do utrzymywania wartości docelowych - ani za

niskich, ani za wysokich

Ważne jest aby unikać wahań cukrów i starać się, aby glikemia w ciągu

dnia była na w miarę stałym poziomie

Dieta cukrzyka: cel

nutridemy.pl

400 

300 

200 

100 

0 

200 

150 

100 

50 

0 



nutridemy.pl

Co z tymi węglowodanami?

W diecie cukrzyka ważna jest nie tylko ilość węglowodanów, ale także ich
rodzaj - oba te aspekty mają wpływ na nasze wartości glikemii

Klasyfikacja węglowodanów

cukry proste
(np. glukoza,

fruktoza)

cukry złożone

oligosacharydy -
dwucukry (np.

laktoza,
sacharoza)

polisacharydy
(np. skrobia,

błonnik)

Cukry

owoce, soki
owocowe

laktoza - mleko,
sacharoza =
zwykły cukier

skrobia w kaszach,
ziemniakach, ryżu; błonnik nie
jest trawiony przez organizm -

jest w miarę neutralny dla
glikemii
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Czym są oznaczenia w tabelach wartości odżywczych
dotyczące węglowodanów?

Napis "Węglowodany ogółem" odnosi się do wszystkich

węglowodanów - aby obliczyć tylko węglowodany przyswajalne (przy

obliczaniu WW), należy odjąć błonnik

Jeśli na etykiecie znajduje się sam napis "Węglowodany" to także

odnosi się on do wszystkich węglowodanów. W przypadku, gdy poniżej

w tabeli nie został uwzględniony błonnik - podczas obliczania WW

bierzemy pod uwagę tylko podaną wartość węglowodanów

Napis "... w tym cukier" odnosi się do węglowodanów prostych i

dwucukrów
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na podstawie podziału

węglowodanów powinno się

dobierać odpowiednie produkty

do swojej diety, które umożliwią

utrzymanie poziomu cukru na

właściwym poziomie

i zapobiegną jego wahaniom

produkty spożywcze

zawierają odmienne

rodzaje i proporcje

węglowodanów, które

wchłaniają się z różną

szybkością, co ma

wpływ na poziom

glikemii

indeks

glikemiczny
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Czym jest indeks glikemiczny (IG)?

Indeks glikemiczny jest wskaźnikiem, określającym procentowo szybkość

wzrostu stężenia glukozy we krwi po spożyciu produktu

IG odnosi się do wzrostu stężenia glukozy we krwi, jaki następuje po spożyciu

tej samej ilości węglowodanów w postaci czystej glukozy (glukoza jest

produktem referencyjnym, z którym porównywane są wszystkie inne

węglowodany)

Indeks glikemiczny klasyfikuje produkty żywnościowe na podstawie ich

wpływu na stężenie glukozy we krwi oraz czasu, w jakim to stężenie ulega

zmianie

IG określa jakość węglowodanów, a nie ich ilość!
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Wartość IG

Na podstawie IG, czyli szybkości i siły wzrostu stężenia glukozy we krwi po

spożyciu danego produktu, stworzone zostały specjalne klasyfikacje

produktów, dzielące je na te o niskim, średnim i wysokim IG

IG odnosi się do produktów, które zawierają w swoim składzie znaczące ilości

węglowodanów

Wartości te są łatwe do sprawdzenia - w internecie szybko można znaleźć

wartość IG interesującego nas produktu

Jak interpretować wysokość IG?

niski IG <55

średni IG 55-70

wysoki IG >70

rodzaj węglowodanów

determinuje ich indeks

glikemiczny - im prostsze są

węglowodany, tym szybciej się

wchłaniają i tym szybciej 

 podnoszą poziom cukru we krwi
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źródło: https://bmi-online.pl/indeks-glikemiczny

Przykładowa tabela z wartościami IG
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Biorąc pod uwagę IG - na czym powinna się opierać
dieta cukrzyka?

W diecie diabetyka zalecane są produkty o niskim indeksie glikemicznym -

będą one powoli trawione i dzięki temu zapewnią w miarę stabilne zmiany -

łagodne zwiększenie glikemii i insulinemii poposiłkowej

Do produktów o niskim IG zaliczane są większość surowych owoców i

warzyw,  niskotłuszczowe produkty mleczne, warzywa strączkowe oraz

orzechy; do tej grupy można też zaliczyć nie-/niskoprzetworzone pieczywo

pełnoziarniste, pieczywo na zakwasie, naturalne płatki zbożowe,

nierozgotowane makarony, kasze, ryż
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Biorąc pod uwagę IG - na czym powinna się opierać
dieta cukrzyka?

Należy się natomiast wystrzegać produktów o wysokim IG - są one szybko

trawione i wchłaniane w przewodzie pokarmowym, powodując gwałtowny i

silny wzrost glikemii poposiłkowej, a następnie szybki spadek stężenia glukozy

we  krwi

Do produktów o wysokim IG zaliczane są: przetworzone produkty zbożowe,

w tym pieczywo z wysokoprzetworzonych mąk (białe), słodycze, słodkie

napoje, cukier
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Pacjent z cukrzycą nie musi znać wartości IG poszczególnych produktów,
ważne jest natomiast zrozumienie zarówno wpływu IG na wartość glikemii
poposiłkowej, jak i czynników wpływających na IG danej potrawy

Nauka związana z obliczaniem wymienników węglowodanowych i białkowo
tłuszczowych czy zapoznawanie się z indeksem i ładunkiem glikemicznym
początkowo są przytłaczające

Z czasem, jednak, najczęściej spożywane produkty łatwo jest zapamiętać
pod kątem ich kaloryczności oraz wpływu na glikemię, a wiedza ta
umożliwia sprawne funkcjonowanie i odnajdywanie się w codzienności z
cukrzycą

Czy te wszystkie wartości są do zapamiętania?
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IG ≠ IG - co ma wpływ na wartość indeksu glikemicznego?
Odpowiedź glikemiczna - jest to cecha indywidualna każdego człowieka,

zależna od wrażliwości komórek na insulinę, funkcji trzustki, czynności

trawiennej przewodu pokarmowego

Proces technologiczny i forma produktów spożywczych - każda obróbka,

zarówno mechaniczna, jak i termiczna wpływają na wartość IG (mielenie,

rozdrabnianie, oczyszczanie) - np. z tego wynika różnica pomiędzy IG

pieczywa jasnego oraz ciemnego

Zawartość tłuszczu, białek, błonnika pokarmowego, substancji

antyodżywczych, kwasów organicznych w produkcie

Wielkość spożywanej porcji - wiąże się z szybkością jedzenia oraz jego

konsystencją

Indywidualne różnice w metabolizmie węglowodanów - aktywność trzustki,

wrażliwość na insulinę, aktywność fizyczna, stres, leki
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Ładunek glikemiczny (ŁG)

Mówiąc o indeksie glikemicznym należy także wspomnieć o ładunku

glikemicznym (ŁG)

Ładunek glikemiczny jest dokładniejszym, bardziej zaawansowanym od IG

wskaźnikiem, który określa w jaki sposób dany posiłek (rzeczywista porcja)

wpłynie na glikemię poposiłkową. Ładunek glikemiczny jest istotny, ponieważ

indeks glikemiczny nie daje pełnej informacji o produkcie - określa jedynie

zawartość węglowodanów

Przykładowo produkt o niskim IG może zawierać bardzo dużo tłuszczu
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Jak obliczyć ŁG?

Istnieje na to bardzo prosty wzór, który uwzględnia IG oraz ilość

węglowodanów w danej porcji

wartość IG x

ilość

węglowodanów  w

danej porcji
/ 100

Jak interpretować wysokość ŁG?

niski ŁG <10

średni ŁG 11-19

wysoki ŁG >20

im mniejsza wartość

wskaźnika ŁG, tym mniej

posiłek wpłynie na wzrost

poziomu glukozy we krwi
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