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Dieta w cukrzycy – kontra zdrowe żywienie? 

  

Żywienie dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 

  Podstawowe zasady żywienia dzieci chorych na 

  cukrzycę są  takie same jak ich rówieśników bez  

  cukrzycy. 

 
PTD, 2010  

 





 Zasady prawidłowego żywienia dla dzieci i młodzieży 

1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 

2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i 
prawidłową sylwetkę. 

3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w 
podstawie piramidy (produkty zbożowe – 5 porcji/dziennie).  

4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich 
jak jogurty, kefiry, maślanka, sery.  

5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso (najlepiej wołowina, cielęcina), 
ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych.  

6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce (co najmniej 5 porcji/dziennie z 
większym udziałem warzyw niż owoców).  

7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych (zastępuj roślinnymi, 
unikaj źródeł izomerów trans w wyrobach cukierniczych, żywności typu fast food). 

8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów. 

9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę (korzystaj z ziół i przypraw : 
majeranek, bazylia, oregano, tymianek, czosnek). 

10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody (ogranicz spożycie soków owocowych). 
                                                                                                      www.izz.waw.pl 

 



     Dieta w cukrzycy – a zdrowe żywienie 



Warzywa liczymy czy nie? 

Nazwa produktu Ilość  węglowodany WW 

Ziemniaki  100 16,8 1,7 

Soczewica  (nasiona 

suche) 

100 17 1,7 

Groch (nasiona 

suche) 

100 45,2 4,5 

Fasola biała (nasiona 

suche) 

100 45,9 4,6 

Buraki  100 7,3 0,7 

Marchew  100 5,1 0,5 

Papryka czerwona 100 4,6 0,5 

Kalafior  100 3,6 0,4 

Kapusta pekińska 100 1,3 0,1 

Ogórek świeży 100 2,4 0,2 

Pomidor  100 2,4 0,2 

Rzodkiewka  100 1,9 0,2 

Brokuły  100 2,7 0,3 

Cukinia 100 2,2 0,2 



Warzywa  

 
Podział warzyw ze względu na zawartość węglowodanów 

Warzywa zawierające w 100 gramach do: 

3% węglowodanów przyswajalnych boćwina, brokuły, brukselka, cukinia, 

kalafior, kapusta pekińska, ogórek, papryka 

zielona, pomidory, rzodkiewka, sałata, seler 

korzeń, seler naciowy, szparagi, kapusta 

kwaszona, ogórki kwaszone 

3%  - 5% węglowodanów 

przyswajalnych 

bakłażany, cykoria, fasola szparagowa, 

kalarepa, kapusta biała, czerwona,  

5% - 10% węglowodanów 

przyswajalnych 

buraki, cebula, kapusta włoska, marchew, 

pietruszka korzeń 

10%  - 45% węglowodanów 

przyswajalnych 

fasola, groch, kukurydza, soczewica, soja, 

ziemniaki 



 

Warzywa – liczymy czy nie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *opracowanie własne 



 

Czy tylko WW  ważne? Co z wymiennikami białkowymi i tłuszczowymi? 

 

Rozkład wymienników na posiłki 

 
źródło: opracowanie własne 

posiłek kcal wymienniki 
węglowodanowe 
 

22,5 

wymienniki 
tłuszczowe 
 

3 

wymienniki 
białkowe 
 
4 

Śniadanie I  - 20% 360 4,5 1 1 

Śniadanie II – 10% 180 2,5 0,5 0,5 

Obiad – 30% 540 6,5 0,5 1,0 

Podwieczorek – 10% 180 2,5 

Kolacja – 20% 360 4,5 0,5 1 

Kolacja II – 10% 180 2,0 0,5 0,5 



Tabele wymienników węglowodanowych 
 Źródło:mgr A. Rudnicka na podstawie „Tabele składu i wartości odżywczej żywności” Wydawnictwo 

PZWL 2005 

 

 Nazwa produktu Ilość gramów 

równoważna 

jednemu 

WW 

Wielkość porcji w przybliżeniu 

 

Pieczywo 

Bułka pszenna zwykła 20 1/3 bułki o wadze 60g 

Bułka wrocławska 20 1/3 bułki o wadze 60g 

Bagietka francuska 20 kawałek o wymiarach 5 x 4,5 x 6 cm 

Kajzerka 20 1/2 bułki o wadze 40g 

Bułka Grahamka 20 1/5 bułki o wadze 100g 

Chleb pszenny 20 kromka o wymiarach 8 x 11x 0,5 cm 

Chleb Graham 25 kromka o wymiarach 9,5 x 10 x 1 cm 

Chleb chrupki 15 1 i 1/2 kromki o wymiarach 12 x 6 cm 

Pieczywo tostowe 20 kromka o wymiarach 8 x 9 x 1 cm 

Pieczywo tostowe graham 20 kromka o wymiarach 9 x 6,5 x 1 cm 

Paluszki 15 10 sztuk o dł.12 cm 

Chleb żytni jasny 20 kromka o wymiarach 10 x 7 x 1 cm 

Chleb żytni razowy 20 kromka o wymiarach 9,5 x 7 x 1 cm 

Chleb Pumpernikiel 20 1/2 kromki 

Sucharki bezcukrowe 15 1 i 1/2 sucharka o wymiarach 8,5 x 6 x 1 cm 

Maca 12 1 kromka o wymiarach 10 x 10 cm 

Bułka tarta 15 1 i 1/2 łyżki stołowej 

 



 

 

Wymienniki tłuszczowe 

 
 Źródło:mgr A. Rudnicka na podstawie „Tabele składu i wartości odżywczej żywności” Wydawnictwo PZWL 

2005 

 

 

Nazwa produktu Ilość g 

równoważna 

1 WT 

Kcal Wielkość porcji 

masło ekstra 

masło śmietankowe 

śmietana % tłuszczu  

margaryny miękkie 70% 

olej, oliwa 

majonez 

Smalec 

 

 

 

 

 

12 

15 

80 

15 

10 

15 

10 

88 

99 

106 

93 

88 

107 

88 

2 łyżeczki 

2 łyżeczki 

5 łyżek 

1 łyżeczka płaska 

1 łyżka stołowa 

1 łyżka niepełna 

1 łyżka 



Wymienniki białkowe 

Nazwa produktu  Ilość g równoważna 1 WBz kcal Wielkość porcji 

Mięso: 

cielęcina bez kości 

wołowina bez kości 

polędwica wołowa 

 

50 

50 

50 

 

54 

58 

56 

 

kawałek o wym. 5x4x1cm 

kawałek o wym. 5x4x1cm 

kawałek o wym. 5x4x1cm 

Drób: 

indyk – mięso z piersi bez kości i skóry 

kurczak - mięso z piersi bez kości i skóry 

kurczak - mięso z ud bez kości i skóry 

 

50 

50 

50 

 

42 

50 

69 

 

kawałek o wym. 6x5x0,5cm 

kawałek o wym. 6x5x0,5cm 

kawałek o wym. 7x5x1cm 

Wędliny: 

kiełbasa rzeszowska 

mielonka 

polędwica sopocka 

szynka wołowa gotowana 

kiełbasa delikatesowa z kurczaka 

polędwica z piersi kurczaka 

 

50 

100 

50 

50 

50 

50 

 

101 

171 

82 

53 

54 

46 

 

kawałek o wym. 7x3x 

 

 

 

5 plasterków o średnicy ok.6c 

5 plasterków o średnicy ok.6c 

Ryby: 

dorsz – filet bez skóry 

karp świeży 

śledź marynowany 

śledź świeży 

makrela wędzona bez skóry 

 

60 

55 

60 

60 

50 

 

42 

60 

115 

97 

110 

 

kawałek o wym. 8x6x1 cm 

 

 

kawałek o wym. 13,5x6 cm 

kawałek o wym. 15x4,5cm 

Sery: 

ser twarogowy chudy 

ser twarogowy półtłusty 

ser homogenizowany pełnotłusty 

ser topiony 

sery dojrzewające – żółte bez skóry (Gouda) 

 

50 

50 

80 

80 

35 

 

50 

66 

129 

238 

110 

 

kawałek o wym. 10x3,5x1 cm 

kawałek o wym. 10x3,5x1 cm 

5 płaskich łyżek 

4/5 kostki (100 gramowej) 

2 plasterki 

Jaja: 

jaja kurze całe 

białko jaja kurzego 

 

100 

100 

 

133 

49 

 

2 sztuki w skorupce małe 

3sztuki 



ŚNIADANIE  1 
 

Źródło: opracowanie własne 

Produkt 

 

 

Ilość w gramach WW WT WBz 

Pieczywo żytnie razowe 

 

100 4 - - 

Masło śmietankowe 

 

15 - 1 - 

Polędwica sopocka 

 

50 - - 1 

Jabłko 

 

70 0,5 - - 



Czy tylko WW ważne? 

 
Pieczywo, 

produkty 

zbożowe

Owoce Warzywa
Produkty 

mleczne

I śniadanie

II śniadanie

obiad

podwieczorek

kolacja

RAZEM

WTPOSIŁEK

W W

WB

      50% ??? 



 
Co z produktami białkowo – tłuszczowymi? 

Wymienniki białkowe 
1 wymiennik białkowy(WB) to zawsze taka porcja produktu, która dostarcza 10 gramów 

białka zwierzęcego. 

 

 
Nazwa produktu Ilość gramów 

równoważna 
jednemu WW 

Miara w przybliżeniu 

MIĘSO 

Cielęcina bez kości 50 Kawałek o wymiarach 5x4x1 cm 

Wołowina bez kości 50 Kawałek o wymiarach 5x4x1 cm 

Polędwica wołowa 50 Kawałek o wymiarach 5x4x1 cm 

DRÓB 
Indyk mięso z piersi 50 Kawałek o wymiarach 6x5x0,5 cm 

Kurczak bez kości 55 Kawałek o wymiarach 7x5x1 cm 

WĘDLINY 

Kiełbasa krakowska 50 5 plasterków o śr. 6 cm 

Kiełbasa z kurczaka 50 5 plasterków o śr. 6 cm 

Polędwica z kurczaka 50 5 plasterków o śr. 6 cm 

RYBY 

Dorsz – filet bez skóry 60 Kawałek o wymiarach 8x6x1 cm 

Makrela wędzona bez 
skóry 

50 Kawałek o wymiarach 15x4,5 cm 

Śledź - filety 60 Kawałek o wymiarach 13,5x6cm 

SERY 

Ser twarogowy chudy 50 Kawałek o wymiarach 10x3,5x1 cm lub 2 łyżki 

Ser homogenizowany 100 6 płaskich łyżek 

Ser topiony 50 0,5 kostki 100g 

Sery dojrzewające 
żółte bez skóry 

35 6 plasterków 4x2,5x0,5 cm 

JAJA Białko jaja kurzego 100 3 sztuki 







 

 

SPOSOBY WYLICZANIA WW i WBT Z PRODUKTÓW 

 Źródło: opracowanie własne  
  

produkt Ilość  
w gr. 

kcal Węglowodany 
przyswajalne  w 

gramach 

Zupa szpinakowa z 
ziemniakami 

Pierogi z serem 
twarogowym 

 
Warzywa do 3% węglow. 

200 
 

150 

80 

 

358 

11 

 

39 

 

 

Razem: 438 50 

(5 WW)  

 

Węglowodany  - ilość węglowodanów x 4 kcal = kalorie z węglowodanów 

50 x 4 kcal = 200 kcal  

Kalorie ogółem  - kalorie z węglowodanów = ilość kalorii z białek i tłuszczy 

438 – 200 = 238 kcal = 2,3 WBT 



 

produkt 

Ilość  

w gramach 

kcal Białka 

 w gramach 

Tłuszcze  

w gramach 

Węglowodany w 

gramach 

Zupa kalafiorowa 

 

Kotlet mielony z 

dorsza 

 

 

ziemniaki 

 

 

Surówka z 

kapusty kwaszonej 

 

Kompot z wiśni 

200 

 

 

120 

 

 

150 

 

 

100 

 

 

100 

 

 56  

 

 

312   

 

 

116 

           

 

68 

 

 

69 

3,2 

 

 

17,9 

 

 

2,9 

 

 

0,9 

 

 

0,2 

 

1 

 

 

21,4 

 

 

0,2 

 

 

4,6 

 

 

0,1 

 

9,8 

 

 

13,1 

 

 

27,5 

 

 

7,5 

 

 

16,9 

 

Razem: 621 25 27,3 74,7 



 

Na pierwszą fazę – czyli bolusa normalnego – sumujemy ilość węglowodanów w całym posiłku.  

Węglowodanów mamy 74,7 gramów – 7,5 WW. 

 

 

 

Na drugą fazę – czyli bolus przedłużony -  wyliczamy kalorie z białek i z tłuszczy. 

 

Białka- 25 gramów pomnożone przez 4 kcal = 100 kcal 

 

Tłuszcze – 27,3 gramy pomnożone przez 9 kcal = 245 kcal 

 

Dodajemy kalorie z białek i tłuszczy – 345 kcal czyli 3,5 WBT 

 



Przelicznik insulina – wymiennik 

 

 

              1wymiennik węglowodanowy    poziom glukozy we            

               krwi średnio od 30 – 50 mg/dl. 

 

By informacja ta była dla pacjenta przydatna, powinien też 

wiedzieć, o ile     glikemię 1 jednostka insuliny?  

 

   Ilu pacjentów to wie?  
 

Osoba dorosła może potrzebować 1-1,5 - 2 jednostek insuliny do 

„zrównoważenia” 1 WW.  

 

Co ważne, przelicznik może być zależny od pory dnia.  

Zwykle rano  zapotrzebowanie jest większe. 

 



Węglowodany kontra indeks glikemiczny 

1. Węglowodany proste: 

 - glukoza (słodycze) 

- laktoza ( mleko i produkty mleczne) 

- fruktoza (owoce i miód) 

2. Węglowodany złożone – przedstawicielem jest skrobia 

  mąka (pełnoziarniste pieczywo, chleb, bułki, budynie, kisiele, makarony, kluski),  

  kasze 

  płatki, 

  ryż,  

 ziemniaki, 

  nasiona roślin strączkowych (groch, fasola, kukurydza, bób, soja, soczewica). 

 

 

 Węglowodany złożone powinny stanowić podstawę żywienia. 

 

 



NAZWA PRODUKTU 

O NISKIM IG 

<55 

  

IG 

NAZWA PRODUKTU 

O ŚREDNIM 

IG 55-70 

  

IG 

NAZWA PRODUKTU 

O WYSOKIM IG 

>70 

  

IG 

Warzywa zielone  

Pomidor 

Cebula 

Orzeszki ziemne 

Jogurt niskotł. ze słodzikiem 

Soja ugotowana 

Otręby ryżowe 

Czereśnie 

Fruktoza 

Kasza perł. ugot. 

Grejpfrut 

Soczewica czerw.ugot. 

Fasola nerkowata 

Mleko pełne 

Brzoskwinie w puszcze w soku wł. 

Soczewica zielona i brązowa ugotow. 

Fasola masłowa 

Morele suszone 

Mleko odtłuszcz. 

Jogurt owocowy o obn. zaw. tłuszczu 

Gruszki 

Jabłka  

Śliwki 

Sok jabłkowy niesłodz. 

Pumpernikiel 

Owsianka na wodz 

Brzoskwinie 

Muesli, płatki śniad. prażone 

Pomarańcza 

Makaron ugotow. 

Winogrona zielone 

Sok pomarańcz. niesł. 

Sok ananasowy niesł. 

Laktoza 

Sok grejpfrutowy niesł. 

Marchewka ugot. 

Czekolada 

Lody o obniżonej zaw. tł 

Kiwi 

Kasza gryczana ugot. 

10 

10 

10 

14 

14 

18 

19 

22 

23 

25 

25 

26 

27 

27 

30 

30 

31 

31 

32 

33 

38 

38 

39 

40 

41 

42 

42 

43 

44 

45 

46 

46 

46 

46 

48 

49 

49 

50 

52 

54 

  

Mango 

Banany 

Makaron linguine cienki – ugotow. 

Otręby owsiane 

Prażona kukuryd. Popcorn 

Kukurydza słodka 

Muesli, płatki śniad. Nieprażone 

Ziemniaki ugot.w wodzie 

Sułtanki 

Morele 

Chlebek pitta 

Brzoskwinie w syr 

Makaron ryż.ugot 

Papaja 

Miód 

Ciasto francuskie 

Lody z pełn.mleka 

Mleko słodz.zagę. 

Bułka do hamburg 

Baton z muesli z owocami 

Ziemniaki młode ugotowane 

Ciastka z mąki razowej 

Coca-cola 

Kruche ciasteczka 

Rodzynki 

Ziemniaki ugoto. na parze 

Melon /cantalupa/ 

Chleb z pełnych ziaren – żytni 

Kuskus ugotow. 

Sacharoza 

Ananas 

Fanta 

Baton Mars 

Kasza manna ugot 

Chleb z pełnych ziaren – pszenny 

Napój dla sportowców Isostar 

Ziemniaki gotow. tłuczone 

Chleb biały pszen. 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

59 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

Arbuz 

Brukiew 

Płatki śniadaniowe cheerios 

Dynia ugotowana 

Frytki 

Chleb razowy żytni 

Pączki z cynamonem i z cukrem 

Wafle waniliowe 

Herbatniki 

Biszkopty 

Cukierki – żelki 

Pszenica dmuchana 

Pieczywo chrupkie 

Tapioka ugotow. na mleku 

Wafle ryżowe 

Ziemniaki ugot. w kuchence mikrofal. 

Precle 

Płatki kukurydz. 

Ziemniaki upiecz. bez tłuszczu 

Ryż gotowany – instant 

Płatki ryżowe 

Chleb bezglutenow. 

Bułka francuska – bagietka 

GLUKOZA 

Maltoza 

  

  

72 

72 

74 

75 

75 

76 

76 

77 

78 

79 

80 

80 

81 

81 

82 

82 

83 

84 

85 

87 

89 

90 

95 

100 

105 

  

WYKAZ PRODUKTÓW 

O NISKIM, ŚREDNIM I WYSOKIM INDEKSIE GLIKEMICZNYM 

        Opracowano wg: „Nie musisz liczyć kalorii – wystarczy, że poznasz indeks glikemiczny” , Anthony Leeds,    

                           Jennie Brand Miller,Kaye Foster-Powell, Stephen Colagiuri,   Wydawnictwo AMBER 2002 r. 



 

                                    Co wpływa na wartość indeksu glikemicznego 

 
1. Skład posiłków  

 

2. Sposoby przygotowania posiłków  

Im bardziej rozgotowany, rozdrobniony produkt tym wyższy indeks glikemiczny 

 

3. Obecność białek i tłuszczy 

 Tłuszcz opóźnia opróżnianie żołądka oraz efektywność wchłaniania i trawienia węglowodanów 

co obniża indeks glikemiczny. 

Białko wpływa na wydzielanie przez komórki hormonów jelitowych i insuliny, co zmniejsza 

glikemię poposiłkową, a tym samym Indeks glikemiczny.   

 

 

4.Dojrzewanie i przechowywanie owoców i warzyw  

  

 

 

 



       WĘGLOWODANY ZŁOŻONE  A   



Przeliczając insulinę 

na WW, pamiętajmy  

o IG i ŁG 

 



IG WG DOKTORA GOOGLE… 

 



Ilość posiłków pen/pompa 

 Chorzy z cukrzycą powinni przestrzegać ustalonych pór posiłków, skoordynowanych z 

ich trybem życia (np. praca zmianowa) oraz zaleconym leczeniem hipoglikemizującym 

(szczególnie w przypadku insulinoterapii). 

 

 Posiłki powinny być spożywane w kolejnych dniach o zbliżonych porach. Szczególnie 

ilość węglowodanów w kolejnych posiłkach musi być codziennie podobna. 

 

 Pominięcie posiłku, spożycie jego części lub przesunięcie jego pory może się wiązać z 

hipoglikemią. 

 



 

 
6 posiłków 5 posiłków 4 posiłki 

Śniadanie 20-25 % 25 % 30 % 

II śniadanie 10 % 10 % Albo 15 % 

Obiad 25-30 % 25-30 % 30 % 

Podwieczorek 10 % 10-15 % Albo 15 % 

Kolacja  

 

20 % 20 % 25 % 

II kolacja 10 % - 

Wartość energetyczna posiłków w zależności od ich liczby 

Przy insulinoterapii 



Ilość posiłków pen/pompa 



Słodziki – czy są bezpieczne? 

1. Słodziki naturalne  

- Stewia  roślina pochodząca z Paragwaju, której liście zawierają słodkie w smaku 

substancje ( glikozydy stewiolowe). Substancje te są słodsze ok. 300 razy od cukru) 

-      Ksylitol (alkohol cukrowy) jest to cukier pochodzenia naturalnego 

pozyskiwany najczęściej z brzozy. 

Ksylitol jest głównie przeznaczony dla osób, które z różnych względów nie mogą lub 

nie powinny (chorzy na cukrzycę), bądź nie chcą używać cukru.  

Jest tak samo słodki jak zwykły cukier, jednakże zawiera 40% mniej kalorii.  

Ksylitol jest powoli przetwarzany w organizmie z minimalnym udziałem insuliny, dzięki 

czemu ma ponad dziewięciokrotnie niższy indeks glikemiczny od cukru. Dzięki 

temu jest bardzo bezpieczny dla diabetyków. Utrzymując niski poziom insuliny, 

przeciwdziała procesom przedwczesnego starzenia się. Ponadto zawiera prawie 2-

razy mniej kalorii niż cukier! 

 



-  Syrop z agawy 

Syrop pozyskany z agawy ma delikatny, landrynkowy posmak, nieco podobny do miodu 
i o nieco rzadszej od niego konsystencji. Przy tym jest około 3 razy słodszy od cukru. 
Składa się z cukrów prostych, głównie z cukrów owocowych, czyli fruktozy. Przy 
tym jego indeks glikemiczny jest nawet 5 razy niższy niż miodu, dzięki czemu w 
mniejszym stopniu narażamy się na wahania poziomu cukru we krwi i napady 
wilczego głodu. Im ciemniejsza jest barwa syropu z agawy (dostępny jest od wersji 
bardzo jasnej po ciemno bursztynową), tym mniej neutralny, a bardziej wyrazisty, 
karmelowy smak 

Wartość energetyczna 300 kcal 

-  Syrop klonowy 

Gęsta, jasnobrunatna substancja jest mniej kaloryczna niż cukier i miód. Przy czym nie 
składa się jedynie z cukrów prostych, można w niej namierzyć takie sole mineralne 
jak wapń i fosfor (wspierające kości), magnez i witaminy z grupy B (dbające o dobry 
nastrój i stabilny stan naszych nerwów), a także potas i mangan. 

Wartość energetyczna 260 kcal 

 

 



2. Sztuczne środki słodzące 

 

- Acesulfam K 

- Aspartam 

- Sacharyna  

- Mannitol  

- Sorbitol  



     Słodziki, czy są bezpieczne? 

          Warunki stosowania substancji słodzących – które substancje słodzące,               

         w jakiej dawce oraz do których produktów spożywczych mogą być 
dodawane – określają przepisy prawne.  

 Obecnie obowiązują rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 
oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie 
dozwolonych substancji dodatkowych. 

 

Substancje słodzące mogą być dodawane do żywności, o ile spełniają jeden 
z poniższych warunków:  

 

 zastępują cukry do celów produkcji żywności o obniżonej wartości 
energetycznej, żywności niepowodującej próchnicy zębów lub żywności bez 
dodatku cukrów 

 zastępują cukry, o ile umożliwia to przedłużenie okresu przydatności 
produktu do spożycia 

 umożliwiają produkcję żywności specjalnego żywieniowego przeznaczenia. 

 



 

.  

Substancje intensywnie słodzące są słodsze od sacharozy (tab. 1) i dlatego mogą 
być dodawane do żywności w znacznie mniejszych ilościach niż cukier.  

 

Naturalne substancje 

intensywnie słodzące 
otrzymuje się z roślin  

(np. korzeni, liści,owoców):  

 taumatyna 

 glicyryzyna  

 stewiozyd 

 mirakulina 

monelina  

Syntetyczne substancje 

intensywnie słodzące 
otrzymywane są na drodze 

syntezy chemicznej: 

 acesulfam K 

 aspartam 

 kwas cyklaminowy 

 aacharyna 

 sukraloza 
 neotam 



Tabela1. Względna słodkość substancji słodzących  
Substancja słodząca Względna słodkość* 

sacharoza 1,0 

sorbitol 0,5–0,6 

mannitol 0,4–0,6 

izomalt 0,4–0,5 

maltitol 0,6–0,9 

laktitol 0,3–0,5 

ksylitol 1,0 

erytrytol 0,75 

acesulfam K 150–200 

aspartam 160–200 

kwas cyklaminowy 30–40 

sacharyna 300–500 

taumatyna 2500–3000 

neohesperydyna DC 400–600 

sukraloza 300–800 

neotam 7000–13000 

* Za wzorzec smaku słodkiego przyjmuje się 10% roztwór sacharozy. Jednostka 

słodkości, tzw. względna słodkość takiego roztworu wynosi 1.  



Tabela 2. Dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) substancji intensywnie słodzących  

Substancja słodząca  
Dopuszczalne dzienne spożycie (mg/kg 

masy ciała) 

acesulfam K 15 

aspartam 40 

kwas cyklaminowy 7 

sacharyna 5 

taumatyna 

Jest substancją naturalną. Na podstawie 

obecnej wiedzy jest bezpieczna i nie ma 

określonego ADI 

neohesperydyna DC 5 

sukraloza 5 

neotam 2 





Czy do końca życia nie będę mógł/mogła jeść słodyczy? 

 Prowadzenie „diety” bogatej w cukier nie jest właściwe dla osób chorych na cukrzycę 

 

 „ dieta bogata w cukier” szkodzi diabetykom mniej więcej w tym samym stopniu co osobom 

zdrowym 

 

 Słodycze czy desery mogą być spożywane przez osoby z cukrzycą o ile prowadzą one zdrowe 

żywienie i są aktywne fizycznie 

 

 Jadłospis diabetyka sporadycznie jest bez cukru musimy pamiętać o zdarzających  się niestety 

hipoglikemiach. 

 

 „Oficjalnie” słodzycze  mogą być spożywane jeden raz w tygodniu 

 

 Alternatywą są słodycze słodzone naturalnymi słodzikami.  



 

 

 
 

         Czy do końca życia nie będę mógł/mogła jeść słodycze? 

w pediatrii  

    Dorośli raczej pytają: Jak często mogę łasuchować  

 



Czy tylko słodycze na hipoglikemię? 

Podczas hipoglikemii u dzieci ważna jest każda sekunda. Im dłużej trwająca hipoglikemia 

tym zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzeń układu nerwowego. 

 

Dlatego na hipoglikemię dziecku należy podać w pierwszej kolejności cukier w jak 

najbardziej prostej formie.  

 

Najlepsze produkty to; 

- Glukoza w żelu 

- Glukoza sprasowana 

- Woda lub herbata osłodzona cukrem 

 

Bardzo często podawanie soków lub słodyczy  kojarzy się dzieciom niestety ze stanem 

przyjemnym. 

 



RATUNEK W HIPOGLIKEMII 



             Jakie płatki są wskazane w cukrzycy? 

 Najbardziej wskazane są płatki o niskim indeksie glikemicznym do 60 

 Najczęściej spożywane płatki i ich IG 

 

- płatki owsiane niegotowane IG 40 

 

- płatki owsiane gotowane IG 6O 

 

-  muesli  IG 65 

 

- płatki czekoladowe IG 75 

 

- płatki kukurydziane  IG 85 



PŁATKI ŚNIADANIOWE  

ZA I PRZECIW 



CO Z JAJKAMI? 

  

 

 









     JAK SCHUDNĄĆ? JAK PRZYTYĆ? 



NIE MA DIETY CUD,  

ALE JEST DIETOTERAPIA  

 



Podsumowanie  

1. Dieta w cukrzycy typu 1 powinna być jak najbardziej zbliżona do zasad prawidłowego 

żywienia dzieci zdrowych. 

 

2. Liczenie wymienników pokarmowych  = lepsze wyrównanie cukrzycy 

 

3. W żywieniu dzieci powinno się kierować nie tylko sercem, lecz przede wszystkim 

rozumem 

 

4. Odpowiednia dieta i prawidłowe nawyki żywieniowe to gwarancja właściwego rozwoju 

fizyczno – psychicznego.  

 

 

 

 



DZIĘKUJEMY BARDZO ZA UWAGĘ  


