
Żywienie
w cukrzycy



 

Ogólne zasady 
żywienia 
w cukrzycy 
typu 1.



Ogólne zasady 
żywienia dzieci 
z cukrzycą są takie 
same, jak u 
pozostałych dzieci.



 

Żywienie 
powinno być 
zgodne z piramidą 
żywienia 

Instytutu Żywności 
i Żywienia dla dzieci 
i młodzieży.



Dzienne zapotrzebowanie energetyczne

Białka 
zwierzęce

Białka 
roślinne

Białka 

Tłuszcze 

Węglowodany 



 

Ilość węglowodanów 
powinna być 
kontrolowana 
i zawierać

45-50% 
dziennego 
zapotrzebowania 
energetycznego.

 



 

Cukry proste mogą 
stanowić maksymalnie

10%
dziennego 
zapotrzebowania 
energetycznego.



Urozmaicaj!



 

Każdego dnia powinniśmy 
dostarczać organizmowi 
wraz z pożywieniem 
ok. 80 różnych 
składników odżywczych 
w odpowiednich proporcjach 
i ilościach. 



 

Nie ma idealnego 
produktu, który 
dostarczyłby wszystkich 
tych składników, dlatego 
dieta przy cukrzycy 
powinna być 
urozmaicona.



Pamiętaj

5 posiłków 
dziennie
Pamiętaj, jedz 5 posiłków dziennie, 
pij często wodę i myj zęby 
po jedzeniu.

Warzywa 
i owoce 
Jedz jak najwięcej warzyw. 
Owoców jedz nie więcej niż 
2 porcje dziennie.

Produkty 
pełnoziarniste
Z produktów zbożowych 
jedz te pełnoziarniste.



Pamiętaj

2 szklanki 
mleka
Możesz je zastąpić jogurtem 
naturalnym, kefirem 
i częściowo serem.

Dobre źródła 
białka
To chude mięso, ryby, jaja oraz 
nasiona roślin strączkowych. 

Tłuszcze
Wybieraj tłuszcze roślinne, 
zamiast zwierzęcych.



Pamiętaj

Aktywność 
fizyczna
Codziennie bądź aktywny 
fizycznie.

Sen
Wysypiaj się, aby Twój mózg 
mógł wypocząć.

Waga
Regularnie sprawdzaj wzrost i 
masę ciała.



Twój główny posiłek:

Produkty zbożowe
lub warzywa skrobiowe 
(makarony, kasze, ziemniaki)

Białka
ryby, nabiał, jaja, mięso, 
warzywa strączkowe

Warzywa 



Wybierz...

NIE

● produkty pełnoziarniste 
takie jak kasza, czy makaron 
razowy

zamiast

● przetworzonych produktów 
zbożowych, takich jak jasne 
pieczywo czy słodkie płatki 
śniadaniowe

● wodę ● słodkich napojów

● drób, ryby, rośliny 
strączkowe, orzechy

● mięsa czerwonego 
i przetworów mięsnych

● różnokolorowe warzywa 
i owoce, naturalne 
przetwory mleczne

● produktów przetworzonych 
(fast food, słone przekąski, 
wafelki, batoniki), które zawierają 
dużą ilość cukrów prostych, 
tłuszczów i soliTAK



 

Nie jedz:
produktów przetworzonych 
typu fast food, słonych 
przekąsek, cukierków, 
batonów, słodzonych 
napojów.



 

Jedz mniej:
soli, czerwonego mięsa 
i przetworów mięsnych.



Składniki odżywcze



 

Aby przygotować pyszny 
koktajl, musimy dodać 
odpowiednie składniki. 

Żeby zbudować nasz 
organizm, również 
potrzebujemy 
odpowiednich 
składników.



Białka

Główne składniki pokarmowe

Węglowodany Tłuszcze



 

Białka

Budują Twój organizm. 

Znajdują się m.in. w naszych mięśniach, 
krwi oraz narządach. 

Są niezbędne, by każdy z nas mógł 
rosnąć i mieć siłę. 



Białka zwierzęce

powinny stanowić 
60% białka: 
● jaja,
● mięso i wędliny, 
● ryby,
● mleko i przetwory 

mleczne,

Białka roślinne

są trudniejsze 
do strawienia:
● produkty zbożowe, 
● nasiona roślin 

strączkowych,
● warzywa, 
● owoce,

Dzienne 
zapotrzebowania 
energetycznego 
na białka: 

15-20%
Z czego 60% powinno 
być pochodzenia  
zwierzęcego.



 

Tłuszcze

Dostarczają energii. 

Transportują witaminy 
w organizmie. Budują m.in. 
układ nerwowy, błony 
komórkowe (ubranka dla 
komórek).



Tłuszcze jedno- i wielonienasycone

Dobre tłuszcze: 

● orzechy,
● nasiona: np. słonecznika, dyni, sezamu, lnu, 
● oleje z tych nasion, olej rzepakowy, 
● oliwa z oliwek,
● awokado, 
● ryby: np.łosoś, śledź, pstrąg..

Tłuszcze nasycone

Ogranicz jedzenie: 

● tłustych mięs i wędlin,
● pasztetów,
● tłustego mleka,
● tłustych serów.



 

Węglowodany

Są głównym źródłem 
energii dla organizmu.



Węglowodany proste Węglowodany złożone

Małe cząsteczki, które są od razu 
wchłaniane do krwi. 

Są to np.: cukier, miód, słodycze, 
wyroby cukiernicze.

UNIKAJ!

Większe cząsteczki, które zanim 
zostaną wchłonięte, muszą zostać pocięte 
na małe kawałki przez przewód pokarmowy.  

Są to np.: kasze, pełnoziarniste pieczywo, 
płatki pełnoziarniste, ryż, makaron 



 

Węglowodany proste

Poziom glukozy we krwi szybko 
wzrasta i szybko opada

Ryzyko hipoglikemii.

Węglowodany złożone
Poziom glukozy we krwi wzrasta 
wolniej i wolniej opada.



 

Błonnik

Wspomaga trawienie. 

Znajdziesz go  
w pełnoziarnistych zbożach, 
owocach i warzywach.



 

Błonnik
● Należy do węglowodanów 

złożonych.
● Jest wyjątkowy - nie jest 

trawiony.
● Pomaga jelitom się ruszać. 
● Jest pokarmem dla dobrych 

bakterii zamieszkujących jelita, 
które wspomagają ich pracę.



 

Wymienniki
węglowodanowe



1 WW - wymiennik węglowodanowy 
jest to: 
porcja produktu wyrażona 
w gramach, która zawiera 
10 gramów węglowodanów 
przyswajalnych 
(bez błonnika). 

Czym są WW?



Po co je stosować?

Liczenie WW pomaga
w układaniu jadłospisu.

Dzięki WW możesz dobrać 
wielkości porcji danego posiłku 
i zachować stałą ilość zjadanych 
węglowodanów.



1 WW to...

65 gramów 
ziemniaków 

25 gramów 
pieczywa razowego

45 gramów makaronu 
po ugotowaniu 

190 gramów malin 140 gramów jabłka 205 ml mleka



Jak liczyć WW?

Ryż w 100 g zawiera 76,9 g węglowodanów. 

Następnie obliczamy ilość wymienników węglowodanowych:
1 WW - 10 g węglowodanów przyswajalnych

(76,9 g x 1 WW)/10 g = 7,69 WW ~ 7,7 WW

czyli w 100 g ryżu zawartych jest 7,7 WW.





 

Wymienniki
białkowo - 
tłuszczowe



1 WBT - wymiennik białkowo-tłuszczowy 

to 100 kalorii z białek i tłuszczy

1 gram białka = 4 kcal
1 gram tłuszczu = 9 kcal

Czym są wymienniki białkowo-tłuszczowe?



Jak liczyć WBT?

Sprawdź skład 
produktu (np. tabela 
na opakowaniu).

Oblicz ilość kalorii 
pochodzącą z białka 
(ilość gramów x 4).

Oblicz ilość kalorii 
pochodzącą z tłuszczu 
(ilość gramów x 9).

Wynik = ilość WBTPodziel wynik na 100 
(1 WBT = 100 kcal).

Dodaj wyniki.

1. 2. 3.

4. 5. 6.



1. Mnożymy ilość białka x 4 kcal
Białko = 17 g x 4 kcal = 68 kcal

2. Mnożymy ilość tłuszczu x 9 kcal
Tłuszcze = 32 g x 9 kcal = 288 kcal

3. Dodajemy do siebie wyniki
68 kcal + 288 kcal = 356 kcal

4. Wynik dzielimy na 100 (1 WBT = 100 kcal)
356 kcal : 100 = 3,5 WBT

Przykłady



Przykłady

1. Mnożymy ilość białka x 4 kcal
Białko = 10 g x 4 kcal = 40 kcal

2. Mnożymy ilość tłuszczu x 9 kcal
Tłuszcze = 44 g x 9 kcal = 396 kcal

3. Dodajemy do siebie wyniki
40 kcal + 396 kcal = 436 kcal

4. Wynik dzielimy na 100 (1 WBT = 100 kcal)
436 kcal : 100 = 4 WBT



Przykłady

1. Mnożymy ilość białka x 4 kcal
Białko = 13 g x 4 kcal = 52 kcal

2. Mnożymy ilość tłuszczu x 9 kcal
Tłuszcze = 36 g x 9 kcal = 324 kcal

3. Dodajemy do siebie wyniki
52 kcal + 324 kcal = 377 kcal

4. Wynik dzielimy na 100 (1 WBT = 100 kcal)
377 kcal : 100 = 4 WBT



 

Rodzaje bolusów 
w terapii 
pompowej



Terapia pompowa

W pompie insulinowej wyróżniamy trzy rodzaje bolusów:

bolus 
prosty 
(Normal) 

bolus 
przedłużony 
(Square)

bolus 
złożony 
(Dual)



Rodzaje bolusów

Szybkie, jednorazowe 
podanie dawki insuliny.

Wolne, równomierne 
podawanie dawki insuliny 
rozłożone w określonym 
czasie.

Składa się z bolusa prostego 
i przedłużonego, które 
są podawane w dowolnie 
wybranych proporcjach.
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Bolus

bolus 
prosty
stosuj:

● przy posiłkach, które 
zawierają tylko 
węglowodany (WW) 
np.: owoce, pieczywo, 
kasze, ryż itp.;

● na korektę - gdy pomiar 
cukru wskazuje zbyt 
wysoki poziom glukozy.

bolus 
przedłużony
stosuj:

● przy posiłkach, które 
zawierają białko 
i tłuszcze (WBT) 
np.: ser żółty, ser biały, 
mięso, kiełbasa, jajko itp.

bolus 
złożony
stosuj: 
● przy posiłkach, które  

zawierają węglowodany 
(WW), białka i tłuszcze 
(WBT), np.: pizza, jedzenie 
typu fast – food, kotlet 
schabowy w panierce.



http://www.fundacja-cukrzyca.pl/docs/WW_i_WBT.pdf

Rodzaj bolusa w zależności 
od spożywanego posiłku



 

Przeliczanie 
produktu 
na konkretną 
wagę



Przeliczamy

W 100 g produktu jest:

● 2 WW
● 3 WBT

Produkt waży 90 g

2 WW x 90% = 1,8 WW bolus prosty

3 WBT x 90% = 2,7 WBT bolus przedłużony 

W 100 g produktu jest:

● 2 WW
● 3 WBT

Produkt waży 130 g

2 WW x 130% = 2,6 WW bolus prosty

3 WBT x 130% = 3,9 WBT bolus przedłużony 



 

Wyliczanie 
czasu na WBT



Przeliczamy

By obliczyć czas, na który trzeba podać bolus przedłużony, 

trzeba do ilości WBT dodać 2

Np. 

Posiłek zawiera 2 WBT →  2 WBT + 2 = 4h

Czyli 2 WBT puszczamy na 4 godziny 



Ćwiczenie

1. Mnożymy ilość białka x 4 kcal Białko = …….... gr x 4 kcal = …............... kcal

2. Mnożymy ilość tłuszczu x 9 kcal Tłuszcze = ........... gr x 9 kcal = ................... kcal

3. Dodajemy do siebie wyniki …............ kcal + …............ kcal = ................... kcal

4. Wynik dzielimy na 100 (1 WBT = 100 kcal) …............ kcal : 100 = …............ WBT

 Węglowodany …......... gramów

 Bolus prosty ................ WW

 Bolus przedłużony …............. WBT na …........... godzin



 

Indeks i ładunek 
glikemiczny

● Szereguje pokarmy w zależności 
od ich wpływu na wzrost ilości 
glukozy we krwi.

● Pokazuje jak szybko i jak 
bardzo poziom glukozy we 
krwi wzrośnie po zjedzeniu 
danego pokarmu.



Indeks i ładunek glikemiczny

Produkty o niskim 
indeksie glikemicznym 
– poniżej 55

Ilość glukozy we krwi rośnie 
powoli i nieznacznie.

Produkty o średnim 
indeksie glikemicznym 
– 55 do 70

Ilość glukozy we krwi rośnie 
szybciej i mocniej.

Produkty o wysokim 
indeksie glikemicznym 
– powyżej 70

Ilość glukozy we krwi rośnie 
szybko i mocno.

zalecane ograniczać eliminować



większość warzyw i owoców



Poposiłkowy profil glikemii



Aplikacja “Mój IG”

Pomaga szybko odnaleźć produkt, 
i odczytać jego Indeks glikemiczny.

Aplikacja jest 
bezpłatna. 



Co wpływa na wartość indeksu glikemicznego?

Zwiększenie IG:
● Gotowanie, obróbka 

cieplna - im bardziej 
rozgotowany produkt tym 
wyższy IG

● Rozdrabnianie - 
im bardziej rozdrobniony 
tym wyższy IG

● Dojrzewanie warzyw 
i owoców - im bardziej 
dojrzałe tym wyższy IG 

Zmniejszenie IG:
● Obecność białek 

i tłuszczy

● Mniejsza dojrzałość 
owoców np. banan 
z zieloną skórką ma 
niższy IG niż dojrzały 



Dieta z niskim IG 

Jedz dużo:
● warzyw

● produktów pełnoziarnistych

● strączków

Jedz mało:
● jasnego pieczywa

● jasnego makaron i białego ryżu

● słodyczy



Ładunek glikemiczny

Podobnie jak w przypadku indeksu 
glikemicznego, rozróżniamy 
żywność o ładunku 
glikemicznym:

● niskim < 10
● średnim = 10-20
● wysokim > 20

Pokazuje jak szybko i jak bardzo poziom 
glukozy wzrośnie po zjedzeniu danego 
produktu, podobnie jak IG. 

Jest bardziej dokładny niż IG, 
bo uwzględnia nie tylko rodzaj węglowodanów 
i szybkość ich wchłaniania, ale także ilość 
węglowodanów zawartą w porcji produktu.



 

Obliczanie 
ładunku 
glikemicznego

ŁG = W x IG : 100

ŁG - ładunek glikemiczny
W - ilość gramów węglowodanów    
przyswajalnych w porcji produktu
IG - indeks glikemiczny  



 

Sposoby wyliczania 
wymienników 
węglowodanowych 
z gotowych produktów.  



WZÓR

Jeśli chcemy policzyć ile produktu musimy zważyć na 1 WW 
to korzystamy z prostego wzoru: 

Wzór na 1 WW z dużego opakowania
1WW = 1000 : ilość węglowodanów w 100 gramach



Przykład

1000 : 68 = 14,7 gramów

1WW = 15 gramów produktu 



Przykład

1000 : 23 =  44,5 gramów

1WW = 45 gramów produktu 



Przykład

1000 : 65 = 15,4 gramów

1WW = 15 gramów produktu 



WZÓR

Jeśli chcemy policzyć ile WW jest w całym opakowaniu 
to korzystamy ze wzoru:

Wzór na liczbę WW w całym opakowaniu:
Liczba WW = Ilość węglowodanów w 100 gramach 

x masa produktu : 1000



Przykład

5,3 g x 350 g : 1000 = 1,8 WW

Opakowanie zawiera 1,8 WW 



 

Przykładowy jadłospis 
dla dziecka z cukrzycą 
leczonego terapią 
penową  



Wskazówki

W przypadku terapii 
penami najbardziej 
skupiamy się na liczeniu 
wymienników 
węglowodanowych 
(WW).

Na różowo zaznaczone 
są produkty 
węglowodanowe, 
które trzeba dokładnie odważyć 
zgodnie z tablicą wymienników 
węglowodanowych lub obliczając 
z w/w wzorów.

1. 2.



Śniadanie 1 - 3 WW 

Płatki owsiane na mleku:
● mleko 2% - 1 WW = 205 ml
● płatki owsiane  - 2 WW = 30 g
● orzechy



Śniadanie 2 - 2 WW 

Pomarańcza - 1 WW = 110 g
Kanapka z bułki grahamki 
i sera żółtego:
● bułka grahamka - 1 WW = 20 g
● masło
● ser żółty
● warzywa (pomidor, ogórek) 



Obiad - 4 WW

Zupa pomidorowa z makaronem
● makaron po ugotowaniu 

1 WW  = 45 gr
● wywaru nie liczymy pod 

warunkiem, że nie 
zagęszczamy zupy mąką.

II danie - kurczak pieczony
(jedna porcja)
● ziemniaki 3 WW = 195 gr 

(3 ww x 65 gr)
● mizeria ze śmietaną 12% 

(bez cukru)



Podwieczorek - 2 WW

Truskawki - 1 WW = 170 g

Paluszki  - 1 WW = 15 g



Kolacja 1 - 3 WW

Jajecznica z chlebem i warzywami
● 2 jajka
● masło klarowane
● przyprawy 
● Chleb żytni razowy - 3 WW = 75g
● warzywa (papryka, rzodkiewka)
● herbata bez cukru 

Kanapka
● pieczywo jasne żytnie - 2 WW = 40g
● masło
● chuda wędlina
● ogórek, sałata

1 - 3 WW 2 - 2 WW



 

Aplikacje, które 
pomagają liczyć 
WW i WBT



Fitatu



VitaScale



Kalkulator WBT



Kalkulator wymienników firmy Medtronic



IleWazy.pl



Dziękuję 
za uwagę
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