
A jó döntések meghozásában szeretnék Önnek segíteni, hogy sikerüljön megelőznie a 

cukorbetegséget, vagy ha már cukorbeteg a szövődményeinek kialakulását. 

Aki törődik magával, aki betartja az étrendi, életmódbeli ajánlásokat, az jó úton jár. Sok 

embernek nehéz elfogadni, hogy az étrend a kezelés része, alapja. Igen, egyszerűbb lenne, ha 

az orvos adna olyan  kezelést vagy gyógyszert, ami mellett mindenki úgy élhetne, mint 

betegsége előtt. Érdemes elgondolkodni, lehet, hogy eddig egészségtelenül élt, és ez is egy ok 

a betegsége kialakulásában. Most, átértékelve eddigi életmódját, mondhatja azt is: „Eddig azt 

ettem, amit Én akartam, ide vezetett. Mostantól úgy étkezem, ahogy a szervezetem számára 

szükséges. Kezdje ma, amíg nem késő. Nem lesz nehéz, ha tudja, hogy ami a cukorbetegek 

számára a „diéta”, az minden egészséges ember számára a kiegyensúlyozott táplálkozás. A 

cukorbetegek „diétája” mennyiségileg megszabott étrend. Megfelelő kalória tartalommal 

megfelelő mennyiségű szénhidrátot kell tartalmaznia, az adott mennyiségű gyógyszer mellett. 

A nők esetében: 1200-1400 kalória naponta, férfiaknál 1500-1600 kalória a javasolt napi 

mennyiség. A napi táplálékban a bevitt energia 50 %-a szénhidrát, 20%-a fehérje, 30%-a 

zsírból kell származzon. Eleinte fokozottan kell figyelni arra, mit, mivel lehet együtt enni úgy, 

hogy az étkezésre javasolt szénhidrátmennyiséget tartani lehessen. ( nők:140-160gr 

napi,férfiak esetében180-200gr a napi összesen)Ezt a mennyiséget 5-6 kisebb adagra 

érdemes elosztani, a nagyobb vércukor ingadozások kiküszöbölésére. Az étrend nem 

különleges alapanyagokból, diétás termékekből állítható csak össze. Fontos, hogy a boltban 

kapható élelmiszerekből is betartható! A legjobb megoldás, ha nem Önnek főznek külön, 

hanem az egész család általában olyan ételeket fogyaszt, melyeket Önnek is ajánl a  

belgyógyász szakorvos javaslata szerint a  dietetikus. Ha túlsúlyos, biztos, hogy nem 

egyedül Önnek van ilyen gondja a családban, lehet együtt diétázni, hiszen a cukorbetegségben 

az egyik fő cél a testtömeg normalizálása. 

Broca-index szerinti normál testtömeg: magasság(cm) -100. 

 Ami a cukorbetegeknek „diéta” az a többi embernek a cukorbetegség kialakulásának 

megelőzése. Cukorbeteg esetében az étkezés fogalma azt jelenti, hogy minden olyan étel ( pl: 

gyümölcsök) vagy ital is ( tej, gyümölcslé) ami energiát, és ezen belül elsősorban szénhidrátot 

tartalmaz, étkezésnek számít. egészséges embernek általában csak azt számítják étkezésnek, 

amit megterített asztal mellett fogyasztanak el. 

Lehet, hogy mindenre figyelni most nehezebb, de azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a 

diabétesz kezelésében a legnagyobb anyagi teher a szövődményes betegségek kezelésének 



gyógyszerre fordított költsége.( túlsúly, magas vérnyomás, magas vérzsírok, szív és 

érrendszeri betegségek, stroke) Ezekkel a költségekkel jobb, ha minél később szembesül, és 

„egészséges” diabéteszes marad. 

Néhány hasznos tanács: 

• Elsősorban teljes őrlésű lisztből készült kenyeret, péksüteményt fogyasszon. 

• Egyen naponta többször zöldség- és salátafélét, akár minden étkezéshez. 

• Naponta fogyasszon nyers gyümölcsöt, akár desszert vagy kisétkezés helyett is. 

• Mértékkel fogyasszon a tejtermékekből. A csökkentett zsírtartalmú készítményeket 

részesítse előnyben.(1,5%-os tej, light margarin ,light sajt) 

• Mértékkel fogyasszon tojást, naponta átlag 1 darabot. 

• Szárazhüvelyesekből ( lencse, száraz borsó, szárazbab) akár hetente készíthet levest 

vagy főzeléket. 

• Korlátozza a zsírok fogyasztását. Főzéshez elsősorban repce vagynapraforgó olajat 

használjon, salátákhoz olíva-, vagy lenmag olajat. 

• A zsíros húsokat, a sertészsírt, vajat lehetőleg iktassa ki étrendjéből. 

• Célszerű „zsírkímélő” konyhatechnikát-grillezés, roston, alufóliában történő sütést- 

alkalmazni. Kerülje a bő zsiradékban, akár olajban történő sütést. 

• Ízesítse az ételeket különféle zöld, vagy szárított fűszernövényekkel, és minél 

kevesebb sóval. Az ételeket utólag ne sózza. 

• Célszerű kerülni a cukorral készített ételeket (sütemények, cukrozott befőttek), és 

mindenekelőtt italokat(kólafélék, cukrozott gyümölcslevek, szörpök). Cukorbetegek 

által is  fogyasztható édesítőszerek: fluktóz, mannit, szorbit, xillit,  polisette, 

szacharin, aspartam, sztívia. 

• Időnként vezessen étrendi naplót. 

• Igyon naponta a cukorbeteg napi 2-2,5 l folyadékot. 

• Egyen hetente halat és egy 5dkg-nyi olajos magvat  (az omega-3 zsírsavtartalom és a 

magas vitamintartalom miatt. 

• Fontos hogy a cukorbeteg betegségére hivatkozva ne hagyja abba a mozgást, 

szükségük van testedzésre-naponta 1/2óra folyamatos mozgás, ami lehet séta, 

kerékpározás. 

Reméljük cikkünkkel tudtunk egy kis segítséget adni, mert az élet hosszát nem tudhatjuk, 

de minősége rajtunk is múlik, azon is, hogy mit, és mennyit eszünk. Az egészségérzetért 



talán megéri egészségesebben étkezni. Tudnia kell, hogy nem csak ezért eszünk, mert enni 

jó. Akarata ellenére, senki nem gyógyítható. 

A cikk megírásához Dr Fövényi József, Székely Katalin, és Gyurcsáné Kondrát Ilona, 

Szalai Ilona  diétás tanácsok ajánlásait vettü segítségül. 


