
OBSAH 

 

Pankreas 

Diabetes mellitus 2. Typu 

Diabetes mellitus 1. Typu 

Komplikácie diabetu 

Osobitné problémy a zvláštnosti spojené s cukrovkou 

Zmeny životosprávy sú významnou súčasťou liečby pri cukrovke 

Strava, výživa a prevencia diabetu – diétne vplyvy na vznik cukrovky 

Trochu teórie nezaškodí – alebo „keď to už musí byť" ... nutričné minimum 

Diéta a výživa ako súčasť komplexnej liečby diabetikov 

Sladidlá – náhrady cukru pre zachovanie sladkého pokušenia 

Pohyb a telesná aktivita ako súčasť komplexnej liečby diabetikov 

Stravovanie diabetika – alebo „začíname" 

Sacharidové jednotky, eneretické a výživové hodnoty vybraných potravín 

Recepty a stravovací plán pre diabetikov 
 

 

Nájdete v nej: 

 

 Ako a prečo vzniká diabetes, ako sa diagnostikuje. 

 Čo je to diabetes, typy diabetu a jeho komplikácie (diabetická noha, ketoacidóza, 

postihnutie ciev). 

 Hypoglykémia – kedy vzniká, ako jej predchádzať, prípadne ako zvládať 

hypoglykemické stavy. 

 Inzulín – vlastnosti, skladovanie, podávanie inzulínu. 

 Meranie hladiny glukózy v krvi. 

 Stravovanie – správny výber potravín a nápojov, v akých množstvách. 

 Výživové typy pre diabetikov, vhodné aj pre nediabetikov, ako majú vyzerať porcie 

ovocia, zeleniny mliečnych výrobkov, mäsa,tukov, strukovín a pečiva. 

 Názorné príklady a porcie. 

 Správny výber potravín. 

 Sacharidové jednotky, energetické hodnoty, glykemický index potravín. 

 Pohyb – vhodné športy, intenzita, jeho vplyv na diabetes. 

 Obezita a jej negatívny vplyv pre diabetika. 

 Osobité záležitosti – Cestovanie, Alkohol, Seniori, Vegetariáni a vegáni 

Súčasťou knihy je vyše 100 receptov. Ide o: 

 raňajkové jedlá ako sú nátierky, kaše a palacinky, 

 polievky, 

 šaláty, 



 jedlá z mäsa a rýb, 

 chutné dezerty a 

 rozmanité prílohy k jedlám. 
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