
A diabetes étrend alapjai

Az étrenddel kapcsolatban sok fajta információ hall-
ható. Gyakran találkozni a zsemle egységre (1 zsemle =
30 g szénhidrát) épülô ajánlásokkal. Sokszor problémát
okoz, hogy zsemlérôl, vagy zsemlényi szénhidrátról szól
a tájékoztatás. A „három zsemlét” pedig lehet enni sa-
látákkal, gyümölcsökkel 140–160 g szénhidráttal, és
lehet fogyasztani tejjel, burgonyával, rizzsel, tésztával,
akár 250–300 g szénhidráttal. Hallani arról is, hogy „cu-
korbeteg, ha éhes egyen húst hússal, mert abban nincs
szénhidrát”. Ezek az étrendi ajánlások a hetvenes
évekbe nyúlnak vissza. Az, hogy cukrot nem lehet fo-
gyasztani egyértelmû – legalábbis elméletben – min-
denkinek, de hogy ez a tilalom a mézre is vonatkozik,
azt már kevesebben tudják.
A cukorbetegség a megfelelô kezelés nélkül az egész
szervezetet károsító betegséggé válhat. Ugyanakkor bi-
zonyos feltételek betartása esetén a teljes egészséget
megközelíthetô állapottá szelídíthetô. 
A kezelés alapja a megfelelô étrend és mozgás, és ha
szükséges, a tablettás és/vagy inzulinkezelés, amely
nem helyettesíti, csak kiegészíti az étrendi kezelést. 
Az elsô találkozás során fontos, hogy tisztázzuk az ét-
rendi kezelés célját, mely a szövôdmények kialakulá-
sának elkerülése illetve késleltetése, vagyis az egész -
ségmegôrzés. Az ehhez vezetô út, a hipo- és
hiperglikémiás állapotok kerülése, azaz a normogliké-
mia, és nélkülözhetetlen eleme a testsúlykarbantartás. 
Cukorbetegeknek javasolt vércukorértékek:
Éhgyomri vércukor: 4–6 mmol /l
Étkezés után kb. 1,5 órával: 5–8 mmol/l
HbA1c: 7 alatt

Az étrend összeállításának fôbb szempontjai

A normál testsúlyú cukorbeteg étrendjének energia tar-
talma pont annyi, amennyit a testsúlya és munkaké-
pességének fenntartása igényel. Általában leg  könnyeb -
ben használható a normál testsúly megállapítására a
Broca-index: magasság –100. A testsúlyfelesleggel ren-

delkezôknek fogyniuk kell, részükre az energiaszegény
étrend javasolt.
Fontos, hogy az étrendi javaslatnál egyidejûleg legyen
meghatározva a napi energia és szénhidrát tartalom:
1200 kcal 140 g
1400 kcal 160 g
1600 kcal 180 g
1800 kcal 200 g
A napi energia – és ezen belül a szénhidrát-mennyisé-
get 5–6 kisebb adagra érdemes elosztani, a nagyobb
vércukor ingadozások kiküszöbölésére.
Étrend szénhidrát
tartalma (g) 140 160 180 200
Reggeli 25 30 30 30
Tízórai 15 15 20 25
Ebéd 40 50 50 55
Uzsonna 15 15 20 25
Vacsora 30 35 40 45
Utóvacsora 15 15 20 20

Étrend összetétele

Fehérje:
A szervezet napi fehérje igénye 1g/testsúlykg, azaz kb.
60–80 g. Az étrend összeállításánál a napi szükséglet-
nek kb. a felét (30–40 g-t) célszerû teljes értékû fehér-
jébôl – sovány sajt, tej, hús, felvágott stb. – biztosítani.
Ez a mennyiség biztosítható 2 dl tej vagy kefir, 6–7 dkg
sovány hús, és 2–3 dkg sovány felvágott vagy sajt elfo-
gyasztásával.
Nem célszerû a régi elveket követve a „húst-hússal” fo-
gyasztani. Testsúlyfelesleg esetén a többlet fehérje
plusz energiát is jelent a szervezet számára.
Zsírok:
A tápanyagok közül a zsírnak a legnagyobb az energia
értéke, ezért kell figyelni a mennyiségére. A közhasz-
nálatban a zsír fogalma egyenlô a sertészsírral, holott a
valóságban a „lipidek” összefoglaló neve. Mivel jelen-
tôs mennyiséget elfogyasztunk az állati eredetû fehér-
jeforrások „rejtett zsír”-jából (pl. felvágottak, trappista
sajt stb. esetén), ezért ételkészítésre az olajakat ajánljuk,
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és elsôsorban pároláshoz. A hidegen préselt olajakat
(extraszûz olíva) hevítés nélkül, inkább salátaöntetekbe
használjuk. 
Szénhidrátok
Az étrend szénhidrátban gazdag. Persze ez nem elsô-
sorban a magyar fogalom szerinti kenyér, tészta és bur-
gonya bôségét jelenti, hanem inkább a rostos gabona-
termékeket, zöldséget, fôzeléket és gyümölcsöt, az
energia 50–55%-ában. 

A szénhidrátokat az alábbi módon rangsoroljuk
– finomított cukor, szôlôcukor, méz és az ezeket tar-

talmazó ételek, italok kerülendôk.
– egyszerû cukrokat tartalmazó gyümölcsök, tejtermé-

kek korlátozott mennyiségben fogyaszthatók. A
természetes cukor tartalmú tejbôl maximum napi fél
liter fogyasztható több részletben. Ügyelni kell arra,
hogy 1 dl tej szénhidrát tartalma 1 dkg kenyérrel
egyenértékû. Gyümölcscukorból napi 50 g fogyaszt-
ható, ami kb. fél kg gyümölcsnek felel meg (alma,
narancs, ôszibarack), és 2–3 részletbe ajánlott elfo-
gyasztani. A 100%-os gyümölcslé, diabetikus jam,
méz, kompót és édességek is tartalmaznak gyü-
mölcscukrot!

– az összetett szénhidrátok képezik az étrend legna-
gyobb részét. A keményítôt tartalmazó élelmiszerek
– kenyér, tészta, rizs, burgonya, liszt – szintén mért
mennyiségben fogyaszthatók, de elônyösebbek a
rostos változatok. Csak az 5,4 dkg zsemle szénhidrát
tartalma 30 g ! Évente célszerû a méréseket visszael-
lenôrizni.

– szabadon fogyaszthatók egy adagban (ez általá-
ban 20–30 dkg-nyi mennyiséget jelent) az alacsony
szénhidráttartalmú, fôleg rostokat tartalmazó zöld-
ségek, fôzelékek, párolva vagy salátának.

A rostokat az emberi szervezet nem képes lebontani,
ezért sokszor nem is sorolják a tápanyagok közé, mégis
különös figyelmet igényelnek. A rostok jelentôs bal-
lasztanyagot jelentenek a szervezet számára, telítettség
érzetett keltenek, melynek a jóllakottságérzés kialaku-
lásában van szerepe. Kedvezôen befolyásolják a ko-
leszterinszintet, javítják a szénhidrát toleranciát. Csök-
kentik az elhízás, érbetegségek és vastagbélrák
kockázatát. Régebben úgy gondolták, hogy az egyszerû
szénhidrátok (répacukor, tejcukor, gyümölcscukor) job-
ban megemelik a vércukorszintet, mint a keményítôk.
1981 óta, a glikémiás index vizsgálatok, alapjaiban át-
formálták az étrendet.
A glikémiás index (GI) azt fejezi ki %-ban, hogy a vizs-
gált szénhidrát milyen mértékû étkezés utáni vércukor -
emelô hatással rendelkezik, a szôlôcukor vércukore-
melô hatásához képest.
Az egészségeseknél és a cukorbetegeknél egyes élel-
miszereknek más a GI-je. Cukorbetegnél szôlôcukor GI-
je 140%, a méz és répacukoré 120%. Egészségesek-
nél a fehér kenyér 74%-kal emeli a vércukrot,
cukorbetegnél 100%-kal.

Glikémiás index táblázat

90–120% malátacukor, méz, cukrozott üdítôk, bur-
gonyapüré, fôtt burgonya, corn flakes, da-
tolya, fehér kenyér, hagyományos zsemle
és kifli 

70–90% abonett, puffasztott búza, kétszersült, kek-
szek, édes müzli, pudingpor, tejberizs,
fehér liszt, félbarna kenyér, hagyományos
fôtt tészták, kalács, szôlô, görögdinnye,
sült burgonya

50–70% zabpehely, kukorica, fôtt rizs, fekete ke-
nyér, banán, ananász, cukrozatlan gyü-
mölcslé (100%-os), zöldborsó, müzli, kivi

30–50% tej, joghurt, kefir, hazai gyümölcsök (alma,
körte, szilva, sárgabarack stb.), durum tész-
ták, narancs, tejszínes fagylaltok, vadrizs

30% alatt gyümölcscukor, szorbit, lencse, bab, dió,
diabetikus méz, korpás müzli, grapefruit,
szójatej

15% alatt spárga, brokkoli, mogyoró, karfiol, zeller,
uborka, padlizsán, zöldbab, saláták, papri -
ka, spenót, cukkíni, tök, paradicsom, retek,
cékla 

Alkohol
Magas energiatartalmú, hatással van a cukoranyagcse-
rére és a trigliceridszintet is emeli. Fogyasztása tilos máj-
betegségben, hasnyálmirigy gyulladás, és magas trigli-
ceridszint esetén. Ha nincs kizáró ok, akkor a férfiak
legfeljebb 2 dl, a nôk 1 dl száraz bort cagy pezsgôt fo-
gyaszthatnak naponta. Sörfogyasztás esetén a szén-
hidráttartalmat is fegyelembe kell venni.
Cukor helyettesítôk és diabetikus készítmények
Az édes íz pótlására a mesterséges édesítôszereket
lehet használni (saccharin, polisette, Polysweet, Cande-
rel, Nutrasweet, Lexwit stb.). A szorbit és a fruktóz is
használható édesítésre, de szénhidráttartalmuk a napi
mennyiségbe beleszámolandó, energiatartalmuk miatt
fogyókúrázóknak nem ajánlottak. A diabetikus édesi-
pari készítmények energia- és szénhidráttartalma is ál-
talában magas, ezért ezek is csak az egészségeseknek
javasolt módon, hetente legfeljebb egy-két alkalommal
fogyaszthatók, a napi energia és szénhidrátmennyi-
ségbe beleszámítva.
Alapelv, hogy a legkisebb falu, legkisebb közértjében
vásárolva is legyen összeállítható az étrend, ügyelve az
egyszerre elfogyasztható szénhidrátok mennyiségére.
Ennek elsajátításában segíthet a dietetikus.
A dietetikus feladata
A táplálkozási ismeretek átadása a páciens és család-
tagjai számára. Segíthetnek a nyersanyagok és az élel-
miszerek minôségi válogatásában, a konyhatechnika
megválasztásában, étrend összeállításában és étrendi
napló vezetésében. Fontos szerepük van a diabetes
gondozásban, és a folyamatos edukációban. Ideális
esetben minden frissen felfedezett cukorbetegnek ré-
szesülni kellene diétás tanácsadásban.
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A dietetikusok edukációs lehetôségei

A cél, hogy a beteg igényeit, szinkronba hozzuk a szer-
vezet igényeivel. Hiszen a beteg azt szeretné, hogy azt
ehessen, amit szeret. Akkor, amikor megkívánja, és any-
nyit, amennyit jól esik. De ez még az egészségeseknek
javasolt étrendben sem mûködik így. 
Egyéni tanácsadás: 
Személyre szabott, melynek során táplálkozási anamné -
zis ismeretében, lehetôleg a családtagok bevonásával
történik a tanácsadás. Felmérhetôk a beteg táplálkozási
szokásai, táplálkozási alapismeretei, anyagi helyzete.
Ilyen esetekben javasolható olyan étrend, amely alkal-
maz kodik a beteg egyedi igényeihez is, és ezért nagyobb
az esély, hogy azt hosszabb távon be is tudja tartani.
Csoportos tanácsadás 
Lehet elméleti, ha több azonos kezelésû páciens hív-
ható össze egyszerre. A gyakorlati oktatás is jó, ha el-
méleti bevezetôvel indul (táplálkozási alapismeretek),
de fontos, hogy élelmiszerek mennyiségének tippelésé-
vel, mérésével látványos legyen a tanácsadás. Gyakor-
lati tapasztalat, hogy ezekre jobban visszaemlékezik a
beteg, mint a szóban elhangzott ajánlásokra.
Diabetes tanfolyam: 
Inzulinos oktató tanfolyamon, a dietetika oktatásában,
gyakorlati alkalmazásában vesz részt a dietetikus. A 2.
típusú cukorbetegeknek szóló 4x2 órás tanfolyamon az
oktató lehet dietetikus és/vagy diabetológus szakápoló.
Klubmozgalom 
Folyamatos továbbképzési lehetôség, ugyanakkor
alkalmat ad a tapasztalatcserére is a páciensek között.
Az oktatást célszerû összekötni vércukor-, vérnyomás-
méréssel, melyek az „egészségesek” szûrésére is fel-
használhatók. A rendezvényeken a gyógyító team min-
den képviselôje – köztük a dietetikus is – segíti
információkkal a betegek edukációját.
Diabetes rendezvények
Diabetes Világnap, országos és helyi betegtalálkozók,
szervezés szerint egyéni diétás tanácsadás vagy elôadás
keretében.
Egyéb diétás oktatási lehetôségek
Felvilágosító cikkek napi, heti sajtóban. Cukorbetegek-
nek összeállított étrendi tájékoztatók (saját készítésû,
sokszorosított anyagok vagy gyógyszergyártó cégek
által sokszorosított, dietetikusok által összeállított ét-
rendi ajánlások). Diétás, és receptkönyvek.

Dietetikusok elérhetôsége

– kórházak klinikák
– diabetológiai szakambulanciák
– Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ)
– Internet
– Gyógyszergyártó és forgalmazó cégek képviselôin ke-

resztül kérhetôk fel elôadások, oktatások megtartá-
sára.

Összefoglalás

A diabetes mellitus korunk egyik civilizációs betegsége.
Mint krónikus megbetegedés, életre szóló gondozást
igényel, amely megvalósíthatatlan a páciens és családja,
és az ôket segítô team nélkül.
Napjainkban a kezelés: az étrend, a fizikai aktivitás, az
edukáció és az ezeket kiegészítô kezelés, gyógyszer
és/vagy inzulin terápia egysége. A Diabetológia Hunga-
rica megjelentetett „Módszertani levél” megfogalma-
zása szerint a diabetes mellitus kezelésében elsôrendû
fontosságú az étrendi kezelés és a mozgás. Ideális eset-
ben az orvos határozza meg – a beteg igényeihez iga-
zodóan – hogy mennyi energiát és szénhidrátot fo-
gyasszon a diabeteszes, és a gyógyító team-ben vele
dolgozó dietetikus ennek figyelembe vételével segítheti
az étrendi elvek elsajátítását, és az étrend összeállítá-
sát.
Jelenleg komoly gondot okoz, hogy a rendelôkben,
szakrendelôkben kevés az idô arra, hogy az orvos rész-
letesen elbeszélgethessen betegével a cukorbetegség
kezelésérôl. Sokszor csak 5–10 perc áll rendelkezésre,
hogy felmérje páciense ismereteit a kezeléssel kapcso-
latban, kiderítse mennyire együttmûködô az ajánlott
kezelés betartásában. Ha nincs dietetikus, aki az indivi-
duális étrendi kezelésben segíthet, ezt a szerepet is az
orvosnak, vagy a mellette dolgozó egészségügyi sze-
mélyzetnek kell felvállalnia. A szlogen, hogy: „A cukor-
betegség, nem betegség, hanem állapot”, kicsit azt is
sugallhatja egyeseknek, hogy nem is kell annyira fog-
lalkozni vele. De, nem véletlenül hívják a diabetest a
néma gyilkosnak. Fontos, hogy tudatosítsuk páciense-
inkben az új mondást:
„A cukorbetegség, az egészségnek feltételekhez kö-
tött állapota.”
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