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Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése érdekében a Bugát Pál Kórház az alábbi diéta 

alkalmazását és betartását javasolja Önnek: 

Diétás tanácsok cukorbetegek részére 
 

Ma világszerte a zsírban és fehérjében szegény, viszont szénhidrátban, vitaminban, rostban 

gazdag étrend étrendet tartják optimálisnak a cukorbetegek számára. 

 

Fontos, hogy az étrend tápanyag-összetevők szempontjából kiegyensúlyozott legyen. Naponta 

a táplálék formájában felvett energiának 50%-t szénhidrátból, 20%-tfehérjéből, 30%-t zsírból 

fedezze a cukorbeteg. 

 

A beteg testtömegétől függően változhat az étrendben előírt energia igénye 1000-2600 

kcal/nap között. Normál testtömeg esetén 1800-2200 kcal/nap közötti érték. Így az 

egyénenként is elfogyasztott tápanyagok mennyisége is különbözhet, mely szénhidrát esetén 

125-435g közötti ingadozást jelent. 

 

Az étrend szénhidrát és energiatartalma 

 

KJ Kcal Szénhidrát (g) Fehérje (g) Zsír (g) 

4200 1000 125 50 33 

5900 1400 175 70 46 

7600 1800 225 90 60 

9200 2200 275 107 71 

10900 2600 325 125 84 

 

Ezek az értékek a testtömeg alakulásától, munkakör, fizikai tevékenység változásától, nemtől, 

életkortól függően egy embernél is időről-időre változnak. Az étrend helyes tápanyag-

összetétele biztosítható a táplálék energia- és szénhidrát tartalmának kiszámolásával és 

zsírszegény táplálkozással. 

 

A táplálékkal a testbe jutó energia mennyisége az optimális tápláltsági állapot elérését kell, 

hogy szolgálja. Ez azt jelenti, hogy az adott testtömegnek meg kell egyeznie a kívánatossal. 

Ez a következő képlettel könnyen kiszámítható: 
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Az ideális érték 18,5-25 között mozog. Ha a számolt érték ennél több, illetve kevesebb, akkor 

500-1000kcal-val csökkentsük, illetve növeljük a napi energia-bevitelt. 

 

Étkezések gyakorisága 
 

Célszerű a napi táplálék 5-6-szori elfogyasztása. Egyrészt így mérsékelhető az étkezések utáni 

vércukor- szint –emelkedés, másrészt az ételadag több, kisebb részre osztása csökkenti a 
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testtömeg gyarapodás veszélyét. Ez alól csak az intenzifikált inzulinkezelés alatt állók 

kivételek, akik 4-5-szöri inzulin adása mellett 3-4-szer étkeznek. 

 Az egyes étkezések szénhidráttartalma: 

 

Minden étkezésnek megfelelő mennyiségű szénhidrátot kell tartalmaznia. Hogy kinek, mikor, 

mennyi szénhidrátot kell elfogyasztania, függ a szervezet inzulinérzékenységétől, mely 

napszakonként eltérést mutat. Legmagasabb délben és éjjel, legkisebb reggel és késő délután. 

 

Különböző szénhidráttartalmú étrendek esetén javasolt szénhidrát mennyiségek: 

 

 140g 150g 160g 170g 180g 200g 

Reggeli 30g 30g 30g 30g 40g 35g 

Tízórai 15g 20g 20g 20g 15g 25g 

Ebéd 40g 40g 50g 50g 60g 55g 

Uzsonna 10g 15g 15g 15g 15g 20g 

Vacsora 30g 30g 30g 35g 40g 40g 

Utóvacsora 15g 15g 15g 20g 10g 25g 

 

A vércukorszintet gyorsan emelő élelmiszer, ital, étel fogyasztásának kerülése nagyon fontos!  

 

A vércukrot a következőkben megadott cukrok egyre kevésbé növelik: szőlőcukor (glukóz)  

malátacukor (maltóz) pl.: malátakávé, sör  répacukor (nádcukor, szacharóz) pl.: 

kristálycukor, porcukor  tejcukor (laktóz) pl.: tej, tejtermékek  gyümölcscukor (fruktóz) pl.: 

gyümölcsök. 

 A különböző szénhidrátok különböző mértékben emelik a vércukorszintet. Erre vezették be a 

glikaemiás index fogalmát. A szőlőcukor vércukornövelő hatásával hasonlítják össze a 

szénhidráttartalmú élelmiszerek, ételek vércukoremelő hatását, melyet százalékban fejeznek 

ki. 

 

90-100% glikaemiás indexű: 

Malátacukor, burgonyapürepor, főtt burgonya, méz, gabonapehely, kukoricapehely, 

rizspehely, cukros üdítők. 

 

70-90% glikaemiás indexű: 
Fehér, félbarna kenyér, zsemle, kifli, Abonett, müzli, pudingpor, tejberizs, liszt, főtt 

tészták, kalács, szőlő. 

 

50-70% glikaemiás indexű: 

Zabpehely, kukorica, főtt rizs, fekete kenyér, banán, natúr gyümölcslé. 

 

30-50% glikaemiás indexű: 

Tej, joghurt, kefír, legtöbb hazai gyümölcs, durumtészták, tejszínes fagylaltok. 

 

30% alatti glikaemiás indexű: 

Fruktóz, szorbit, lencse, bab, borsó, dió, mogyoró, korpás müzli, szója, főzelékfélék, 

saláták, cékla, retek, paprika, paradicsom.
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Szénhidrátforrások 

 

A szénhidráttartalom alapján a különböző élelmiszereket csoportokba rendezhetjük. 

 

 Kerülendők: répacukor, malátacukor, méz, cukrozott üdítőitalok, cukorral készült 

ételek, sütemények. 

 Kimért mennyiségben fogyaszthatók magas szénhidráttartalmuk miatt: Fehér liszt, 

fehér kenyér, barna kenyér, zsemle, Abonett, tészta, rizs, müzli, burgonya, kukorica, 

zöldborsó, sárgarépa, bab, szója, tej, joghurt, gyümölcsök, cukrozatlan gyümölcslevek 

(pl.: 100%-os levek nagyon megemelik a cukorszintet). Tej, joghurt, kefír 2-4dl napi 

mennyiségben fogyaszthatók. A nagyobb cukortartalmú banánból, szőlőből minimális 

mennyiséget. Cseresznyéből, meggyből, sárgabarackból többet. Almából, 

görögdinnyéből, málnából, eperből még többet fogyaszthat. 

 Szabadon fogyasztható: Zöldségfélék, főzelékfélék (kivétel a sárgarépa, zöldborsó, 

sütőtök, kukorica) leveles zöldségek (saláta, spenót, sóska), zöldbab, zöldpaprika, 

retek, karfiol, karalábé, káposzta, uborka, paradicsom 

 

A szénhidrátok egyik képviselője a növényi rostok. Ezek fogyasztása mindenképpen alapja az 

étrendnek, mert olyan anyagokat tartalmaznak (cellulóz, pektin), amelyek elhúzzák időben a 

vércukorszint emelkedését. Az előzőekben felsorolt zöldségeken, gyümölcsökön kívül a 

korpának, teljes kiőrlésű lisztből készült termékeknek is ilyen hatása van, pl.: korpovit, 

graham-kenyér stb. 

 

Fehérjék 

 

A fehérjék szolgáltatják szervezetünk építőköveit, az aminosavakat. Nagyrészt állati eredetű 

élelmiszerekkel juthatunk hozzá. Húsok, húskészítmények, halak, tej, tejtermékek, tojás 

tartalmazza. Azonban a gabonából és hüvelyesekből származó élelmiszereink is jelentős, akár 

10%-t is meghaladó mennyiségben tartalmaznak fehérjét: kenyér, rizs, burgonya, 

zöldségfélék. 

 

 A cukorbetegek étrendjében az összes fehérjebevitel 50%-ának növényi eredetűnek kell 

lennie. Arra is figyelmet kell fordítani, hogy a feleslegesen bevitt fehérje elég, így energiát 

szolgáltat (1g fehérje = 4kcal), növeli a beteg testtömegét. Másrészt a fehérjék általában 

zsiradékkal együtt fordulnak elő. 

 

Ajánlott fehérjehordozók: 

 

Zsírszegény tejtermékek, sovány marha, sovány sertés, baromfihús, gépsonka, sonkaszalámi, 

baromfi felvágott, baromfi virsli, párizsi, 1,5%-os tej, sovány hal, sovány sajtok, sovány túró, 

tojás heti 3-4 db fogyasztható. 
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Zsiradékok 

 

A táplálékkal a szervezetbe kerülő zsír lehet növényi vagy állati eredetű. Az étrendnek ezeket 

50-50%-ban kell tartalmaznia. Húsokkal, húskészítményekkel, tejjel, tejtermékekkel jelentős 

mennyiségű állati eredetű zsiradékot viszünk be (koleszterint is!). 

 

Növényi eredetű zsiradékok: napraforgó-, repceolaj saláták készítéséhez hidegen hozzáadva, 

margarin felhasználása ajánlott. 

 

Megfelelő konyhatechnikai eljárások: 

 

 Párolás vagy nyers zöldségfélék fogyasztása, mert a rosttartalmuk más eljárás során 

csökkenne 

 Zsírszegény ételkészítési módok: Grillezés, teflon edényben, római tálban, roston 

sütés, alufóliában sütés. 

 

Diétás készítmények: 

 

Cukormentesen készült édes ételek, italok, mesterséges édesítőszerek, cukorhelyettesítő 

anyagok és ezzel készült ételek. 

 

Mesterséges édesítőszerek: 

 

Energiát nem tartalmaznak, nincs vércukoremelő hatásuk, tabletta, por vagy folyadék 

formájúak. 

 

 Szacharin pl.: Édeske, csak utóízesítésre 

 Ciklamát, aceszulfám-K főzésre használható 

 Aszpartam (fenilketonuriások nem fogyaszthatják) pl.: Canderel, Nutrasweet 

 Szacharin és aceszulfam kombinációja pl.: Supinol, Vital 

 

Cukorhelyettesítő anyagok: 

 

Szilárd halmazállapotúak, ugyanannyi energiát szolgáltatnak, mint a cukor. Naponta 30g 

elfogyasztása megengedett. 

 

Ide tartozik: 

 Gyümölcscukor (fruktóz) 

 Glukonon (szorbit + szacharin) 

 

A mesterséges édesítőszerek és energiamentes üdítőitalok korlátlanul fogyaszthatók. 

Diabetikus nektárok, befőttek, dzsemek kisebb mennyiségben. Szorbitot tartalmazó édesipari 

termékek csak a normál súlyú cukorbetegeknek ajánlott. Diabetikus csokoládékból napi 1-2 

kocka fogyasztható a megengedett szénhidrátfogyasztáson belül. 
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Élvezeti szerekről 
 

1. Nem élelmiszer, de itt kell megemlíteni a dohányzást. Mindenki számára káros, de a 

cukorbetegek számára még inkább, mert fokozza az érszövődmények kialakulását. 

 

2. Tea, kávé: Élénkítő hatásúak, napi 1-2 csészével fogyasztható. 

 

 

3. Alkohol: A cukoranyagcserét befolyásolja ezért kerülendők, illetve körültekintést 

igényelnek. 

 

 Kerülendők a sok cukrot tartalmazó italok: édes pezsgők, édes borok, aszú, 

desszertborok, likőrök 

 Korlátozva fogyasztható: sör, félszáraz borok, száraz pezsgő 

 Minimális mennyiségben fogyasztható: diétás sör 

 Megengedett napi 1-2 dl vörösbor elfogyasztása, mivel ennyi mennyiségben a 

szív és érrendszeri betegségek ellen is véd 

 

 

Intenzív inzulinterápia 
 

A terápia lényege, hogy minél jobban utánozzuk az egészséges szervezet inzulin elválasztását. 

Naponta kétszer adunk elhúzódó hatású inzulint, az alapinzulin-elválasztásának megfelelően. 

Az inzulinkezelés e módja nagy szabadságot ad a cukorbeteg számára az étkezésekben. 

Ilyenkor változtatható az étkezések száma, időpontja és szénhidráttartalma. 
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Mintaétrend 

 

160g szénhidráttartalommal (R:30g, T:20g, E:50g, U:20g, V:30g, UV:10g) 

 

 

 

 

 

Mintaétrend 180g szénhidráttartalommal (R:30g,T:25g, E:50g, U:25g, V:40g, uv:10g) 

 

 

Reggeli Barna kenyér 50g 75 25 

 Pulyka felvágott 50g 77 10 

 Zöldpaprika 100g 20 3 

 Tea diab. 2dl 0 0 

Tízórai Kifli 1/2db 66,5 10 

 Joghurt 2dl 140  

ebéd Frankfurti leves 309 9 

 Sajtos spagetti 60g 274 43,7 

 Ásványvíz 0 0 

Uzsonna  Kivi 200g 104 22,6 

 Limonádé diab. 0 0 

Vacsora  Natúrszelet 70g 141 0 

 Zöldborsófőzelék 300 40 

 Diab. Almalé 2dl 14 2,4 

Utóvacsora  Narancs 120g 48 10 

 

ÉTKEZÉS ÉLELMI ANYAGOK ENERGIA (KCAL) SZÉNHIDRÁT (G) 

reggeli Barna kenyér 30g 75 15 

 Margarin 5g 36,8 0 

 Zöldpaprika 100g 20 3 

 Tej 2 dl 100 10,6 

Tízórai  Pogácsa 1db 204 23 

Ebéd  Zöldségleves 97,0 10 

 Natúrszelet 70g 141,8 0 

 Rizs 50g 176,5 38,7 

 Uborkasaláta 12 1,7 

 Ásványvíz 0 0 

Uzsonna  Körte 160g 33,2 20 

Vacsora  Barna kenyér 50g 75 25 

 Körözött 172 4 

 Diab. almalé 2dl 14 2,4 

Utóvacsora  Alma 100g 3 7 
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Mintaétrend 200g szénhidráttal (R:35g, T:25g, E:60g, U:40g, V:40g, UV:15g) 

 

 

 

ÉTKEZÉS ÉLELMI ANYAGOK ENERGIA (KCAL) SZÉNHIDRÁT (G) 

Reggeli Barna kenyér 50g 75 25 

 Diabetikus jam 50g 57 8,8 

 Margarin 5g 36,8 0 

 Tejeskávé 1dl 62 5,3 

Tízórai Rozskenyér 30g 78,3 16 

 Párizsi 40g 95,2 0 

 Diab. Narancslé 3dl 21 3,6 

Ebéd Csontleves 67 13,5 

 Serpenyős rostélyos 292 7,3 

 Hasábburgonya 100g 94 20 

 Meggy 200g 104 22 

 Nektarin 200g 98 22,8 

Vacsora Svéd gombasaláta 50g 216 3 

 Rozsos zsemle 1db 151 30 

 Alma 100g 31 7 

 Diab. Limonádé 0 0 

Utóvacsora  Korpovit keksz 10g 43,9 6 

 Vitalinea joghurt 40 10 

 Ásványvíz 0 0 

   

 

 

 

Javasolt 1 személyes kiszabás (viszonyítás miatt érdemes megfőzni 1-1 adagot) 

 

 Leves: zöldség 100 g 

            liszt 10 g ( 1kk ) 

                        tészta 10 g 

                        olaj 5 g ( 1 kk ) 

 

 Főzelék: zöldség 200g 

               liszt 15 g 

               tej 0,5 dl  

               olaj 5 g 

 köret: rizs / tészta 50 g + 5 g olaj 

 
Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhattunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 

 


