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Sodobna prehranska priporočila za sladkorne bolnike so skoraj enaka smernicam zdrave 
prehrane. Razlikujejo se le po izbiri ogljikohidratnih (OH) živil – priporočljiva so tista, ki 
povzročijo čim manjši porast glukoze v krvi. 

Zmanjšanje vnosa energije za normalizacijo telesne mase pri debelih bolnikih je vzročno zdravljenje, ki 
spada med osnovne zdravilne ukrepe. 

Prehrano Slovencev sestavlja 45% delež energije iz maščob, ki po priporočilih za zdravo prehrano Svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO) ne bi smel preseči 30%. Posebno vlogo pri spremembi strukture maščob 
ima olivno olje, ki vsebuje približno 70% enkrat nenasičene oleinske kisline. Podobno sestavo ima tudi olje 
iz ogrščice (oljčne repice), vendar le, če je pridobljeno iz novih sort te rastline (canola oil).  

Ogljikohidratna (OH) živila v prehrani ocenjujemo po hitrosti njihove prebavljivosti in prehajanja glukoze iz 
prebavil v krvni obtok. Merilo za oceno živila je glikemični indeks. Služi le usmeritveno pri izbiri ustreznih 
živil. Živila z nižjim glikemičnim indeksom so za prehrano sladkornega bolnika primernejša. 

Visok indeks imajo: Bel kruh, med, koruzni kosmiči, pire krompir iz kosmičev,… 

Srednje velik indeks: Riž, krompir, testenine, banana, pomaranča,…. 

Nizek indeks: Jogurt, leča, fižol, soja in fruktoza. 

Na indeks vpliva tudi «odporni škrob« (tisti, ki se ne prebavi v tankem črevesu in pride v debelo črevo). 
Primeri živil z odpornim škrobom so: Testenine, cela zrna žit, hladen krompir in stročnice. Živila s hitro 
razpoložljivo glukozo pa so npr. riževi ali koruzni kosmiči in za sladkornega bolnika niso primerna.  

Delež prehranskih vlaknin v prehrani sladkornih bolnikov je treba večini močno povečati, in sicer predvsem 
količine sadja, zelenjave in stročnic.  

Prehrana naj vsebuje zelo malo mesa, jajc, mlečnih izdelkov. 

SZO v svojih priporočilih omejuje količino kuhinjske soli na 6 g na dan, kar velja tudi za zdrave ljudi. Zato 
dosoljevanje za mizo ni dovoljeno. Za bolnike z visokim krvnim pritiskom in sladkorno boleznijo je omejitev 
hujša - na 3 g kuhinjske soli na dan. Pri tako omejitvi smejo bolniki uporabljati mali ali nič soli, obenem se 
morajo izogibati hrani, ki vsebuje veliko natrija (konzervirana zelenjava, kislo zelje, suhomesnati izdelki, 
jušni koncentrati,…)  

Zmerno pitje (do dveh kozarcev na dan, po možnosti rdečega vina, ob obrokih) je lahko pozitivno. Pri 
bolnikih, ki se zdravijo s tabletami ali insulinom, lahko alkohol povzroči hipoglikemijo, zelo velik padec 
glukoze v krvi, v obdobjih med obroki, ko je preteklo že več ur od zadnjega obroka.  

Saharoza (sladkor) sama po sebi v prehrani sladkornih bolnikov ni prepovedana. Razumna dovoljena 
količina sladkorja je pod 50 g (3-4 zvrhane male žlice) na dan. »Diabetične« in »dietetične« izdelke, ki jih 
običajno prodajajo kot nadomestilo za konditorske izdelke (čokolade, bonboni, piškoti, marmelade), 
priporočila odsvetujejo. Takšni namreč vsebujejo več maščob kot običajni.  

K dietni prehrani neločljivo sodi telesna vadba. Aerobna vadba je najpomembnejša oblika telesne 
dejavnosti. O njej govorimo, če vsebuje ponavljajoče se gibe in traja najmanj 20 minut. Med aerobno 
vadbo uporablja telo energijo, pridobljeno ob lastnem izgorevanju, kjer uporablja kisik. Aerobna vadba 
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krepi srce, ožilje in pljuča, izboljša kroženje telesnih tekočin, preskrbo s kisikom, spodbuja prebavo in 
porabo energije, pomaga ohraniti primerno telesno maso, vpliva na glukozo v krvi, zmanjša tveganje za 
nastanek srčnožilnih bolezni.  

 

Indeks telesne mase (ITM, BMI), razmerje med težo in kvadratom višine vzdržujte pod 25. 
Izračun: teža/(višina x višina), npr. 80 kg/(1,72 m x 1,72 m) = 27 

 
 

 

Hitrost hujšanja. Čeprav so učinki hitrega hujšanja na metabolno stanje očitnejši in za bolnika 
privlačnejši, so uspehi počasnejšega na dolgo obdobje enaki. En kilogram maščobnega tkiva ima približno 
7000 Kkal. Zadovoljiva hitrost hujšanja je približno pol kilograma na teden, oziroma dva kilograma na 
mesec (kar je v pol leta 12kg!). To dosežemo z dnevnim zmanjšanjem energije samo za 500 Kkal. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

 


