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Cukrovku delíme na 1. typ a 2. typ:  

 Diabetes mellitus 1. typu je ochorenie, ktoré sa vyznačuje rôzne rýchlo 

prebiehajúcim zánikom B-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, vedúce k 

absolútnemu nedostatku inzulínu. Tento fakt sa prejavuje hyperglykémiou (zvýšenou 

hladinou glukózy/cukru v krvi). K vzniku ochorenia dochádza na podklade bunkového 

auto imunitného procesu, ktorý prebieha u osôb, ktoré majú vrodené dispozície 

 Diabetes mellitus 2. typu je najčastejšou 

metabolickou chorobou, ktorá sa vyznačuje 

relatívnym nedostatkom inzulínu, ktorý vedie v 

organizme k nedostatočnému využitiu glukózy 

prejavujúcemu sa hyperglykémiou (zvýšenou 

hladinou glukózy/cukru v krvi). Diabetes mellitus 2. 

typu je v 80 - 90 % prejavom zníženej citlivosti bunky voči inzulínu, tzv. inzulínová 

rezistencia. Na vzniku choroby sa podieľajú genetické vlohy aj faktory vonkajšieho 

prostredia, ako je nadmerný príjem kalórií - obezita, nevhodné zloženie stravy, malá 

fyzická aktivita, stres, fajčenie. Hyperglykémia(zvýšená hladina glukózy v krvi) je 

jedným z prejavov tzv. metabolického syndrómu. U chorých s cukrovkou 2. typu sa 

veľmi často objavujú súčasne ďalšie zdravotné komplikácie, ako je vysoký krvný tlak, 

porucha metabolizmu tukov (napr. zvýšená hladina cholesterolu), nadváha či obezita. 

Všetky tie ochorenia zvyšujú riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení.  

 

Ako liečiť cukrovku?  

U oboch typov cukrovky je rozhodujúca zmena životného štýlu, 

správna životospráva, primeraná fyzická aktivita, psychická pohoda a 

dodržiavanie stanovenej liečby (úprava stravy, užívanie liekov či 

aplikácia inzulínu).  

 



 

Diabetická diéta má v zásade dvojaký charakter:  

 liečebný, ktorý udržuje hladinu krvného cukru v norme.  

 preventívny, ktorého cieľom je zabrániť či oddialiť vznik diabetických komplikácií, 

ktoré sú spojené s vysokými hladinami krvného cukru. Z tohto hľadiska musí mať 

diabetická diéta nielen optimálne dávky a zloženie sacharidov, ale tiež optimálnu 

dávku a zloženie tukov a bielkovín.  

 

Aké potraviny sú vhodné?  

Najvhodnejšie rozdelenie stravy je do piatich až šiestich 

denných dávok s intervalmi asi 3 hodiny. U diabetikov 

2. typu stačia dávky 3, s dodržaním 2 porcií ovocia a 3 

porcií zeleniny. Stravovací režim možno v spolupráci s 

nutričným terapeutom prispôsobiť zamestnaniu                

a záľubám tak, aby vyhovoval individuálne každému.    

 

Potraviny obsahujúce sacharidy  

Vzhľadom na rýchle vstrebávanie treba vylúčiť z jedálnička jednoduché sacharidy - rýchlo 

vstrebateľné cukry (napr. cukor, med, všetky potraviny sladené cukrom a medom, džem, 

čokoláda, cukrovinky, zmrzlina). Príjem tzv. zložených sacharidov - pomaly vstrebateľných 

cukrov - sa riadi povoleným množstvom (napr. 

múka, pečivo, chlieb, cestoviny, ryža, ovocie, 

mlieko, jogurt, cmar). Do stravy diabetika 

neodmysliteľne patrí tiež vláknina. Tá má 

priaznivý vplyv na látkovú premenu sacharidov a 

tukov, je dôležitá na vyprázdňovanie žalúdka a 

čriev. Preto preferujeme potraviny s vyšším obsahom vlákniny ako je sója, zelenina, ovsené 

vločky, strukoviny. U sacharidových potravín je vhodné sledovať tiež glykemický index (GI).  

 

Pečivo, chlieb  

Vhodné:   chlieb celozrnný, žitný, jačmenný.  

Menej vhodné:  biele pečivo, sendvič, svetlý chlieb.  

Nevhodné:   sladké pečivo, torty, zákusky.  

 



DIA pečivo: vianočka, oblátky, zákusky, ktoré nie sú sladené cukrom, ale pre obsah tzv. 

pomaly vstrebateľných cukrov (múka) ich musíme započítavať do povoleného príjmu 

sacharidov na deň.  

 

Prílohy  

Vhodné:  zemiak, zemiaková kaša  

nelúpaná ryža (ryža natural) 

strukoviny, cícer, topinambury.  

celozrnné cestoviny 

Menej vhodné:  cestoviny 

žemľové a zemiakové knedlíky 

lúpaná ryža 

 

Ovocie  

Vhodné:  jablko, melón 

grep, citrón, pomaranč, mandarínka, pomelo 

ríbezle, kivi, jahody, broskyne,  

marhule, nektárinky 

čučoriedky, ananás, višne, čerešne, ringloty.  

Menej vhodné:  banán 

slivky  

hrušky 

hrozno  

Odporúčame dve porcie za deň (jedna porcia = 120 - 150 g).  

 

Zelenina  

Zelenina je pre diabetikov najvhodnejšia potravina, pretože má 

nízky obsah sacharidov. Výnimku tvoria sladké druhy zeleniny tj. 

mrkva, zelený hrášok, zelená fazuľka alebo cvikla. Túto zeleninu 

započítavame do povoleného príjmu sacharidov, ostatné druhy 

zeleniny môžeme v rámci správnej výživy jesť bez prepočtov - šalátové uhorky, paradajky, 

papriky, reďkvičky, hlávkový šalát, kaleráb, čakankové puky, špargľa, špenát, kapusta, kyslá 

kapusta, čínska kapusta, cukety, paštrnák, karfiol, brokolica.  



Odporučená denná dávka by mala byť približne 400 g, rozložená na tri porcie. Preferovaná by 

mala byť zelenina v surovom stave. Ak je potrebná tepelná úprava, tak čo najkratší čas, 

najlepšie varením v pare.  

 

Potraviny obsahujúce bielkoviny  

Potraviny obsahujúce väčšie množstvo bielkovín a 

ich výber sa nelíši od racionálnej stravy, napriek 

tomu je treba si pamätať na to, že každá bielkovinná 

potravina obsahuje aj tzv. viazané tuky.  

Mäso  

Vhodné:  kuracie, morčacie 

chudé hovädzie, chudé bravčové, teľacie 

králičie, srnčie 

rybie mäso  

Menej vhodné:  chudé údeniny 

údené ryby, šunka (obsahujú väčšie množstvo tukov a solí).  

Ak si občas doprajete údeninu, mala by byť čerstvá a chudá bez viditeľného tuku.  

Nevhodné:  tučné mäsá, tučné údeniny 

trvanlivé salámy, údené mäsá 

mäso mleté 

 

Mlieko  

Vhodné:  mlieko nízkotučné, kyslé 

kefír, kyslomliečne nápoje.  

Menej vhodné: plnotučné mlieko, šľahačka, smotana, kyslá smotana.  

Mliečne výrobky  

Vhodné:  nízkotučné syry do 30 % tukov v sušine  

nízkotučné biele jogurty 

ovocné jogurty sladené aspartamom  

tvaroh bez tuku 

Menej vhodné: syry do 55 % tuku v sušine, plesňové a zrejúce syry. 

Nevhodné:  tučné syry 70 % tuku v sušine, tučný tvaroh 

údené syry 

jogurty sladené cukrom.  



Vajcia  

Vajcia sú nielen zdrojom bielkovín, ale aj cholesterolu, ktorý obsahuje žitko. Ak v strave 

nemusíme sledovať obsah cholesterolu, odporúčané množstvo vajec sú 4 kusy na týždeň, z 

toho 2 kusy ako samostatný pokrm, najlepšie varené v škrupinke alebo vajce do skla. Zvyšné 

vajcia by mali byť použité na prípravu pokrmov.  

 

Potraviny obsahujúce tuky  

Tuky sú vysoko energetickou potravinou a pri zlej voľbe zvyšujú riziko 

rozvoja cievnych ochorení. Preto je vhodné ich celkovou spotrebu znížiť, 

obmedzovať živočíšne tuky a používať najmä tuky rastlinné. Dôležité je 

všímať si tiež tuky skryté (v mliečnych výrobkoch, mäse, mäsových 

výrobkoch, ktorých konzumáciu si často ani neuvedomujeme.  

Vhodné:  rastlinné tuky 

oleje (napr. olivový, repkový).  

Nevhodné:  maslo, masť, slanina, oškvarky 

šľahačka 

palmový a kokosový olej 

stužené tuky.  

 

Nápoje  

Denná dávka tekutín by mala byť 2-3 l, ale ich druhy je treba vyberať 

podľa obsahu energie, cukrov a minerálov. Kávu nezapočítavame do 

pitného režimu, ale je možné ju zaradiť, ideálne bez kofeínu.  

Vhodné: stolná či pramenitá voda, voda s citrónom, bylinkové čaje, 

minerálky (neodporúčajú sa pri hypertenzii).  

Nevhodné: sladené nápoje, alkoholické nápoje, ovocné šťavy, džúsy.  

 

Sladidlá  

Vhodné:   sladidlá neenergetické a nízkoenergetické  

Menej vhodné:  sladidlá energetické  

Nevhodné:   cukor 

med.  
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