
 
 

 

DIABETICKÁ DIÉTA (DIÉTA č. 9) 
 
INDIKÁCIE DIABETICKEJ DIÉTY 
 

- diabetes mellitus (DM) I. typu; diabetes mellitus II. typu u pacientov stredného 
a vyššieho veku počas hospitalizácie, hyperlipoproteinémia (zvýšená hladina tukových 
látok v krvi) a obezita spojená s cukrovkou II. typu u osôb, ktoré nechcú redukovať 
svoju hmotnosť. 

- diéta je vhodná aj po operácii žalúdka s „dumping” syndrómom. 
 
CHARAKTERISTIKA DIABETICKEJ DIÉTY  
 

- diabetická diéta je energeticky a biologicky plnohodnotná. 
- u diabetikov s oboma hlavnými typmi diabetu je cielená diéta dôležitou súčasťou 

liečby a je základom pre stabilizáciu ochorenia. U oboch typov diabetu je nutný 
pravidelný a obmedzený príjem sacharidov.  

- v diéte diabetikov I. a II. typu však existujú rozdiely (dnes neexistuje univerzálna 
diabetická diéta). Hlavné rozdiely sa týkajú obmedzenia množstva prijatej energie 
u diabetikov II. typu. Kým diabetik I. typu nemá väčšinou sklony k tučnote 
a energetický príjem nemá výrazne obmedzený, diabetik II. typu má zvýšenú 
tendenciu priberať a preto musí mať energeticky menej bohatú diétu (diabetici II. typu 
sú väčšinou starší ľudia s nižšou fyzickou aktivitou a nižším energetickým výdajom, 
preto musí byť nižší aj príjem). Rozdiel je aj v časovom rozvrhu jedál a množstve 
sacharidov v strave. Diabetik I. typu je nútený farmakodynamickým účinkom inzulínu 
ku pravidelnému príjmu jedál 6x denne. Fyziologicky sa do 2 hodín po jedle 
hyperinzulinémia stabilizuje, avšak aby nedošlo k hypoglykémii, musí diabetik 
z dôvodu pretrvávajúceho účinku podaného inzulínu prijať ďalšie jedlo po 2-3 
hodinách.  

- diabetikom II. typu nevadí dlhšia pauza medzi jedlami. Vzhľadom k neschopnosti 
zmetabolizovať väčšiu dávku sacharidov naraz, je ich prísun rozdelený do menších 
porcií. Pri zachovaní desiatej, olovrantu a druhej večere, na ktoré sú zaraďované 
nízkoenergetické potraviny ako ovocie a zelenina, nebývajú tak veľké pocity hladu 
pred hlavnými chodmi a druhá večera obmedzí večerné a nočné prejedanie sa. 
Posledné jedlo by mal pacient prijímať najneskôr v 18 až 21 hodinu (s pauzou aspoň 
1 hodinu pred spaním). Pokiaľ však diabetik nie je liečený inzulínom alebo derivátmi 
sulfonylmočoviny, časový rozvrh stravy nie je taký prísny a malé jedlá sa môžu aj 
vynechať. 

 
- diabetická diéta indikovaná v nemocniciach je limitovaná množstvom sacharidov 

225g/deň s tým, že ich možno počas hospitalizácie upraviť na vyššiu alebo nižšiu 
hodnotu energie (± 850 kJ) a sacharidov (± 50g) a prispôsobiť glykoregulácii (u 
diabetikov II. typu je diéta s 225g sacharidov zavádzaná len na začiatku liečby. U diabetikov II. typu 
s obezitou sa obvykle pokračuje s diétou so 175g sacharidov). 

 
- obsah sacharidov má byť v jednotlivých denných jedlách, ako aj v celodenných 

dávkach energeticky vyrovnaný. 
 
- celodenný príjem energie má zohľadňovať dosiahnutie a udržanie normálnej 

hmotnosti tela. 



- u obéznych diabetikov je treba indikovať redukčnú diétu. Je možné ponechať im iba 3 
hlavné chody (zvyčajne je však aj v tomto prípade výhodnejší príjem malých 
množstiev potravy 4-6x denne). 

 
- diabetická diéta má približne toto zloženie: 

nemocnice: 7 400 kJ (1775 kcal), 75g B,  60g T,  225g S,    90mg vit. C 
 

- redukčná diéta má približne toto zloženie: 
nemocnice:  5 300 kJ (1275 kcal), 75g B,  40g T,  150g S,    90mg vit. C   
 

HLAVNÉ ZÁSADY DIABETICKEJ DIÉTY  
 

- pri predpisovaní diabetickej diéty lekár stanoví odporúčané množstvo základných 
živín – cukrov (sacharidov), tukov (lipidov), bielkovín (proteínov) v gramoch, celkovú 
energetickú hodnotu v kilojouloch a určí druh používaných potravín.  

 
- odporúčané množstvo stravy diabetika závisí od jeho konštitúcie, od charakteru 

pracovného zaťaženia s ohľadom na výdaj fyzickej energie, čo prirodzene súvisí 
s druhom zamestnania. Celodenný príjem energie má zohľadňovať dosiahnutie 
a udržanie normálnej hmotnosti tela – BMI* v rozpätí 20-25 kg/m2.  

 
*pozn. BMI (Body Mass index), čiže telový hmotnostný index – sa určuje na základe hmotnosti tela a výšky:  

BMI (kg/m2) = hmotnosť tela (kg) : výška (m2).  
BMI – normálna hodnota (19,1-26,0), chudosť (17,1-19,0), chorobná chudosť (<17,0) 
          nadhmotnosť (26,1-30,0), tučnota (30,1-40,0), chorobná tučnota (40,1<) 
 

- diabetik sa má stravovať často, ale pritom striedmo. Odporúča sa jesť 5-6 krát denne 
(raňajky + desiata + obed + olovrant + večera + druhá večera), najlepšie 
v pravidelných trojhodinových intervaloch. Sacharidy sa tak vstrebávajú rovnomerne 
počas celého dňa a nedochádza tak ku kolísaniu hladiny cukru v krvi. Energetický 
príjem by mal byť v jednotlivých dňoch vyrovnaný. 

 
- najväčší dôraz v diabetickej diéte sa kladie na príjem stanoveného množstva 

sacharidov. Ich zdrojom sú – chlieb, pečivo, krupica, múka, mlieko, smotana, kyslé 
mlieko, jogurt, ryža, cestoviny, knedle, zelenina a ovocie. Odporúča sa starostlivo 
vážiť najmä potraviny bohaté na sacharidy – zemiaky, cestoviny, chlieb, ryžu 
a múčne jedlá (po čase diabetici získajú skúsenosti a presné množstvo si dokážu 
určiť aj odhadom. Ten je však potrebné po čase odkontrolovať presným vážením). 

 
odporúčané dávkovanie pri diéte s denným množstvom sacharidov 225g: 

o raňajky  – celozrnný chlieb 60g 
o desiata – celozrnné pečivo 40g 
o obed  – zemiaky 150g (v uvarenom stave) 

– ryža, tarhoňa, slovenská ryža, kolienka 50g (v surovom stave) 
– knedľa 2ks 

o večera  – ryža a cestoviny ako hlavný pokrm 70g (v surovom stave) 
                       (napr. rizoto, rezance s tvarohom a pod.) 
o druhá večera  – celozrnný chlieb, príp. celozrnné pečivo 40g 

 
 
Vzhľadom k tomu, že v diabetickej diéte sú obmedzené sacharidy, možno teda 
prílohu podávať iba v približne polovičnom množstve bežnej dávky. Na zasýtenie je 
preto vhodné ku každému hlavnému jedlu pridávať zeleninovú oblohu (šaláty). Tá je 
jednak nízkoenergetická a zároveň v dôsledku zväčšovania objemu v žalúdku 
vyvoláva aj pocit sýtosti.  
 



- z potravín obsahujúcich sacharidy je pre diabetika najvhodnejšia zelenina, potom 
zemiaky, menej ovocie.  

 
- diabetikom sa odporúča úplne vynechať so stravy potraviny a nápoje, ktoré obsahujú 

väčšie množstvo sacharidov. Ide o cukor, cukroviny, múčniky, med, cukrované 
zaváraniny, sladené nápoje, múčne jedlá obsahujúce väčšie množstvo cukrov. 

 
- príjem tukov by mal predstavovať maximálne 30% energie (vhodnejšie by bolo 20-

25%), predovšetkým z hľadiska prevencie predčasného starnutia ciev a vzniku 
aterosklerózy. Uprednostňovať treba rastlinné tuky s vyšším obsahom nenasýtených 
mastných kyselín (olivový, slnečnicový, sójový, kukuričný olej) pred živočíšnymi tukmi 
(maslo, masť), ktoré zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi.  

 
- denný príjem cholesterolu by mal byť v rozpätí 200-300mg/deň. Obsah cholesterolu 

v krvi sa zníži jeho obmedzeným príjmom v potrave (cholesterol obsahujú najmä 
živočíšne tuky, vaječný žĺtok, vnútornosti), ako aj konzumáciou vitamínu C z čerstvej 
zeleniny a ovocia. 

 
- dôležité je prijímať dostatočné množstvo bielkovín (proteíny by mali tvoriť 15-20% 

energie). Zo živočíšnych bielkovín sú dôležité bielkoviny nachádzajúce sa v mäse, 
tvarohu, vajciach, mlieku. Z rastlinných bielkovín nachádzajúce sa v sóji, 
strukovinách, čiernom chlebe. Ani jedna potravina však nie je čisto bielkovinová. 
Preto musí diabetik uprednostňovať potraviny obsahujúce bielkoviny, ktoré majú 
súčasne nízky obsah tukov, teda chudé (netučné) mäsá, nízkotučné 
mlieko, nízkotučné mliečne výrobky a pod. 

 
- množstvo vlákniny v potrave má byť najmenej 30-40g/deň. Vláknina predstavuje 

nevstrebateľnú súčasť potravy, ktorá sa rozkladá v hrubom čreve len čiastočne. Pri 
požívaní potravín obsahujúcich hrubú vlákninu sa jednotlivé súčasti potravín 
vstrebávajú pomalšie, dlhšie a rovnomernejšie. Tento poznatok je dôležitý najmä pre 
diabetikov. Po požití jedla sa cukry v ich organizme vstrebávajú pomalšie a dlhšie, 
takže hladina krvného cukru – glykémia – je stálejšia, bez väčších výkyvov. Strava 
bohatá na vlákninu má väčší objem, čím sa docieľuje naplnenie žalúdka, čo vyvoláva 
pocit sýtosti (významné najmä pri obéznych diabetikoch). Navyše je energeticky 
veľmi chudobná. Je aj účinným prostriedkom proti zápche, nakoľko zrýchľuje črevné 
pohyby a zlepšuje vyprázdňovanie. 
Zdrojom vlákniny sú celozrnný chlieb a celozrnné výrobky, otruby, krúpy, ovsené 
vločky, obilné klíčky a výrobky z nich, najrozličnejšie druhy zeleniny a strukovín, 
varená kukurica, huby, ovocie a pod. Osobitnú pozornosť si zasluhujú najmä jablká 
so šupkou, pretože obsahujú okrem iného aj pektíny, ktoré spolu s vit. C odstraňujú 
z organizmu škodlivý cholesterol. 
 

- do jedálneho lístka treba zaraďovať čo najviac zeleniny, ktorá je pri svojom veľkom 
objeme energeticky chudobná, s malým, často zanedbateľným množstvom 
sacharidov. Obsahuje cenný vitamín C (najmä čerstvá zelenina) a ďalšie, pre 
organizmus dôležité prvky – železo, vápnik a draslík. 

 
- raz denne treba zaradiť do jedálneho lístka ovocie. 

 
- denná dávka tekutín by mala byť 2 litre, ale ich druhy treba vyberať podľa obsahu 

energie a cukru. V prípade ochorenia obličiek treba množstvo tekutín upraviť podľa 
povoleného množstva.  

 
- sladidlá (pokiaľ je nutné ich použiť) volíme umelé. V rámci diéty sú vhodné umelé 

neenergetické sladidlá, ako napr. sacharín, cyklamát, aspartam a iné. Náhradou 



rafinovaného cukru bývajú aj iné sacharidy, alebo sacharidové alkoholy – fruktóza, 
xylitol, sorbitol, manitol a iné, ktoré však majú energetickú hodnotu a treba s nimi 
kalkulovať v energetickej hodnote potravy. Najznámejší je sacharín, ktorý sa ale nikdy 
nepoužíva na tepelné spracovanie, pretože spôsobí zhorknutie jedla. Do varených, 
pečených a zaváraných pokrmov možno použiť spolarín, ducaryl, sionon a pod. 

 
- kuchynská soľ sa obmedzuje do 5 – 7g/deň a alkohol maximálne do 10-20g/deň 

podľa metabolickej situácie. 
 

- nevhodné je fajčenie, nakoľko zhoršuje zdravotnú prognózu. 
 

- dôležitou súčasťou životosprávy je i pohybová aktivita s primeranou fyzickou záťažou 
(plávanie, turistika). V prípade, že sa vykonáva viac fyzickej práce, musí sa 
konzumovať aj primerane viac jedla. 

 
- každý diabetik musí mať k dispozícii cukor, aby ho mohol použiť pri hypoglykémii. 

 
  
TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVA A VÝBER POKRMOV A NÁPOJOV DIABETICKEJ DIÉTY 
 

- technologická príprava stravy u diabetikov sa ničím nelíši od prípravy racionálnej 
stravy. Z technologických postupov možno použiť varenie, dusenie, pečenie, prípravu 
v konvektomate a pod. Vylúčiť však treba vyprážanie, nakoľko sa pri ňom prepaľujú 
tuky. Vhodné je zakúpenie špeciálne upraveného riadu, kedy nie je nutné použiť pri 
príprave akýkoľvek tuk. 

 
POLIEVKY  

- najvhodnejšie sú vývary z mäsa a zeleniny. Polievky zahusťujeme malým množstvom 
múky. Vhodnejšie je nahradiť ju prelisovanou zeleninou, zemiakmi, maizenou, 
celozrnnou, sójovou múkou, ovsenými vločkami (tieto suroviny obsahujú menej 
sacharidov a viac vlákniny ako bežná pšeničná múka), príp. ich nezahusťujeme. 

- na závarku možno použiť iba 10g cestoviny. 
- vhodné polievky: kelová, kapustová, cesnaková, strukovinová, zemiaková so 

zeleninou, zemiaková kyslá, zelerová, drožďová, kuracia, drobková, fazuľková so 
zemiakmi, fazuľková mliečna, hovädzia, hrášková, kalerábová, rascová, mrkvová, 
pórová, ragú, rybacia, špenátová, krúpová, vločková, zeleninová, z hlávkového 
šalátu, hašé, karfiolová, brokolicová, paradajková, polievka z riedkych kostí. 

 
MÄSO 

- možno konzumovať iba chudé druhy (chudé hovädzie, teľacie, bravčové, zverina). 
Najčastejšie treba do jedálneho lístka zaraďovať hydinu a nemastné ryby. 

- mäso neupravujeme vyprážaním. Je vhodné ho kombinovať so zeleninou, rôznym 
korením a inými chuťovými prípravkami. 

- oproti bežnej dávke sa u diabetickej diéty podáva o niečo väčšia porcia mäsa (z 100g 
bežnej dávky je to 120g-130g mäsa v surovom stave). 

- z údenín je vhodné konzumovať iba nemastné druhy ako chudá šunka, šunková 
saláma, diétne hydinové výrobky a pod. 

 
OMÁČKY A PRÍVARKY 

- zahusťujeme podobne ako polievky. 
 
VAJCIA 

- vaječný bielok môžu diabetici konzumovať bez obmedzenia. Žĺtok pre značný obsah 
cholesterolu a tukov veľmi obmedzene. 

 



PRÍLOHY 
- možno konzumovať všetky okrem vyprážaných hranolčekov. Prílohu je však nutné 

vážiť! 
- hlavnou prílohou sú zemiaky, nakoľko majú relatívne nízky energetický obsah.  
- knedle podávame ojedinele a v zníženom množstve (2 ks). 
- prílohy môžeme hradiť celozrnným chlebom alebo pečivom. 

 
TUKY 

- uprednostňujeme rastlinné pred živočíšnymi. Živočíšne maslo je zdrojom 
cholesterolu, takže ho nahrádzame rastlinným maslom. 

 
MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY 

- uprednostňujeme nízkotučné. Denne možno do stravy zaradiť ½ l mlieka, najlepšie vo 
forme kyslomliečnych výrobkov. 

- z mliečnych výrobkov možno podávať tvaroh a všetky druhy syrov, okrem vyslovene 
mastných.  

- uprednostňovať treba nízkotučné mlieko a nízkotučné mliečne výrobky. 
 

POLOMÄSITÉ A BEZMASITÉ POKRMY 
- džuveč s mäsom, segedínsky guláš, fazuľový guláš, plnená kapusta, plnená paprika, 

plnená paradajka, plnený kaleráb (na mleté mäsá tiež používame iba chudé druhy), 
mäsovo – zeleninové rizoto, zeleninový nákyp s mäsom, zapekaný karfiol alebo 
brokolica so syrom, granadír, špagety so zeleninou, pokrmy z tofu syra a sójového 
mäsa, fliačky s kapustou, strapačky s kapustou a nízkotučným tvarohom, zeleninové 
lečo, paradajková kapusta, prívarky zo šošovice, fazule, hrachu, špenátu, tekvice, 
zeleniny. 

 
ZELENINA A OVOCIE 

- z rozličných druhov zeleniny a ovocia môžu diabetici jesť predovšetkým druhy 
s nízkym obsahom sacharidov. Možno ich rozdeliť do 5 skupín: 
  
 

1. skupina  
(1-3% sacharidov) 

hlávkový šalát, rebarbora, huby, šampiňóny, špargľa, 
špenát, šťaveľ, uhorky 

2. skupina  
(4-6% sacharidov) 

cibuľa, cesnak, kyslá kapusta, hlávková kapusta, karfiol, 
kel, zelená paprika, paradajky, reďkovka, tekvica, zelená 
fazuľka, kaleráb, zeler, citróny, grepy 

3. skupina  
(7-12% sacharidov) 

chren, zelený hrášok, mrkva, cvikla, mandarínky, 
pomaranče, broskyne, nezrelé čerešne, marhule 

4. skupina  
(13-15% sacharidov) 

banány, jablká, ringloty 

5. skupina  
(16-21% sacharidov) 

fazuľa, hrach, šošovica, zemiaky, čerešne, hrozno, 
hrušky, sladké slivky 

 
 
- z prvej skupiny zeleniny a ovocia môžu diabetici jesť toľko – koľko im chutí. Z druhej 

skupiny už menej a z ostatných skupín si musia množstvo sacharidov zarátať do 
celkového množstva povoleného na deň. 

- zeleninu je najvhodnejšie podávať v surovom stave – ako zeleninovú prílohu či 
zeleninové šaláty. 

- váha jednej porcie ovocia by mala byť 100g-150g.  
 

DIA VÝROBKY  
- napr. DIA kompóty, DIA džemy a pod. Pri nákupe je potrebné overiť si, či je daný 

výrobok takto označený!  



RAŇAJKY 
- syrová nátierka, tofu nátierka, šunková pena, údeninová nátierka, mäsová nátierka, 

vajcová nátierka, tvarohová nátierka (z nízkotučného tvarohu), rybacia nátierka, 
rastlinné maslo, nízkotučné syry – tavené syry, strúhaný syr, plátok syra (EIDAM, 
EMENTÁL), varené vajce na mäkko, na tvrdo, dia džem, diétne údeniny (vyššie 
spomenuté), ryby v pretlaku, kyslé ryby a ryby nakladané v zelenine, biely jogurt, 
kefir, acidofilné mlieko, dia detská výživa. 

- k raňajkám je vhodné podávať zeleninu (papriku, paradajku, uhorku, cibuľku, 
reďkovku…) 

 
DESIATA 

- vhodné je kyslé ovocie, zelenina či nízkotučné mliečne výrobky. 
 

CHLIEB A PEČIVO 
- je potrebné vážiť (vyššie spomenuté dávkovanie). 
- vhodné sú celozrnné, grahamové, sójové a tmavé druhy chleba a pečiva. 
 

NÁPOJE 
- voda, minerálne vody, citronáda, rôzne druhy čajov, sódová voda, mlieko, 

kyslomliečne výrobky, nesladené kakao, nesladená kava, nesladená melta. 
 
 
 
 
 
NEVHODNÉ POTRAVINY 
 

- mastné mäsá, hus, kačka, mastné údeniny, slanina, masť, škvarky 
- stužené a prepálené tuky 
- cukor, cukríky, čokoláda, med, sirupy, lekvár, džemy, sladké kompóty 
- príliš sladké druhy ovocia, sušené ovocie, kondenzované ovocie, datle 
- alkoholické nápoje, sladké druhy nápojov – všetky nápoje, ktoré obsahujú väčšie 

množstvo cukru, teda napr. Pepsi Cola, Coca Cola, toniky, džúsy, ovocné šťavy atď. 
- potraviny bohaté na tuky a cholesterol – vaječný žĺtok, vnútornosti, majonéza, 

šľahačka a pod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁVER 
 

Neexistuje jednotná diéta pre všetkých diabetikov. Diabetické diéty závisia od typu 
cukrovky. Základné princípy však platia pre všetky typy diabetu. Sú nimi pravidelné 
stravovanie, dbanie na množstvo a zloženie potravy, obmedzovanie nevhodných potravín 
a zabezpečovanie zastúpenia jednotlivých živín v strave. 

Spôsob stravovania sa je veľmi dôležitý najmä pri cukrovke I. typu. Pri dlhotrvajúcom 
ochorení sa komplikácie DM objavujú rýchlejšie pri DM I. typu ako pri II. type. Postihujú 
v podstate všetky orgánové systémy – predovšetkým srdcovocievny, nervový 
a gastrointestinálny. Možno ich rozdeliť na akútne a chronické: 

 
Akútne metabolické hypoglykémia 

hyperglykémia 
hyperglykemická-hyperosmolárna kóma 
diabetická ketoacidóza 
hypertriacylglycerolémia 

metabolické hyperlipoproteinémia 
orgánové - mikroangiopatie diabetická retinopatia (postihnutie očí) 

diabetická nefropatia  (postihnutie obličiek) 
diabetická neuropatia (postihnutie nervov) 
diabetická noha 

Chronické 

orgánové - makroangiopatie ateroskleróza – srdcové, mozgové, periférne cievy 
 
Cieľom správneho stravovania sa diabetikov, je udržiavať glykémiu a koncentráciu 

tukov na normálnych hodnotách; zabraňovať výraznému zvyšovaniu postprandiálnej 
glykémie (po jedle); znížiť špecifické diabetické komplikácie a spomaliť proces aterogenézy. 

Na uľahčenie prípravy stravy pre diabetikov sa odporúča aj kalkulácia sacharidov 
v potrave podľa tzv. sacharidových (chlebových) jednotiek, ktoré určujú, koľko gramov tej 
ktorej potravy dodáva 10-12g sacharidov. Diabetik sa teda musí oboznámiť s obsahom 
sacharidov v rôznych potravinách (chlieb, zemiaky, cestoviny, ryža, ovocie a iné). Ide o tzv. 
vymeniteľné jednotky sacharidov, ktoré zjednodušujú manipuláciu s potravinami. Napr. 
skonzumovanie 40g čierneho chleba znamená príjem 20g čistých sacharidov. Ale týchto 20g 
čistých sacharidov prijme diabetik aj vtedy, ak skonzumuje napríklad 100g zemiakov, alebo 
500g kapusty. Z toho vyplýva, že z rôzneho váhového množstva rôznych potravín môže 
vzniknúť v organizme rovnaké množstvo glukózy. Inými slovami, glykémia stúpne približne 
rovnako pri zjedení 40g čierneho chleba alebo 100g zemiakov, či 500g kapusty.  
 
*pozn. rozpis sacharidových jednotiek je uvedený v samostatnej prílohe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovili diétne sestry:  Palaščáková Anna 
Urbanová Gabriela Bc. 
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TÝŽDŇOVÝ VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 
 

 
raňajky morčacia saláma, paprika, čierny chlieb, dia čaj 
desiata mrkva s citrónom 
obed  polievka – vývar z kostí s rezancami  

bravčové pečené, kelový prívarok 
olovrant dia šípkový čaj, grahamový rožok 
večera  hovädzia roštenka, zemiaky, dia šalát 
 
raňajky syr, grahamový rožok, mlieko 
desiata jablko 
obed  polievka paradajková s ryžou 
  teľacie mäso, varené zemiaky, dia kompót 
olovrant dia čaj, slnečnicový chlieb 
večera  hovädzie mäso záhradnícke, zemiaková kaša 
 
raňajky kyslá ryba, čierny chlieb, dia čaj 
desiata pomaranč 
obed  polievka hovädzia so zeleninou 
  varené mäso, špenát, zemiaky 
olovrant nízkotučný jogurt 
večera  teľací guláš, kolienka 
 
raňajky tvarohová nátierka, tmavý chlieb, dia káva 
desiata grapefruit 
obed  polievka hrášková s lievankou 
  pečená ryba (filé), zemiaková kaša, dia uhorky 
olovrant kefír, grahamový rožok 
večera  hovädzie mäso srbské, dusená ryža 
 
raňajky kurací nárez, paradajka, čierny chlieb, dia čaj 
desiata mrkva s jablkom 
obed  polievka fazuľová 
  teľacie prírodné, slovenská ryža, dia cvikla 
olovrant mlieko, slnečnicový chlieb 
večera  hovädzie mäso debrecínske, zemiaky, dia uhorka 
 
raňajky hydinové párky, horčica, čierny chlieb, dia čaj 
desiata jablko 
obed  polievka špenátová s vaječnou hmlou 

pečené kurča, ryža, dia kompót 
olovrant nízkotučný jogurt 
večera  plnený kapustný list, zemiaky 
 
raňajky syr, čierny chlieb, nesladené kakao 
desiata grapefruit 
obed  polievka drobková so zeleninou 
  hovädzí paprikáš, knedľa 
olovrant dia šípkový čaj, grahamový rožok 
večera  zeleninový nákyp so syrom, zemiaková kaša 

 
 
 
jedálny lístok vypracovala diétna sestra: Palaščáková Anna 



VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 
 

 
raňajky nízkotučný syr 50g, cibuľka, slnečnicový chlieb 60g, dia čaj 
desiata dia káva 2 dcl, grahamový rožok 40g 
obed  polievka zeleninová s niťovkami (niťovky 10g v surovom stave) 
  morčací závitok plnený zeleninou, ryža natural, dia paradajkový šalát 120g 
  (morčacie prsia 150g v surovom stave)             (ryža 50g v surovom stave) 

olovrant pomaranč 150g 
večera  celozrnné široké rezance s nízkotučným tvarohom, dia čaj  
  (celozrnné široké rezance 70g v surovom stave)             (tvaroh 80g) 

II. večera acidofilné mlieko 2 dcl, sójový rožok 40g 
 
 
raňajky šunka 50g, rastlinné maslo 10g, paprika, tmavý chlieb 60g, dia čaj 
desiata mlieko 2 dcl, grahamová žemľa 40g 
obed  polievka hrachová so zeleninou 
  zapekané rybie filé so syrom, varené zemiaky 150g, zeleninová obloha 
  (rybie filé 150g v surovom stave) 

olovrant jablko 150g 
večera  hubovo – zeleninové rizoto so syrom, dia cviklový šalát s chrenom 120g 
  (ryža 70g v surovom stave) 

II. večera zakysanka 2 dcl, grahamový chlieb 40g 
 
 
raňajky tofu nátierka 80g, červená reďkovka, celozrnný chlieb 60g,dia čaj 
desiata grapefruit 150g 
obed  polievka paradajková s ryžou (ryža 10g v surovom stave) 
  bravčové pečené, dusená kapusta, knedľa 2ks 
  (bravčové stehno 120g v surovom stave) 

olovrant nízkotučný biely jogurt, sójový rožok 40g 
večera  zapekaný karfiol so syrom, zemiaky s vňaťou 150g, dia miešaný šalát 120g 
II. večera dia džem, rastlinné maslo 10g, slnečnicový chlieb 40g 
 
 
raňajky paradajka, rastlinné maslo 20g, tmavý chlieb 60g, dia čaj 
desiata kefír 2 dcl, grahamová žemľa 40g 
obed  polievka šošovicová kyslá 
  kuracie ražniči (k. prsia, mrkva, cibuľa, paprika), zemiaky 150g, dia šalát 120g 
  (kuracie prsia 150g v surovom stave)              

olovrant pomaranč 150g 
večera  strapačky 70g s kyslou kapustou, dia čaj 
II. večera nízkotučný tavený syr 30g, cibuľka, grahamový rožok 40g  
 
 
raňajky tvarohová nátierka 80g, paprika, slnečnicový chlieb 60g, dia čaj 
desiata jablko 150g 
obed  polievka cesnaková so zeleninou a zemiakmi 
  hovädzie mäso na orientálny spôsob, tarhoňa, dia hlávkový šalát 120g 
  (hovädzie zadné 120g v surovom stave)                   (tarhoňa 50g v surovom stave) 

olovrant strúhaná mrkva s citrónom 150g 
večera  dusená tekvica s kôprom, zeleninová sadlina, varené zemiaky 150g, dia čaj 
II. večera acidofilné mlieko 2 dcl, sójový chlieb 40g 
 
 
 

jedálny lístok vypracovala diétna sestra: Bc. Urbanová Gabriela 



Príloha č. 1 
 
Obsah sacharidov v najčastejšie sa vyskytujúcich potravinách bežných jedálnych lístkov 
 
 
 
Druh potraviny Množstvo v gramoch Obsah sacharidov v gramoch 

morčacia šunková saláma 100g   1,1 
hydinová šunka 100g   0,1 
dusená šunka 100g   1,5 
párky 100g   2,1 
jaternice 100g 14,3 
klobása – moravská 100g   2,1 
kyslá kapusta 100g   5,4 
hlávková kapusta 100g   4,2 
zelená paprika 100g   5,3 
paradajky 100g   4,8 
mrkva 100g   7,3 
suchý hrach 100g 60,2 
zelená fazuľka 100g   7,6 
fazuľa 100g 61,6 
šošovica 100g 59,5 
karfiol 100g   4,9 
kaleráb 100g   4,8 
zeler 100g   5,4 
kel 100g   6,2 
uhorkový šalát 100g   3,0 
nakladané uhorky 100g   4,5 
sterilizované lečo 100g   8,0 
sterilizovaná cvikla 100g   6,7 
jablko 100g 13,0 
marhule 100g 10,4 
slivky 100g 15,4 
čerešne 100g 13,4 
hrozno 100g 15,5 
hrušky 100g 13,0 
pomaranče 100g   8,3 
chlieb 100g 56,3 
rožok 50g 30,6 
cestoviny (kolienka, rezance) 100g 46,0 
tarhoňa 100g 44,6 
zemiaky 100g 16,0 
ryža 100g 48,0 
biely jogurt 2 dcl 19,4 
polotučné mlieko 3 dcl 13,2 
syr Primátor 100g   2,2 
sójová múka 100g 37,0 
pšeničná múka 100g 74,5 
sójová drť 100g 30,0 
búrske oriešky 100g 23,2 
gaštany jedlé 100g 42,6 
 
 



Príloha č. 2 
 

Základné pojmy o živinách, ktoré si diabetik musí osvojiť pre svoju lepšiu orientáciu v problematike 
liečebnej výživy 

 
ŽIVINY 
 

Potraviny sú zdrojom troch základných živín – cukrov  (sacharidy), tukov  (lipidy) a bielkovín (proteíny). Tie sa 
v procese trávenia štiepia pomocou enzýmov na dostatočne malé častice, ktoré sa vstrebávajú do krvi a ktorá ich následne 
distribuuje k bunkám tela. Bunky tela ich využívajú ako energetické a stavebné látky. Potrava je teda zdrojom energie, ktorú telo 
potrebuje pre činnosť jednotlivých orgánov. Množstvo dodanej energie sa vyjadruje  v jouloch (staršou jednotkou bola kalória).  

Pri dodaní nadbytočného množstva potravín vzniká aj nadbytok energie, ktorú telo nezúžitkuje a organizmus ju 
premieňa na tuk (tukové tkanivo), čo sa prejaví ako prírastok telesnej hmotnosti. U diabetikov prijímanie nadbytočného 
množstva potravín znamená trvalé zvýšenie hladiny glukózy v krvi.  Samovoľné prekračovanie povolenej dávky sacharidov 
vedie k mnohým komplikáciám. 

Porucha metabolizmu glukózy je neskôr spojená so zmenami v metabolizme lipidov, proteínov a iných látok, pričom 
nastáva porucha funkcie až zlyhanie rôznych orgánových systémov, najmä srdca a ciev (ateroskleróza), obličiek (nefropatia), 
očí (retinopatia), nervového (neuropatia) a gastrointestinálneho systému. Komplikácie diabetu sa objavujú rýchlejšie pri DM       
I. typu  ako pri DM II. typu. 

 
SACHARIDY 
 

Poznáme zložité a jednoduché. Pod zložitými sacharidmi rozumieme škrob obsiahnutý v obilninách, ryži a zemiakoch. 
Jednoduchými sacharidmi je cukor repný a trstinový. Konzumovanie sacharidov (teda zložitých aj jednoduchých), je v diéte 
diabetika značne obmedzené. Diabetik, ale aj jeho ošetrujúci lekár, musí vedieť koľko gramov „čistých” sacharidov skonzumoval 
v priebehu dňa. Tento údaj má pre diabetika základný význam. Nestačí sa uspokojiť s myšlienkou, že nekonzumuje žiaden 
cukor. Každý diabetik si musí uvedomiť, že na glukózu sa premieňa nielen cukor, ale aj ostatné sacharidy, ako je napríklad 
škrob. 

 
Rozdelenie sacharidov: 
1. energeticky využiteľné sacharidy: 

o monosacharidy :  glukóza, fruktóza, galaktóza 
o disacharidy       :  sacharóza, maltóza, laktóza 
o polysacharidy   :  škrob – amylóza, amylopektín, dextríny 

 
2. energeticky nevyužiteľné sacharidy: 

o predovšetkým polysacharidy. Označujú sa ako neškrobové polysacharidy, alebo všeobecne vláknina: 
� celulózy, hemicelulózy  ktorých základom je glukóza 
� pektíny, rezistentný škrob, gumy, slizy, lignín a iné látky 

 
LIPIDY 
 

Základnou stavebnou jednotkou lipidov sú mastné kyseliny (MK). Mastné kyseliny sú tvorené uhlíkovým reťazcom, 
pričom sú jednotlivé uhlíky spájané väzbami. Podľa toho, či sú tieto väzby jednoduché, alebo dvojité, rozdeľujeme tuky na: 

o saturované (nasýtené), ktoré neobsahujú žiadnu dvojitú väzbu (napr. maslo, masť) 
o monoénové n-9, ktoré obsahujú iba jednu dvojitú väzbu (napr. olivový olej) 
o polyénové (nenasýtené), ktoré obsahujú viac dvojitých väzieb. Podľa toho, kde sa dvojité  väzby 

nachádzajú, delíme polyénové mastné kyseliny na: 
� polyénové MK radu n-6 (napr. rastlinné oleje) 
� polyénové MK radu n-3 známe ako omega MK (napr. rybí tuk) 

 
Vzhľadom k tomu, že makroangiopatie (ateroskleróza srdcových, mozgových a periférnych ciev) patria medzi 

najzávažnejšie chronické komplikácie DM, dôležité je dodržať v rámci diabetickej diéty správnu štruktúru prijímaných tukov, t.z. 
o nasýtené (saturované) mastné kyseliny by nemali tvoriť viac ako 1/3 
o monoénové mastné kyseliny 1/3 
o polynenasýtené (polyénové) mastné kyseliny 1/3 

 
PROTEÍNY 
 

Základnou stavebnou jednotkou bielkovín sú aminokyseliny (AMK). Aminokyseliny delíme na 
o esenciálne (ľudský organizmus si ich nedokáže vytvoriť, musí ich prijímať potravou) 
o neesenciálne (ľudský organizmus si ich dokáže vytvoriť) 

 
Bielkoviny môžu byť: 

o plnohodnotné, ak obsahujú dostatočné množstvo esenciálnych AMK, napr. bielkoviny mäsa, vajec, mlieka  
o neplnohodnotné, ak sa v bielkovine nachádza menej esenciálnych AMK, alebo niektorá chýba, napr. 

niektoré bielkoviny rastlinného pôvodu 
 

V rámci diabetickej diéty je vhodný príjem živočíšnych aj rastlinných bielkovín, pričom sa predpokladá, že hodnota  
1,0 – 1,1g /kg/deň by mohla byť optimálna. Pri stabilnej hmotnosti tela je dostatočná hodnota 0,8g /kg/deň a pri iniciálnej 
poruche obličkových funkcií treba množstvo proteínov ešte znížiť. 

 


