
Od wielu lat nasza 
firma angażuje się 
w przedsięwzięcia 

o sportowym i rekreacyjnym 
charakterze. Te liczne jednostkowe 
działania na początku ubiegłego 
roku zostały podsumowane 
w ramach akcji społecznej 
Nettoaktywni. Rezultat przeszedł 
najśmielsze oczekiwania. Projekt 
sygnowany przez Netto wzbudził 
ogromny entuzjazm zarówno 
w środowiskach sportowców-
amatorów, jak i wśród ludzi 
zajmujących się sportem zawodowo 
od wielu lat. Nettoaktywni 
codziennie zdobywają nowych 
zwolenników – co ważne, bardzo 
często są to sportowcy lub drużyny 
z małych miast, gdzie możliwości 
dotarcia do sponsorów, a co za tym 
idzie do rozwoju sportowych 
talentów, są ograniczone.  
Bieganie to najprostsza forma ruchu. 
Biegać można wszędzie i prawie 
zawsze – bez względu na pogodę. 
Wystarczą zapał, dobre buty i zdrowe 
nogi. Nasza firma gorąco sekunduje 
wszystkim biegaczom. I nie tylko 
sekunduje – już drugi rok z rzędu 
sponsorujemy ogólnopolską akcję  
„Biegam Bo Lubię”. To dzięki 
niej wielu miłośników biegania 
postawiło pierwsze kroki pod okiem 
profesjonalistów. Podczas akcji każdy 
ma szansę sprawdzić swoją kondycję 
w testach Coopera, usłyszeć porady 
nie tylko jak trenować, ale też jak 
się odżywiać, jak przygotowywać 
do najdłuższych, najważniejszych 
startów. Nad każdą grupą biegaczy-
amatorów opiekę sprawuje 
profesjonalny trener.

Do akcji „Biegam Bo Lubię” 
można się przyłączyć w każdą 
sobotę, o godz. 9.30, na stadionach 
35 miejscowości w całej Polsce. 
Pełna lista i kontakty na stronie 
http://www.biegambolubie.com.pl

Nettoaktywnych nie może 
zabraknąć także podczas masowych 
imprez biegowo-marszowych.  
Na szczególną uwagę zasługują 
przede wszystkim tzw. biegi 
śniadaniowe, będące kontynuacją 

akcji zapoczątkowanej kilka 
lat temu w Szczecinie. Są one 
współorganizowane przez Netto, 
lokalne władze i lokalne media. 
Tegoroczne imprezy zostaną 
zorganizowane w Koszalinie, 
Szczecinie, Zielonej Górze, 
Bydgoszczy i Gorzowie. Trzy z nich 
patronatem objęła radiowa „Trójka”. 
W każdym z biegów bierze udział 
od kilku do kilkunastu tysięcy 
uczestników. Każdy odbywa się 
pod hasłem promocji zdrowia. 
Od października ubiegłego roku 
przed i po biegu uczestnicy badają 
poziom cukru we krwi – w ramach 

akcji „Zatrzymać cukrzycę”, 
otrzymują też materiały edukacyjne 
na temat tej choroby, mogą 
skorzystać z porad dietetyka.  
Nettoaktywni nie ograniczają 
się jedynie do amatorskiego 
ruchu. Netto wspiera także 
bieganie profesjonalne. Stąd 
udział w 30. Maratonie w Dębnie 
– mistrzostwach Polski seniorek 
i seniorów. Bo bieg to samo zdrowie. 
Przekonuje o tym pracownik Netto 
Dariusz Torzewski, organizator 
Netto Grupy Biegowej z Dębna, 
który doświadczył tego na własnej 
skórze: – Biegam dopiero 

od 2009 roku, 16 lat paliłem 
papierosy i w pewnym momencie 
powiedziałem, że już wystarczy 
– opowiada pan Dariusz. – Od 3 lat 
nie palę, ale rzucenie tego nałogu, 
niestety, wpłynęło niekorzystnie 
na moją wagę, która wzrosła 
do 107 kilo! Chciałem coś z tym 
zrobić, na początku zacząłem 
od krótkich biegów, żeby zrzucić 
zbędne kilogramy. Tak mnie 
to wciągnęło, że kolejnym celem stał 
się udział w maratonie w Dębnie. 
Przebiegłem pierwsze dwa kilometry 
i udało mi się! Odniosłem także 
kolejny wymierny sukces – ważę 
87 kilo, więc jestem najlepszym 
przykładem, że bieganie pomaga 
w utrzymaniu dobrej kondycji.  
Netto w tym roku sponsoruje także 
trzy imprezy biegowe o randze 
ogólnopolskiej: Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Biegach Przełajowych 
(odbyły się 24 marca w Szczecinie), 
Mistrzostwa Polski w Maratonie 
w Dębnie (15 kwietnia), a także 
sierpniowy Bieg św. Dominika 
w Gdańsku – Mistrzostwa Polski 
w Biegu na 10 km. 
Dzięki naszemu wsparciu już drugi 
rok z rzędu na zachodniopomorskich 
orlikach odbywa się MiniMundial 

– masowa akcja propagująca wśród 
młodzieży szkolnej zdrowy, sportowy 
styl życia i zasady rywalizacji fair 
play. Tegoroczne losowanie drużyn 
biorących udział w MiniMundialu 
zostało przeprowadzone 24 kwietnia 
w studiu TVP w Szczecinie. 
Rozgrywki organizowane w ramach 
MiniMundialu już się ropoczęły 
i przez dwa miesiące trwać będzie 
rywalizacja na boiskach Kalisza 
Pomorskiego, Drawska Pomorskiego, 
Choszczna, Szczecina, Goleniowa, 
Dobrej Szczecińskiej, Dziwnowa 
i Reska. Weźmie w niej udział 
1080 dzieci. Mali sportowcy 
wystąpią w barwach drużyn z całego 
świata a zacięta walka przyciągnie 
tłumy kibiców na miejscowe 
orliki i stadiony. Rozgrywkom 
eliminacyjnym towarzyszyć będą 
festyny rodzinne dla mieszkańców. 
MiniMundial wspierają wielcy 
sportowcy – Tomasz Frankowski 
z Jagiellonii Białystok, najlepszy 
strzelec ubiegłego sezonu, 
reprezentant Polski. Do akcji 
przyłączyli się olimpijczycy Marek 
Kolbowicz i Adam Korol, Monika 
Pyrek, znani piłkarze: Łukasz 
Żebrowski, Radek Majdan, Maciek 
Stolarczyk i Olek Moskalewicz.
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ZatrZymać                            CukrZyCę

Biegiem  
zatrzymujemy 
cukrzycę!
Nie tylko właściwa dieta, ale przede wszystkim ruch, ruch i jeszcze raz ruch są podstawą 
zdrowego stylu życia. Nie ma lepszej profilaktyki cukrzycowej niż systematyczne ćwiczenia 
na świeżym powietrzu. Bądźcie Nettoaktywni – biegajcie, grajcie w piłkę, pływajcie, 
przesiądźcie się na rowery. Gorąco was do tego zachęcamy!

Data Nazwa Miejsce
8 stycznia Policz się z cukrzycą Szczecin
17 marca II Bieg o Złote Gacie Brzeszcze
24 marca Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów 

Młodszych w Biegach Przełajowych
Szczecin

1 kwietnia II Pabianicki Półmaraton ZHP Pabianice
15 kwietnia 39. Maraton Dębno Dębno
6 maja Bydgoszcz na Start Bydgoszcz
20 maja Bieg w „Pogoni za Bielikiem” Kołbaskowo
20 maja Run Świebodzin Run Świebodzin
27 maja I Wolsztyńska Dziesiątka Wolsztyn
1 czerwca Trójkowo Sportowo – zawody biegowe dla dzieci Warszawa
1 czerwca MiniMaraton Kobierzyce Kobierzyce
2 czerwca Bieg Śniadaniowy Koszalin
17 czerwca Bieg Śniadaniowy Szczecin
23 czerwca Bieg o Błękitną Wstęgę Stargardu Stargard Szczeciński
21 lipca Memoriał Kusocińskiego Szczecin
22 lipca II Wałecki Bieg Filmowy Wałcz
4 sierpnia Maraton Karkonoski Szklarska Poręba
4 sierpnia 19 Bieg Św. Dominika Gdańsk
26 sierpnia Półmaraton Gryfa Szczecin
9 września Bieg Śniadaniowy Zielona Góra
30 września Bieg Śniadaniowy Bydgoszcz
7 października Bieg Śniadaniowy Gorzów Wielkopolski
20 października Bydgoski Cross Bydgoszcz
8 grudnia Bieg Żółtych Mikołajów Bydgoszcz

Imprezy biegowe 2012 wspierane przez Netto 
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Rad dla diabetyków 
podejmujących aktywność 
fizyczną udzielił dr Leszek 

Tondel, ordynator oddziału 
wewnętrznego oraz szef Centrum 
Diabetologii przy szpitalu w Nisku, 
autor książki „ABC chorego 
na cukrzycę”.

Jakiego rodzaju wysiłek 
podejmować i kiedy?

zz Najlepiej ćwiczyć codziennie 
(nie rzadziej niż co drugi dzień).

zz Wysiłek powinien trwać 
30-60 min. dziennie.
zz Podejmować go należy 

2,5 – 3,5 godz. po posiłku.
zz Najlepsze są ćwiczenia związane 

z ruchem, niepodnoszące 
ciśnienia krwi; np. marsz, 
pływanie.
zz Niewskazane są ćwiczenia 

podnoszące ciśnienie krwi 
(szczególnie u osób  
z retinopatią proliferacyjną), 
często związane 

ze wstrzymywaniem oddechu; 
np. podnoszenie ciężarów.
zz Najważniejsza jest regularność, 

a nie częstotliwość ćwiczeń.

Jakie dyscypliny uprawiać?

zz jogging
zz jazdę na rowerze
zz tenis
zz gimnastykę
zz pływanie (najlepiej 

w towarzystwie)
zz golf
zz łyżwiarstwo

Jak przygotować się 
do ćwiczeń?

Aby uniknąć urazu:
zz Należy dobrać odpowiedni strój 

(sportowy) i wygodne obuwie.
zz Ćwiczyć w towarzystwie.

Aby uniknąć niedocukrzenia:
zz Należy zmierzyć poziom cukru 

we krwi przed większym 
wysiłkiem fizycznym.
zz Rozważyć zmniejszenie dawki 

insuliny krótkodziałającej przed 
planowanym wysiłkiem.

zz Zjeść dodatkową przekąskę przed 
ćwiczeniami (1 – 2 wymienniki 
węglowodanowe), a przy wysiłku 
dłuższym niż zwykle (pow. 
1 godz.) zjeść dodatkowy posiłek.
zz Mieć przy sobie cukierek 

i/lub glukagon.
zz Nie wstrzykiwać insuliny 

w okolice ćwiczących mięśni 
(np. przy biegach nie wstrzykiwać 
w pośladki, przy wiosłowaniu 
– w ramiona).
zz Unikać większego wysiłku 

fizycznego bezpośrednio 
przed planowanymi posiłkami 
oraz w okresie najsilniejszego 
działania insuliny.

Dlaczego aktywność fizyczna 
jest wskazana?

zz poprawia działanie insuliny
zz zapobiega otyłości, miażdżycy
zz obniża poziom cukru we krwi 

i reguluje gospodarkę tłuszczową
zz poprawia sprawność fizyczną

Przeciwwskazania dla 
aktywności fizycznej:

zz niewyrównana cukrzyca
zz kwasica
zz retinopatia cukrzycowa 

proliferacyjna
zz zespół stopy cukrzycowej 

neuropatycznej oraz 
niedokrwiennej ze zgorzelą 
lub owrzodzeniem
zz niewydolność nerek 

niewyrównana (nefropatia)
zz ciężka neuropatia
zz nieuregulowane nadciśnienie 

tętnicze
zz niewydolność krążenia
zz niestabilna dusznica bolesna 

(bóle wieńcowe)

zz ostre choroby infekcyjne 
(gorączkowe)
zz ciężkie choroby układu 

oddechowego

Sprawdź, ile zużywasz kalorii:

Tabela całkowitych wydatków 
energetycznych [kcal/h] dorosłego 
mężczyzny o wadze 70 kg 
wykonującego różne rodzaje pracy 
mięśniowej (wg Shermana):

W czasie snu 65

Leżenie 77

Spokojne siedzenie 100

Prasowanie 144

Zmywanie naczyń 144

Sprzątanie mieszkania 170

Powolny spacer (4 km/h) 200

Szybki marsz (6 km/h) 300

Forsowne ćwiczenia fizyczne 450

Pływanie 500

Szybki marsz (ok. 8,5 km/h) 650

Wchodzenie na schody 1100

Szybki bieg 1120

Wiosłowanie 336 

Jazda na rowerze 10 km/godz. 270

Jazda na rowerze 20 km/godz. 666

Od ośmiu do dziewięćdziesięciu 
lat mają nasi klienci, którzy 
przy okazji zakupów stają 
się… pacjentami: korzystają 
z bezpłatnych badań poziomu 
cukru we krwi w ramach 
programu „Zatrzymać 
cukrzycę”. Dotąd podczas 
akcji przebadaliśmy ponad 
3 tys. osób, a w pierwszym 
kwartale tego roku ponad 
tysiąc (w Kluczborku, Bogatyni, 
Nysie, Czeladzi i Środzie 
Wielkopolskiej).

Najstarsza wśród nich, pani 
Marianna Czystoń z Czeladzi, 
była jedną z pierwszych 

przebadanych podczas białej soboty 
w tej miejscowości. Powiedziała 
nam: – To jest mój sklep, ale dzisiaj 
przyszłam nie na zakupy. Widziałam 
plakaty, więc wybrałam się na badanie. 
Nie za często chodzę do lekarza. 
Dziękować Bogu, zdrowie mi dopisuje. 
Ale jak jest okazja zbadać się za darmo, 
to dlaczego nie skorzystać?

Wynik badania pani Marianny 
był idealny. – Nic specjalnego 

dla zdrowia nie robię. Uważam 
tylko na to, co jem: nie za tłusto, 
mało smażonego. Lubię słodycze, 
ale wydzielam je sobie. No i dużo 
chodzę, bardzo lubię spacerować. 
Takie badanie w sklepie to dobry 
pomysł – dodaje.

Białe soboty w wybranych 
sklepach Netto zaczynają się 
o godz. 9 a kończą o godz. 13. 
Każdy z naszych klientów w trakcie 
akcji może zbadać poziom 
cukru we krwi, porozmawiać 
z dietetykiem o prawidłowym 
odżywianiu i zdrowym trybie życia, 
otrzymać materiały informacyjne 
na temat cukrzycy i sposobów 
jej zapobiegania, skosztować 
bezcukrowych produktów, 
dostępnych na „cukrzycowej 
półce” w każdym sklepie Netto. 
Każdorazowo z bezpłatnych badań 
korzysta po 200-400 osób. Klienci 
są zaskoczeni, kiedy dowiadują 
się, że organizatorem akcji jest sieć 
handlowa. – Tylko pogratulować. 
To sympatyczne i pożyteczne. Dzisiaj 
rzadko się zdarza, że ktoś robi coś 
bezinteresownie – komentują. 
O terminach i miejscowościach, 
w których odbywają się akcje, 
informujemy na stronie www.netto.pl 
oraz na łamach lokalnej prasy.

Lecz się na sportowo, 
ale z głową
Aktywność fizyczna jest dla diabetyków nie tylko możliwa, ale wręcz wskazana jako 
podstawowy element leczenia. Musi być jednak uprawiana z głową, a wysiłek należy 
dobrać indywidualnie. Jego rodzaj i częstotliwość powinny zależeć od kilku czynników: 
dotychczasowej aktywności fizycznej, ogólnej sprawności organizmu, stylu życia,  
masy ciała, ewentualnych powikłań cukrzycy.

„Zatrzymać cukrzycę” – kampania społeczna sieci handlowej Netto

Badamy cukier przy okazji zakupów

Produkty bezcukrowe dostępne w sklepach Netto.
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Rozmowa z Michałem 
Jelińskim, wioślarzem 
w konkurencji czwórek 
podwójnych mężczyzn.

zz Co było pierwsze w pana życiu 
– sport czy cukrzyca?
– Trenuję już jakieś 17 lat, 

a choruję od dziewięciu, tak więc 
sport był pierwszy. Był niemal 
od zawsze częścią mojego życia, 
cukrzyca pojawiła się później.
zz Nie miał pan chwili zwątpienia 

co do dalszej kariery, kiedy pan 
usłyszał diagnozę?

– Oczywiście, że miałem. To był 
bardzo duży znak zapytania, żarty 
się skończyły. Zdałem sobie sprawę, 
że pogodzenie uprawiania sportu 
z poważną chorobą nie będzie proste. 
Ale z drugiej strony ta diagnoza, która 
wtedy wydawała mi się wyrokiem, 
wiele spraw wyjaśniła. Poprzedzający 
ją rok był dla mnie bardzo ciężki – źle 
się czułem, miałem nie najlepsze 
wyniki i nie wiedziałem, o co chodzi, 
dlaczego tak się dzieje. Cukrzyca była 
odpowiedzią – od razu wiedziałem, 
co mi jest i jakie jest na to lekarstwo. 
Nie musiałem szukać po omacku 
i to mi bardzo pomogło. Postanowiłem 
kontynuować karierę. Pierwszy rok 
z cukrzycą był ciężki, ale jednocześnie 
przełomowy, bo, choć okazało się 
to niełatwe, można pogodzić chorobę 
ze sportem na najwyższym poziomie.
zz Zabiera pan ze sobą insulinę 

na łódkę?
– Oczywiście, że tak. Pompę 

insulinową mam cały czas przy sobie. 
Daje mi ona więcej możliwości niż 
peny (półautomatyczne urządzenia, 
pozwalające na wielokrotne, 
podskórne podawanie insuliny. 
Umożliwiają dokładne ustawienie 
dawki i niemal bezbolesne, szybkie, 
precyzyjne wkłucie. – dop. red.), 
elastyczniej i szybciej mogę reagować 
na zmiany. To znaczy w czasie 
wysiłku generalnie zmniejszam wlew 
podstawowy insuliny, ale w każdej 
chwili mogę dodać insulinę, jeśli jest 
potrzebna.
zz A czy podczas treningu lub 

zawodów ma pan przy sobie 
jakieś urządzenie nieustannie 
monitorujące poziom cukru?
– Nie. Sprawdzam go tylko 

od czasu do czasu glukometrem. 
To wystarczy szczególnie w czasie 
zawodów, podczas samego wyścigu 
nie ma na to czasu.
zz Czy cukrzyca ogranicza 

częstotliwość bądź intensywność 
pańskich treningów i startów?
– Nie oszukujmy się, 

że nie ma na to żadnego wpływu. 
Nie ulega wątpliwości, że jest 
przeszkodą w wyczynowym 
uprawianiu sportu. Ale z drugiej 
strony – wiele rzeczy można poprawić 
w wyniku treningu i odpowiedniego 
odżywiania. Moje wyniki 
wydolnościowe pokazują, że kiedy 
jestem w formie nie odbiegam 
od grupy. Często poprawiam 

swoje rekordy życiowe podczas 
indywidualnych sprawdzianów. 
Trening i odpowiednie prowadzenie 
się dają pozytywne efekty. Zresztą, 
cukrzyca nie może mnie ograniczać, 
bo trenuję i walczę o najwyższe cele 
w osadzie wieloosobowej. Jeśli w jakiś 
sposób odbiegałbym od kolegów, 
to moja kariera bardzo szybko by się 
skończyła. Nikt nie pozwoliłby sobie 
na to, by pływać z kimś, kto jest 
słabszy i wręcz przeszkadza. Dlatego 
nie mam żadnej taryfy ulgowej, 
bo to byłoby nie do pomyślenia 
na tym poziomie.
zz Czy prawdą jest, że diabetycy 

uprawiający sport na wysokim 
poziomie muszą mieć wszystko 
zaplanowane w najmniejszym 
szczególe, co do minuty?
– To nie tyle kwestia bycia 

diabetykiem, co zawodowym 
sportowcem. Większość czasu 
spędzamy na zgrupowaniach, gdzie 
wszystko jest ściśle zaplanowane: 
posiłki, treningi, odpoczynek. 
To mi ułatwia zadanie. Cukrzyca 
powoduje konieczność zaplanowania 
dodatkowych przerw czy czasu 
na rozprowadzenie insuliny. 
Kiedy jesteśmy w domu, poza 
zgrupowaniem, sam organizuję 
sobie dzień. Ważne, żeby trening był 
właściwie zorganizowany, ale pora 
i czas nie są już wtedy sztywne. 
Podstawa to dobra organizacja.
zz Musi pan chyba stosować 

inną dietę niż koledzy? 
Czy to co pan je na co dzień 
różni się od posiłków w okresie 
treningowym i startowym?
– Lubię powtarzać, że dieta 

dla cukrzyka to dieta, którą 
powinni stosować wszyscy ludzie. 
Jest najzdrowsza. Ograniczenie 
do minimum cukrów prostych 
i tłuszczów, do tego posiłki 
przygotowane z jak najmniej 

przetworzonych produktów 
to najlepsze, co może być. Wiadomo, 
że w sporcie dochodzą jeszcze różnego 
rodzaju odżywki węglowodanowe, 
batony energetyczne i tym podobne, 
by odpowiednio zbilansować 
potrzeby energetyczne organizmu. 
Wszystko jednak zależy od okresu 
treningowego. Na przykład na obozie 
zimowym potrafimy spalić podczas 
dwóch treningów nawet cztery, pięć 
tysięcy kalorii, więc posiłki muszą być 
odpowiednio większe, by to uzupełnić. 
W okresie startowym treningi 
są krótsze, ale intensywniejsze, 
więc i potrzeby energetyczne się 
zmniejszają. Musimy jednak pilnować 
odpowiedniej wagi, dlatego również 
poza sezonem, w domu, nie możemy 
sobie za bardzo folgować.
zz Jak pan powiedział, cukrzyca 

z pewnością kariery sportowej 
nie ułatwia. Patrząc na tych 
dziewięć lat – warto było 
wykonać ten wysiłek, by pozostać 
w sporcie?
– To pytanie retoryczne, 

bo wiadomo, że nawet jeśli 
nie uprawiałbym sportu wyczynowo, 
byłbym skazany na aktywność 
fizyczną. Jest ona zbawienna dla 
cukrzyków. Ale, jak mówiłem, 
sport był całym moim życiem 
i cieszę się, że nie musiałem z niego 
rezygnować. Tym bardziej, że choroba 
nie przeszkadza mi w osiąganiu 
najlepszych wyników. Najgorsze, 
co może być, to zamknąć się 
w domu, użalać nad sobą i udawać 
jeszcze bardziej chorego, niż jest się 
w rzeczywistości.
zz Jakie ma pan rady dla cukrzyków 

podejmujących aktywność 
fizyczną?
– Sport wyczynowy na pewno jest 

trudny i nie każdy musi go uprawiać. 
Jednak każdy z nas jest stworzony 
do tego, by być aktywnym, ruszać się. 
Ruch pomaga w walce z większością 
chorób, także z cukrzycą. Najgorsze 
to zabronić komuś aktywności w źle 
pojętej trosce o niego i wyręczać 
go we wszystkim. Trzeba jednak 
pamiętać, że wszyscy mamy inne 
potrzeby i możliwości. Dla jednego 
wysiłkiem jest wyjście w góry, 
a dla innego zwykły spacer z psem. 
Wszystko zależy od indywidualnych 
predyspozycji, ale aktywność jest jak 
najbardziej wskazana.
zz Dziękujemy za rozmowę.

Można pogodzić 
chorobę ze sportem 
na najwyższym 
poziomie

„ Michał Jeliński
… wiele rzeczy można 
poprawić w wyniku treningu 
i odpowiedniego odżywiania. 
moje wyniki wydolnościowe 
pokazują, że kiedy jestem 
w formie, nie odbiegam 
od grupy.

„ Michał Jeliński 
– lubię powtarzać, że dieta 
dla cukrzyka to dieta, którą 
powinni stosować wszyscy 
ludzie. jest najzdrowsza. 
ograniczenie do minimum 
cukrów prostych i tłuszczów, 
do tego posiłki przygotowane 
z jak najmniej przetworzonych 
produktów to najlepsze, 
co może być.

Michał Jeliński
Urodził się 17 marca 1980 r. 
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Wioślarz w konkurencji czwórek 
podwójnych mężczyzn, mistrz 
olimpijski z Pekinu, czterokrotny 
mistrz świata  
(2005, 2006, 2007, 2009), 
mistrz Europy (2010). 
W 2008 r. odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Choruje  
na cukrzycę typu 1.
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Właściwa dieta to kluczowa 
sprawa dla osób chorych 
na cukrzycę i zagrożonych 
tą chorobą, a najważniejszą 
rolę w codziennym 
jadłospisie odgrywa kontrola 
węglowodanów. Dzięki niej 
można utrzymać w ryzach 
poziom cukru we krwi.

Węglowodany, czyli 
inaczej cukry, to związki 
chemiczne, które 

są podstawowym źródłem naszej 
energii. Spożywamy je w dużych 
ilościach z takimi produktami 
jak pieczywo, mąka, cukier, 
czy też w postaci warzyw 
i owoców. Są nam niezbędne 
do życia, jednak należy 
pamiętać, że nadmiar 
węglowodanów prowadzi 
do nadwagi i różnego 
rodzaju zaburzeń. 
Ale z drugiej strony 
– ponad połowa energii, 
która jest nam potrzebna 
do życia, powinna 
pochodzić właśnie 
z węglowodanów. Aby 
stosować zasady zdrowej 
diety i utrzymywać organizm 
w zdrowiu, musimy nauczyć się 
kontrolować ilość spożywanych 
cukrów tak, by nasze posiłki 
nie zawierały ich ani za mało, 
ani za dużo. Pomoże nam w tym 
indeks glikemiczny i znajomość 
zasad stosowania wymienników 
węglowodanowych.

Indeks glikemiczny określa 
stopień reakcji organizmu na dany 
rodzaj węglowodanów, zawartych 
w poszczególnych produktach. 
Szczegółowo pisaliśmy o tym 
w drugim numerze naszej 
gazetki, która dostępna jest 
w wersji elektronicznej na stronie 
www.netto.pl. Znaleźć tam można 
również indeks glikemiczny. Z kolei 
wymienniki węglowodanowe 
ułatwiają układanie całodziennej 
diety. Dzieki nim można 
zastąpić określone ilości jednego 
produktu odpowiednią ilością 
innego, zdrowszego, dostarczając 
jednak organizmowi tyle samo 
węglowodanów.

Jeden wymiennik 
węglowodanowy (1 WW) 

to ilość produktu w gramach, 
zawierająca 10 g węglowodanów 
przyswajalnych. Na przykład 
1 wymiennik węglowodanowy 
to 45 g ugotowanego makaronu, 
15 g płatków kukurydzianych,100 g 
marchwi. Oznacza to, że jeśli 
spożyjemy 45 g ugotowanego 
makaronu, 15 g płatków 
kukurydzianych lub 100 g surowej 

marchwi za każdym razem 
dostarczymy organizmowi 10 g 
węglowodanów.

Do stosowania wymienników 
niezbędna jest waga kuchenna 
oraz tabele przeliczeniowe. Liczbę 
wymienników węglowodanowych 
w całodziennej diecie określamy 
w zależności od zapotrzebowania 
energetycznego, przy założeniu, 

że węglowodany powinny stanowić 
45-50 proc. wartości energetycznej 
całej diety.

I tak, na przykład dla diety 
1600 kcal:

zz 1600 kcal x 50 proc. = 800 kcal 
z węglowodanów: 4 kcal (wartość 
kaloryczna węglowodanów) = 
200 g węglowodanów ogółem.

Przy założeniu spożywania 30 g 
błonnika w ciągu dnia:
zz 200 g węglowodanów ogółem 

– 30 g błonnika = 170 g 
węglowodanów przyswajalnych 
170 g węglowodanów 
przyswajalnych:  
10 g (1 WW) = 17 WW

Chorzy na cukrzycę powinni 
spożywać posiłki regularnie, 
zazwyczaj 5-6 razy dziennie 
– w zależności od metody 
leczenia farmakologicznego 
i indywidualnych zaleceń. 
Zawartość węglowodanów 
(wymienników węglowodanowych) 
w poszczególnych posiłkach 
powinna być utrzymana na stałym 
poziomie. I tak w przypadku 
5 posiłków dziennie rozkład 
energii powinien być następujący: 
I śniadanie – 25 proc., II śniadanie 
– 10 proc., obiad – 25-30 proc., 
podwieczorek – 10-15 proc., 
kolacja – 25 proc. Natomiast 
dla 6 posiłków w ciągu dnia 
rozkład ten wygląda następująco: 
I śniadanie – 20-25 proc., 
II śniadanie – 10 proc., obiad 
– 25-30 proc., podwieczorek 
– 10-15 proc., kolacja – 20 proc., 
posiłek przed snem – 10 proc.

Ilość węglowodanów czy też 
wymienników węglowodanowych 
w poszczególnych posiłkach 
powinna być ustalana 
indywidualnie po uzgodnieniu 
z lekarzem i dietetykiem. Może się 
ona zmieniać ze względu na wysiłek 
fizyczny, poziom cukru we krwi 
i dawkę insuliny oraz dodatkowe 
czynniki, np. współwystępowanie 
innej choroby.

Poniżej podajemy wartość 
1 WW dla przykładowych 
produktów:
zz kasza gryczana – 15 g
zz kasza manna – 15 g
zz makaron suchy – 15 g
zz płatki owsiane – 20 g
zz ryż suchy – 15 g
zz chleb pszenny – 23 g
zz chleb razowy – 28 g
zz jogurt 1,5 proc. – 200 g
zz mleko 1,5 proc.- 250 g
zz banan – 50 g
zz grejpfrut – 200 g
zz jabłko – 100 g
zz pomarańcza – 140 g
zz sok pomarańczowy – 110 g
zz ziemniaki – 65 g 
zz fasola Jaś – 20 g
zz groszek zielony z puszki – 100 g
zz brokuły – 100 g
zz buraki – 160 g
zz kalafior – 500 g
zz pomidory – 400 g
zz kapusta – 200 g
zz dżem wysokosłodzony – 10 g
zz miód – 15g

Jakie węglowodany wybrać?

zz Węglowodany nieoczyszczone, 
zdrowsze: produkty 
pełnoziarniste (pieczywo, 
makaron), ryż ciemny, 
warzywa (szczególnie warzywa 
strączkowe), kasze
zz Węglowodany oczyszczone, 

mniej zdrowe: białe pieczywo, 
mąka, ziemniaki, makaron, 
płatki kukurydziane, cukier, 
słodycze, przetwory, biały ryż, 
napoje gazowane

P o z n a j  c u k r z y c ę

WęgloWodany

– z czym to się je?

Owoce i warzywa podzieliliśmy na grupy  
w zależności od zawartości węglowodanów
Diabetycy bez ograniczeń mogą 
jeść produkty z grup I i II. Pozostałe 
stanowią zbyt duże obciążenie dla 
chorej trzustki i powinno się ich 
unikać.

Grupa I – owoce o zawartości 
2–5 proc. węglowodanów: 
arbuzy, cytryny, grejpfruty, melony, 
poziomki, truskawki, żurawiny 
(warzywa: brokuły, cykoria, kalafior, 
ogórek, pomidor, rzodkiewki, 
rabarbar, sałata, szczypiorek, 
szpinak, szparagi).

Grupa II – owoce o zawartości 
5–10 proc. węglowodanów: 
agrest, ananasy, borówki, 
brzoskwinie, czarne jagody, 
czereśnie, gruszki, jabłka, jeżyny, 
maliny, mandarynki, morele, 
pomarańcze, porzeczki białe 
i czerwone, wiśnie (warzywa: 
brukiew, brukselka, buraki, cebula, 
dynia, jarmuż, fasolka szparagowa, 
kalarepa, kapusta biała, czerwona 
i włoska, marchew, papryka, nać 
pietruszki, pory, rzepa, szczaw, 
włoszczyzna, kapusta).

Grupa III – owoce  
o zawartości 10–25 proc. 
węglowodanów:
banany, czarne porzeczki, śliwki, 
renklody, winogrona, owoce suszone 
(warzywa: bób, chrzan, czosnek, 
groszek zielony, koperek zielony, 
korzeń pietruszki, seler, ziemniaki).

Grupa IV – warzywa  
o zawartości do 75 proc. 
węglowodanów: 
groch, fasola, soja, soczewica, 
kukurydza.


