
 
 

 

 
 
 

 
 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.  

Materiały szkoleniowe 

Warsztaty „Zdrowa żywność to aktywność” 
Mucharz/Jaszczurowa 26.09.2015 

 
 
Dieta Cukrzycowa  

 

Dietę cukrzycowa należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego wieku, 
płci, aktywności fizycznej, masy ciała, wzrostu, współistniejących chorób  

i przyjmowanych leków (np. insuliny). Dieta powinna pokrywać zapotrzebowanie na składniki 

odżywcze oraz witaminy i składniki mineralne. Posiłki należy przyjmować regularnie 4-5 razy 
dziennie (przy cukrzycy typu 1 aż 6-7 razy dziennie). 

Źródłem większości białka powinny być: chudy drób, cielęcina, wołowina, ryby, chude 
wysokogatunkowe wędliny, chude mleko i jego przetwory, jaja. Dietę należy wzbogać  

w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, czyli olej sojowy, kukurydziany lub sojowy oraz 

jednonienasycone kwasy tłuszczowe, czyli oliwę z oliwek i olej rzepakowy, jednocześnie unikając 
nasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak smalec, słonina, tłuste mięso, wędliny, masło, tłuste 

mleko i jego przetwory. Zwiększ też udział w diecie związków antyoksydacyjnych, czyli witamin C, 

E i β-karotenu, związków polifenolowych oraz zwróć uwagę na prawidłową podaż witamin B6, 
B12 i kwasu foliowego, żeby nie dopuścić do homocysteinemii. 

 

Ostrożnie z owocami 
Należy wybierać mniej słodkie owoce czyli takie, które zawierają w 100 g do 10 g węglowodanów, 

np. arbuz, cytryna, grejpfrut, truskawki oraz wiśnie. Nie wolno przesadać z ananasem, 
brzoskwiniami, gruszkami jabłkami, pomarańczami, morelami, śliwkami, czereśniami, jagodami, 

kiwi i malinami (mają 10- 15 g cukrów w 100 g). Ich porcja nie powinna przekroczyć 150 g. Unikać 

trzeba winogron i bananów. Soki powinno się pić niesłodzone, świeżo wyciskane, najlepiej 
rozcieńczone wodą. 

 

Zasady diety cukrzycowej: 

 zwiększyć ilość ryb w diecie ze względu na korzystne kwasy Omega-3,  

 dieta powinna być bogata w błonnik pokarmowy (gruboziarniste kasze, warzywa, owoce, 

pełnoziarniste pieczywo, rośliny strączkowe, ziemniaki) - nawet 40 g/dobę,  

 z białek powinno pochodzić 12-15% energii (połowa to białko zwierzęce),  

z węglowodanów 55-60% energii, z tłuszczów 20-30%,  

 do każdego posiłku powinno się spożywać warzywa i owoce, najlepiej surowe, dzienna ich 

podaż to co najmniej 300-500 g,  

 dzienne spożycie cholesterolu wynosi poniżej 300 mg, należy ograniczyć podroby  
i żółtka jaj do 2-3 tygodniowo, 

 dzienna ilość soli kuchennej (NaCl) nie powinna przekraczać 6 g, 

 alkohol oraz słodycze należy wykluczyć z diety, gdyż powodują wzrost stężenia glukozy, 
triglicerydów i cholesterolu oraz hiperlipidemię (nadmiar lipidów we krwi). 

 rezygnować ze smażenia - wybierać techniki obróbki kulinarnej, które nie wprowadzają 

tłuszczu do potraw, np. gotowanie w wodzie, na parze, duszenie albo pieczenie. 

http://dlapacjentow.poradnikzdrowie.pl/
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PRZEPISY KULINARNE 

 

Świderki z pomarańczami, orzechami i rodzynkami 

250 gr makaronu pełnoziarnistego świderki, duża pomarańcza, garść rodzynek, 2 łyżki krojonych 

migdałów, garść orzechów włoskich, 3 łyżki miodu, 2 łyżki masła 

 
Pomarańczę obrać i pokroić w kostkę. Orzechy pokroić. Roztopić masło, dodać miód, orzechy i 

namoczone rodzynki chwilę przesmażyć. Makaron ugotować, odcedzić i połączyć z bakaliami. 
Podawać na gorąco. 

 

 
Patisony z leczo 

4 patisony, 2 małe cukinie, 3 pomidory, cebula, ząbek czosnku, 3 łyżki oliwy, czerwona papryka, 

bazylia, oregano, sól, pieprz papryka słodka i ostra 
 

Pomidory sparzyć i zdjąć skórkę ,miąższ pokroić w kostkę. Cukinię obrać i pokroić w kostkę. 

Paprykę oczyścić i pokroić w kostkę. Ściąć górną część patisonów, usunąć miąższ i pestki. 
Natłuścić wewnątrz i z zewnątrz patisony. Pokroić cebulę i czosnek w kostkę, następnie zeszklić 

na oliwie, dodać resztę warzyw, doprawić i udusić. Nafaszerować patisony i piec ok. 15-20 minut 
w temperaturze 180 stopni Celsjusza. 

 
 
Zapiekane brzoskwinie 

7dużych brzoskwiń, 3 łyżki masła, 3 łyżki cukru trzcinowego, 1 jajko, 1szklanka cukru, 1szklanka 

mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 
 

Owoce opłukać, przeciąć na połówki i wyciągnąć pestki. Miąższ brzoskwiń pokroić w plastry, 
ułożyć na żaroodpornym naczyniu posmarowanym masłem. Posypać cukrem trzcinowym i  

kawałkami masła. Ubić jajko, dodać biały cukier, mąkę i proszek. Mieszać aż powstanie 

kruszonka. Posypać brzoskwinie i zapiec 35 minut. W temperaturze 180 stopni Celsjusza. 
 
 

Muffinki owsiane 

1,5 szklanki płatków owsianych, 1szklanki mąki pszennej,3/4 szklanki cukru trzcinowego, 1 

łyżeczka proszku do pieczenia, ½ łyżeczki soli, 1 łyżeczka cynamonu, ½ szklanki rodzynek, ½ 

szklanki suszonych żurawin, 1 jajko, 120 gr jogurtu, ¼ szklanki oleju, masło do posmarowania 
formy, cukier trzcinowy do posypania. 

 
W jednej misce zmieszać wszystkie suche składniki, a w drugiej mokre. Połączyć suche i mokre 

składniki tak aby powstały grudki. Ciastem napełnić foremki do muffinek (do ¾ wysokości). 

Wierzch posypać cukrem trzcinowym. Piec 25 minut w temp.180st.Przestudzić i wyjąć. 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.  

Sakiewki makowe 

4 jaja, 2 szklanki mleka, sól, 2 szklanki mąki, 1 szklanka gazowanej wody, 4 łyżki suchego maku, 

40 dkg serka homogenizowanego waniliowego,4 pomarańcze cukier puder, olej do smażenia 
 

Sporządzić ciasto na naleśniki z makiem i odstawić na 30 min. Pomarańcze sparzyć, wyfiletować 

miąższ i dodać do serka. Dodać cukier waniliowy do smaku. Upiec naleśniki, nakładać serek i 
formować sakiewki. Spinać wykałaczkami i obwiązać skórkami pomarańczy. 

 
 

Szpinak w cieście z gorgonzolą 

2 szklanki mąki, sól, 4 łyżki masła, 1 łyżka cukru,3 łyżki śmietany 18%, 1 jajko, olej, 30 dkg. 
szpinaku świeżego, czosnek, 15dkg sera gorgonzola, szczypta gałki muszkatołowej, biały pieprz, 

2 ząbki czosnku 

 
Z mąki, soli, masła, cukru, śmietany i żółtka zagnieść  ciasto i odłożyć do lodówki na 30 minut. 

Szpinak opłukać odciąć łodyżki. Dusić około 5minut na średnim ogniu. Posiekać, dodać 

przeciśnięty przez wyciskarkę czosnek, sól, biały pieprz i gałkę. Następnie wymieszać z 
rozdrobnionym serem. Z ciasta wykrawać krążki, nakładać farsz. Paszteciki posmarować 

rozmąconym białkiem. Piec 20 minut w temperaturze 180 stopni. 
 
 

Koktajl mocno ogórkowy 

1długi ogórek lub 2 krótsze, 1 cytryna , 400 ml maślanki naturalnej, 1-2 łyżeczki cukru pudru, sól, 

pieprz, ½ pęczka natki, woda mineralna gazowana 

 
Umyty ogórek zetrzeć na tarce, dodać sok i skórkę z cytryny, cukier puder, sól, pieprz do smaku, 

dodać same listki pietruszki i całość zmiksować. Dopełnić wodą mineralną. Udekorować listkami 
pietruszki. 

 
 
Budyń jaglany z musem owocowym 

1/3 szklanki kaszy jaglanej, suszone daktyle(wcześniej namoczone), świeże maliny, gruszki, 

banan. 
 

Przepłukaną kaszę wrzucić do 1szklanki wrzątku i gotowana małym ogniu pod przykryciem przez 

około 20 minut, nie mieszać podczas gotowania. Ugotowaną kaszę zmiksować dolewając 
stopniowo ciepłej wody tak, aby powstała konsystencja budyniu. Podczas miksowania dodać 

daktyle. Świeże owoce zmiksować i polać nimi przygotowany budyń jaglany. W razie konieczności 
budyń można delikatnie dosłodzić najlepiej brązowym cukrem. 

 
 
Chlebek dyniowo-bananowy 

150 g upieczonej lub podduszonej dyni, 2 szklanki mąki orkiszowej, 1 i ½ szklanki płatków 

mieszanych (owsianych, żytnich, orkiszowych), ½ szklanki cukru trzcinowego, 1/3 szklanki miodu 
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płynnego, 1 banan, 50 gr roztopionego masła, ¼ szklanki oliwy z oliwek, 2 jaja, 2 płaskie łyżeczki 

sody, ½ łyżeczki cynamonu 

 
Do jednej misy dać mąkę, płatki zbożowe, cukier, sodę i cynamon. W drugiej wymieszać 

roztopione masło, oliwę, miód i jajka. Banana i dynię rozgnieść widelcem i wymieszać z mokrymi 

składnikami. Wlać je do sypkich składników i delikatnie wymieszać. Masę przełożyć do podłużnej 
foremki wysmarowanej oliwą i oprószonej mąką. Piec w temperaturze 180 stopni C przez około 

40 minut. 
 

 
Zupa z cukinii z miętą i greckim jogurtem 

1 duża cukinia, 1 duży ziemniak, 1/2średniej cebuli, 1 ząbek czosnku, 2 łyżki masła, 1 łyżka oliwy 

z oliwek, 750 ml wywaru warzywnego (warzywa na bulion), 1 łyżka posiekanej mięty i kilka listków 

do dekoracji, 1 łyżka mąki pszennej, 2-3czubate łyżki jogurtu greckiego, sól, pieprz, bułki na 
grzanki 

 

Cukinię ze skórką i obranego ziemniaka pokroić w kostkę. Cebulę i czosnek posolić i zeszklić na 
maśle i oliwie. Dodać ziemniaki za chwilę cukinię i smażyć około 4 minuty cały czas mieszając. 

Wlać 1 szklankę bulionu, dusić pod przykryciem około 4 minuty. Wlać pozostały bulion i gotować 
do miękkości warzyw(około 10 minut). Pod koniec gotowania dodać miętę i mąkę wymieszaną z 

kilkoma łyżkami zimnej wody. Zupę zagotować. Dodać zahartowany jogurt. Całość zmiksować. 

Doprawić i już nie gotować. Posypać pozostałą miętą. Podawać z grzankami. 
 

 
Napój z natki pietruszki  

12 kostek lodu, 15-20 listków natki, 80 gr cukru, 1 obrana i wypestkowana cytryna, woda 

niegazowana. 
 

Wszystkie składniki z wyjątkiem wody zmiksować. Następnie uzupełnić wodą do 1 litra i ponownie 

wymieszać.  
 

 
WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE PRODUKTÓW WYKORZYSTANYCH PODCZAS WARSZTATÓW 
 

Kasza jaglana ma mało skrobi, za to dużo łatwo przyswajalnego białka. Wyróżnia się najwyższą 

zawartością witamin z grupy B: B1, (tiaminy), B2 (ryboflawiny) i B6 (pirydoksyny) oraz żelaza i 
miedzi. 

Kasza jaglana - właściwości lecznicze. Kasza jaglana jest lekkostrawna i nie uczula, bo nie 
zawiera glutenu. Dlatego warto ją polecić osobom chorującym na celiakię stosującym dietę 

bezglutenową, a także cierpiącym na niedokrwistość. Ma właściwości antywirusowe, zmniejsza 

stan zapalny błon śluzowych (wysusza nadmiar wydzieliny), jest zatem dobrym domowym 
lekarstwem na katar. Kasza jaglana zawiera krzemionkę, mającą zbawienny wpływ na włosy, 

skórę i paznokcie. Krzem pełni też ważną rolę w mineralizacji kości (zapobiega ich odwapnianiu). 

Jagły dostarczają również dużych ilości witaminy E i lecytyny, która korzystnie wpływa na pamięć i 
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koncentrację oraz reguluje poziom cholesterolu we krwi - o obecność tej kaszy w diecie powinny 

zatem zadbać osoby pracujące intensywnie umysłowo, np. maturzyści czy studenci 

przygotowujący się do sesji. 
 
Natka pietruszki ma właściwości antyseptyczne, wpływa pozytywnie na proces trawienia i 

zapobiega infekcjom układu moczowego. Zawarta w natce pietruszki witamina A dobrze działa na 
wzrok, szczególnie o zmierzchu. Dzienne zapotrzebowanie na witaminę C zaspokaja jedna łyżka 

stołowa pietruszki. Dlatego warto dodawać ją do dań, szczególnie w okresach osłabienia 
organizmu (przesilenie wiosenne). 

 
Dynia jest niskokaloryczna (10 dag to 28 kcal), bogata w B-karoten (426 μg witaminy A w 100 g - 

dzienna norma dla dzieci i połowa zapotrzebowania dorosłych), ma sporo potasu (340 mg/100 g), 

wapnia (21 mg), fosforu (44 mg) i witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B2 (0,11 mg - ok. 10% 

dziennego zapotrzebowania), do tego jest zupełnie pozbawiona sodu. Dynia pomaga w 
odchudzaniu i leczeniu nadciśnienia. Działa odkwaszająco na organizm, wzmacnia układ 

odpornościowy. I co ważne, nawet po ugotowaniu nie traci cennych właściwości. Indeks 

glikemiczny dynia ma wysoki (IG=75), dlatego nie jest wskazana dla diabetyków. Najlepiej jeść 
dynię dojrzałą i pięknie wybarwioną - im bardziej pomarańczowy miąższ, tym więcej zawiera 

witamin B1, PP i karotenu. 
 
Płatki owsiane - ziarno owsa jest najbogatsze w białko i wyposażone w najlepszy zestaw 

aminokwasów. Talerz płatków owsianych z mlekiem lub jogurtem zapewnia komórkom 
mózgowym i nerwowym porcję witaminy B6, która poprawia pamięć i koncentrację oraz szybsze 

przyswajanie wiedzy. Witamina B1 i kwas pantotenowy przeciwdziałają narastającemu zmęczeniu 

oraz rozdrażnieniu, zarówno podczas wysiłku fizycznego, jak i umysłowego. Owies zawiera też 
substancje działające antydepresyjnie i likwidujące zły nastrój (wspomniane witaminy z  grupy B, a 

także selen i magnez niezbędne dla mózgu i systemu przewodzenia nerwowego). W zarodku 
oraz bielmie ziaren owsa jest dużo witaminy E, silnego przeciwutleniacza, chroniącego komórki i 

spowalniającego procesy starzenia. W kilogramie ziarna jest jej od 15 do 48 mg, w płatkach nieco 

mniej. Owies to także cenne źródło flawonoidów, pełniących rolę podobną do witamin. 
 
Brzoskwinie są cennym źródłem beta-karotenu i błonnika. Zawierają sporo witamin z grupy B, 

witaminę PP i nieco C. Warto zatem jeść bardzo świeże owoce ze skórką. Skórka jest łatwo 
strawna, podobnie jak cały owoc, a przeczyszczająco może działać tylko jego niedojrzały miąższ. 

Najcenniejszym bogactwem brzoskwiń są pierwiastki mineralne: wapń (40 mg), żelazo (5 mg), 

magnez (10 mg). Dlatego owoce te powinni jeść chorzy na anemię, kobiety w ciąży, a także 
wegetarianie. Brzoskwinie działają moczopędnie i wspomagają trawienie. Jadane regularnie 

oczyszczają organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. To ważne dla chorych 
na reumatyzm i nerki. Nie zawierają tłuszczu i sodu, więc warto je polecić osobom z 

nadciśnieniem i wysokim poziomem cholesterolu. 


