
DIABETES
KOGEBOG
- en grundbog

Her finder du masser af spændende 
retter, der er nemme at lave. Det er sund
mad, som også smager godt. Her er
opskrifter til alle dagens måltider, fra
hverdagens vigtige morgenmad, den hurtige
frokost og forskellige mellemmåltider til
flotte festmiddage og lækre desserter.
Alle opskrifter er beregnet efter 
næringsindhold.
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Grundlaget for al diabetesbehandling er kosten. Det gælder lige så vel i dag
som for 20-30 år siden til trods for, at de øvrige behandlingsmetoder er blevet
udviklet fantastisk meget. For at have det godt skal en diabetiker spise regel-
mæssigt, have et afbalanceret indtag af fedt og kulhydrater og undgå et alt for
stort indtag af enkle sukkerstoffer. Man kan sige, at en diabetiker skal spise på
en måde, som er sund for os allesammen. Problemet er, at det er svært at få en
madplan til at passe, og desværre sker det for alt for mange af os, at vi småspi-
ser usundt - ikke fordi det er specielt godt, men mere på grund af manglende tid
og eftertanke. En kogebog med mange alternativer til mellemmåltider kan være
en udmærket hjælp. Mad til diabetikere behøver hverken at være kedelig eller
kompliceret

Vel vidende, at diabetes kan føre til en mængde komplikationer i øjne,
nyrer og blodkar, er det vigtigt at huske, at man også kan leve et meget godt liv
med diabetes. Flere idrætsstjerner i fysisk krævende idrætsgrene som fodbold,
ishockey etc. har haft diabetes siden barndommen, men det til trods lykkes det
dem at præstere strålende resultater. Men for at kunne klare det skal han eller
hun planlægge sin spiseplan en smule mere nøje.

Maden er vigtig, ikke bare for den, der har udviklet diabetes, men det, vi
sætter til livs, kan endda påvirke risikoen for, at vi får diabetes senere i livet.
Fuldkornsprodukter har eksempelvis vist sig at kunne hæmme diabetes fremad-
skriden. En velafbalanceret kost reducerer også risikoen for vægtstigning, hvil-
ket igen formindsker risikoen både for at udvikle diabetes og "metabolsk syn-
drom", som det hedder, når man både har forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol
og diabetes.

Denne kogebog kan derfor anbefales til alle, som har lidt ekstra anled-
ning til at fundere over, hvordan man bør spise for at have det godt på langt
sigt.

Professor Claude Marcus
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De fleste mennesker skal spise
sundere. Det er særligt vigtigt
for den, der har diabetes. Op-
skrifterne her i bogen passer
til alle i familien. Alle opskrif-
ter er beregnet udfra energi,
og portionerne passer til en
lavenergiforbruger.

Sødemidler kan til tider
være anvendelige for at give
en sød smag. I desserterne
indgår sødemidler for at vise,
hvordan de kan anvendes.
Man kan også nedsætte suk-
kermængden i almindelige
opskrifter. 

I tabellen over sødemidler
angives, hvordan de kan er-
statte sukker i andre opskrif-
ter.

Mindre sukker i maden
Mindre sukker i madlavning
og bagning har alle godt af.
For diabetikere er det ekstra
vigtigt at udelukke alminde-
ligt sukker. Lidt sukker i ma-
den, f.eks. i brød eller desser-
ter spiller ikke så stor en rolle
for blodsukkeret, specielt ikke
hvis man spiser sukkeret i for-
bindelse med et måltid. Det
gælder også sirup og honning.
Det er bedre at tage en bolle

eller en kage med lidt sukker
nu og da end at spise uhæm-
met af såkaldt usødet brød el-
ler brød sødet med sødemid-
ler, eftersom de giver unødigt
meget energi. 

Fyld af syltet agurk, rødbe-
de, marineret sild o.lign. kan

efter nyeste råd godt spises af
diabetikere, da sukkermæng-
den er ret lille.

Der er ingen genvej til sund-
hed . Spis lidt af meget bety-
der afvekslende mad og pas-
sende portioner. Og glem ikke
at motionere!

8

En almindelig hverdag

Morgenmad 2 1/2 dl mild yoghurt naturel, 1 dl sprøde 
müsliflager (se opskrift), 1 skive rugbrød 
med skinke og tomat, 1 æble
ca. 430 kcal (kJ 1800)

Formiddag Kaffe med mælk, 1 skive ristet brød med ost
ca. 110 kcal (kJ 460)

Frokost Grønsagsquesasillas (se opskrift), vand
ca. 480 kcal (kJ 2020)

Eftermiddag Muffins med skinke og paprika (se opskrift),
1 1/2 dl appelsinjuice ca. 300 kcal (kJ 1260)

Aftensmad Pølse med citrussalsa (se opskrift), 2 dl let 
pilsner ca. 550 kcal (kJ 2320)

Sent aftenmåltid Te, blomme-og kanelbar (se opskrift)
ca. 130 kcal (kJ 8400)

I alt: ca. 2000 kcal (kJ 8400)

Indledning



Vælg mad, du kan lide
Når man får diagnosen diabe-
tes, kan man godt blive ked af
det. Aldrig mere et godt mål-
tid eller en herlig dessert, tæn-
ker mange måske. Men det
behøver ikke blive så trist. I
princippet er alt i madpyrami-
den tilladt. Som diabetiker be-
høver man ikke ændre sine
madvaner helt, og man skal
vælge mad, man godt kan lide
at spise. Det er hvor meget og
hvor ofte, man spiser forskel-
lige ting, der har betydning.

Spis tilpas meget
Hvor meget man vejer, er det
bedste mål for, om man spiser
passende. Hvis man har dia-
betes og er overvægtig, kan
bare nogle kilos vægttab have
stor betydning, fordi kroppen

bedre kan udnytte insulinen,
når man vejer mindre. Det
handler hele tiden om, at ind-
tag og udtag skal være i ba-
lance. Spiser man for meget,
som ikke forbrændes, lægger
overskuddet sig på lager. Der-
for er det så vigtigt, at mad og
motion får lige stor plads i
hverdagen.

Fordel over dagen
Arbejde, fritidsinteresser, in-
dretning efter familien, vaner
og forskelligheder gør, at spi-
seplanerne varierer for for-
skellige mennesker. Det ideel-
le er at følge de anbefalede 3
hovedmåltider og 1-3 mellem-
måltider om dagen. For en di-
abetiker er det samspillet mel-
lem den behandling, man får,
hvor ofte og hvor meget, man

kan spise, hvordan man be-
væger sig samt vægten, der er
grundlaget for spiseplanen.
Føler man et "sug" efter sødt
om aftenen, kan det skyldes
for få og for store måltider.
Spiser man for meget om afte-
nen, er man ikke sulten til
morgenmaden.

Opskrifterne og madideer-
ne her i bogen bygger på, at
morgenmad, frokost og af-
tensmad med dessert samt
mellemmåltider tilsammen
skal udgøre den energi, som
en normal person, altså en
lavenergiforbruger, behøver i
løbet af en dag, dvs. max.
1800-2000 kcal. Alle opskrif-
ter i bogen er næringsberegne-
de for, at man skal kunne se,
hvor meget en portion med
serveringstilbehør giver i
energi.

Sats på tallerkenmodellen
Tallerkenmodellen er god at
have i tankerne, når man
planlægger frokost og mid-
dag. Den gør det nemmere at
handle, tilberede og spise god
mad, som også er sund.

Dæk næsten halvdelen af
tallerkenen med grønsager og
rodfrugter, f.eks. varm eller
kold salat, grønsagsstuvning,
wokblanding eller grønsags-
gratin. 

Halvdelen af den anden
halvdel fylder man med pasta,
ris eller kartofler. På den sid-
ste del lægger man kød, pølse,
fisk, æg eller fjerkræ. For ve-
getarer erstattes denne del
med bønner, ærter og linser,
som giver protein.

Der er endda plads til sauce.
Brød, en dessert og noget at
drikke hører også med.

Indledning
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En stresset hverdag

Morgenmad 2 1/2 dl ymer/tykmælk, 1 sandwich med rø
get kalkunbryst, ost og peberfrugt, 1 pære
ca. 430 kcal (kJ 1800)

Formiddag Kaffe, 1 tvebak med 1 spsk marmelade
ca. 80 kcal (kJ 340)

Frokost Silderuller i urtesauce (se opskrift), vand 
ca. 460 kcal (kJ 1940)

Eftermiddag Smoothie (se opskrift), 1 riskiks
210 kcal (kJ 880)

Aftensmad Chiligryde (se opskrift) med brød og let 
pilsner ca. 540 kcal (Kj 2260)

Sent aftenmåltid  Te med varm sandwich (se opskrift)
ca. 200 kcal (kJ 840)

I alt: 1920 kcal (kJ 8060)




