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Indledning
Hvis du har diabetes, tror du måske, der er visse fødevarer, du ikke må spise,
eller at du ikke kan deltage i sociale sammenhænge som alle andre. Sådan
er det ikke nødvendigvis: Hurtig Diabetesmad viser, hvordan man kan
ændre valg af fødevarer, kostvaner og tilberedningsmåder, så det bliver
nemmere at leve med sin diabetes og nyde livet i fulde drag alligevel.

Opskrifterne i Hurtig Diabetesmad  har alle et glykæmisk indeks - det er en
måde at rubricere kulhydratholdige madvarer på efter deres virkning på
blodsukkerniveauet. Hvis du har diabetes, er det en god hjælp til at
stabilisere blodsukkerniveauet, hvis du anvender madvarer med lavt
glykæmisk indeks til hovedretter.

En diæt gør hele forskellen for et godt helbred livet ud for en person med
diabetes. Hvis du har diabetes, bør du reducere indtagelsen af fedt, specielt
umættede fedtsyrer og animalsk fedt, basere din kost på kulhydrater fra
brød og pasta og desuden spise masser af frugt og grønsager. Salt og sukker
bør kun anvendes i minimale doser.

At spise sig til et godt helbred handler om at afpasse kosten efter kroppens
behov og at holde vægten på et sundt niveau. Det gælder også om at forstå
at afbalancere kosten, så man kan nyde at spise uden skyldfølelse. Du kan
endda medtage fødevarer med højt sukker- og fedtindhold i din kostplan,
hvis du bare ved, hvordan.

Alle opskrifter i bogen er udarbejdet i tæt samarbejde med den engelske
Diabetikerforening. 
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Diabetes er en almindeligt
forekommende tilstand, hvor
glukoseindholdet i blodet
(blodsukkeret) er for højt. Normalt
styres blodsukkeret af insulin, et
hormon som produceres i
bugspytkirtlen. Insulin sørger for, at
glukosen kan komme ud i
kropscellerne som brændstof for

kroppens energibehov. Når en person har diabetes, producerer kroppen
ingen eller for lidt insulin til at regulere blodsukkeret, eller den insulin, der
produceres, er ikke god nok. Resultatet er, at glukosen ikke kan komme ind i
cellerne, som den skal for at give energi, men i stedet forbliver i blodet i store
doser. Glukosen stammer fra fordøjelsen af stivelse i fødevarer som brød og
pasta, fra sukker og andre søde sager, og desuden dannes den i leveren.

Diabetes er en genetisk tilstand, hvilket vil sige, at den er arvelig. Forskerne
er usikre på, hvorvidt miljømæssige faktorer også har noget at gøre med
udviklingen af diabetes.

Det skønnes, at omkring 150 millioner af verdens befolkning har diabetes.
Dette tal ventes at stige til 300 millioner i år 2025. Diabetes forekommer
oftere hos visse etniske grupper, især hos asiatiske og afro-caribiske
befolkningsgrupper. Ca. 3 % af alle indbyggere i England vides at lide af
diabetes (omkring 1,4 million), og for hver person med diabetes er der
formentlig endnu en, der ikke selv ved, at han har det. I USA har næsten 16
millioner mennesker (næsten 6 % af hele befolkningen) diabetes, hvoraf 5
millioner ikke selv er klar over det. Selv om diabetes kan optræde i en hvilken
som helst alder, er den endnu sjælden hos små børn, men bliver mere
almindelig hos ældre mennesker.

hvad er diabetes?

Der forekommer et
stigende antal
diabetestilfælde. Man
anslår, at 150 millioner
mennesker verden over
lider af diabetes.



indledning 9

De vigtigste symptomer på ubehandlet diabetes er øget tørst, store
vandladninger, ekstrem træthed, vægttab, kløe i kønsorganerne samt sløret
syn.

Få styr på din diabetes
At få styr på sin diabetes handler simpelthen om kontrol i hverdagen - hold
blodsukkeret nede på så normalt niveau som muligt samtidig med, at du i
øvrigt lever normalt. Blodsukkerniveau måles i millimol pr. liter blod, og du
kan få vejledning hos din læge om, hvilket niveau der er mest
hensigtsmæssigt for dig.

Grundlæggende kan man holde blodsukkeret stabilt ved at indføre
fornuftige spisevaner og altid vælge de bedste råvarer for kroppen samt
følge en sund livsstil, der også indebærer motion og ingen rygning. Disse
faktorer i kombination med diabetesbehandling, hvor det er nødvendigt, vil
være med til at beskytte mod senkomplikationer som følge af diabetes. Det
kan være skader på øjne, nyrer, nerver, hjerte og store blodårer.

De vigtigste typer diabetes
De to mest almindelige typer er type 1 og type 2 diabetes.
! Type 1 er insulinkrævende, og den udvikles, når kroppen holder op med at
producere insulin som følge af, at de insulinproducerende celler i
bugspytkirtlen er ødelagt. Den optræder i reglen før 40-årsalderen og
behandles med insulinindsprøjtning og diæt.
! Type 2 er ikke-insulinkrævende og den oftest forekommende form for
diabetes. Den udvikler sig, når kroppen enten ikke mere kan producere nok
insulin, eller når insulinen, den producerer, ikke virker effektivt nok. Det ses
oftest hos mennesker over 40-årsalderen og kan behandles med diæt alene,
eller diæt kombineret med insulintabletter eller -indsprøjtninger.
Overvægtige mennesker har større tendens til at udvikle type 2 diabetes, og
mindst 80 % af alle med diagnosticeret type 2 diabetes har et vægtproblem.
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Få kontrol over vægten
Alt, hvad du spiser, får direkte indflydelse på din vægt og dit blodsukker. Det

kan også influere på mængden af fedt i blodet. Hvis du er overvægtig, vil
det være gavnligt for diabetesbehandlingen, at du taber dig. Tal med
lægen, hvis du ikke er sikker på, hvor meget du skal tabe dig, eller hvordan
du skal bære dig ad. Du bør også diskutere kostomlægninger, da du evt.
skal tilpasse medicinen samtidig. For en overvægtig person er det at tabe
bare 2,5 kg og holde den nye vægt en fordel for helbredet. At tabe sig:

! er med til at stabilisere blodsukkeret ved at nedsætte kroppens
modstand mod insulin

! er med til at sænke indholdet af fedt i blodet, f.eks. kolesterol
! sænker blodtrykket
! nedsætter risikoen for hjertesygdom og slagtilfælde

Mindre mad og mere motion
Det er vigtigt at følge sin diabetes omhyggeligt, når man foretager
ændringer i kosten. Det kan være nok til at tabe sig blot at skære ned på
mellemmåltiderne eller simpelt hen spise fedtfattigt, f.eks frugt i stedet for
kiks og chips. Eller man kan gå et skridt videre og skære ned på mængden af
mad ved hvert måltid, i særdeleshed ved at minimere fedt i kosten. Frugt og
grønsager til måltiderne kan medvirke til at reducere kalorieindtagelsen og
alligevel udgøre den fulde mængde, man plejer at spise.

Mere motion er også med til at øge
vægttabet samtidig med, at det
forbedrer kroppens
insulinfølsomhed, helbred og
generelle form. Husk, at det er
nemmere at overholde en ny livsstil,
hvis forandringen foregår gradvist
over længere tid, end hvis man
pludselig begynder på nye, radikale
forandringer. En kombination af
mere motion og færre kalorier er den
bedste måde at tabe sig på.

Hvis du har diabetes, bør
du jævnligt få et
helbredstjek hos lægen
for at have kontrol med
din tilstand og for at
opdage evt.
komplikationer til
sygdommen.




