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Forord
Det kan føles som en stor omvæltning, hvis man selv eller en i 

familien bliver ramt af diabetes. De fleste ved, at man skal tænke 

over, hvad man spiser, når man har diabetes, og derfor kan en 

sådan diagnose føles ekstra tung.  Triste tanker som: ”Nå, så er det 

slut med lækkerier!” er meget almindelige. Men sådan er det nu 

langt fra.  I denne kogebog viser vi, hvordan du med sukkersyge, 

eller hvis du laver mad til en, der har sukkersyge, kan lave og spise 

god, almindelig mad, som samtidig er diabetesvenlig. Du får også 

enkle tips til, hvordan du træffer de rigtige valg, hvilke usunde 

fødemidler, du kan skifte ud med nogle sundere, og hvordan du 

skal planlægge dagens måltider. 

 Hvis man har diabetes, er man nødt til at tænke på, hvad 

og hvor tit man spiser, men det skal sandt at sige alle mennesker 

for at have det godt. Den gamle kliché om, at alle mennesker 

burde spise som diabetikere, passer virkelig. Og bare fordi man er 

nødt til at tænke over, hvad man spiser, behøver det ikke at være 

kedeligt, og det betyder heller ikke, at der er noget, man helt skal 

undgå. Det handler bare om at spise klogt og gennemtænkt.
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DIABETES – LIDT BAGGRUNDSVIDEN
Sukkersyge eller Diabetes mellitus, som sygdommen egentlig hed-
der, indebærer, at kroppen har svært ved at styre blodsukkeret. De 
to almindelige typer kaldes henholdsvis type 1 og type 2. Type 1 
kalder man også ungdomsdiabetes, mens type 2 kaldes gammel-
mandsdiabetes – eller i den senere tid livsstilsdiabetes. I virkelighe-
den er det to vidt forskellige sygdomme, men de har det til fælles, at 
man får et forhøjet blodsukker, fordi kroppens evne til at styre 
blodsukkeret enten er nedsat eller mangler helt. Uanset type har 
kosten stor betydning. Hvis man har type 2-diabetes kan man i 
mange tilfælde påvirke situationen så meget gennem sin kost og livs-
stil, at man kan blive helt symptomfri. Hvis man har type 1-diabetes 
kan man ikke komme af med sygdommen på samme måde, men præcis 
som med type 2 kan man påvirke sin livskvalitet og udsætte komplika-
tioner og følgesygdomme.  

Blodsukkeret – både ven og fjende
Blodsukkeret er det sukker, nærmere bestemt glukose (også kaldet 
druesukker, når det optræder i mad), vi har i blodet. Der er altid en 
vis mængde glukose i vores blod. Blodsukkeret er nødvendigt for at 
kroppen hurtigt kan tilgodese forskellige cellers behov for brændstof. 
Hvis blodsukkeret pludselig ville forsvinde og komme ned på nul, 
ville vi dø. Hvis vi på den anden side har for meget sukker i blodet, 
bliver vi syge. Det skyldes, at glukosen binder sig til visse former for 
væv som for eksempel nerver, blodkar, nethinden osv. og skader 
dem. Det kan med tiden give så store skader, at man bliver syg og 
dør. Det er derfor livsvigtigt at holde blodsukkerniveauet stabilt. Det 
må hverken være for højt eller for lavt. Hos personer med diabetes, 
er det altså denne regulering, der ikke fungerer, og kroppen kan ikke 
sænke blodsukkeret uden hjælp fra medicin. Blodsukkeret kommer 
dels fra maven, når vi spiser, nærmere bestemt fra kulhydraterne i 
maden, dels fra et lager i leveren. Vi har også mulighed for at danne 
nyt glukose i kroppen, hvis vi har brug for det. 

Insulin – nøglen til cellen
Insulin er det hormon, kroppen bruger for at håndtere glukose. 
Insulin kan sammenlignes med nøgler, der åbner cellerne, så gluko-
sen kan komme væk fra blodet og ind i cellerne, hvor det oplagres 
eller anvendes som brændstof. Når glukosen trænger ind i cellen 
falder mængden af sukker i blodet, og det vil sige at blodsukkerni-



veauet sænkes. Ved type 1-diabetes mangler insulinproduktionen 
helt, og det betyder, at man må tage insulin ved hjælp af indsprøjt-
ninger. Ved type 2-diabetes producerer kroppen insulin, i hvert 
fald til at begynde med, men til gengæld udebliver insulinets nor-
male virkning. Man kan sammenligne det med en lås, der er gået i 
’baglås’. Nøglen, insulinet, er der, men låsen fungerer ikke, og det 
vil sige, at cellen ikke åbner sig, som den skal. Som nævnt er resul-
tatet i begge tilfælde at blodsukkeret hele tiden er for højt. 

▲g Ved at spise rigtigt og 
regelmæssigt, kan man 
lettere holde et jævnt 
blodsukkerniveau.
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Hvis du vil vide mere om diabetes og få bedre indblik i, hvordan 
kost og diabetes hænger sammen, kan du læse Den store dia-
betes kogebog,  Forlaget Atelier, se www.atelier.dk
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MAD OG DIABETES

Det handler ikke kun om sukker
Man har længe vidst, at den mad, vi spiser, påvirker blodsuk-
keret og at det dermed er vigtigt for mennesker med diabetes at 
være bevidst om deres kost. Den almindelige betegnelse ’suk-
kersyge’ har betydet, at folk først og fremmest forbinder syg-
dommen med indholdet af sukker i maden. I mange år var man 
også meget fokuseret på at undgå sukker i kosten og erstatte 
sukkeret med kunstige sødemidler, når man skulle sammensæt-
te sund kost for diabetikere. Men sukker er ikke det eneste og 
heller ikke det vigtigste problem i forhold til diabetes og sving-
ning i blodsukkeret. 

 Man kan faktisk opleve en lige så stor eller tilmed stør-
re påvirkning af blodsukkeret ved at spise en sukkerfri tvebak 
som ved at spise én, der indeholder sukker. Fintmalet hvidt mel, 
der for eksempel bruges i tvebakker og hvidt brød bagt med 
hvedemel, påvirker nemlig blodsukkeret mere end rent sukker 
gør. Det skyldes, at stivelse, som er den form for kulhydrat, der 
findes i korn, består af lange kæder af netop glukose. Når vi 
spiser denne type stivelse, nedbrydes den i tarmsystemet til dens 
mindste bestanddel, der er glukose, som derefter optages i blo-
det. Det bevirker, at mængden af glukose i blodet stiger, og det 
vil sige, at blodsukkeret stiger, hver eneste gang vi spiser sti-
velse.

 Stivelse er den mest almindelige form for kulhydrat i de 
klassiske kilder til kulhydrat, uanset om det gælder gulerødder, 
ris, bønner, hvidt brød eller couscous. 

Hurtige kulhydrater er kulhydratrige fødemidler, som giver 
anledning til en kraftig forhøjelse af blodsukkeret, når man har 
spist dem. Man siger, at de har et højt GI (glykæmisk indeks). 
Langsomme kulhydrater er kulhydratfattige fødemidler, 
som påvirker blodsukkeret i mindre grad. Man siger, at de har 
et lavt GI (glykæmisk indeks).
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Vælg helt og uforarbejdet
Det betyder ikke, at al stivelse får blodsukkeret til at ramme 
loftet. Det handler hovedsageligt om, hvordan den er ’pakket 
ind’, hvor let eller svært det er for kroppen at nedbryde den, det 
vil sige, hvor hurtigt en mundfuld mad bliver til glukose i 
blodet. Det tager for eksempel meget lang tid for kroppen at 
nedbryde en hel hvedekerne (eller rugkerne). Den skal først 
findeles og derefter skal selve stivelsen nedbrydes til glukose, 
før den kan optages i blodet. Det vil kroppen være temmelig 
længe om, med det resultat at glukosen trænger ud i blodet i et 
mere jævnt tempo, som kroppen nemmere kan håndtere. Hvis 
man til gengæld findeler hvedekernen, det vil sige maler den til 
mel, er den første del af processen foregået uden for kroppen, 
og derfor kommer den nedbrydning, kroppen selv skal foretage, 
til at gå meget hurtigere. Det resulterer i en kraftigere og 
hurtigere blodsukkerstigning. Hvis man vil undgå svingning i 
blodsukkeret, skal man altså vælge kulhydratkilder, som 
kroppen skal arbejde lidt med for at nedbryde. Vælg derfor 
hele og uforarbejdede fødemidler i stedet for meget findelte og 
forarbejdede. Vælg for eksempel hele korn og kerner, perlespelt, 
perlebyg, perlerug, boghvede, brød med hele kerner, rodfrugter, 
havregryn og ris i stedet for fødemidler, der er baseret på mel 
eller knuste kerner (pasta, hvidt brød, couscous, tærtedej, 
pizzadej osv.). Undgå også popris, riskager o. lign. 

▲f Hvor meget en kul-
hydratkilde påvirker 
blodsukkeret afhænger 
af den struktur, den har. 
Hvis den er fintmalet, 
får den blodsukkeret 
til at stige meget, mens 
hele kerner sørger 
for, at blodsukkeret er 
jævnt. 
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Bør man helt undgå kulhydrater? 
I de seneste år er der kommet en tendens til at undgå alle kulhydra-
ter. Denne trend bunder i den ganske enkle og tilsyneladende ind-
lysende sammenhæng: hvis kroppen ikke kan håndtere glukose 
(som vi får gennem kulhydrater, stivelse og sukkerarter), forsvin-
der problemet, hvis vi fjerner kulhydraterne. Og sådan forholder 
det sig også. Man fjerner i det mindste det akutte problem – at 
blodsukkeret stiger. Men blodsukkerstigning er ikke det eneste 
problem ved diabetes, og desuden er der ikke nogen grund til at 
undgå alle kulhydrater. Hvis man spiser kulhydrater i mindre 
mængder og af den rigtige slags, kan man få lige så gode blodsuk-
ker- og insulinniveauer, som man kan få ved helt at undgå kulhy-
drater. Desuden undgår man de bivirkninger, som en helt kulhy-
dratfri kost kan give. Det som mange i denne sammenhæng 
glemmer er, at de klassiske kulhydrater ikke kun bidrager med 
kulhydrat, men også med en masse vigtige vitaminer, mineraler, 
fibrer og antioxidanter, som kroppen har brug for, hvis den skal 
fungere optimalt. Hvis vi fjerner alle kulhydrater uden at tænke os 
grundigt om, forsvinder disse gavnlige stoffer også fra vores kost.

Retningslinjer for valg af kulhydrater
Det, man først og fremmest skal tænke på med hensyn til mad, når 
man har diabetes, er altså kulhydraterne, fordi de påvirker 
blodsukkerniveauet direkte. Ud over at overveje, hvilken kulhy-
dratkilde, man vælger, påvirkes blodsukkeret også af den mængde, 
man spiser, hvad man spiser ved siden af, og på hvilket tidspunkt 
på døgnet, man spiser. 

Værd at overveje:  

1. Hvilken kulhydratkilde du vælger

Her handler det om at vælge hele, uforarbejdede råvarer og und-
gå fintmalet mel og poppede morgenmadsprodukter.

2. Hvor meget spiser du?

Mængden af kulhydrat, man indtager, spiller naturligvis også en 
rolle. Det påvirker ikke blodsukkeret nævneværdigt at spise en 
lille smule fintmalet mel eller rent sukker. På samme måde bør en 
diabetiker heller ikke spise overdrevent store mængder af de ty-
per, der egentlig ikke påvirker blodsukkeret så meget. Mådehold 
er absolut at foretrække, når det gælder kulhydrater. Se tabel.
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Kulhydratkilde Passende mængde til morgen, frokost og aften

Kartofler 1-2 stk. (helst kolde)

Ris 1-11/2 dl kogt, 1/3-1/2 dl rå

Quinoa 1-11/2 dl kogt, 1/3-1/2 dl rå

Bønner/linser 11/2-2 dl kogt eller fra dåse

Boghvede 1-11/2 dl kogt, ½ dl rå

Brød (bagt på rug, surdej og hele kerner) 1 skive (ca. 40 g) 

Havregryn 1 dl 

Rodfrugter (gulerod, pastinak, rødbeder mv.) 300–400 g

Majs (usødede) 100–150 g (1 dl)

Frugt 150–200 g  
(Obs! Spis aldrig kun frugt, hvis du har diabetes!)

Hel bulgur, perlespelt, perlebyg, perlerug ca. 45 g (1/2 dl) rå

3. Hvordan kombinerer man dem?

Blodsukkerets reaktion efter et måltid er ikke kun afhængigt 
af kulhydraternes type og mængde, men også af, hvad man 
spiser sammen med dem. Hvis man spiser hurtige kulhydra-
ter sammen med protein og fedt, vil blodsukkeret ikke stige 
så hurtigt, som det ville have gjort, hvis man havde spist de 
samme kulhydrater uden tilbehør. Fedt, protein, lav pH og 
vandopløselige fibrer lægger en dæmper på blodsukkeret. 
Det er forklaringen på, at et stykke weinerbrød kan give en 
rimelig blodsukkerstigning, mens en skive hvidt brød eller 
knækbrød vil give en betydeligt højere stigning. Sørg derfor 
altid for at spise varieret, så du både får fedt og protein til 
kulhydraterne.

4. Hvornår man spiser dem?

Sidst men ikke mindst spiller det tidspunkt, man spiser kul-
hydraterne, også en rolle. Det mest interessante er, at hvis 
man spiser kulhydrater efter fysisk aktivitet, stiger blodsuk-
keret ikke så meget, selv om det er hurtige kulhydrater, man 
stopper i sig. Hvis du indimellem gerne vil spise nogle hurtige 
kulhydrater, skal du sørge for at røre dig først, så vil de ikke 
påvirke dit blodsukker så meget som ellers. 
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Sukker og andre sødemidler 
Med hensyn til diabeteskost har man længe haft fokus på sukker. 
Selv om mel er en større skurk, er sukker i for store mængder 
stadigvæk problematisk. Alle fødevarer, der indeholder glukose, 
påvirker blodsukkeret – det bliver simpelt hen til blodsukker, der 
transporteres fra tarmen ud i kroppen. Men ’sukker’ der ikke 
indeholder glukose, påvirker ikke blodsukkeret. 

 Hvis man bare er ude efter en sød smag, men vil undgå 
kalorierne og påvirkningen af blodsukkeret, er det egentlig lige-
meget, hvilket kunstigt sødemiddel man bruger. Man skal bare 
huske, at nogle sødemidler egner sig bedre til opvarmning og 
bagning etc. end andre. Man skal også huske på, at sødt stimule-
rer appetitten og holder sukkertrangen vedlige. Hvis man har 
problemer med trangen til sødt og gerne vil tabe sig, vil jeg anbe-
fale, at man helt undgår søde sager. Desuden kommes den søde 
smag ofte i bagværk, der som regel indeholder andre hurtige kul-
hydrater, som kan gøre mindst lige så store ’skade’. 

 Jeg vil anbefale alle, ikke kun mennesker med sukkersy-
ge, at man så vidt muligt undgår sødemidler og i stedet bruger 
frugt og bær, der giver en naturlige sødme. På denne måde får 
man i tilgift nogle sunde vitaminer, mineraler, antioxidanter og 
fibre. 

 Der findes to sukkertyper, som diabetikere skal passe på 
med, selv om de ikke påvirker blodsukkeret nævneværdigt. Det 
er frugtsukker og forskellige former for sirup, der indeholder me-
get frugtsukker, for eksempel agavesirup. Frugtsukker påvirker 
ikke blodsukkeret, men i større mængder kan det påvirke virk-
ningen af insulin og bevirke, at låsen ’går i baglås’ på samme 
måde som ved type 2-diabetes, som beskrevet på side 9.

▲e Honning er set ud fra et nærings-
synspunkt det bedste sødemiddel, 
du kan vælge. Hvis du bruger det 
med måde, vil det ikke påvirke 
blodsukkeret i større udstrækning.
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Sødemiddel Kcal/100 g

Indehol- 
der glu-
kose? Kommentar

Druesukker 370 ja Druesukker er ren glukose og påvirker dermed blodsuk-
keret mest. Man kan spise det, for at få blodsukkeret op i en 
fart ved ekstremt lave niveauer, men det er væsentligt bedre 
at forebygge store udsving. Når man har diabetes, skal man i 
det hele taget passe meget på med druesukker.

Frugtsukker 373 nej Frugtsukker indeholder ikke glukose og påvirker dermed 
ikke blodsukkeret direkte. En del af det frugtsukker, vi spiser, 
omdannes til glukose i leveren og vil derfor give en lille stig-
ning i blodsukkeret. Frugtsukker i større mængder er ikke 
sundt for mennesker med diabetes, fordi det kan give insu-
linresistens og påvirke blodfedtet negativt.  

Agavesirup 310 lidt Agavesirup indeholder først og fremmest fruktose og kun 
en lille smule glukose, og derfor påvirker det kun blodsuk-
keret meget lidt (se frugtsukker).

Honning 332 ja Honning indeholder flere forskellige sukkerarter i varieren-
de mængder, bl.a. palatinos, som ikke påvirker blodsukkeret 
så meget. Uopvarmet honning indeholder vitaminer, minera-
ler, antioxidanter, antiinflammatoriske stoffer og mange gavn-
lige bakterier. Honning er det sundeste naturlige sødemiddel, 
der findes. Det bør dog stadig anvendes med måde. 

Sukker (saccha-
rose)

405 ja Sukker består af halvt glukose og halvt fruktose. Det påvir-
ker blodsukkeret meget og indeholder ikke nogen som helst 
næring, men er det, man kalder ’tomme kalorier’.

Rørsukker 387 ja Rørsukker er stort set det samme som almindeligt sukker, 
men indeholder stadig en smule vitaminer og antioxidanter. 
Det påvirker blodsukkeret lige så meget som almindeligt 
sukker.

Frisk og tørret 
frugt

varierer fra frugt 
til frugt, tørret 
frugt indeholder 
flere end frisk 
frugt

ja Frugt indeholder almindeligt sukker, glukose og frugtsukker. 
Frugt påvirker derfor blodsukkeret temmelig meget, men 
det er alligevel et sundere sødemiddel, fordi det også inde-
holder vitaminer, mineraler, antioxidanter og fibre. Frugt skal 
spises i små mængder og altid sammen med andre fødemid-
ler, der ikke indeholder kulhydrater.

Stevia
steviaglykosider

0 nej Stevia indeholder ikke glukose og kan derfor ikke påvirke 
blodsukkeret. Eftersmagen minder om lakrids.  

Erythritol, sukrin 0 nej Dette er en sukkeralkohol, som ikke påvirker blodsukkeret. 
Det smager væsentligt mere sødt end sukker.
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Mel og melsorter 
Fintmalede, kulhydratrige fødemidler påvirker som nævnt 
blodsukkeret meget, i hvert fald hvis man spiser dem i for store 
mængder og ikke kombinerer dem med noget, der afbalancerer 
virkningen. I de senere år er der dukket en del nye melsorter op, 
der kan bruges som erstatning for hvedemel. Det gælder for 
eksempel mandelmel, havremel, boghvedemel, kokosmel, fiber-
husk (psyllium-frøskaller), sojamel, rismel mv. Men det gælder 
om at holde tungen lige i munden eller rettere læse varedekla-
rationen grundigt. Det er ikke alle de trendige meltyper, der er 
et bedre valg for diabetikere, selv om de ser ud til at være ’sun-
de’. Hvordan skal man så vide, hvor man står? Man skal læse 
varedeklarationen. Tjekke tabellerne. Hvilket fødemiddel er 
der mest af? Er det fortrinsvis kulhydrater – så er det en kulhy-
dratkilde og så gælder ’reglen’ om, at fintmalede kulhydrater 
påvirker blodsukkeret meget. Hvis der er mere protein, fedt og 
måske fibre end kulhydrater (som for eksempel i mandelmel og 
kokosmel), er det ikke nogen almindelig kulhydratkilde, og så 
spiller det ikke nogen rolle, at det er fintmalet.

Skift Ud med

Hvedemel, rugmel, speltmel kokosmel, mandelmel, fiberhusk

Sukker sødemiddel uden kalorier eller frisk/tørret frugt eller honning. Men overvej om du 
helt kan undgå det søde – det er bedst i det lange løb. 

Hvidt brød brød med hele kerner (se side 42), tynde knækbrød f.eks. Finn crisp eller frøkiks.

Couscous bulgur eller quinoa.

Pasta bulgur eller quinoa, rodfrugter, strimlet zucchini eller pasta lavet på bønner.  
Alternativt kan man sætte mængden ned.
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Kommentar

Mandelmel 610 5 55 19 5 Mandelmel indeholder meget fedt og protein og kun lidt kulhy-
drat. Det påvirker derfor ikke blodsukkeret i stor udstrækning. 
Den store mængde fedt betyder til gengæld, at det indeholder 
mange kalorier, men det betyder på den anden side, at det 
mætter bedre end f.eks. hvedemel. Et godt valg, hvis man har 
diabetes. 

Kokosmel 320 17 10 20 43 Kokosmel indeholder meget protein, fedt og fibre, men ikke 
så mange kulhydrater. Det binder meget væske, og man kan 
derfor nøjes med at tilsætte en tiendedel af den mængde 
hvedemel, der ellers skulle have været brugt. Et godt valg, hvis 
man har diabetes. 

Spelt 340 65 2,5 12 4,6 Spelt er en form for hvede. Det påvirker blodsukkeret lige så 
meget som almindeligt hvedemel, og er derfor ikke et bedre 
alternativ. Hvis man har diabetes, bør man bruge spelt i små 
mængder og sammen med fedt og protein eller psyllium-
frøskaller for at modvirke blodsukkerreaktionen. 

Fuldkorns-
mel     
(hvede)

331 60,7 2,5 10 11 Fuldkornsmel er mel, hvor skallen i det mindste delvist er 
med, når melet bliver malet. Da selve kernen er knust, påvirkes 
blodsukkeret lige så meget af denne type mel, som af ’hvidt’ 
mel. Det anbefales, at diabetikere kun bruger fuldkornsmel i 
små mængder og sammen med fedt og protein eller loppefrø, 
for at dæmpe blodsukkerstigningen. 

Boghvede 357 76 2 7 2 Boghvede har på trods af navnet intet med hvede at gøre og 
det er dermed glutenfrit. Det påvirker blodsukkeret mindre 
end hvede, men mere end knækket boghvede og hel boghvede. 
Boghvede indeholder inositol, der øger insulinfølsomheden og 
sænker blodtrykket, hvilket er ekstra interessant for diabeti-
kere.  

Majsmel 349 73 1,2 8 5 Majsmel er sammen med rismel de melsorter, der indeholder 
mest kulhydrat, og de påvirker blodsukkeret meget. De er ikke 
noget godt alternativ, hvis man har diabetes.

Rismel 347 75 1,4 6 2,4 Rismel er sammen med majsmel de melsorter, der indeholder 
mest kulhydrat, og de påvirker blodsukkeret meget. De er ikke 
noget godt alternativ, hvis man har diabetes. 

Fiberhusk 173 0 0,6 1,5 85 Fiberhusk er loppefrø (psylliumfrø). De indeholder ingen kul-
hydrater og får derfor ikke blodsukkeret til at stige. De kan 
tværtimod være med til at sænke blodsukkeret. De bør anven-
des i mindre mængder (lidt ad gangen). De suger meget væske 
til sig og danner en gelé.
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Spis brød til eller lad være
I takt med, at kulhydraterne er blevet lidt af en ’Sorteper’ i dia-
beteskosten, er brød blevet stemplet som uegnet for mennesker 
med diabetes og mennesker med vægtproblemer. Det er da også 
rigtigt, at brød lavet af fintmalet mel påvirker blodsukkeret me-
get, oven i købet mere end rent sukker. Men det er ikke ensbe-
tydende med, at man er nødt til at undgå alt brød. Som sæd-
vanligt gælder det bare om at være lidt smart og vælge den 
rigtige type brød, spise med måde og kombinere med det rette 
tilbehør. Det bedste brød, man kan vælge, når man har diabe-
tes, er brød med hele kerner, hvor du tydeligt kan se de hele 
hvede- eller rugkerner i brødskiven. Rugbrød bagt på surdej er 
det allerbedste. Her mindskes påvirkningen af blodsukkeret 
yderligere. Hvis brødet også indeholder hørfrø eller loppefrø 
kan det ikke blive bedre. Når du spiser brød, skal du stadig 
begrænse mængden og opfatte brødet som noget, du kan bruge 
til at lægge pålæg på. Pålægget skal være ’hovedattraktionen’ 
– ikke omvendt. Hvis du vælger pålæg, der er rigt på fedt og 
protein, opnår du den perfekte balance. Et andet alternativ er, 
at vælge fladbrød eller andre meget tynde brød, som for eksem-
pel Finn Crisp. De indeholder ikke så mange kulhydrater og 
påvirker derfor heller ikke blodsukkeret så meget. Frøkiks er 
også et godt alternativ – her slipper man helt for kulhydraterne. 

Frugt
Frugt er meget sundt, men desværre påvirker det blodsukkeret 
en del. Hvis man har diabetes, bør man derfor aldrig spise frugt 
for sig selv, men altid sammen med noget, der indeholder fedt 
eller protein, for at nedsætte påvirkningen af blodsukkeret. 
Nødder, hytteost eller kvark er gode at kombinere med frugt. 
Man kan også spise frugten sammen med et måltid. Så bliver 
blodsukkerreaktionen ikke så stor. 

▲e Frugt er meget sundt, 
men når man har dia-
betes er det bedst altid 
at spise det sammen 
med protein og fedt, 
som f.eks. hytteost el-
ler nødder, så blodsuk-
keret ikke stiger for 
meget.  




