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SESTRA V DIABETOLOGII � 4/2009

Nutriční terapie

Sacharidy představují ve výživě člově-
ka významný energetický zdroj. V běž-
ném jídelníčku sacharidy kryjí 50–60 % 
z celkového energetického příjmu, v roz-
vojových zemích to je dokonce 70 %. Op-
timální je, pokud převažují sacharidy 
komplexní, které se nacházejí např. v obi-
lovinách, bramborách, zelenině. Oproti 
tomu nadbytek jednoduchých sacharidů 
(ve sladkostech, sladkých nápojích, ovo-
ci, medu) není s ohledem na riziko vzni-
ku nadváhy příliš žádoucí. Nadbytečný 
příjem jednoduchých sacharidů může 
vedle nadměrné hmotnosti přispívat i ke 
vzniku zubního kazu.

Cukr (ve smyslu řepného nebo třtinové-
ho cukru) kromě energie a libých pocitů 
při konzumaci nepřináší žádný nutriční 
profit. Mnohé ze sladkostí obsahují vedle 
cukru také značné množství tuku, často 
velmi nekvalitního. V některých plněných 
oplatkách, sušenkách, v trvanlivém pečivu 
nebo v čokoládových polevách jsou obsa-
ženy zdraví škodlivé trans mastné kyseli-
ny. Samozřejmě není nutností se sladkého 
vzdát úplně, ale rozhodně se vyplatí dávat 
přednost kvalitě před kvantitou. 

Se sacharidy je stejně jako např. s tuky 
nebo bílkovinami spojena řada pověr. 
Jednou z nich je, že kdo bude jíst hodně 

sladkostí, zcela jistě dostane cukrovku. 
Odborná veřejnost dobře ví, že etiopa-
togeneze diabetu 1. typu spočívá v au-
toimunitních mechanismech, u diabetu 
2. typu je hlavním viníkem obezita. Pří-
činy vzniku obezity jsou multifaktoriál-
ní, nadměrný příjem sacharidů zpravidla 
sehrává pouze dílčí roli.

Dalším mýtem je, že diabetici ochuze-
ni o sladkosti, najdou spásu v dia výrob-
cích. Podstatou dia výrobků je nahrazení 
sacharózy jiným sacharidem, nejčastěji 
fruktózou, škrobem nebo maltitolem. Při 
pohledu na energetické údaje uváděné 
na obale výrobku zjistíte, že energetic-
ká hodnota dia čokolády je porovnatelná 
s běžnou čokoládou, většinou však ob-
sahuje více tuku. Především u diabetiků 
2. typu, kde je stěžejním léčebným úko-
lem redukce hmotnosti, nemohou tyto 
cukrovinky pomoci. Na druhou stranu, 
dia džemy nebo marmelády bez přida-
ného cukru ocení nejen diabetik.

Med – se skládá z několika druhů cuk-
ru. Obsahuje celou řadu minerálních lá-
tek, vitamínů (B1, B2, niacin) a enzymů. 
Med má především antibakteriální účin-
ky a hojí rány. Ale pozor – energetická 
hodnota medu je stejná jako u cukru!

Melasa – vzniká jako vedlejší produkt 
při výrobě cukru. Někdy se jí říká „čer-
ný zázrak“. Obsahuje některé vitamíny 
(B1, B6) a řadu minerálních látek. Vyso-
ký je hlavně obsah železa, mědi, hořčí-
ku a selenu.

Kakao a čokoláda – se těší velké obli-
bě již po staletí. Z výživového hlediska 

V několika dílech představujeme jednotlivé skupiny potravin, jejich přínos pro 
zdraví, eventuálně případná rizika. Součástí článku jsou vždy tabulky energetic-
kých hodnot vybraných potravin této skupiny a recept pro inspiraci. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
VIII díl – Cukr a sladkosti
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Pokud se sladkostmi nebudete přejídat, můžete si občas dopřát v podstatě 
cokoli. Problém nastane v případě, že sladkosti a cukrovinky mají na vašem 
jídelníčku trvalou pozici. Pak ve výběru preferujte kvalitní čokoládu s vyso-
kým procentem kakaa, doma připravené pečivo (nejlépe s tvarohem, ovocem, 
občas s ořechy nebo mákem), naučte se jíst jako dezert tvarohové dezerty, pu-
dinky nebo ovocný salát. 

Které sladkosti ne?

Které sladkosti ano?

Snažte se vyhýbat zejména dortům s máslovými krémy, plněným sušenkám 
a smaženým koblihám. Jak již bylo řečeno, tyto výrobky totiž obsahují vedle 
cukru i velké množství tuků, jsou proto hodně energetické. Pokud se rozhod-
nete snížit příjem cukru ve své stravě, nezapomeňte se vyvarovat sladkých 
nápojů! Velké množství cukru je také v mléčných výrobcích nebo svačinkách 
určených především dětem. Pro své děti uděláte proto mnohem víc, když jim 
doma připravíte tvarohový krém s čerstvým ovocem.
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se cení pro přítomnost povzbuzujících 
látek kofeinu, theobrominu a teofylinu. 
Kakao a čokoláda jsou také dobrým zdro-
jem antioxidačních látek. I přes tyto pří-
znivé účinky však není radno to s kon-
zumací čokolády přehánět. Čokoláda je 
samozřejmě bohatá na cukr a tuk, tak-
že štíhlé linii neprospívá. Navíc uvede-
né příznivé látky se nacházejí zejména 
v hořké čokoládě, takže čím vyšší podíl 
kakaa, tím lépe. Kakaový prášek se zís-
kává z rozdrcených kakaových bobů, 
které jsou plodem kakaovníku pravého. 
Technologie přípravy kakaa spočívá ve 
vyloupání kakaových bobů a jejich fer-
mentaci s následným sušením, drcením 
a mletím. Vzniká kakaová hmota, která 
se lisuje za vzniku kakaového másla a ka-
kaového prášku. 

Při výrobě čokolády je hlavní surovinou 
kakaová hmota, která se míchá s cukrem, 
v případě mléčné čokolády se sušeným 
mlékem. Většinou se přidávají emulgá-
tory (látky umožňující dobře smíchat 
jednotlivé složky v jednotnou směs, nej-
častěji se používá lecitin) a další přísa-
dy (ořechy, kandované ovoce, hrozinky) 
podle receptur výrobce. Při výběru jed-
noznačně upřednostňujte kvalitní čoko-
ládu, nejlépe s vyšším obsahem kakaa. 
Levné čokolády nebo dokonce tzv. čoko-
ládové pochoutky nemají s pravou čoko-
ládou nic společného. Podíl kakaových 
součástí bývá nízký a namísto drahého 
kakaového másla jsou použity levnější 
náhražky. Nejčastěji se jedná o částečně 
ztužené tuky nebo se využívá palmojá-
drový nebo kokosový tuk. Částečně ztu-
žené tuky obsahují trans mastné kyse-
liny, které přispívají ke vzniku nemocí 
srdce a cév. Palmojádrový a kokosový tuk 
mají vysoký obsah nasycených mastných 
kyselin, které stejně jako trans mastné 
kyseliny zdraví neprospívají.

Karob (svatojánský chléb) – karobové 
boby se melou na prášek podobný kakau. 
Karobová moučka obsahuje převážně sa-
charidy a velmi vysoký podíl vlákniny. 
Obsah tuku je nízký. Z vitamínů a mine-
rálních látek stojí za zmínku obsah vita-
mínu B2, vápníku, železa a hořčíku. Na 
trhu nejčastěji najdete karobové tyčinky 
nebo pomazánky. I v případě karobových 
pochoutek platí, že dobrého pomálu, 
protože např. zmíněná karobová poma-
zánka má vyšší energetickou hodnotu 
než čokoláda.

Zmrzlina – na co si dát u zmrzliny po-
zor? Určité riziko představuje především 
obsažený tuk. Dříve výhradně používaný 

Tab. č. 1: Energetické hodnoty cukru a sladkostí

druh potraviny (100 g) energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

Banánky v čokoládě 1 591 9,5 1,4 71,6

Bon pari 1 611 0,0 0,0 93,2

Cukr 1 715 0,0 0,0 100,0

Čokoláda 70 % kakaa 2 324 45,1 7,9 30,6

Čokoláda bílá 2 245 29,5 4,5 63,0

Čokoláda hořká 2 093 39,9 6,2 51,1

Čokoláda mléčná 2 210 29,5 6,6 58,5

Čokoláda na vaření 2 085 27,0 4,4 58,5

Čokoláda oříšková 2 315 36,0 8,4 49,0

Deli čoko 1 812 14,3 3,1 72,4

Fruktopur (Natura) 1 700 0,0 0,0 99,5

Glukopur (Natura) 1 609 0,0 0,0 99,0

Karamely 1 744 10,5 2,4 78,0

Kinder čokoláda 2 329 34,0 10,0 53,0

Kit kat 2 222 29,3 5,2 61,6

Kofila 2 039 25,5 3,8 60,0

Ledové kaštany 2 403 40,4 5,3 47,0

Margot 1 876 20,4 7,7 58,1

Marshmallow 1 352 0,1 4,3 76,4

Med 1 355 0,0 0,2 80,6

Medvídci 1 373 0,2 4,8 75,7

Snickers 2 117 27,3 9,4 56,7

Sójové řezy 1 714 15,5 12,4 58,8

Twix 2 062 24,2 4,8 64,0

Želé 1 344 0,2 4,5 74,4

Žvýkačky bez cukru 600 0,0 0,0 60,0

oplatky a sušenky

Be-be dobré ráno müsli a ovoce 1 886 15,9 7,5 69,4

Be-be jemné 1 830 12,4 7,2 74,2

Cukrářské piškoty 1 284 3,5 7,3 62,5

Delissa mléčná 2 279 32,6 6,3 56,7

Disco 1 915 18,5 6,2 67,1

Esíčka 2 030 24,3 5,5 61,1

Fidorka hořká 2 185 31,4 6,0 54,0

Lázeňské oplatky čokoládové 2 190 30,8 5,9 55,5

Miňonky oříškové 2 190 30,4 7,2 55,3

Müsli tyčinka meruňková 1 462 8,2 5,4 62,8

Müsli tyčinka meruňková v jogurtu 1 670 15,3 4,6 60,0

Müsli tyčinka šWavnatá 1 740 13,0 5,9 68,0

Oplatky vanilkové 2 170 27,4 7,5 60,6

Pim’s čoko piškoty meruňka 1 527 7,2 3,1 70,2

Piškoty dětské 1 670 5,3 10,8 75,8

Polomáčené sušenky 2 060 25,4 6,5 59,2

Pralinky rumové 1 591 8,1 1,1 75,8

Ruměnky 1 550 0,8 5,0 84,4

Siesta hořká 2 220 31,0 4,9 58,0

Tatranka 2 195 30,0 9,8 54,0

Věnečky kakaové 2 030 24,5 6,5 59,6

Vlnky čokoládové 2 145 29,1 6,3 56,3

zmrzlina

ChuW léta (Algida) 608 2,8 1,9 27,0

Ledňáček 1 254 20,0 3,0 26,0

Magnum clasic 1 266 19,0 3,8 29,0

Míša 947 12,0 5,1 24,0

Mrož 423 3,4 1,0 16,7

Twister 504 2,5 0,6 23,0

Nutriční terapie
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TIPY:
Termix s jahodami
1 pudinkový vanilkový prášek, 400 ml polotučného mléka, 1 vanička tvaro-
hu, jahody, cukr

Z mléka, pudinkového prášku a cukru připravíme pudink, který necháme 
mírně zchladnout. Postupně přidáváme tvaroh a mixérem vyšleháváme. 
Jahody nakrájíme na kousky a do pohárů střídavě dáváme hotovou směs 
a ovoce.

Jogurtová zmrzlina
1 velké balení bílého jogurtu, 1 kelímek smetany ke šlehání, 400 g ovoce (bo-
růvky, jahody, maliny, banán, citrusy), 1 vanilkový cukr

250 g zakysané smetany light (je možné použít i tvaroh), 1 sáček šlehačky 
v prášku, 50 g roztavené hořké čokolády, směs ovoce (banán, mandarinka, 
ananas nebo směs lesního ovoce), hoblinky čokolády na ozdobení

Zakysanou smetanu vyšleháme v mixéru spolu se šlehačkou. Polovinu 
směsi dáme stranou. Do druhé poloviny postupně přidáváme čokoládu. Do 
misek nebo pohárů dáme vrstvu tmavé směsi, vrstvu ovoce a zakončíme 
vrstvou směsi bez čokolády. Hotový dezert posypeme čokoládovými hob-
linkami a ozdobíme lístky máty. 

Čokoládový dezert

mléčný tuk bývá nahrazován „zdravější-
mi“ rostlinnými tuky. Ne všechny rost-
linné tuky ale tuto podmínku splňují. Na 
výrobu mražených krémů se používá pře-
devším kokosový tuk, který má vysoký ob-
sah kyseliny myristové, která je z hlediska 
srdečně-cévních onemocnění nejnebez-
pečnější. Vysoký obsah nasycených mast-
ných kyselin vykazují i čokoládové polevy 
na mražených výrobcích. A ovocné zmrz-
liny? Obsahují prakticky pouze cukr, tak-
že nebezpečí z nevhodného složení tuků 
nehrozí. Na druhou stranu neobsahují 
ani žádné bílkoviny, takže vůbec nezasytí 
a jsou pouze zdrojem energie. Kompromi-
sem mohou být doma vyráběné zmrzliny. 
Stačí rozmixované ovoce, tvaroh, trocha 
smetany (pro hubnoucí jogurt) a je hoto-
vo. Na trhu jsou dokonce i formy na doma 
vyráběné nanuky. V případě kupovaných 
výrobků pečlivě sledujte údaje o složení. 
Mezi jednotlivými výrobky jsou značné 
rozdíly, většinou však platí, že levné pro-
dukty bývají také méně kvalitní. 

Náhradní sladidla – mohou alespoň 
zčásti představovat náhradu za cukr. Dů-
ležitý je ale výběr – náhradní sladidla by 
měla být neenergetická (aspartam, ace-
sulfam K, cyklamát, sucralóza) a vždy je 
vybírejte podle toho, k čemu je chcete 
použít. K pečení se hodí tepelně stabilní 
druhy v práškové formě, k oslazení čaje 
nebo kávy je vhodná tabletová forma.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Nutriční terapie

„Bolest vnímáme vždy negativně, podporuje nás i reklama. Na-
bízí život bez bolesti, a to navíc velmi rychle. Neprezentuje bolest 
jako signál nemoci, navíc neřeší zdroj bolesti. Lehce a rádi uvěří-
me. Proto se mnoho lidí začne bolesti věnovat až v chronickém sta-
diu a diví se, jak je vše složité. Někdy je již skoro pozdě – prvotní zdroj 
bolesti je natolik porušen, že se jedná hlavně o útlum bolesti a ostatní je v postoji 
k chronickým problémům…“

V rámci doprovodného odborného programu veletrhu Medical Fair v Brně se ko-
nal 23. října kongres „Diabetes mellitus a bolest“, pořádaný Sekcí sester České dia-
betologické společnosti. Záštitu nad kongresem převzalo Diabetologické edukační 
centrum FN u sv. Anny. 

Po úspěšném loňském setkání zaměřeném na těhotenství při diabetes mellitus se 
i pro letošní ročník podařilo sestavit zajímavý program, jehož ústředním tématem 
byla bolest. Kongresu se zúčastnilo přibližně 50 sester a 15 návštěvníků veletrhu. 
Stejně jako v minulém roce se akce setkala s dobrým ohlasem.

Jitka Andrášková
Gabriela Bjalkovská

Diabetes mellitus a bolest
23. 10. 2009, Medical Fair Brno
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