Dryck

Alkohol

Lite mattips

Dryck går snabbare genom
mag-tarmkanalen än fast föda.
Söta drycker som vanlig läsk,
saft samt nyponsoppa, kräm och
liknande höjer blodsockret snabbt.
Även ett glas vanlig fruktjuice höjer
blodsockret eftersom det innehåller mycket fruktsocker, men inga
fibrer.

Det finns en risk för blodsockerfall
efter alkoholintag. Framför allt om
du har insulinbehandling eller en
viss typ av tablettbehandling är det
viktigt att du äter innan du går och
lägger dig om du druckit alkohol.

• Ät enligt tallriksmodellen och

Testa blodsockret

• Frysta grönsaker

Det kan variera hos olika personer
hur blodsockret påverkas. Därför
är det bra att testa hur olika livsmedel du äter ofta påverkar just
ditt blodsocker. Testa före och
1,5 till 2 timmar efter maten när
du har ätit till exempel bönor och
jämför med när du ätit mat utan
grönsaker eller baljväxter. Jämför
också hur blodsockret blir efter en
liten respektive stor portion mat.
Du kan se hur blodsockret sjunker
efter att du rört på dig genom att
testa före och efter.

• Vitkålssallader med olika smak-

Mjölk, fil och yoghurt höjer inte
blodsockret lika snabbt, förutom smaksatt yoghurt som
innehåller mycket tillsatt socker.
Rekommendationen för mjölkprodukter är en halv liter per dag för
att få i sig tillräckligt med kalcium.
Vatten, smaksatt mineralvatten
och lightläsk sötad med aspartam
påverkar inte ditt blodsocker.

Socker och sötningsmedel

• Välj bra fett
• Fördela måltiderna jämnt över

dagen

sättning (riv upp mycket i taget)
• Haricots verts, broccoli eller kok-

ta morotsstavar marinerade med
olja/vinäger
• Färdiga bönor och linser på tetra-

förpackning att tillsätta i sallader,
grytor, soppor och såser
Denna information är framtagen på
uppdrag av Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms medicinska
råd.
Text: Monica Pehrsson, leg. dietist,
Akademiskt primärvårdscentrum/LUC-D
Vill du ha fler exemplar av broschyren
går det att beställa via e-post:
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Livsmedel som innehåller små
mängder socker som matbröd,
inläggningar, bakverk och efterrätter påverkar inte blodsockret
nämnvärt. Ofta kan man minska
mängden socker i bakningen utan
att förlora i smak. Sötningsmedel
kan användas till kaffe/te samt på
gröt eller fil då det inte påverkar
blodsockret. De flesta sötningsmedel innehåller aspartam som inte är
skadligt vid normal konsumtion.

lagom stor portion
Foton: iStock, förutom där annat anges

Begränsa mängden mättat fett
som finns i till exempel smör, ost,
glass, vispgrädde, crème fraiche,
korv, feta köttprodukter, paj, kakor,
choklad, bakverk, kokos- och palmolja. Det mättade fettet är skadligt
för hjärta och kärl och kan ha en
negativ effekt på blodsockret.
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Bra mat vid
typ 2-diabetes

Har det betydelse vad man äter?
Att du har diabetes betyder att du
måste tänka lite mer på vad, hur
ofta och hur mycket du äter. Det
behöver inte vara komplicerat att
äta bra. Kostbehandlingen är basen
i din behandling, tillsammans med
fysisk aktivitet. Målet för kostbehandlingen är att få ett så jämnt
blodsocker som möjligt. Det finns
ett starkt samband mellan typ
2-diabetes och övervikt. Viktnedgång leder oftast till att blodsockret
sänks, även några få kilo kan ha en
positiv påverkan.

Många livsmedel som innehåller
kolhydrater innehåller också fibrer.
De fibrer som finns i grönsaker,
frukt och baljväxter (bönor, ärter,
linser) fungerar som en broms och
gör att blodsockerhöjningen blir
långsammare. Därför är det viktigt
att alltid ha grönsaker till maten.
Till exempel broccoli, morötter, vitkål och baljväxter innehåller mycket
fibrer, medan sallad och gurka inte
gör det.

Tallriksmodellen kan användas för
att få en bra balans mellan matens
olika delar. Fyll en tredjedel av tallriken med grönsaker, rotfrukter eller
baljväxter. Ungefär en tredjedel av
tallriken kan bestå av potatis, ris,
pasta eller bulgur och en tredjedel
av kött, fisk, ägg eller vegetariskt
alternativ. Bilden nedan visar hur en
måltid enligt modellen kan se ut.

Ät helst lagad mat till lunch och
middag – inklusive mycket grönsaker så att blodsockerstegringen
bromsas.

Bröd och flingor
Välj gärna bröd med hela/krossade
korn eller surdegsbröd. Antalet
brödskivor påverkar också blodsockret. Bröd, müsli och flingor
med nyckelhålsmärkning är bra
alternativ.

Måltidsordning

Långsamt och snabbt
Diabetes innebär att kroppen har
svårt att omsätta kolhydraterna i
maten. Man bör undvika stora portioner av snabba kolhydrater som
finns i till exempel ris, pasta, potatis
och bröd. En tredjedel av tallriken
kan vara en lagom mängd.

Tallriksmodellen
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Fibrer i grönsaker och baljväxter
kan också ha en sänkande effekt
på kolesterolet. Det finns även vitaminer och andra ämnen, så kallade
antioxidanter, i grönsaker, frukt och
bär som skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer.

Vill du gå ned i vikt kan du ta halva
tallriken grönsaker och rotfrukter,
eftersom de innehåller lite kalorier
(kcal). Maten behöver inte ligga
uppdelad på tallriken, utan till
exempel en gryta kan också ha
dessa proportioner.

Flera, små måltider spridda över
dagen ger ett jämnare blodsocker
än få, stora portioner. Ät långsamt
så att du lättare känner när du är
lagom mätt. Om det går många
timmar mellan huvudmålen brukar
det vara bra att äta mellanmål, som
till exempel en frukt eller smörgås,
för att inte äta för stor portion
nästa måltid.

Frukt och bär
Två till tre frukter utspridda över
dagen kan vara en lagom mängd.
En frukt motsvarar 2 deciliter bär.
Fibrerna i frukten begränsar blodsockerhöjningen. Undvik stora
mängder torkad frukt.

Fett
Välj fett av bra sort
– omättat fett. Det
höjer inte kolesterolet.
Använd olja, flytande
margarin, lättmargarin, fet fisk som sill
och lax, avokado och
oliver. Nötter, mandlar
och frön är också bra,
men tänk på att det
blir mycket kalorier
om du äter många.

