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Глава 2.
Правилно хранене при ЗД 1 тип

«Не е нужна диета – нужно е правилно хранене»

При захарен диабет тип 1 не е нужно рязко да промените  своя на-
чин на хранене и да се откажете от всички свои любими храни, ако, 
разбира се, преди диабета сте се хранили правилно, а не само с чипс.

Можете да чуете мнението, че при ЗД 1 тип може да се яде всичко. Прин-
ципно това е така,  но в началото на живота ви с диабет не трябва да 
приемете това за правило.

Ние силно ви препоръчваме в първите няколко месеца да следвате 
определена схема на хранене, за да разберете по-добре влиянието 
на отделните продукти на нивото на кръвната ви захар. Ако до диабе-
та не сте имали определен режим на хранене – ще ви се наложи да си 
създадете такъв. Само когато подберете подходящия за вашия начин 
на живот режим, вие ще можете да направите и правилна схема за 
поставяне на инсулин.

Когато добре изучите себе си и своа организъм, ще можете свобод-
но да регулирате своето хранене и правилните дози инсулин без риск 
да се получи критично ниво на гликемия.

Скоро ще станете истински експерт-диетолог и ще можете да кон-
султирате своите приятели!

Цели на рационалното хранене:
• Поддържане на оптимално (близко до физиологичното) 
ниво на кръвна глюкоза
• Поддържане на нормално тегло
• Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, под-
държане на нормално ниво на холестерол
• По-добро самочувствие

Състав на хранителните продукти 
Задача в началния етап:
Най-важното – да се научите точно да определяте количеството въ-

глехидрати във всички продукти, с които  се храните. За целта тряб-
ва да се научите да разпознавате различните съставни еле-
менти на храната

При рационално хранене се препоръчва следното съотношение на 
веществата:

Белтъчини 15–20 % Мазнини 20–25 % Въглехидрати 55–60%

1 грам = 4 ккал 1 грам = 9 ккал  1 грам = 4 ккал

Витамини и минерали
При правилно и балансирано хранене вие 

си ги набавяте в достатъчно количество от ос-
новните продукти.

Белтъчини
Съществуват два вида белтъчини -  животин-

ски (месо, извара, мляко, риба) и  растителни 
(фасул, грах, соя). При правилно хранене те 
не се пресмятат.

Мазнини (животински и 
растителни)

Животински (наситени, твърди): сметана, 
маргарин, сирене, които при правилно хра-
нене трябва да представляват около 30% от 
общото количество мазнини.

Растителни (ненаситени, течни): растителни 
масла, рибено масло - при правилно хранене 
трябва да представляват около 70% от общо-
то количество мазнини.

При правилно хранене те не се пресмятат.
Приема на мазнини се ограничава един-

ствено при кетоацидоза и наднормено тегло.
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Въглехидрати
Именно тях трябва да разпознаваме в кои продукти се съ-
държат и точно да умеем да ги пресмятаме.
Въглехидратите са източник на глюкозата и повишават 
нивото и в кръвта. Дозата инсулин се изчислява според 
количеството приети с храната въглехидрати. 

Но 3–4 часа след хранене, ако поетата храна е с високо съдържание 
на белтъци и мазнини (например, порция месо около 200 г), кръвната 
глюкоза ще се повиши и може да се наложи допълнително инжектира-
не на малка доза бърз инсулин след хранене.

Таблица 5. Класификация на въглехидратите.

Разтворими (трябва да се пресмятат) Неразтворими
  (не трябва да се пресмятат)
Прости (бързи)  Сложни Хранителни фибри
 (бавни) (целулоза)

Монозахариди Дизахариди Полизахариди Неразтворими Разтворими
 (нишесте) (целулоза, (пектин,
 хемицелулоза, гума)
 лигнин)

глюкоза, захароза картофи кора на плодове ябълки
фруктоза,  малтоза зърнени храни плодове, хляб круши
галактоза (малцова захар) макарони пълнозърнест цитруси
(плодове, мед) лактоза хляб сем. бобови,  ечемик
 (млечна захар) трици плодове

Бързо се абсорбират в червата 
и бързо повишават нивото на 
кръвната захар
Употребата на такива въглехидрати
изисква определени правила
Най-добре приемайте след хранене
и заедно с продукти, които 
забавят абсорбирането им
(фибри, мазнини) – тук трябва 
да се съобразявате с килограмите си 
Може да ги хапвате при физи-
чески натоварвания, защото са
чисти източници на енергия
В течно състояние може да се 
приемат  само при хипогликемии
(напитки с глюкоза)
При прекалена употреба водят
до затлъстяване и кариес
Ограничават се при ЗД
(допустими не повече от 10%
от дневната доза)
Използват се при хипогликемии

Дълго се
разграждат
в червата и
бавно се
абсорбират

Бавно по-
вишават КЗ 

Нормализират
работата на 
червата
Създават чувст-
во за ситост
Намаляват
гнилостните
процеси в чер-
вата
Понижават ри-
ска
от рак на 
дебелото 
черво

Освобождават 
червата от 
вредни веще-
ства, токсини, 
радио-
нуклеиди.
Забавят абсор-
бирането на 
глю-
коза
Помагат за 
намаляване на 
холестерола
Понижават 
риска
от сърдечни
заболявания

Препоръчват 
се при ЗД с 
всяко
хранене

Препоръчват се 30-40 г храни-
телни фибри ежедневно.
Разтворими фибри – 10-25 г/
ден
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Въглехидратите могат да бъдат пресмятани в грамове или 
хлебни единици (ХЕ ).
Системата хлебни единици (ХЕ ) е разработена за уле-
снение при съставянето на
хранителния режим при захарен диабет.

1 ХЕ е равна на 10-12 грама въглехидрати във всеки продукт.

Начини за изчисление на въглехидратите:
1. Визуален начин: по специални картинки, които показват раз-

мера на порциите от различни продукти, съдържащи 1 ХЕ

Макарони                Картофи  Ягоди  Бисквити

2. Система от таблици, в които се  дава съдържанието на въглехи-
драти (ХЕ ) в определено количество от продукта (по-подробно – вж. 
приложението)

Таблица 6. Съдържание  за «1 хлебна единица» в хранителни продукти

Продукти Количество Тегло (г)

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ :

Мляко, кефир, кисело мляко, сметана 1 чаша 250 мл.

Сладолед (в зависимост от сорта)   65 г

Кис. мляко 3,6%  1 чаша 250 мл.

ХЛЕБНИИЗДЕЛИЯ :

Хляб бял, кифли 1 бр.  20 г

Хляб типов, ръжен 1 филия  25 г

Хляб пълнозърнест 1 филия  30 г

3. Пресмятане по данните, указани в етикета на продукти-
те: количество белтъчини, мазнини и въглехидрати в 100 г продукт.

100 г = 52 г въглехидрати
1 тост = 25 г съдържа
52: 4 = 13 г ВХ (1 ХЕ )

100 г = 4,69 г въглехидрати
1 чаша = 250 г съдържа
4,69х 2,5 =10,95 г ВХ (1 ХЕ )

Всеки может да избере тази система на изчисление, която му харес-
ва. Но най-добре и удобно е да се използоват техните комбинации.

Правила за пресмятане на дозата инсулин 
спрямо въглехидратите. Хлебен фактор.

Как правилно да пресметнем дозата инсулин в зависимост от коли-
чеството приети с храната въглехидрати?

Количеството единици инсулин, необходими за 1 ХЕ (10-12 г въгле-
хидрати) определят така наречения ХЛЕБЕН ФАКТОР (който е ин-
дивидуален).

Средно, 1 ХЕ повишава нивото на кръвната глюкоза с 2 ммол/л.
Най-често за 1 ХЕ се поставят 2 ЕД бърз инсулин (индивидуалните 

колебания са от 0,5-1 ЕД в медения месец до 4 ЕД при лоша чувстви-
телност към инсулина – инсулинорезистентност). Може да се използ-
ват общите препоръки:

На закуска: 2 ЕД на 1 ХЕ
На обед: 1–1,5 ЕД на 1 ХЕ
На вечеря: 1–1,5 ЕД на 1 ХЕ
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Методи за изчисляване на индивидуалния хлебен фактор
1 начин:
Количеството ХЕ (или грамове въглехидрати) в храната (взимат се 

под внимание ХЕ прижосновния прием на храна и при «закуската», 
ако има такава се разделя на количеството единици«бърз» инсулин, 
необходим за поддържане на кръвната глюкоза 2–3 часа след хране-
не в рамките на ± 2 ммол/л от допустимото ниво.

Хлебният фактор се пресмята за всеки основен прием на храна. За 
аналоговите инсулини с ултрабързо действие се взимат ХЕ при основ-
ния прием на храна, защото «закуска» при тях не е необходима. 

2 начин:
Общото количество ХЕ (или грамове въглехидрати) за деня се раз-

деля на количеството единици инсулин с бързо действие за целия ден. 
За това пресмятане не се взима количеството инсулин със средно или 
продължително (бавен, базален инсулин) действие.

3 начин:
«Правило 450»: Числото 450 се разделя на цялата денонощна доза 

инсулин (количество ЕД бърз + количество ЕД бавен инсулин) = коли-
чество грамове въглехидрати, за които е необходима 1 ЕД инсулин с 
бързо действие.

«Правило 500»: Числото 500 се разделя на цялата денонощна доза 
инсулин (количество ЕД ултрабърз + количество ЕД бавен инсулин)= 
количество грамове въглехидрати, за които е необходима 1 ЕД инсу-
лин с ултрабързо действие.

Показаните методи за изчисляване са приложими при 
компенсация и субкомпенсация на диабета (HbA1 до 8%) 
и добре подбрана доза базален инсулин. При нестабилна 
кръвна захар и декомпенсация получените по този начин 
коефициенти няма да бъдат верни. 

В началните фази на диабета се налага често да се изчис-
лява наново индивидуалния хлебен фактор, защото необ-
ходимата доза инсулин се променя често.

Трябва ли да измерваме количеството използвани проду-
кти?

По този въпрос има различни мнения. Едни смятат, че измерването 
на продуктите ограничава свободата на човека с диабет и създава 
допълнителни проблеми, други са убедени в обратното.

Но ако си поставите за цел да постигнете идеална компенсация на 
диабета, то поне през първите няколко месеца ви препоръчваме да 
имате кантарче под ръка, за да се научите правилно да оценявате 
размера на порциите и да пресмятате максимално точно количество-
то въглехидрати, особено в нови продукти.

Разбира се, ако Вашата кръвна захар е далеко от идеалната, то вие 
няма да почувствате разлика в това как се чувствате, ако изядете на 
1–2 ХЕ повече или по-малко. Например, при изходна кръвна захар 
10 ммол/л колебанията на глюкозата могат да достигнат от 6 до 14 
ммол/л след хранене. Но тези от вас, които измерват глюкозата си 
4–5 пъти на ден и я поддържат близка до нормалната, точно ще отра-
зят промените в своя дневник за самоконтрол и ще се съобразят с тях 
в бъдеще.

Именно правилното пресмятане на количеството въгле-
хидрати, а не на техните свойства оказва основно влияние 
върху компенсацията на диабета.

Колко въглехидрати на ден трябва да се поемат?
Ако до появата на диабета сте имали нормално тегло, то броят на 

въглехидратите  и режимът на хранене ще съответства на вече устано-
вените ви хранителни навици.

Най-добре е ендокринолог (или диетолог) да направи анализ на ва-
шия обичаен хранителен режим преди диабета и, базирайки се на 
него, да изчисли количеството въглехидрати, правейки съответните 
корекции за типа въглехидрати и режима на инсулинотерапия.

При наднормено тегло (което не се среща често в началните етапи 
на ЗД 1 тип) се дават насоки за намаляване на количеството приема-
ни въглехидрати и мазнини (вж. по-нататък).

Общи съвети:
1. Количеството въглехидрати, което е необходимо на възрастен чо-

век, се определя индивидуално, на базата на потребностите от енер-
гия (калории), като се отчита възрастта, физическото натоварване и 
теглото. С течение на времето ще се научите да правите това сами, но 
в самото начало се доверете на съветите на вашия лекар и се концен-
трирайте в изчисляването на количеството въглехидрати. 

Ето някои препоръки:
Таблица 7. Средно количество хлебни единици в зависимост от интензив-

ността на физическото натоварване.

Интензивност на натоварване  Мъже  Жени
При слабо физическо натоварване 15-16 ХЕ 12-14 ХЕ
При средно физическо натоварване  20-22 ХЕ 18-19 ХЕ
При силно физическо натоварване  25 ХЕ  25 ХЕ
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Общото количество въглехидрати не трябва да надвишава 25 ХЕ 
(или 250–300 г).

2. В началото на лечението с инсулин апетитът ви може да се повиши, 
защото клетките на организма «са гладували» без енергия (глюкоза) 
и е допустимо да се храните повече. Но когато теглото ви се върне към 
нормалното, трябва да намалите количеството въглехидрати (и маз-
нини) и, съответно, дозите инсулин. В противен случай ще започнете 
да наддавате килограми неконтролируемо, което води до редица ус-
ложнения: затлъстяване, високо кръвно налягане и холестерол.

3. Не се препоръчва да се приемат повече от 6–7 ХЕ в един прием 
на храна.

4. Въглехидратите трябва да се разпределят в 6 хранителни прие-
ма: 3 основни и 3 «закуски» съобразени с пиковете на действие на 
бързия инсулин. «Закуските» са задължителни тогава, когато нивото 
на кръвна захар (КЗ) 2 часа след основното хранене са по-ниски от 
8–9 ммол/л.

5. Препоръчително е следното разпределение на ХЕ през деня (на-
пример, 18–19 ХЕ ) при бърз инсулин:

Закуска 2-а закуска Обяд След. закуска Вечеря 2-а вечеря
5 ХЕ 2 ХЕ 6 ХЕ 2 ХЕ 4 ХЕ 1 ХЕ
6. Ако трябва да промените количеството на приемани въглехидра-

ти и броя хранения трябва да промените и инсулиновата терапия.
Но! Ние не препоръчваме в първите месеци на диабета значително да 

променяте схемата и количеството въглехидрати на всяко хранене. Пър-
воначално се научете точно да избирате определено количество въгле-
хидрати от различни продукти за съответната доза инсулина. Трябва да 
се научите да балансирате дозата инсулин с количеството въглехидра-
ти, защото това ще ви позволи да контролирате своя диабет.

Гликемичен индекс (ГИ)
Способността на въглехидратите да повишават нивото на захар в 

кръвта (хипергликемия) се определя с така наречения гликемичен ин-
декс. Този термин е въведен през 1976 г.

Колкото по-висока е гликемията, предизвикана от разграждането 
на въглехидратите, толкова по-голям е гликемичният индекс. Той съот-
ветства на площта на триъгълника, който се образува на графиката с 
кривата на хипергликемията, настъпила в резултат на приема на за-
хар. Ако гликемичен индекс на глюкозата бъде приет за 100, то може 
да определим индекса на другите въглехидрати така: 

Лицето на триъгълника на определяемия въглехидрат Sx / Лицето 
на триъгълника на глюкозaта Sg. Или ГИ=Sx:Sg

Тоест колкото е по-голяма хипергликемията на определяемото ве-
щество, толкова по-голям е неговият ГИ.

Необходимо е да отбележим, че химическата обработка на проду-
ктите може да увеличи гликемичния им индекс. Например, ГИ на кор-
нфлейкса  е равен на 85, а на царевицата, от която е направен — 70. 
Готовото картофено пюре  има индекс 90, а варените картофи — 70.

Ние също така знаем, че качеството и количеството на несмилаеми-
те фибри във въглехидратите зависи от големината на гликемичния 
индекс. Например, меки бели кифлички имат индекс 95, бял хляб — 
70, хляб Грахам — 50, пълнозърнест хляб — 35, бял ориз – 70, пълно-
зърнест ориз – 50.

«Лоши» въглехидрати
Това са тези въглехидрати, които предизвикват рязко повишение 

на глюкозата в кръвта, което води до хипергликемия. Те имат индекс 
по-голям от 50.

Това, на първо място е бялата кристална захар в чист вид или в съ-
четание с други продукти, например кифли и бонбони. Тук можем да 
посочим и всички промишлено обработени продукти (особено белият 
хляб), бял ориз, сладки напитки (особено алкохол), картофи и царе-
вица.

«Добри» въглехидрати
За разлика от «лошите» въглехидрати, «добрите» се усвояват само 

частично от организма и не предизвикват значително повишение на 
кръвната захар.

Това са, преди всичко, едросмляните зърнени и някои съдържащи 
нишесте продукти — боб и леща, а също повечето плодове и зелен-
чуци (салата, ряпа, зелен фасул, праз лук и т.н.), които, освен това 
съдържат много фибри и малко глюкоза. 

количество  ХЕ         =         риск от  усложнения
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Фактори, влияещи на скоростта на усвояване на въглехи-
дратите

Ускоряват усвояването на въглехидратите (продукти с ви-
сок гликемичен индекс):

1. Термичната обработка на храната помага за разграждането на 
сложните въглехидрати.

2. Преработката на продуктите (рязане, кълцане, стъргане, смила-
не) ускорява разграждането. Соковете се усвояват по-бързо от целия 
плод.

3. Употребата на течности по време на хранене увеличава скорост-
та на освобождаване на стомаха и въглехидратите по-бързо се прид-
вижват към тънкото черво, откъдето се всмукват в кръвния поток.

4. Приемът на глюкоза в чист вид повишава нивото на захар в кръв-
та, но не така силно, както се смяташе в миналото.

5. Готварската сол ускорява попадането на глюкозата в кръвния по-
ток.

Забавят усвояването на въглехидратите (продукти с нисък 
гликемичен индекс):

1. Хранителнителните влакнини (фибрите) забавят скоростта на ос-
вобождаване на стомаха и достигането на глюкозата до тънките черва.

2. Разликата в структурата на нишестето в различните продукти вли-
яе на скоростта на повишаване на концентрацията на глюкоза в кръв-
та: картофите бързо повишават КЗ, а оризът и макароните – бавно.

3. Мазнините забавят скоростта на освобождаване на стомаха.
4. Големите късове храна (едросмляна или недобре сдъвкана) из-

искват по-дълго времени за преработка и забавят скоростта на осво-
бождаване на стомаха.

Можем ли да похапваме нещо сладичко?
Подсладители и заместители на захар.
Хората трудно се отказват от сладкото. Но вече има възможност да 

се използват различни подсладители и заместители на захар. Как да 
се ориентираме в тяхното изобилие?

Таблица 8. Натурални и изкуствени заместители на захар.

Група Име Характеристика и свойства
Изкуствени
заместители 
(подсладители)
На основата 
на цикламат 
и захарин

Натурални
заместители 
на захар 
Трябва да се 
пресмятат като 
ХЕ (въглехидрати)

* В някои източници можете да намерите калорийността на захар-
ните спиртове 1 г = 2,5 ккал и 1 ХЕ = 20 г 

Подсладители
Подсладителите са изкуствено създадени вещества, ето защо често 

си задаваме въпроса безопасни ли са те за нашето здраве. 
Съществува понятието «допустима доза на потребление за ден» 

(ДДПД) – това е количеството хранителни съставки, което можем да 
поемем за денонощие без това да причини вреда на организма ни 
според данните от научните изследвания. Дозата за различните под-
сладители се определя от специализираната международна органи-
зация FAO. 

Таблица 9. ДДПД подсладители.*
Подсладител  Допустима доза за ден (мг/кг тегло)
Ацесулфам К  15
Аспартам  40
Цикламат  11
Захарин  5
Сукралоза  9

Ограничения в употребата на различните видове подсладители:
Аспартам –200 пъти по-сладък от захарта, да не се подлага на тер-

мична обработка. Не се препоръчва при фенилкетонурия.

Аспартам (Е 951)

Захарин (Е 954)

Ацесулфам К

Цикламат (Е 952)

Сукралоза (Е 955)

• Не повишават КЗ
• Не съдържат калории
• Не се пресмятат като ХЕ
• В умерени количества (2–4 таб. 
за 24 ч) са безопасни за здравето.
• Трябва да се съобразят
с някои съпътстващи заболявания

1. Повишава КЗ, но по-бавно от обик-
новената захар т.к. «отива» в черния 
дроб, където се превръща в глюкоза
2. Съдържа калории (увеличава 
теглото) 1 г = 4 ккал*
3. Пресмята се като ХЕ (10–12 г =1 
ХЕ )
4. Препоръчва се употребата на не 
повече от 30 г на ден
5. Захарните спиртове могат да 
предизвикат странични ефекти – га-
дене, повръщане, подуване, диария.
6. Препоръчително е да се изпозва 
фруктоза от натурални продукти – 
плодове и сокове.

Фруктоза
Захарни 
спиртове 
(ксилит, сор-
бит,
малтитол)
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Ацесулфам К (Калий) – 130-200 пъти по-сладък от захарта, може 
да се подлага на термична обработка. Не се препоръчва при сърдеч-
на недостатъчност.

Захарин –300-500 пъти по-сладък от захарта, добавя се след при-
готвянето на храната, като често се съчетава с други вещества, за да 
се намали горчивината му.

Цикламат –30-50 пъти по-сладък от захарта, може да се подлага на 
термична обработка. Не се препоръчва при бъбречна недостатъчност.

Сукралоза –600 пъти по-сладък от захарта, може да се подлага на 
термична обработка. 

Сахарин и цикламат не се препоръчват при бременност. При упо-
требата на другите подсладители в малки количества по време на 
бременност не са наблюдавани странични ефекти.

Не се препоръчват подсладители за деца до 3  години. Да се ограни-
чи употребата им при по-големите деца.

Натурални заместители на захар
Натуралните заместители нямат особени предимства пред обикно-

вената захар (ако тя се ползва с мярка и правилно), ето защо в наши 
дни те не се смятат за истински заместители на захар. Направете 
сравнение:

Таблица 11. Съдержание на въглехидрати и калоричност на натуралните 
заместители на захар

В 100 г  Захар  Фруктоза  Ксилит  Сорбит
Въглехидрати  99,8  99,8  98  98
Калории  398  400 392  392

Не трябва да се заблуждавате, че простата смяна на обик-
новените хранителни продукти с такива, закупени от диа-
бетичния или диетичния щанд ще реши проблема ви с пра-
вилното хранене при диабет!

Напитки
Човек с диабет може да пие повече вода от останалите, ако има 

колебания на захарта или висока кръвна захар.
Запомнете:
• Соковете, сладките напитки, включително такива с фруктоза, 

бира, млечни продукти (мляко, айрян)– трябва да се пресмятат в хлеб-

ни единици. Те не могат да се употребяват безконтролно.
• Най-добре е соковете и сладките напитки да се оставят «за за-

пас» в случай на хипогликемия.
• Чешмяната вода, минералната вода, напитките с подсластители 

(аспартам и т.н.) не повишават кръвната глюкоза. Те не се пресмятат 
в хлебни единици.

• Напитките с подсладители са безвредни в умерени количества. 
Пресмятайте допустимата си доза на потребление за ден за кг тегло.

• Препоръките по отношение на употребата на минерална вода не 
се различават от общите за всички хора. Газираната минерална вода 
е полезна при поява на кетоацидоза.

Напитките Лайт (Light) не съдържат захар. Обърнете внимание на 
подсластителите Е951 (аспартам), Е950 (ацесулфам К), Е955 (сукра-
лоза) = 0 въглехидрати. Бъдете внимателни – те не помагат при хипог-
ликемия!

Типични грешки , свързани с храненето:
1. Хипогликемия след хранене (недостатъчен прием на въглехидра-

ти).
• Ястията от извара съдържат основно белтъчини, ако не са пригот-

вени с добавяне на въглехидрати (брашно, захар)
• Ястията от зеле, зеленчуковите салати без картофи съдържат фи-

бри (непреварими въглехидрати). Те не се пресмятат в хлебни едини-
ци, независимо от грамажа.

Тези продукти са полезни, но ако ядете само тях, Вие няма да по-
лучите необходимите ХЕ. Следователно, трябва да добавите въглехи-
драти като хляб или др. продукти.

2. Хипергликемия(висока кръвна захар)  след хранене  (прекален 
прием на въглехидрати).

• Така наречените диабетични и диетични продукти и напитките с 
фруктоза могат да станат причина за висока кръвна захар. Много 
често хората с диабет не обръщат внимание, че, например, вафлите с 
фруктоза съдържат по-малко въглехидрати за сметка на увеличеното 
съдържание на белтъчини, а не никакви въглехидрати. Ето защо и тези 
въглехидрати трябва да се пресметнат.

• Обърнете внимание, че количеството мазнини и калоричността на 
обикновените и «диабетичните» продукти е на практика едно и също. 
Бъдете внимателни при употребата на такива продукти, ако имате 
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склонност към напълняване. Понякога, дори калоричността на диетич-
ните продукти е дори по-висока заради замяната на въглехидрати с 
мазнини.

Употреба на алкохол
Ние препоръчваме да ограничите употребата на алкохол при диа-

бет.
Но ако се появи уважителна причина за наздравица, то трябва да 

имате предвид следното:
• Алкохолът блокира отделянето на глюкоза от черния дроб, ето 

защо в случай на хипогликемия (ниска КЗ) черният ви дроб няма да 
помогне като «освободи» глюкоза от запасите гликоген. Това може 
да доведе до хипогликемия, дори на следващата сутрин след закуска 
(отложена хипогликемия).

• Пазете се от съветите на някои «умни диабетици», които ще ви 
посъветват да лекувате диабета си с алкохол! Алкохолът нарушава 
работата на черния дроб, а това е вашият най-важен помощник за 
поддържане обмяната на веществата. И трябва да бъде добре пазен.

• Допустимото количество алкохол при диабет е 1–2 стандартни 
алкохолни единици за денонощие. За мъжете – не повече от 14 еди-
ници за седмица, за жените – не повече от 9 единици за седмица.

Таблица 12. Количествена характеристика 
на една (1) стандартна алкохолна единица.

Напитка  Съдържание на алкохол (%)  Количество (мл)
Бира  5  285
Вино  12  100
Водка  40  30
Ликьорно вино  херес 18  60
• Ако поемете алкохол в такова количество заедно с храна (бавни 

въглехидрати), то не е необходимо да променяте схемата си за инсу-
линотерапия – рискът от хипогликемия е много малък.

• Ако сте превишили препоръчваната доза, което е нежелателно, то 
трябва да вземете мерки за избягване на хипогликемия – задължител-
но измерете кръвната си захар след ставане от масата и преди сън и 
при необходимост –поемете допълнително количество въглехидрати 
- 1-2 ХЕ, а също така измерете кръвната си захар на сутринта и след 

закуска.
• В такива случаи се препоръчва да не оставате сам през нощта
• Алкохолът не се пресмята в ХЕ , с изключение на бирата (300мл = 

1 ХЕ ) и сладкото вино (150 мл около 1 ХЕ ). Решението за корекция 
на инсулинотерапията при прием на тези напитки е индивидуално. То 
зависит от количеството храна, физическата активност (танци, сек-
суална активност и др.) Препоръчително е да измерите кръвната си 
захар преди и 2 часа след храна, съчетана с прием на алкохол, за да 
вземете адекватно решение за корекция с инсулинова доза.

Таблица 13. Количество алкохолни единици в спиртните напитки.
Напитки  Бира  Бира  Шампанско  Уиски,водка  Вино  Ликьор

Количество (мл)  285  375  170  30  100  60

% алкохол  4,9%  4,9%  11,5%  40%  12%  18%

Кол-во алко-
холни единици 1  1,5  1  1  1  1


