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INFORMACJE
Cukrzyca ciążowa (GDM, gestational diabetes mellitus) to
różnego stopnia zaburzenia tolerancji węglowodanów, które
rozwinęły się lub zostały po raz pierwszy rozpoznane w ciąży.
Najczęściej ustępują po porodzie, ale mogą utrzymywać 
się nadal w postaci ujawnionej. 

Badania przesiewowe w kierunku hiperglikemii zalecane są
przy pierwszej wizycie w ciąży oraz między 24–28 tygodniem.  

U wielu kobiet z cukrzycą ciążową możliwe jest osiągnięcie
zadowalającej kontroli glikemii za pomocą postępowania
behawioralnego. Farmakoterapia insuliną powinna być
wdrożona dopiero w sytuacji braku osiągnięcia celów
terapeutycznych. 

Istotne jest to, że w przebiegu ciąży pacjentki z cukrzycą ważną
funkcję ma personel medyczny, ale przede wszystkim przyszła
mama.  Wystąpienie cukrzycy w ciąży wiąże się z wyższym
ryzykiem wystąpienia makrosomii u dziecka, czy też urazami
okołoporodowymi.

Z tych względów odpowiednia dieta i aktywność fizyczna oraz
samokontrola glikemii jest zalecana jako podstawowy sposób
oceny kontroli metabolicznej we wszystkich typach cukrzycy
wikłającej ciążę. 
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INFORMACJE

na czczo i przed posiłkami: 70–90 mg/dl (3,9–5,0 mmol/l);
maksymalna glikemia w 1. godzinie po rozpoczęciu
posiłku: < 140 mg/dl (< 7,8 mmol/l), 
między godziną 2.00 a 4.00: 70–90 mg/dl (3,9–5,0 mmol/l); 

Za docelowe uznaje się wartości glikemii w samokontroli:

Dieta w cukrzycy ciążowej powinna być różnorodna, zawierać
produkty ze wszystkich grup spożywczych i pokrywać
zapotrzebowanie na wszystkie składniki niezbędne dla
zachowania zdrowia przyszłej mamy, ale i rozwijającego się
płodu. 

Odpowiednia podaż białka, tłuszczów, węglowodanów oraz
witamin i składników mineralnych powinna pochodzić w
największym stopniu ze zbilansowanego żywienia. 

Komponując swoją dietę przy wyborze odpowiednich
produktów możesz kierować się jego indeksem glikemicznym
(IG) oraz ładunkiem glikemicznym (ŁG). Dlatego odpowiedni
ich dobór znacząco wpływa na prawidłową glikemię.
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INFORMACJE

rodzaj błonnika pokarmowego oraz skrobi, stopnia
oczyszczenia ziarna,
rodzaju i stopnia przetworzenia żywności,
stopień dojrzałości owoców i warzyw,
zawartości tłuszczu,
zawartości białka, kwasów organicznych oraz niektórych
substancji antyodżywczych.

IG produktu.
Zawartość węglowodanów w porcji.

Indeks glikemiczny  to średni, procentowy wzrost stężenia
glukozy we krwi po spożyciu przez reprezentatywną
statystycznie grupę ludzi, porcji produktu zawierającej 
50 g przyswajalnych węglowodanów. 

Na jego wysokość wpływają:

Ładunek glikemiczny to sposób oceny zawartości
węglowodanów w pożywieniu, potrawie czy posiłku.

 Przy wyliczaniu ŁG brane są pod uwagę:
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TABELA
PRODUKT INDEKS 

GLIKEMICZNY
ŁADUNEK

GLIKEMICZNY PORCJA (G)

ARBUZ

BAGIETKA

BANAN

CIECIORKA

DAKTYLE

FASOLA

GREIPFRUT

JABŁKO

JOGURT NATURALNY

KASZA JAGLANA

KUSKUS

MANGO

72 4 100

95 15 30

52 (+/-4) 12 120

28 (+/-6) 8 150

103 42 60

29 (+/-9) 9 150

25 3 120

38 6 120

36 3 200

71 25 150

61 23 150

51(+/-5) 8 120
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PRODUKT INDEKS 
GLIKEMICZNY

ŁADUNEK
GLIKEMICZNY PORCJA (G)

MARCHEW GOTOWANA

MARCHEW SUROWA

MLEKO CHUDE

MORELA

PIECZYWO
 GRYCZANO-PSZENNE

PIECZYWO 
JASNE BEZGLUTENOWE

PIECZYWO
ORKISZOWE JASNE

POMARAŃCZE

PUMPERNIKIEL

RYŻ BIAŁY

RYŻ BRĄZOWY

47 (+/-16) 80 3

16 1 80

32 (+/- 5) 4 250

27 (+/- 4) 3 250

31 9 60

47 10 30

71 11 30

74 17 30

42 5 120

47 6 30

64 (+/-7) 20 150

55 (+/- 5) 18 150

MLEKO TŁUSTE 3%

TABELA
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PRODUKT INDEKS 
GLIKEMICZNY

ŁADUNEK
GLIKEMICZNY PORCJA (G)

SOCZEWICA

ŚLIWKI

WINOGRONA

ZIELONY GROSZEK

ZIEMNIAK GOTOWANY

ZIEMNIAK W FORMIE PUREE

29 5 150

39 (+/-15) 5 120

46 11 120

22 3 120

48 (+/-5) 3 80

50 (+/-9) 8 150

74 (+/-5) 15 150

WIŚNIE

TABELA
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To istotne źródło węglowodanów i energii. Są cennym źródłem
witamin z grupy B, magnezu i błonnika pokarmowego. Warto
abyś spożywała produkty niskoprzetworzone np. pieczywo 
z mąki razowej, pełnoziarnistej bez dodatku cukru, karmelu,
słodu i owoców suszonych. Jeśli miewasz zgagę lepiej możesz
tolerować pieczywo Graham. 

Na indeks glikemiczny będzie również miało wpływ świeżość
pieczywa – czerstwe w mniejszym stopniu będzie podnosiło
poziom cukru, niż świeże. 

Pamiętaj, że nie każde pieczywo razowe jest najlepsze dla
Ciebie, dlatego wybierając nowe pieczywo badaj poziom cukru
po posiłku. 

Do produktów zbożowych zaliczamy również makarony,
z których powinnaś wybierać wyłącznie z mąki razowej
np. pszennej pełnoziarnistej, żytniej, gryczanej. 

ZALECENIA

Produkty zbożowe
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Nie zapominaj o kaszach, to świetny dodatek do dania, jak
również podstawa posiłku. Zalecanymi kaszami będą gryczana,
owsiana, ryż brązowy i dziki. Z ostrożnością spożywaj komosę
ryżową, kaszę bulgur, jaglaną, ponieważ mają wyższy indeks
glikemiczny. Unikaj ryżu „białego”, jaśminowego, basmati, kaszy
manny, kukurydzianej oraz kuskusu.

Jeśli lubisz płatki śniadaniowe, wybieraj spośród owsianych,
żytnich, gryczanych. Zrezygnuj z płatków typu „błyskawiczne”,
kukurydzianych, ryżowych i jaglanych, mieszanek musli, które
zawierają niewskazane płatki oraz owoce kandyzowane, cukier,
miód lub słód. Lepszym wyborem jest samodzielne
przygotowanie musli na przykład z mieszanki płatków
owsianych, gryczanych z dodatkiem orzechów i ewentualnie
świeżych owoców. 

Wskazówka: Makarony, płatki oraz kasze spożywaj
nierozgotowane. Taka forma będzie w mniejszym stopniu
wpływała na poziom cukru, niż dania rozgotowane.

ZALECENIA

Produkty zbożowe
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Warzywa są niskokalorycznym cennym źródłem wielu witamin
i składników mineralnych, które można dodatkowo podzielić 
na skrobiowe (istotne źródło węglowodanów) i nieskrobiowe.
Warzywa to też znaczące źródło błonnika w diecie, który wpływ
na obniżenie indeksu glikemicznego. 

Do warzyw, które zawierają więcej skrobi należą m.in.: bób,
bakłażan, buraki, dynia, groszek, fasola szparagowa, marchew,
kukurydza, seler, papryka. 

Gotowanie tych produktów, a następnie chłodzenie będzie
wpływało na powstania skrobi opornej, prowadząc do
mniejszego przyswajania węglowodanów. 

Warzywa uboższe w skrobię to pomidor, sałata, szpinak,
jarmuż, rzodkiew, cukinia, szczypior, ogórek. 

ZALECENIA

Warzywa
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Podobnie jak warzywa, wybieraj owoce sezonowe. Produkty te
mogą być zamiennikiem słodyczy. Wybieraj owoce świeże lub
poza sezonem mrożone. Przy wyborze owoców warto kierować
się ich indeksem glikemicznym, ale również ładunkiem
glikemicznym. 

Pamiętaj, że na indeks glikemiczny ma wpływ stopień
dojrzałości owoców, jak również spożywana forma – obranie ze
skórki, rozdrobnionie, gotowanie będzie zwiększało jego
wartość.

Ziemniaki
To produkt skrobiowy. Gotuj je w całości lub większych
kawałkach, a po ugotowaniu nie ubijaj i nie miksuj. W formie
puree jak również w postaci frytek, placków i babek
ziemniaczanych będą powodować duży wzrost glikemii
rozłożony w dłuższym czasie. 

Ziemniaki, jak również bataty warto ugotować lub upiec
i schłodzić, a spożyć odgrzane lub na zimno następnego dnia.

ZALECENIA

Owoce
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Źródło białka, jak również wapnia, witamin z grupy B w diecie.
Wybieraj spożywaj produkty półtłuste i chude bez dodatku
cukru np. jogurt lub kefir naturalny, ser twarogowy, serek
homogenizowany bez dodatków smakowych, w mniejszych
ilościach i z mniejszą częstotliwością spożywaj sery
dojrzewające jak mozzarella, ser typu Feta czy sery
podpuszczkowe. Produkty mleczne spożywaj z mleka
pasteryzowanego. 

ZALECENIA
Produkty mleczne
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Mięso, ryby, jaja, nasiona roślin
strączkowych
Z mięs bazuj na chudych gatunkach, jak na przykład indyku
czy drobiu, natomiast w przypadku ryb wybieraj zarówno
chude jak i tłuste. Ryby są źródłem cennych dla zdrowia
kwasów tłuszczowych omega -3. Zgodnie z normami
żywieniowymi kobieta w ciąży powinna spożywać 2-3 porcje
ryb w tygodniu. 

Ponadto w menu powinny znaleźć się potrawy z roślinami
strączkowymi na przykład soczewicą, fasolą czy cieciorką.
Prócz białka roślinnego zawierają dużo błonnika oraz
składników antyoksydacyjnych. 



W przypadku strączków konserwowych, przed spożyciem
opłucz je starannie w wodzie ze słonej zalewy.
Zamiennikiem mięsa mogą być również jajka. Nie smaż i nie
duś potraw w tłuszczu – wprowadź w kuchni gotowanie,
parowanie (gotowanie na parze), pieczenie.
Mięso, ryby, jaja ze względu na brak węglowodanów nie są
ujęte w systemie indeksu glikemicznego.

Tłuszcze powinny być spożywane z przewagą tłuszczów
roślinnych nad tłuszczami zwierzęcymi. Spośród polecanych
tłuszczów można wymienić: oliwę z oliwek, olej rzepakowy, olej
lniany tłoczony na zimno, olej sojowy, słonecznikowy,
kukurydziany, krokoszowy, z pestek winogron. Wartościowym
źródłem tłuszczów są też nasiona i orzechy, ale również ryby,
głownie tłuste ryby morskie, a także W okresie ciąży występuje
zwiększone zapotrzebowanie na niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe z grupy omega – 3 i omega-6, które są obecne w
wyżej wspomnianych produktach. Wyższe zapotrzebowanie
wynika z ich ważnej roli w rozwoju układu nerwowego,
zachodzącym podczas życia płodowego i we wczesnym
dzieciństwie. 
W codziennym menu należy ograniczyć: smalec, masło,
śmietanę, tłuste mleko, tłuste sery, tłuste mięsa – boczek,
salceson, tłuste kiełbasy, czerwone mięso.

ZALECENIA

Tłuszcze
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Posiłki powinny być spożywane regularnie

WSKAZÓWKI
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Zalecane jest 6-8 posiłków w zależności od kontrolowanych poziomów cukrów.
Pacjentkom z cukrzycą w ciąży zaleca się 3 posiłki główne oraz 2-3 posiłki
uzupełniające, z czego ostatni to posiłek spożywany przed snem, który
zabezpiecza przed hipoglikemią i ketogenezą.

40-45% wartości energetycznej diety powinny stanowić węglowodany
złożone,
30% wartości energetycznej diety powinno stanowić białko, w tym połowa
białka o wysokiej wartości biologicznej,
20-30% wartości energetycznej diety powinny dostarczać tłuszcze – z
przewagą wielonienasyconych tłuszczów roślinnych bo gatych w kwasy
tłuszczowe omega-3.

Wartość energetyczna diety powinna wynosić 30-35 kcal/kg należnej masy ciała.
Należy pamiętać o zwiększeniu kaloryczności diety o 285 kcal/d w II trymestrze
ciąży, o 465 kcal/d w III trymestrze w stosunku do zapotrzebowania przed ciążą
(przy prawidłowej masie ciała). Skład diety powinien kształtować się według
proporcji:

W przygotowaniu posiłków należy postawić na gotowanie, gotowanie na parze,
pieczenie, grillowanie lub stosowanie sprzętu umożliwiającego smażenie
beztłuszczowe. Ograniczyć techniki kulinarne takie jak tradycyjne smażenie,
duszenie ze wstępnym smażeniem. 



ZALECENIA ŻYWIENIOWE

PIECZYWO

WSKAZANE NIEWSKAZANE

Pieczywo z mąki razowej, z
mąki pełnoziarnistej bez
dodatku miodu, słodu, karmelu,
owoców suszonych
Graham
Pieczywo chrupkie razowe, 

       bez dodatku cukru

Pieczywo pszenne (z jasnej
mąki tzw „białe”) 
Pieczywo bezglutenowe jasne
Krakersy
Pieczywo francuskie
Pieczywo chrupkie ryżowe

Paluszki
       i kukurydziane

KASZE i PŁATKI
Spożywamy

nierozgotowane
(al dente)

Kasza gryczana, 
Pęczak, 
Ryż brązowy, 
Kasza owsiana
Kasza bulgur

Płatki owsiane, 
Płatki gryczane, 
Płatki jęczmienne, 
Płatki żytnie 

Gruboziarniste:

Płatki:

Ryż biały (w tym basmati)
jaśminowy)
Kasza manna, 
Grysik
Kuskus, 
Kasza jaglana, 
Kasza jęczmienna drobna

Płatki kukurydziane
Płatki ryżowe
Płatki jaglane
Müsli z owocami i cukrem

Płatki:
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ZALECENIA ŻYWIENIOWE
WSKAZANE NIEWSKAZANE

MAKARONY
Spożywamy

nierozgotowane
Al. dente

Razowy (ciemny) 
Makaron jasny 

OWOCE

MĄKA

Pełnoziarnista pszenna,  
Żytnia 
Gryczana 
Orkiszowa

Pszenna jasna typ mniejszy niż
750 

Aronia, 
Truskawka, 
Maliny, 
Borówka
Grejpfrut, 
Kiwi
Jagody
Jabłko, 
Pomarańcz
Porzeczka,

Owoce świeże i mrożone: Owoce kandyzowane
Owoce w syropie 
Owoce suszone, 
Soki owocowe
Arbuz
Dojrzały banan
Dojrzała gruszka
Dojrzała śliwka
Daktyle
Dojrzałe mango
Mandarynka
Winogrona
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ZALECENIA ŻYWIENIOWE
WSKAZANE NIEWSKAZANE

WARZYWA

Bakłażan
Brokuł
Cukinia
Cebula
Czosnek
Fasola szparagowa
Fasola biała
Fasola czerwona 
Kalarepa
Kalafior
Kapusta biała i czerwona
Kapusta kiszona
Kapusta pekińska
Marchew (surowa)
Ogórek zielony
Ogórek kiszony
Oliwki zielone i czarne
Pomidor
Papryka
Pietruszka
Pieczarki
Rukola
Roszponka
Rzodkiewki
Sałata
Szpinak
Ziemniak (w całości w kawałkach)

Sezonowe, świeże, mrożone : Gotowany burak
Gotowana marchew
Gotowany groszek

Kukurydza konserwowa,
Papryka konserwowa
Ziemniaki gotowane tłuczone 
Puree

Konserwowe warzywa :
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Maślanka,
Mleko do 2% tłuszczu
Ser biały półtłusty  (twaróg)
Jogurt naturalny, 
Kefir naturalny
Serwatka, 
Serek wiejski
Serek homogenizowany
naturalny
Ser feta 
Mozzarella light

Mleko od 3% tłuszczu
Śmietana, 
Jogurt owocowy/ smakowy 
Kefir owocowy/ smakowy
Maślanka owocowa/smakowa
Serek homogenizowany
owocowy lub smakowy
Serki topione

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
WSKAZANE NIEWSKAZANE

NABIAŁ

MIĘSO

Indyk, 
Kurczak (bez skóry)
Cielęcina, 
Chuda wołowina, 
Chude partie wieprzowiny

Gotowane, pieczone, grillowane,
bez panierki:

Kiełbasy
Kabanosy
Boczek
Baleron
Udka kurcząt ze skórą
Wieprzowina tłuste części
Smażone, w panierce, duszone
metodą tradycyjną
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ZALECENIA ŻYWIENIOWE
WSKAZANE NIEWSKAZANE

RYBY

Z rusztu, 
Gotowane, 
W galarecie, 
Pieczone, 
Bez skóry

Smażone w panierce,
W oleju
W sosach z marchwią

TŁUSZCZE

ROŚLINY
 STRĄCZKOWE

Fasola, 
Cieciorka
Soczewica

olej rzepakowy, 
oliwa z oliwek, 
olej lniany,

Margaryny miękkie
Masło w ograniczonych
ilościach
Masło orzechowe bez cukru

Oleje roślinne np.: Margaryny

Olej kokosowy
Smalec
Frytury

       z tłuszczem palmowym

ZUPY

Zupy na wywarze z jarzyn
lub na chudym mięsie
Zupy bez mąki i śmietany

Zaprawiane śmietaną i innymi
tłuszczami, 
Zaprawiane mąką
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Majonez, 
Maggie,
Dżem,
Cukier
Miód,

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
WSKAZANE NIEWSKAZANE

PRZYPRAWY

DESERY

Orzechy np.  migdały
(ostrożnie z ilością, bez
dodatków smakowych), 
Sałatki owocowe i owoce
Jogurty/serki z dodatkiem
świeżych/mrożonych
owoców
Ciasta na mące razowej z
zamienniami cukru
Czekolada gorzka

Ciastka z cukrem
Czekolada mleczna
Kisiele z cukrem
Galaretki z cukrem
Kakao z cukrem
Słodzone cukrem, syropem,
miodem

Zioła i przyprawy ziołowe
suszone
cynamon 
Do słodzenia: stewia, ksylitol,
erytryol

NAPOJE

Herbata bez cukru

Woda, 
Kawa bez cukru

Sok warzywny

       w ograniczonych ilościach, 

       w ograniczonych ilościach

Soki owocowe
Kompoty słodzone
Napoje słodzone
Jogurty/ maślanki słodzone
Kakao z cukrem
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Chleb żytni razowy 100 g 
Masło  łyżeczka
Szynka wiejska  2-3 plastry (30g)
Pomidor 1 sztuka mała (50g)
Papryka żółta ½ sztuki (50g)
Sałata  liść

Ser twarogowy chudy (80g)
Jogurt naturalny (20g)
Rzodkiewka 2- 3 sztuki
Koper ogrodowy do smaku

ŚNIADANIE:
Pieczywo z wędliną, twarożkiem z warzywami.

Twarożek z warzywami               

Herbata, napar bez cukru szklanka

JADŁOSPIS DLA PACJENTEK
 Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ

Kaloryczność 2210 kcal
 

Jogurt naturalny 2% tłuszczu  1 opakowanie (150g)
Borówki  garść 50 g
Kakao 16%, proszek bez cukru  łyżeczka
Migdały  łyżka (15 g)
Płatki owsiane 2 łyżki

II ŚNIADANIE: 
Kakaowy koktajl z owocami i płatkami

Płatki zalej ciepłą wodą, Kiedy przestygną zmiksuj z jogurtem, kakao i migdałami. Na koniec dodaj
owoce (nie miksuj).
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Bulion warzywny 200 ml
Pietruszka –1/3 sztuki
Marchew 1/3 sztuki
Brokuł garść różyczek
Majeranek suszony
Bazylia suszona
Oliwa z oliwek 1 łyżeczka
Ryż brązowy – 2 łyżki 
Jogurt naturalny – 2 łyżki

OBIAD
Zupa jarzynowa z brokułem:

Do gotującego się bulionu dodaj obrane i pokrojone w kostkę lub grube plastry warzywa korzeniowe
oraz brokuły i majeranek. Gotuj przez 10 minut. Podawaj z ugotowanym uprzednio ryżem lub inną
kaszą. Przed podaniem skrop oliwą i dodaj jogurt.

JADŁOSPIS DLA PACJENTEK
 Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ

Papryka czerwona 1/3 sztuki
Fasola szparagowa 100 g 
Pomidor – 2 sztuki 
Kasza gryczana – 50 g 
Cebula – 1 sztuka
Mięso z piersi indyka bez skóry – 100 g 
Pieprz
Majeranek
Pietruszka natka
Papryka wędzona
Oliwa z oliwek – łyżka 
Woda do duszenia

Indyk w warzywach z kaszą gryczaną:

Mięso pokrój w kawałki. Warzywa umyj, obierz i pokrój na kawałki. Do garnka z grubym dnem i
niewielka ilością wody wrzuć pokrojoną cebulę, kiedy lekko się poddusi dodaj pozostałe warzywa i
przyprawy oraz mięso. Duś wszystko razem ewentualnie uzupełniając wodą, jeśli wyparuje. Podawaj z
gotowaną kaszą gryczaną (lub makaronem razowym typu penne) z dodatkiem oliwy i natką pietruszki.



Jabłko 1 sztuka
Pestki dyni łyżeczka
Nasiona słonecznika łyżeczka
Orzech włoski łyżeczka

PODWIECZOREK:
Owoc z mieszanką pestek i orzecha:

Chleb żytni razowy wytrawny 3 kromki
Masło łyżeczka 
Mix sałat z rukolą szklanka
Pomidor 1 sztuka
Ogórek kwaszony 1 sztuka
Koper ogrodowy łyżeczka
Pieprz do smaku

KOLACJA
Sałatka z łososiem i rukolą:

Rybę ugotuj na parze z plastrami cytryny, obsypaną pieprzem. Czas gotowania to ok. 15 minut. W misce
wymieszaj umyty i pokrojone warzywa. Dodaj rozdrobnioną przestudzą rybę, oliwę oraz nasiona sezamu.

Wskazówka: ryby to wartościowy zamiennik wędlin.
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JADŁOSPIS DLA PACJENTEK
 Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ

Sezam, nasiona łyżeczka
Łosoś świeży 30 g 
Oliwki czarne marynowane 2 łyżki
Pomidor 1 sztuka
Oliwa z oliwek - łyżeczka
Sok z cytryny do ryby
 

Chleb żytni razowy 1 kromka 
Ser typu Gouda 2 plastry
Polędwica z indyka 1 plaster
Oliwa do skropienia
Pomidor 1 sztuka mała lub ogórek, sałata.

POSIŁEK NOCNY
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Chleb żytni razowy 100 g 
Masło  łyżeczka
Pomidor 1 sztuka mała (50g)
Papryka żółta ½ sztuki (50g)
Sałata  liść

Ser twarogowy chudy (80g)
Jogurt naturalny (20g)
Rzodkiewka 2- 3 sztuki
Koper ogrodowy do smaku

ŚNIADANIE:
Pieczywo z pastą z białej fasoli, twarożkiem z warzywami

Ugotowaną i przestudzoną fasolę zmiksuj. Dodaj poszatkowane pomidory oraz przyprawy. Podawaj
skropione oliwą. 
Wskazówki: możesz skorzystać z fasoli konserwowej, ale przed zmiksowaniem starannie ją wypłucz.

Twarożek z warzywami               

Herbata, napar bez cukru szklanka

Jogurt naturalny 2% tłuszczu  1 opakowanie (150g)
Borówki  garść 50 g
Kakao 16%, proszek bez cukru  łyżeczka

II ŚNIADANIE: 
Kakaowy koktajl z owocami i płatkami:

Płatki zalej ciepłą wodą, Kiedy przestygną zmiksuj z jogurtem, kakao i migdałami. Na koniec dodaj
owoce (nie miksuj).

JADŁOSPIS DLA PACJENTEK
 Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ (WEGE)

Kaloryczność 2319 kcal
 

Fasola biała, nasiona suche (30g)
Suszone pomidory 2 sztuki
Oliwa z oliwek łyżeczka
Majeranek, pieprz

Pasta z białej fasoli i suszonych pomidorów:

Migdały  łyżka (15 g)
Płatki owsiane 2 łyżki
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Bulion warzywny 200 ml
Pietruszka –1/3 sztuki
Marchew 1/3 sztuki
Fasola szparagowa 80 g
Majeranek suszony
Bazylia suszona
Oliwa z oliwek 1 łyżeczka
Ryż brązowy – 2 łyżki 
Jogurt naturalny – 2 łyżki

OBIAD

Zupa jarzynowa z fasolką szparagową:

Z fasolki odetnij końcówki. Do gotującego się bulionu dodaj obrane i pokrojone w kostkę lub grube
plastry warzywa korzeniowe oraz fasolę i majeranek. Gotuj przez 10 minut. Podawaj z ugotowanym
uprzednio ryżem lub inną kaszą. Przed podaniem skrop oliwą i dodaj jogurt.

JADŁOSPIS DLA PACJENTEK
 Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ (WEGE)

Pomidor – 2 sztuki 
Kasza gryczana – 50 g 
Szczypiorek – ½ pęczku
Jajko kurze 1 sztuka L
Ser twarogowy półtłusty
Pieprz
Majeranek
Pietruszka natka
Papryka wędzona
Oliwa z oliwek – łyżka 
Płatki owsiane mielone – do obtoczenia 

Kotlety z kaszy gryczanej z surówka z pomidora: 

Kaszę gryczaną ugotuj w wodzie. Szczypiorek poszatkuj drobno. W misce połącz kaszę z twarogiem,
dodajemy szczypiorek, przyprawy i jajko. Składniki dokładnie połącz ze sobą i uformuj kotleciki,
obtocz je w płatkach owsianych. W naczyniu żaroodpornym dno posmaruj łyżeczką oliwy i ułóż
kotlety, przykrywamy. Piecz ok. 30 minut w uprzednio nagrzanym piekarniku do 180 stopni. Podawaj z
pomidorem skropionym oliwą z dodatkiem ziół.



Rukola - garść
Pomidor 1 sztuka
Oliwki czarne marynowane 2 łyżki
Ogórek kwaszony 1 sztuka
Koper ogrodowy łyżeczka
Pieprz do smaku

KOLACJA 
Omlet ze szpinakiem i hummusem, sałatka:

Jajko wymieszaj z mąką i ewentualnym dodatkiem wody, aby uzyskać lejące ciasto, dodaj umyty
szpinak,  pierz i koperek. Do naczynia żaroodpornego wysmarowanego lekko tłuszczem lub na
patelnię wyłóż ciasto i zapiekaj przez około 10 -15 minut w 180 stopniach lub usmaż na patelni.
Podawaj z hummusem. Z pomidora, ogórka, oliwek oraz nasion sezamu przygotuj sałatkę. Wszystko
skrop sokiem z cytryny i oliwą.

Jabłko 1 sztuka
Pestki dyni łyżeczka
Nasiona słonecznika łyżeczka
Orzech włoski łyżeczka

PODWIECZOREK:
Owoc z mieszanką pestek i orzecha:
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JADŁOSPIS DLA PACJENTEK
 Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ (WEGE)

Chleb żytni razowy 1 kromka 
Ser typu Gouda 2 plastry 

POSIŁEK NOCNY
Kanapka z serem żółtym i warzywami:

Sezam, nasiona łyżeczka
Jajko kurze 1 sztuka
Mąka pełnoziarnista pszenna (50 g) 
Oliwa z oliwek - łyżeczka
Hummus naturalny (60 g)

Oliwa do skropienia
Pomidor 1 sztuka mała lub ogórek, sałata.


