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∆ΙΑΝΑ

Το Παιδο∆ιαβητολογικό Εξωτερικό 
Ιατρείο της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
ιδρύθηκε από τον καθηγητή 
κ. Γεώργιο Κατζό και είναι το µοναδικό 
Παιδο∆ιαβητολογικό Εξωτερικό Ιατρείο 
στη Βόρεια Ελλάδα αναγνωρισµένο µε 
ΦΕΚ (Τόµος Β΄678/16-11-1992). Από 
το 2014 λειτουργεί µε επιστηµονικά 
υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή 
κ. Αθανάσιο Χριστοφορίδη. Με την 
αρωγή εξαιρετικών ιατρών, αλλά και 
µε τη συνεργασία µιας οµάδας 
επαγγελµατιών υγείας προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε παιδιά και εφήβους 
µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη. 

Το όνοµα ∆ΙΑΝΑ προέρχεται από τα 
αρχικά ∆ιαβητολογικό Ιατρείο 
Α΄ Παιδιατρική Νέων Α.Π.Θ. και µας 
θυµίζει ότι θέλουµε να πετυχαίνουµε 
πάντα «∆ΙΑΝΑ» στους στόχους µας. 
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Τα συστατικά των τροφών
1. Υδατάνθρακες 

Οι υδατάνθρακες είναι µια σηµαντική πηγή ενέργειας, που 
χρειάζονται τόσο για τη σωµατική αύξηση του παιδιού όσο 
και για την καθηµερινή του δραστηριότητα.

Πηγές τροφίµων πλούσιων σε υδατάνθρακες που 
προτιµώνται είναι το ψωµί και τα δηµητριακά ολικής άλεσης, 
τα όσπρια (φασόλια, αρακάς, ρεβύθια, φακές), φρούτα και 
γαλακτοκοµικά χαµηλών λιπαρών (γαλακτοκοµικά µε πλήρη 
λιπαρά σε παιδιά κάτω των 2 ετών).

Όταν απορροφώνται από το σώµα, οι υδατάνθρακες διασπώνται σε γλυκόζη (σάκχαρα). 
Επηρεάζουν έτσι άµεσα τα επίπεδα γλυκόζης και γι’ αυτό πρέπει να µετράµε την ποσότητα των 
υδατανθράκων που τρώει το παιδί για να το «ταιριάξουµε» µε τη σωστή ποσότητα της 
ινσουλίνης.

∆ίαιτες χαµηλές σε υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες ∆ΕΝ θα πρέπει να περιορίζονται στα παιδιά και στους εφήβους µε τύπου 1 
διαβήτη, καθώς αυτός ο περιορισµός µπορεί να µην επιτρέψει τη σωστή σωµατική αύξησή 
τους αλλά και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Μη-ισορροπηµένη 
διατροφή, πλούσια σε λιπαρά και σε πρωτεΐνες δεν συστήνεται για τον αναπτυσσόµενο 
παιδικό οργανισµό καθώς είναι διατροφικά ανεπαρκής.

2. Φυτικές ίνες

Η αύξηση της προσλαµβανόµενης ποσότητας φυτικών ινών 
µπορεί να βοηθήσει τη ρύθµιση του διαβήτη στο παιδί. Τα 
επεξεργασµένα τρόφιµα περιέχουν µικρότερες ποσότητες 
φυτικών ινών για το λόγο αυτό, προτίµησε λιγότερα 
επεξεργασµένα και φρέσκα τρόφιµα.

Αύξησε την προσλαµβανόµενη ποσότητα φυτικών ινών 
στα παιδιά δίνοντάς τους φαγητά όπως όσπρια, φρούτα, 

λαχανικά και δηµητριακά ολική άλεσης. Οι υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες που βρίσκουµε σε 
λαχανικά, όσπρια και φρούτα είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για µια υγιή καρδιά. Η κατανάλωση 
αδιάλυτων φυτικών ινών που βρίσκονται σε σιτηρά ολικής άλεσης βοηθούν τόσο την καρδιά 
όσο και το πεπτικό σύστηµα. 
Ο διατροφολόγος µπορεί να σας εξηγήσει περισσότερα σχετικά µε τους διαφορετικούς 
τύπους των φυτικών ινών. Ο παρακάτω κανόνας δείχνει την ποσότητα των φυτικών ινών 
που πρέπει τα παιδιά και οι νέοι γενικότερα να καταναλώνουν (ισχύει για παιδιά > 2 ετών):

Ηµερήσια ποσότητα φυτικών ινών (σε γραµµάρια) = Ηλικία σε χρόνια + 4
Π.χ. ένα 8χρονο παιδί χρειάζεται 8 + 4 = 12 γρ. φυτικών ινών/ηµέρα
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4. Πρωτεΐνες
Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την αύξηση και την 
«επιδιόρθωση» των κυττάρων του σώµατος. ∆ίαιτες 
πλούσιες σε πρωτεΐνες, ροφήµατα µε υψηλή συγκέντρωση 
πρωτεϊνών και αντίστοιχα συµπληρώµατα διατροφής δε 
συστήνονται. Αυξήστε την πρόσληψη πρωτεϊνών µε την 

κατανάλωση φυτικών πρωτεϊνών από πηγές όπως τα όσπρια. Πηγές ζωικών πρωτεϊνών που 
συστήνονται είναι: ψάρι, άπαχο κρέας και γαλακτοκοµικά χαµηλών λιπαρών.  

3. Λίπη 

Τα λιπαρά αποτελούν πηγή ενέργειας αλλά και πηγή 
λιποδιαλυτών βιταµινών (A, D, E και K). Παραδείγµατα 
καθαρού λίπους αποτελούν το βούτυρο, τα λάδια, η 
µαργαρίνη. Είναι σηµαντικό να προσπαθήσεις να ελαττώ-
σεις τα κορεσµένα λιπαρά της τροφής. Αυτό σηµαίνει 
ελάττωση των γαλακτοκοµικών µε πλήρη λιπαρά, αποφυγή  
λιπαρών κρεάτων και σνακ µε υψηλή περιεκτικότητα σε 

λιπαρά. Αντικατέστησε αυτές τις τροφές µε ακόρεστα λιπαρά όπως στεγνά κρέατα, ψάρι και 
γαλακτοκοµικά µε χαµηλά λιπαρά. Μπορείς επίσης να χρησιµοποιείς µονο-ακόρεστα και 
πολύ-ακόρεστα µαγειρικά έλαια και µαργαρίνες. 

Μονο-ακόρεστα λιπαρά οξέα (MUFA)

Τα µονο-ακόρεστα λιπαρά οξέα µπορούµε να τα βρούµε στο ελαιόλαδο, το σουσαµέλαιο και 
στο κραµβέλαιο. Επίσης µπορούµε να τα βρούµε στους ξηρούς καρπούς και στο 
φυστικοβούτυρο. Θεωρούνται προστατευτικά έναντι των καρδιοαγγειακών παθήσεων. 

Πολύ-ακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA)

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα µπορούµε να τα βρούµε στο καλαµπόκι, το ηλιόσπορο, τη 
σόγια και στα λιπαρά θαλασσινά ψάρια. Επίσης θεωρούνται ότι προστατεύουν έναντι 
παθήσεων της καρδιάς και των αγγείων. 

Τα λιπαρά ψάρια που είναι πλούσια σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα είναι καλό να 
καταναλώνονται συχνά. Παιδιά και νέοι θα πρέπει να καταναλώνουν λιπαρά ψάρια όπως 
σολοµό, σκουµπρί, τόνο, σαρδέλες, µία ή δύο φορές την εβδοµάδα. Μια ικανοποιητική 
µερίδα περιλαµβάνει 80-120 γραµµάρια ψαριού.
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Η διατροφή που συστήνεται στα παιδιά µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά η υγιεινή διατροφή που συστήνεται σε κάθε παιδί. Η υγιεινή διατροφή είναι 
απαραίτητη για να βοηθήσει στη σωστή διαχείριση του διαβήτη αλλά και να εξασφαλίσει την 
ιδανική σωµατική αύξηση και υγεία.

Ζυµαρικά ολικής αλέσεως, 
αποφλοιωµένο ρύζι, ψωµί 
ολικής άλεσης, κινόα, κουσκούς, 
σπιτικά ψητές πατάτες µε 
ψέκασµα λαδιού, δηµητριακά 
ολικής άλεσης 

Περιόρισε Αντικατέστησε µε

Πατατάκια, γαριδάκια, 
πίτσα, τηγανητές 
πατάτες, λευκό ψωµί, 
επεξεργασµένα 
δηµητριακά πρωινού

Καθαρό κρέας – στήθος 
κοτόπουλου, ψάρι – όχι παναρι-
σµένα. Πρόσθεσε περισσότερη 
φυτική πρωτεΐνη όπως όσπρια 
(φασόλια, φακές, ρεβίθια)

Μαγείρεψε µε ελαιόλαδο, 
ηλιέλαιο, κραµβέλαιο. Ψητά 
φαγητά αντί τηγανητά. Επίλεξε 
ολόκληρα τµήµατα κρέατος και 
όχι επεξεργασµένα κρέατα 

Τηγανητά – πατάτες 
τηγανητές, τσιγαρισµένα 
φαγητά, βούτυρα, φυτικά 
έλαια, λιπαρά κρέατα, 
πέτσα από κοτόπουλο, 
φαγητό από έξω

Επεξεργασµένο κρέας – 
λουκάνικα, χοιρινό, 
nuggets  κοτόπουλου, 
ψαροµπουκιές, burgers

Συµβουλές για υγιεινό φαγητό

•  ∆ιατήρησε µια ρουτίνα στις ώρες των γευµάτων. Κάνε τα γεύµατα µια ιεροτελεστία, σε ένα 
θετικό και ήρεµο περιβάλλον, χωρίς οικογενειακές εντάσεις και απόσπαση προσοχής από 
τηλεόραση, τηλέφωνα ή tablets

•  Θετικοί γονικοί ρόλοι και ενεργή συµµετοχή στα οικογενειακό γεύµατα µπορεί να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία στην υιοθέτηση υγιεινών επιλογών

•  Προσπάθησε όλη η οικογένεια να τρώει το ίδιο φαγητό
•  Προσπάθησε η διάρκεια των γευµάτων να µην είναι περισσότερο από 30 λεπτά
•  Μην προσφέρεις εναλλακτικά γεύµατα ή ανταλλάγµατα σε περίπτωση που το παιδί δεν 

τρώει το κανονικό φαγητό. Είναι σαν να επιβραβεύεις την άρνησή του
•  Αφιέρωσε χρόνο µε το παιδί στην κουζίνα. Ενέπλεξέ το στην αγορά των τροφίµων και στην 

προετοιµασία του φαγητού. Ζήτησέ του να σερβίρει το τυρί, να διαλέξει φρούτα, να 
στρώσει το τραπέζι κ. ά. 

•   Κολατσιό: αναλογίσου το πόσο φαγητό καταναλώνει το παιδί στα ενδιάµεσα των 
γευµάτων. Αν αυτό είναι αρκετό, µπορεί να µην αφήνει το παιδί να πεινάσει για τα κυρίως 
γεύµατά του. Αυτό σηµαίνει ότι ίσως πρέπει να ελαττώσεις την ποσότητα των κολατσιών

•  Ροφήµατα: βάλε έναν κανόνα στο σπίτι, ότι απαγορεύονται τα ροφήµατα 30 λεπτά πριν τα 
γεύµατα. Περιόρισε τα ροφήµατα σε µισό νεροπότηρο (120 ml) και επίτρεψε την 
κατανάλωση αυτών µόνο όταν έχει καταναλωθεί τουλάχιστον η µισή ποσότητα του 
φαγητού. 

•  Χρησιµοποίησε τις ετικέτες άµεσης αναγνώρισης των συστατικών και στόχευσε σε  
περισσότερες πράσινες επιλογές
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Όλα τα λαχανικά είναι καλά – 
προτίµησε φρέσκα λαχανικά 
αλλά ακόµη και κατεψυγµένα ή 
κονσερβοποιηµένα τα λαχανικά 
είναι εντάξει

Περιόρισε Αντικατέστησε µε

Χωρίς περιορισµούς

Φρέσκα φρούτα. Ακόµη και 
κατεψυγµένα ή σε κονσέρβα µε 
τους δικούς τους χυµούς είναι 
εντάξει

Μαγείρεψε µε ελαιόλαδο, 
ηλιέλαιο, κραµβέλαιο. Ψητά 
φαγητά αντί τηγανητά. Επίλεξε 
ολόκληρα τµήµατα κρέατος και 
όχι επεξεργασµένα κρέατα 

Ζελεδάκια, σοκολάτα, 
πατατάκια, γαριδάκια, 
χυµοί 

Χυµούς, smoothies, 
επεξεργασµένα φρούτα

•  ∆ιατήρησε µια ρουτίνα στις ώρες των γευµάτων. Κάνε τα γεύµατα µια ιεροτελεστία, σε ένα 
θετικό και ήρεµο περιβάλλον, χωρίς οικογενειακές εντάσεις και απόσπαση προσοχής από 
τηλεόραση, τηλέφωνα ή tablets

•  Θετικοί γονικοί ρόλοι και ενεργή συµµετοχή στα οικογενειακό γεύµατα µπορεί να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία στην υιοθέτηση υγιεινών επιλογών

•  Προσπάθησε όλη η οικογένεια να τρώει το ίδιο φαγητό
•  Προσπάθησε η διάρκεια των γευµάτων να µην είναι περισσότερο από 30 λεπτά
•  Μην προσφέρεις εναλλακτικά γεύµατα ή ανταλλάγµατα σε περίπτωση που το παιδί δεν 

τρώει το κανονικό φαγητό. Είναι σαν να επιβραβεύεις την άρνησή του
•  Αφιέρωσε χρόνο µε το παιδί στην κουζίνα. Ενέπλεξέ το στην αγορά των τροφίµων και στην 

προετοιµασία του φαγητού. Ζήτησέ του να σερβίρει το τυρί, να διαλέξει φρούτα, να 
στρώσει το τραπέζι κ. ά. 

Υγιεινή διατροφή σηµαίνει να απολαµβάνεις το φαγητό τρώγοντας µια ποικιλία τροφών 
που προσφέρουν τα συστατικά που θα εξασφαλίσουν ενέργεια, ευεξία και υγεία. Κανένα 
φαγητό δεν πρέπει να αποκλείεται από τη διατροφή των παιδιών µε τύπου 1 διαβήτη, ωστόσο 
προτιµώνται οι υγιεινότερες επιλογές. ∆οκίµασε να περιορίσεις κάποιες τροφές και να τις 
αντικαταστήσεις µε αντίστοιχες πιο υγιεινές επιλογές, όπως προτείνει ο παρακάτω πίνακας:

•   Κολατσιό: αναλογίσου το πόσο φαγητό καταναλώνει το παιδί στα ενδιάµεσα των 
γευµάτων. Αν αυτό είναι αρκετό, µπορεί να µην αφήνει το παιδί να πεινάσει για τα κυρίως 
γεύµατά του. Αυτό σηµαίνει ότι ίσως πρέπει να ελαττώσεις την ποσότητα των κολατσιών

•  Ροφήµατα: βάλε έναν κανόνα στο σπίτι, ότι απαγορεύονται τα ροφήµατα 30 λεπτά πριν τα 
γεύµατα. Περιόρισε τα ροφήµατα σε µισό νεροπότηρο (120 ml) και επίτρεψε την 
κατανάλωση αυτών µόνο όταν έχει καταναλωθεί τουλάχιστον η µισή ποσότητα του 
φαγητού. 

•  Χρησιµοποίησε τις ετικέτες άµεσης αναγνώρισης των συστατικών και στόχευσε σε  
περισσότερες πράσινες επιλογές
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Με σκοπό την άµεση αναγνώριση 
κυρίως των ανθυγιεινών συστατικών 
των τροφών, κάποιες εµπορικές 
εταιρείες προχώρησαν στη σήµανση 
της µπροστά όψης των τυποποιηµέ-
νων προϊόντων τους µε ευανάγνω-
στες, προτυποποιηµένες ετικέτες που 
περιέχουν συγκεκριµένες πληροφορί-
ες. Αυτές περιλαµβάνουν τις θερµίδες, 
τα σάκχαρα, τα λιπαρά και επιπλέον τα 
κορεσµένα λιπαρά και το αλάτι που 
περιέχει η συσκευασία τόσο σε 
απόλυτο αριθµό θερµίδων ή γραµµα-
ρίων όσο και σε ποσοστό επί της 
µέσης ηµερήσιας πρόσληψης.

Για να γίνουν ακόµη πιο άµεσα 
αντιληπτές οι ετικέτες, κάποιες εταιρεί-
ες χρησιµοποιούν τα χρώµατα των 
φωτεινών σηµατοδοτών σε αυτές 
επισηµαίνοντας µε πράσινο τις επιτρε-
πτές και µε κόκκινο τις αυξηµένες 
περιεκτικότητες των «προς αποφυγή» 
συστατικών των τροφίµων.

Ετικέτες άµεσης 
αναγνώρισης συστατικών
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Η χρωµατική σήµανση γίνεται µε βάση τα παρακάτω όρια: 

Σάκχαρα

Λιπαρά

Κορεσµένα 

Αλάτι

≤ 5 γραµµάρια

≤ 3 γραµµάρια

≤ 1,5 γραµµάριο

≤ 0,3 γραµµάριο

5-22,5 γραµµάρια

3-17,5 γραµµάρια

1,5-5 γραµµάρια

0,3-1,5 γραµµάριο

≥ 22,5 γραµµάρια

≥ 17,5 γραµµάρια

≥ 5 γραµµάρια

≥ 1,5γραµµάριο

Χαµηλά Μέτρια Υψηλά

Είναι σηµαντικό να γνωρίζεις ότι:

•  Η ετικέτα άµεσης αναγνώρισης των συστατικών διαφέρει 
από την κλασσική ετικέτα τροφίµων (δες παρακάτω)

•  Στην περίπτωση που θέλεις να υπολογίσεις τους υδατάνθρακες 
της τροφής ∆ΕΝ θα χρησιµοποιείς την ετικέτα άµεσης αναγνώρισης 
αλλά την κλασσική ετικέτα (δες παρακάτω)

•  Τα σάκχαρα που αναφέρονται στην ετικέτα άµεσης αναγνώρισης 
∆ΕΝ είναι οι συνολικοί υδατάνθρακες 

•  Τα σάκχαρα δεν διακρίνονται σε φυσικά (όπως σε χυµούς)
 ή σε τεχνητά (πρόσθετα επί των τροφίµων)

•  Η σήµανση µε την ετικέτα άµεσης αναγνώρισης των συστατικών 
δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι, σε πολλά προϊόντα η ανάλυση 
των συστατικών θα πρέπει να βασιστεί στην κλασσική και πιο 
λεπτοµερή ετικέτα τροφίµων

•  Ο σκοπός της χρήσης της ετικέτας άµεσης αναγνώρισης είναι 
για να χαρακτηρίσει αν ένα τρόφιµο είναι ποιοτικό ή όχι. Αύξησε 
τα πράσινα και περιόρισε τα κόκκινα στα τρόφιµα που επιλέγεις
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Άρνηση φαγητού

Η άρνηση φαγητού είναι ένα φυσιολογικό εξελικτικό στάδιο στη νευρο-ανάπτυξη 
του παιδιού, και µπορεί να συµβεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Είναι ένας τρόπος για το 
παιδί στο να δείξει την ανεξαρτησία του. Είναι µια παροδική φάση, συµβαίνει στα 
περισσότερα παιδιά και συνήθως περνά από µόνη της. ∆ιατήρησε σταθερές τις 
συνήθειες και τις πρακτικές του φαγητού. Αν το παιδί περνά αυτή τη φάση, µίλησε 
µε την Οµάδα ∆ιαβήτη. Μπορεί να χρειαστεί αλλαγή στον χρόνο που κάνεις τη 
γευµατική/γρήγορη ινσουλίνη για όσο διάστηµα διαρκεί αυτή η φάση. Ο υπολογι-
σµός των υδατανθράκων είναι κάτι που χρειάζεται να συνεχίσεις να κάνεις.

Περιόρισε το αλάτι
Στον παρακάτω πίνακα µπορείς να δεις τη µέγιστη 
επιτρεπόµενη ηµερήσια πρόσληψη άλατος ανά ηλικία

Ο περιορισµός των επεξεργασµένων τροφίµων θα ελαττώσει σηµαντικά την 
ηµερήσια πρόσληψη άλατος, π.χ. γαριδάκια, κοτοµπουκιές, ψαροκροκέτες, αλλαντι-
κά κλπ.

1-3 έτη

4-8 έτη

>9 έτη

2,5 gr / ηµέρα

3 gr / ηµέρα

3,8 gr / ηµέρα

Ηλικία
Μέγιστη επιτρεπόµενη 
ηµερήσια ποσότητα άλατος

Ειδικές καταστάσεις
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Προϊόντα για διαβητικούς

∆εν χρειάζεται να αγοράζεις ειδικά προϊόντα για να έχεις καλές τιµές σακχάρου.

Τα ειδικά προϊόντα για διαβητικούς δεν συστήνονται σε παιδιά µε τύπου 1 διαβήτη. 
Είναι ακριβά, υψηλά σε λιπαρά και µπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές 
ενοχλήσεις και διάρροια. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Τα προϊόντα που γράφουν ότι είναι ελεύθερα σάκχαρης (sugar-free) δεν είναι πάντα 
και ελεύθερα υδατανθράκων. Έτσι µπορεί να περιέχουν άλλες γλυκαντικές ουσίες 
που να ανεβάζουν το σάκχαρο στο αίµα. Είναι σηµαντικό και πάλι να βλέπουµε την 
ετικέτα τροφίµων για το σύνολο των υδατανθράκων.

Γλυκαντικές ουσίες που χρησιµοποι-
ούνται σε προϊόντα για διαβητικούς 
και ανεβάζουν το σάκχαρο:

Τεχνικές γλυκαντικές ουσίες

Οι τεχνικές γλυκαντικές ουσίες είναι διαφορετικές από τις ανωτέρω γλυκαντικές 
ουσίες καθώς προσθέτουν γλυκιά γεύση σε ένα τρόφιµο ή ρόφηµα χωρίς να 
ανεβάζουν το σάκχαρο. Σε αυτές ανήκουν: σορβιτόλη, µαννιτόλη, ξυλιτόλη, 
ερυθριτόλη, D-ταγαρόζη, ισοµαλτιτόλη, λακτιτόλη, µαλτιτόλη. Χρησιµοποιούνται 
στα ροφήµατα που χαρακτηρίζονται ως «Diet» ή «Zero». 

Μπορείς να πάρεις περισσότερες πληροφορίες από τον ∆ιατροφολόγο της Οµάδας 
∆ιαβήτη.

∆εξτρόζη Λακτόζη Μαλτόζη Φρουκτόζη

Μαλτοδεξτρόζη Μελάσα Μέλι
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Υπολογισµός 
υδατανθράκων τροφής

Σε τι βοηθάει; 

Η ινσουλίνη χρειάζεται για να επιτρέψει την είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα. 
Η ποσότητα της ινσουλίνης που χρειάζεται είναι ανάλογη της ποσότητας των υδατανθράκων 
που καταναλώνονται και είναι σηµαντικό να ξέρεις να τους υπολογίζεις σωστά ήδη από την 
διάγνωση. Ο υπολογισµός των υδατανθράκων θα σου προσδώσει µεγαλύτερη ευελιξία στην 
επιλογή του φαγητού και ταυτόχρονα θα σου επιτρέψει να χειριστείς πιο αποτελεσµατικά το 
διαβήτη. 

Είναι χρήσιµο να κρατάς ένα ηµερολόγιο του περιεχοµένου των υδατανθράκων των 
φαγητών. Έτσι µπορείς να ανασκοπήσεις την ποσότητα των υδατανθράκων που υπολόγισες 
και να τη συνδυάσεις µε τις µονάδες της «γρήγορης» ινσουλίνης που έδωσες και την τιµή της 
γλυκόζης που πήρες 2 ώρες µετά. 

Συµβουλές για τη µέτρηση των υδατανθράκων

•  ∆ιάβασε τις ετικέτες τροφίµων
•  Φτιάξε µια λίστα υπενθύµισης των συχνών τροφίµων
•  Χρησιµοποίησε µια ψηφιακή ζυγαριά τροφίµων
•  Ζύγιζε αποκλειστικά το φαγητό και όχι και τη συσκευασία ή και το πιάτο
•  Ρώτησε για χρήσιµες πηγές πληροφοριών για υπολογισµό υδατανθράκων (ιστοσελίδες ή 

εφαρµογές) µε την Οµάδα ∆ιαβήτη και ιδιαίτερα µε τον διατροφολόγο
•  Κράτησε τις συµβουλές σε λογικό επίπεδο. Μη γίνεσαι εµµονικός.  

Πώς διαβάζω τις ετικέτες τροφίµων;
 

Για να υπολογίσεις σωστά τους υδατάνθρακες των τροφίµων, πρέπει να χρησιµοποιείς τον 
αριθµό που αναφέρεται στο σύνολο των υδατανθράκων και όχι µόνο στα σάκχαρα! 
Η ετικέτα τροφίµου µπορεί να σου δώσει τα γραµµάρια των υδατανθράκων ανά 
100gr/τρόφιµου ή ανά µερίδα (π.χ. µπισκότο).
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Μαγειρεµένο φαγητό έναντι ωµού 
 

•  Προσοχή αν οι αριθµοί των γραµµαρίων των υδατανθράκων στην ετικέτα τροφίµων 
αναφέρονται σε ωµό φαγητό ή σε µαγειρεµένο

•  Για ζυµαρικά ή ρύζι είναι πιο εύχρηστο να χρησιµοποιείς τις τιµές που αναφέρονται σε 
µαγειρεµένες µερίδες που θα βρείτε σε οδηγούς διατροφής (π.χ. οδηγός διατροφής της 
Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας, Ε∆Ε) ή µπορείς να χρησιµοποιήσεις τον παρακάτω 
πίνακα µε τους συντελεστές µετατροπής από γραµµάρια µαγειρεµένου φαγητού σε 
γραµµάρια υδατανθράκων.

Παράδειγµα: αν το µαγειρεµένο φαγητό είναι ρύζι και ζυγίζει 120 gr η µερίδα, τα γραµµάρια 
των υδατανθράκων που περιέχει είναι 120:3 = 40 γραµµάρια.

: 3

: 2

: 8

: 5

: 4,5

: 15

Συντελεστής 
µετατροπής

Ρύζι

Ψωµί

Αρακάς

Φακές

Φασόλια

Φασολάκια

Μαγειρεµένο
φαγητό

: 6,5

: 4

: 3

: 3

: 4,5

: 6,5

Πουρές

Ψητή πατάτα

Τηγανητές πατάτες

Σπαγγέτι

Κους κους

Βραστή πατάτα

Συντελεστής 
µετατροπής

Μαγειρεµένο
φαγητό
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Το σύνολο των υδατανθράκων που καταναλώνουµε υπολογίζεται από την εξής εξίσωση:

Παράδειγµα: Αν στην προηγούµενη ετικέτα το φαγητό που καταναλώθηκε ήταν 150γρ και 
οι υδατάνθρακες ανά 100γρ είναι 7,4, το σύνολο των υδατανθράκων που καταναλώθηκαν 
είναι 11,1 γραµµάρια 

    Υδατάνθρακες στα 100 γρ
Υδατάνθρακες = ----------------------------------- X ποσότητα που καταναλώθηκε (γρ) 
                     100



Ελαφριά γεύµατα ελεύθερα υδατανθράκων ή µε λίγους υδατάνθρακες

Προσοχή, η λήψη τέτοιων γευµάτων κοντά στα κυρίως γεύµατα µπορεί να µειώσει την όρεξη 
και καλό είναι να αποφεύγεται. 

Τυρί-κασέρι

Αυγό

Πράσινες σαλάτες

Ξηροί καρποί

Αλλαντικά

Προτίµησε µικρές µερίδες (30-60γρ)

Συνοδεύει κάθε στιγµή της ηµέρας

∆εν περιέχουν υδατάνθρακες και µπορούν να καταναλωθούν ελεύθερα 

Σε µικρές ποσότητες δε χρειάζεται να µετρηθούν

Σε µικρές ποσότητες

Μικρά γεύµατα ελεύθερα υδατανθράκων

Ψωµί

Κρακεράκια

Ρυζογκοφρέτες

Γιαούρτι

Γάλα

Φρούτα

Μια λεπτή φέτα (20 γρ)

Προτίµησε ολικής άλεσης (δες και την ετικέτα)

2 ρυζογκοφρέτες περιέχουν περίπου 10 γρ υδατάνθρακες

1 κεσεδάκι γιαούρτι

200 ml (1 ποτήρι) 

Ιδανική επιλογή. Περιέχουν φυτικές ίνες και βιταµίνες.

Υγιεινά µικρά γεύµατα που περιέχουν 10-12γρ υδατάνθρακες
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Η αναλογία ινσουλίνης για γραµµάρια υδατανθράκες είναι τα γραµµάρια υδατανθράκων που 
καλύπτει 1 µονάδα γρήγορης ινσουλίνης. Για παράδειγµα, αν η αναλογία είναι 1:10 σηµαίνει 
ότι 1 µονάδα ινσουλίνης χρειάζεται για κάθε 10 γραµµάρια υδατανθράκων. 

Η Οµάδα ∆ιαβήτη θα υπολογίσει τις αναλογίες ινσουλίνης/υδατανθράκων για τη ρύθµιση 
του διαβήτη στο παιδί αρχικά. Πώς θα χρησιµοποιήσεις τις αναλογίες αυτές:
1. Πόσα γραµµάρια υδατάνθρακα έφαγε ή θα φάει το παιδί;
2. ∆ιαίρεσε τα γραµµάρια αυτά µε την αναλογία
3. Αυτός ο αριθµός (στρογγυλοποίησε στο κοντινότερο µισό, συνήθως προς τα κάτω) είναι ο 
αριθµός των µονάδων ταχείας ινσουλίνης που χρειάζονται για να καλύψουν το φαγητό.

Παράδειγµα: Αν το φαγητό περιέχει 45 γραµµάρια υδατανθράκων και η αναλογία είναι 
1:12, οι µονάδες γρήγορης ινσουλίνης που θα χρειαστούν είναι 45:12 = 3,75. Και έτσι θα 
κάνεις 3,5 µονάδες γρήγορης ινσουλίνης 

∆ιαφορετικές αναλογίες για διαφορετικές ώρες φαγητών

Συνήθως ισχύουν διαφορετικές αναλογίες ινσουλίνης/γραµµάρια υδατανθράκων για τα 
διάφορα γεύµατα της ηµέρας (πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό). ∆ες το παράδειγµα στον 
παρακάτω πίνακα. 

Αναλογία ινσουλίνης/
γραµµαρίων υδατανθράκων 
φαγητού

Αναλογία 1:10
(για κάθε 10 γρ υδατάνθρακα 
που καταναλώνονται χρειάζεται 
1 µονάδα γρήγορης ινσουλίνης)

Αναλογία 1:15
(για κάθε 15 γρ υδατάνθρακα 
που καταναλώνονται χρειάζεται 
1 µονάδα γρήγορης ινσουλίνης)

Αναλογία 1:12
(για κάθε 12 γρ υδατάνθρακα 
που καταναλώνονται χρειάζεται 
1 µονάδα γρήγορης ινσουλίνης)

Αν καταναλωθούν 40γρ 
υδατανθράκων για πρωϊνό θα 
κάνεις 40:10 = 4 µονάδες 
γρήγορης ινσουλίνης

Αν καταναλωθούν 60γρ 
υδατανθράκων για πρωϊνό θα 
κάνεις 60:15 = 4 µονάδες 
γρήγορης ινσουλίνης

Αν καταναλωθούν 60γρ 
υδατανθράκων για βραδινό θα 
κάνεις 60:12 = 5 µονάδες 
γρήγορης ινσουλίνης
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Οι αναλογίες δεν είναι σταθερές σε όλη τη ζωή του παιδιού

Αλλαγές θα χρειάζονται να γίνονται µε βάση τις τιµές σακχάρου που θα έχουµε µεταγευµατικά 
(τουλάχιστον 2 ώρες µετά την ολοκλήρωση του φαγητού), είτε υψηλές είτε χαµηλές. Τον 
πρώτο καιρό θα συζητάς την ανάγκη για αλλαγές στις αναλογίες µε τη βοήθεια της Οµάδας 
∆ιαβήτη, αργότερα θα είσαι έµπειρος αρκετά ώστε να τις εφαρµόζεις από µόνος σου.
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Σάκχαρο/Ηµέρα

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Προγευµατικό

88

97

105

Μεταγευµατικό

110

133

99

Η αναλογία ινσουλίνη/υδατανθράκων είναι σωστή αν οι µεταγευµατικές τιµές 
είναι µεταξύ των επιθυµητών ορίων (συνήθως 80-140)

Συνεχίζεις µε αναλογία 1:15

Αναλογία 1:15 (1 µονάδα γρήγορης ινσουλίνης για 15 γρ υδατανθράκων)

Σάκχαρο/Ηµέρα

∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Προγευµατικό

88

97

105

Μεταγευµατικό

172

200

184

Αν τα µεταγευµατικά σάκχαρα είναι υψηλά (για 2η και 3η µέρα) και χωρίς κάποιον 
άλλο λόγο (ασθένεια, µη σωστός υπολογισµός των υδατανθράκων, κ. άλλα), τότε 

θα πρέπει να αυξήσεις τις µονάδες ινσουλίνης, κατεβάζοντας την αναλογία

Αλλάζεις την αναλογία από 1:15 σε 1:12 και από δω και πέρα συνεχίζεις µε αυτήν 
την αναλογία µέχρι νεωτέρας

Αναλογία 1:15 (1 µονάδα γρήγορης ινσουλίνης για 15 γρ υδατανθράκων)

Σάκχαρο

∆ευτέρα

Προγευµατικό

88

Μεταγευµατικό

62

Αν το µεταγευµατικό σάκχαρο είναι χαµηλό και χωρίς κάποιον άλλο λόγο 
(άσκηση, µη σωστός υπολογισµός των υδατανθράκων, κ. άλλα), τότε θα πρέπει να ελαττώσεις 

τις µονάδες ινσουλίνης, ανεβάζοντας την αναλογία.
Η αλλαγή αυτή µπορεί να γίνει και από την 1η µέρα που θα δούµε αδικαιολόγητη 

χαµηλή µεταγευµατική τιµή

Αλλάζεις την αναλογία από 1:15 σε 1:18 και από δω και πέρα συνεχίζεις µε αυτήν την 
αναλογία µέχρι νεωτέρας

Αναλογία 1:15 (1 µονάδα γρήγορης ινσουλίνης για 15 γρ υδατανθράκων)



Ηµερολόγιο διατροφής
Το ηµερολόγιο διατροφής είναι χρήσιµο εργαλείο που σε συνδυασµό µε το ηµερολόγιο 
αυτοελέγχου θα µπορέσει να σε βοηθήσει µε τις τιµές του σακχάρου του παιδιού και τις 
δόσεις ινσουλίνης. Το ηµερολόγιο διατροφής καλό είναι να είναι σε ξεχωριστό σηµειωµατά-
ριο ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για σηµειώσεις

Οδηγίες:

•  Προσπάθησε να συµπληρώσεις πλήρως 3-5 ηµέρες ώστε έτσι να φανούν πιθανά µοτίβα 
µεταβολών στις τιµές της γλυκόζης

•  Γράψε όλα τα γεύµατα αλλά και τα ενδιάµεσα των γευµάτων όπως και τα ροφήµατα
•  Στο ηµερολόγιο αυτοελέγχου σηµείωσε όλες τις τιµές γλυκόζης πριν το γεύµα και 

τουλάχιστον 2 ώρες µετά
•  Συµπλήρωνε το ηµερολόγιο συνεχώς, καθώς αν το αφήσεις να το συµπληρώσεις µετά από 

κάποιο διάστηµα µπορεί να µη θυµάσαι όλες τις λεπτοµέρειες
•  Μην ξεχνάς να έχεις το ηµερολόγιο αυτοελέγχου και το ηµερολόγιο διατροφής όταν 

επικοινωνείς µε τη Οµάδα ∆ιαβήτη και σίγουρα όταν επισκέπτεσαι το Εξωτερικό Ιατρείο. Αυτό 
είναι εξαιρετικά χρήσιµο για τη σωστή διαχείριση των αναλογιών και την καλύτερη ρύθµιση 
του διαβήτη.

Υπόδειγµα ηµερολογίου διατροφής

Υπόδειγµα ηµερολογίου αυτοδιαχείρισης 
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Λίστα υπενθύµισης των συχνών τροφίµων 
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∆ΙΑΝΑ

Το Παιδο∆ιαβητολογικό Εξωτερικό 
Ιατρείο της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
ιδρύθηκε από τον καθηγητή 
κ. Γεώργιο Κατζό και είναι το µοναδικό 
Παιδο∆ιαβητολογικό Εξωτερικό Ιατρείο 
στη Βόρεια Ελλάδα αναγνωρισµένο µε 
ΦΕΚ (Τόµος Β΄678/16-11-1992). Από 
το 2014 λειτουργεί µε επιστηµονικά 
υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή 
κ. Αθανάσιο Χριστοφορίδη. Με την 
αρωγή εξαιρετικών ιατρών, αλλά και 
µε τη συνεργασία µιας οµάδας 
επαγγελµατιών υγείας προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε παιδιά και εφήβους 
µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη. 

Το όνοµα ∆ΙΑΝΑ προέρχεται από τα 
αρχικά ∆ιαβητολογικό Ιατρείο 
Α΄ Παιδιατρική Νέων Α.Π.Θ. και µας 
θυµίζει ότι θέλουµε να πετυχαίνουµε 
πάντα «∆ΙΑΝΑ» στους στόχους µας. 
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Bρείτε την ηλεκτρονική µορφή του 
διαβατηρίου στο: dianadiabetes.gr/διαβατήριο
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