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Din type 2-diabetesguide til indkøb
"En sund og afbalanceret kost" er godt råd for alle, uanset om man har type 2-diabetes (T2D) eller ej. Men hvad 
betyder det egentlig? Og hvad skal personer med T2D være ekstra opmærksomme på? Det kan være en udfordring 
at vælge de rigtige produkter i supermarkedet. 
Denne guide hjælper dig med at træffe de bedste valg, når du køber ind! #AtTheHeartOfDiabetes

For personer med T2D anbefales det at vælge grøntsager med et lavt glykæmisk 
indeks (GI), et højt fiberindhold eller et højt indhold af blodtrykssænkende nitrater.¹

Grøntsager

- Grønne bladgrøntsager som rucola og selleri er fyldt med næringsstoffer og 
  fiber.¹

- Gulerødder (når de spises rå) giver bedre blodsukkerkontrol og lavere risiko 
  for at tage på.¹

- Rødbeder er fyldt med nitrater. Det betyder, at de anbefales til personer med 
  T2D, som har højere risiko for hjertekarsygdomme.¹
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For personer med T2D anbefales det generelt at spise fisk to gange om ugen.⁶

Kød, kylling og fisk

- Undgå rødt og forarbejdet kød, da der er blevet påvist sammenhæng mellem 
  denne type kød og forhøjet risiko for hjertesygdomme.³ Det anbefales også, 
  at undgå pålæg som salami, skinke og roastbeef.⁴

- Generelt har kylling et højt proteinindhold og et lavt fedtindhold. Et godt valg, 
  når du gerne vil have et stykke kød til dit måltid. Tip: Vælg kyllingebryst uden 
  skind og ben for at undgå fedtindtaget.⁵

- Spis fede fisk som laks eller tun en gang om ugen! Der er to vigtige årsager til, 
  at fisk er godt for personer med T2D. For det første er omega 3 i fisk godt for 
  hjertet, hvilket er en fordel, når man ved, at personer med T2D har en højere 
  risiko end gennemsnittet for blodprop i hjertet eller hjernen. For det andet har 
  personer med T2D ofte et lavt niveau af D-vitamin. Fisk giver dig det 
  D-vitaminboost, du har brug for.⁶

Tid til et mellemmåltid? Vælg produkter med et højt indhold af protein, fiber og 
sundt fedt.⁷

Mellemmåltider

- Vælg popcorn uden fedt og salt med krydderier eller kanel i stedet for chips. 
  Andre sunde, men lækre mellemmåltider kan være agurk eller gulerod med 
  fedtfattig hummus eller tomatsalsa.⁸

- Vælg mørk chokolade i stedet for mælkechokolade eller hvid chokolade. 
  Har du lyst til is? Vælg fedtfattig frossen yoghurt!⁸

- En af de mest populære superfoodsnacks i dag er avocado. Avocado er fyldt 
  med fiber og monoumættede fedtsyrer, som kan forhindre, at blodsukkeret 
  stiger voldsomt efter aftensmaden.⁷

Ud over kostjusteringer er det vigtigt, at du som person med T2D tænker over, hvad 
du drikker.⁹

Drikkevarer

- Foran sodavandshylden? Vælg light-sodavand for at reducere sukkerindtaget.⁹ 
  Det er endnu bedre at drikke vand (evt. danskvand). Tilsæt noget smag ved at 
  blande med frisk citron.

- Ren kaffe og te har et lavt indhold af kalorier og kulhydrater. Vælg 
  usødet te, og prøv at drikke kaffe uden sukker eller fed mælk.⁹

         
      
               

- Hvad med alkohol? Vælg letøl og kaloriefri sodavand, når du vil blande drinks.  
  Tip: Undgå at drikke på tom mave, da risikoen for lavt blodsukker stiger, når du 
  har drukket alkohol.¹⁰

Alle har gavn af mælkeprodukter, da de indeholder vigtige proteiner, vitaminer og 
kalk. For personer med T2D anbefales det at vælge magre mælkeprodukter så ofte 
som muligt.²

Mælkeprodukter

- Mælk med lavere fedtindhold indeholder de samme vigtige næringsstoffer, 
  som normal mælk (kalk), men uden fedtet. Kan du ikke lide skummetmælk? 
  Prøv minimælk eller letmælk.²

- Mange oste har et højt indhold af fedt og salt. Vælg oste som brie, Edamost 
  og fedtreducerede oste for at mindske indtaget så meget som muligt.²

- Leder du efter T2D-venlig yoghurt? Tjek etiketten for at se, hvor meget fedt og 
  sukker produktet indeholder. Generelt anbefales det at vælge yoghurt naturel 
  eller fedtreduceret græsk yoghurt.²

Har du bekymringer omkring T2D og sund kost?
   Tal om det med din læge.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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