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JEDNODUCHO A CHUTNE

Diétna sestra 
Mária Štefáková 
z Národného 
endokrinologického 
a diabetologického 
ústavu v Ľubochni 
pripravila kuchársku 
knihu Varíme 
diabetikom 
s presným návodom, 
akým spôsobom 
sa majú stravovať 
diabetici, aby udržali 
svoju glykémiu na 
dobrej úrovni. 
„Ku každému diabetikovi 
pristupujem individuálne, hľadáme 
spolu taký typ stravovania, ktoré 
dokáže dodržiavať po celý život, 
a takú motiváciu, aby stabilizoval 
svoju glykémiu a znížil hmotnosť, 
ak to potrebuje. Keď sa liečba, 
strava a pohyb správne zladia, 
kompenzácia bude vynikajúca. Keď 
však diabetik podcení čo i len jeden 
z tých troch pilierov jeho nového 
životného štýlu, výsledky budú 

horšie,“ hovorí Mária ŠTEFÁKOVÁ, 
ktorá roky zostavuje stravovací 
režim pre pacientov. Pani Štefáková 
okrem toho takmer štyridsať 
rokov varí doma manželovi, ktorý 
je tiež diabetik. Spolupracovala 
s mnohými vynikajúcimi odborníkmi 
v diabetológii, učila tisícky pacientov 
žiť s ich ochorením tak, aby mohli 
viesť spokojný a plnohodnotný život.

„Nechcem, aby ste museli chodiť 
s váhou pod pazuchou. Bola by som 
rada, keby ste sa naučili odhadovať 
sacharidové jednotky v potravinách 
podľa ich objemu či veľkosti. Aby 
ste si zapamätali, že napríklad na 
raňajky je jedno, či zjete 1/3 bieleho 
rožka alebo klasickej bielej žemle, 
alebo tretinu lúpačky, alebo polovicu 
odkrojeného kúska vianočky. To 
všetko je 1 SJ, ktorá vám nezvýši 
glykémiu o nič viac ako tenučký 
20-gramový krajček chleba. Nie 
viac, iba o niečo rýchlejšie,“ dodáva 
pani Štefáková.



AKO SI VYPOČÍTAME 
SACHARIDOVÉ JEDNOTKY
Sacharidové jednotky (SJ) sa osvedčili 
ako jednoduchý prístup k stravovaniu 
diabetika. Vďaka spolupráci s lekárom 
alebo diétnou sestrou však dostane 
do rúk praktický, jednoduchý a časovo 
nenáročný systém stravovania, ktorý 
mu uľahčí orientáciu. Tento systém 
je založený na stravovaní podľa 
sacharidových jednotiek, využívaní 
glykemického indexu, ako aj na výbere 
vhodných a odmietaní nevhodných 
potravín.
Obsah sacharidov v danej potravine 
je vyhodnotený na sacharidovú 
jednotku (SJ), ktorá zvýši glykémiu 
cca o 2 mmol/l. Dve hygienické 
vrecúška cukru, to je 1 SJ, ktorá vám 
zvýši glykémiu o 2 mmol/l. Vieme, že 
1 sacharidová jednotka (SJ) zodpovedá 
10 g sacharidov. Na etikete výrobku si 
prečítame obsah sacharidov v 100 g. 
Gramy sacharidov vydelíme číslom 
10 a dostaneme tak počet SJ v 100 g 
výrobku.

Na niektorých potravinárskych 
výrobkoch z dovozu nájdete uvedené 
jednotky BE (Die Broteinheit). Ide 
o takzvané chlebové jednotky, pričom 
1 BE zodpovedá 12 g sacharidov. 

Uprednostňujú sa sacharidové 
jednotky, pretože je ľahšie deliť 
desiatimi ako dvanástimi. Rozdiel 
pri oboch výmenných jednotkách je 
takmer zanedbateľný. Viditeľný rozdiel 
je len pri rýchlo využiteľných SJ, teda 
tých, ktoré neobsahujú vlákninu 
ani iné živiny tvoriace energetickú 
hodnotu.

Pri jednotlivých potravinách uvádzame 
v zátvorke počet SJ, aby sme si 
sústavne opakovali to, čo by diabetik 
mal vedieť, aby dosiahol uspokojivé 
glykémie po jedle a pred ďalším 
hlavným jedlom – aby teda vedel 
počítať SJ v jedle.

Príklad:
1 SJ zodpovedá 10 g kryštálového 
cukru 
1 BE zodpovedá 12 g kryštálového 
cukru 
1 SJ je 10 g glukózy
1 BE zodpovedá 12 g glukózy

Príklad:
100 g výrobku obsahuje 60 g 
sacharidov. 
Výrobok má hmotnosť 40 g.
Výpočet:
60 g sacharidov : 10 g (1 SJ) = 6 SJ 
v 100 g výrobku
6 SJ x 40 g (hmotnosť výrobku) = 
240 : 100 g = 2,4 SJ
Tento výrobok s hmotnosťou 40 g 
zodpovedá cca 2 SJ.



Vaječná nátierka (0 SJ)

1. RECEPT – ako začať deň

Ak nátierku jete na raňajky alebo 
ňou dojedáte hlavné jedno (na 
základe celodenného rozpisu 
stravy), potom jedna porcia má 

mať hmotnosť 50 – 70 g. Porcia 
nátierky môže zodpovedať 
0 – 1 SJ, no podľa množstva 
použitých surovín i 3 – 5 SJ.

Postup:
Ochladené natvrdo uvarené vajce ošúpeme a najemno pokrájame alebo 
krátko rozmixujeme. Pridáme tuk, horčicu a vymiešame do peny. Dochutíme 
korením a soľou. Necháme chvíľu odležať na chladnom mieste. Podávame na 
chlebe posypané najemno pokrájanou pažítkou.

Čo potrebujeme:
1 natvrdo uvarené vajce (0 SJ) 
7 g rastlinného tuku (0 SJ)
horčicu (0 SJ)

pažítku (0 SJ)
korenie
soľ



biely jogurt (1 SJ) 
4 PL vločiek (2 SJ) 
čaj 

1 malé jablko alebo 1 malý 
banán (1 SJ)

Postup:
Ovocie očistíme, postrúhame alebo pokrájame na malé kúsky. Vločky 
preosejeme a doružova opražíme na suchej teflonovej panvici. Pokropíme 
čajom a necháme chvíľu postáť. Zmiešame s ovocím a jogurtom 
a podávame. 1 porcia zodpovedá 255 kcal, 13,2 g bielkovín a 3,4 g tukov.

jablko (1 SJ) škorica (0 SJ) mlieko (1 SJ) med (1 SJ)

Jogurt s ovsenými vločkami a ovocím (4 SJ)

Varianty:

Čo potrebujeme:



2. RECEPT – polievky

30 g suchej fazule (1 SJ) 
20 g cibule (0 SJ)
5 g oleja (0 SJ)
50 g koreňovej zeleniny (0 SJ) 
mletú červenú papriku

vodu 
1 malý zemiak (1 SJ)
soľ
petržlenovú vňať

Postup:
Prebratú a umytú fazuľu namočíme deň vopred do studenej vody. Cibuľu 
pokrájame nadrobno a speníme na oleji, pridáme očistenú, nadrobno 
pokrájanú zeleninu a krátko podusíme. Pridáme mletú červenú papriku, 
zalejeme vodou a krátko povaríme. Z namočenej fazule zlejeme vodu 
a zalejeme ju čistou vodou. Fazuľu varíme bez soli a pokrievky asi hodinu. 
Pred dovarením pridáme očistený postrúhaný zemiak a predvarenú 
zeleninu. Spolu povaríme a dochutíme soľou. Pred podávaním posypeme 
nadrobno pokrájanou petržlenovou vňaťou.

Fazuľová polievka so zeleninou a zemiakmi (2 SJ)

Čo potrebujeme:



3. RECEPT – obed

400 g varených zemiakov (6 SJ)
300 g polohrubej múky (20 SJ) 
1 vajce
soľ
300 g chudého bravčového 
mäsa (0 SJ)

50 g oleja (0 SJ)
1 cibuľu (0 SJ)
cesnak
koreniny – mleté korenie, rasca, 
petržlenová vňať, muškátový 
oriešok

Postup:
Zemiaky prelisujeme alebo postrúhame, pridáme múku, vajce a soľ. 
Vypracujeme hladké cesto, ktoré vyvaľkáme na pomúčenej doske. Pokrájame 
na štvorce 6 × 6 cm a plníme ich mäsovou plnkou. Preložením štvorca tvarujeme 
taštičky, ktorých okraje dôkladne pritlačíme. Taštičky varíme v osolenej vode, 
dokiaľ nevyplávajú navrch. Vyberieme sitkom a posypeme opraženou cibuľkou, 
do ktorej sme pridali pokrájanú petržlenovú vňať.
Plnka:
Mäso udusíme na cibuli a pomelieme. Dochutíme korením, rascou, prelisovaným 
cesnakom, soľou, najemno pokrájanou petržlenovou vňaťou a postrúhaným 
muškátovým orieškom. Spolu dôkladne premiešame.
Poznámka:
Keď z celej dávky pripravíme 50 taštičiek (26 SJ), potom 2 taštičky zodpovedajú 
1 SJ. 1 SJ (2 taštičky) zodpovedá 100 kcal, 4 g bielkovín a 12 g tukov.

Taštičky plnené mäsom (8 taštičiek zodpovedá 4 SJ)

Čo potrebujeme na 5 porcií:



4. RECEPT – špagety inak

200 g špagiet (400 g uvarených 
je 10,5 SJ)
100 g oleja (0 SJ)
250 g uvareného mäsa 
z hovädzej polievky (0 SJ)
50 g čerstvých húb (0 SJ)
50 g tvrdého syra (0 SJ)
50 g neúdeného tofu (0 SJ)

4 paradajky (0 SJ)
50 g rastlinného tuku (0 SJ)
1 liter mlieka (2,5 SJ)
2 žĺtky (0 SJ)
mleté korenie (0 SJ)
petržlenová vňať (0 SJ)
4 lyžice strúhanky (2 SJ) 
soľ (0 SJ)

Postup:
Cestoviny uvaríme a precedíme, zmiešame s polovicou oleja, pridáme 
posekané uvarené mäso, huby udusené na oleji, postrúhaný syr a dochutíme 
soľou a korením. Premiešame a vložíme do vymastenej a strúhankou 
vysypanej nádoby na pečenie. Na špagety navrstvíme na kolieska pokrájané 
paradajky, posypeme druhou polovicou postrúhaného syra, navrch položíme 
na plátky pokrájané maslo. Žĺtky rozhabarkujeme v mlieku, zalejeme nimi 
špagety, vložíme do rúry a pečieme doružova. Pred podávaním posypeme 
každú porciu nakrájanou petržlenovou vňaťou. Podávame so šalátom alebo 
dusenou zeleninou. Celý recept zodpovedá 15 SJ; 1 porcia má menej ako 
4 SJ. Pridáme zeleninový šalát z voľnej zeleniny, ktorý má nulový obsah SJ.

Špagety zapečené so syrom

Čo potrebujeme na 4 porcie:



5. RECEPT – chutné zeleninové 
varianty

Čo potrebujeme 
na 3 porcie: 

2 vajcia (0 SJ) 
160 g kelu (0 SJ) 
1 PL krupice (1 SJ) 
2 PL strúhanky (1 SJ) 
cesnak (0 SJ) 
mleté korenie
soľ 
olej na opečenie (0 SJ)

Obaľovanie: 

1/10 vajca (0 SJ) 
1 PL mlieka (0 SJ) 
3 PL múky (2 SJ)
1 PL strúhanky (1 SJ)

Postup:
Očistený a umytý kel pokrájame a obvaríme v mierne osolenej vode. 
Scedíme, po vychladnutí vyžmýkame a pomelieme na mäsovom mlynčeku. 
Pridáme ostatné suroviny a vyformujeme karbonátky. Vyhladíme ich 
mokrými rukami a obalíme v múke, vo vajci a v strúhanke. Opečieme 
z každej strany, uložíme na plech a v mierne teplej rúre necháme „dôjsť“.
1 porcia zodpovedá 393 kcal, 11,4 g bielkovín a 17,9 g tukov.

Zeleninové karbonátky (1 ks = 1 SJ)



Rybie filé na mlynársky spôsob (1 SJ)

6. RECEPT – večera

Ryby sú bohatým zdrojom vápnika 
a iných minerálov, ale pre naše 
zdravie sú vhodné hlavne pre 

obsah omega-3-mastných 
kyselín, prospešných nášmu srdcu 
a cievam.

100 g rybieho filé (0 SJ) 
50 ml mlieka (0 SJ)
strúčik cesnaku  
soľ

1 PL múky (1 SJ) 
červenú papriku 
10 g oleja

Postup:
Do mlieka dáme prelisovaný cesnak, soľ a do tejto marinády namočíme porciu 
ryby. Po polhodine rybu vyberieme, necháme odkvapkať a obalíme v múke, 
ktorú sme zmiešali s červenou paprikou. V horúcom oleji sprudka opečieme po 
oboch stranách, uložíme na pekáč a dáme do predhriatej rúry dopiecť. Podľa 
potreby podlejeme pri pečení troškou vývaru.
1 porcia zodpovedá 210 kcal, 17,9 g bielkovín a 10 g tukov. Podávame so 
zemiakmi, zemiakovou kašou alebo s naturálnou ryžou a so zeleninovým 
šalátom – všetko do počtu SJ.

Čo potrebujeme:



Zeleninový šalát s bylinkovou zálievkou (0 SJ)

7. RECEPT – zeleninové šaláty

Zeleninu diabetici nemusia 
započítavať do počtu SJ, porcia 
s hmotnosťou menšou ako 
200 gramov nemá výrazný 

vplyv na glykémiu. Do počtu 
sacharidových jednotiek v jedle 
započítavame len mrkvu, cviklu, 
kukuricu a hrášok.

Postup:
Zeleninu dôkladne umyjeme a očistíme. Šalát nasekáme alebo natrháme na 
menšie kúsky, uhorku nakrájame na polmesiačiky, papriku na tenké rezance. 
Fenikel zbavíme vňate a nakrájame ho na tenké plátky, paradajky na mesiačiky. 
Vňať z mladej cibuľky opláchneme a pokrájame na kolieska.
Zálievka:
Očistíme cesnak, nakrájame ho na plátky a pridáme bylinky a ďalšie prísady. 
Zalejeme približne 100 ml vody. Nakrájanú zeleninu v miske opatrne premiešame 
a prelejeme bylinkovou zálievkou. Šalát dáme na krátky čas vychladiť.
1 porcia zodpovedá: 95 kcal, 2,3 g bielkovín, 5,6 tukov.

Čo potrebujeme 
na 4 porcie: 

300 g hlávkového šalátu (0 SJ) 
150 g šalátovej uhorky (0 SJ)
100 g žltej papriky (0 SJ) 
100 g červenej papriky (0 SJ) 
50 g koreňa fenikla (0 SJ) 
100 g paradajok (0 SJ) 
vňať z mladej cibuľky

Zálievka: 

1 PL olivového oleja (0 SJ)
2 PL citrónovej šťavy (0 SJ)
neenergetické sladidlo 
soľ 
čierne mleté korenie 
pažítka 
oregano
2 strúčiky cesnaku 
voda



8. RECEPT – sladká bodka

Postup:
Do mlieka zašľaháme preosiatu múku, vajce a soľ. Na teflonovej panvičke 
opečieme palacinky (8 ks). Naplníme pripravenou tvarohovou plnkou.
Plnka:
Jablko postrúhame na jemnom strúhadle. Pridáme tvaroh a vymiešame na 
jemnú plnku. Pri suchom tvarohu pridáme 1 PL mlieka. Naplníme palacinky, 
ktoré stočíme alebo preložíme do tvaru trojuholníka. Ozdobíme vyšľahanou 
smotanou.
1 palacinka s tvarohom zodpovedá 110 kcal, 8,2 g bielkovín a 2,5 g tukov.

Plnené palacinky (1 kus = 1 SJ)

300 ml mlieka (1,5 SJ) 
90 g múky (6 SJ) 
1 vajce 
soľ 

1/2 malého jablka (0,5 SJ) 
200 g tvarohu
olej na pečenie 
šľahačka na ozdobu

Čo potrebujeme na 8 palaciniek:



Postup:
Všetky suroviny dobre rozmixujeme a dáme na 24 hodín do mrazničky. 
Potom vyberieme a porciujeme. Jahody môžeme nahradiť napríklad 
marhuľami, malinami alebo čučoriedkami. Dochucovanie sladidlom je 
potrebné regulovať podľa ovocia (keď je prezreté, uberieme fruktózu).
Zmrzlina pripravená z celej dávky má hmotnosť 700 g.
100 g zodpovedá 2 SJ, 150 kcal, 3,1 g bielkovín a 5 g tukov.

Dia zmrzlina (1 porcia 100 g = 2 SJ)

2 biele jogurty (2 SJ) 
200 g jahôd (<2 SJ) 
3 PL citrónovej šťavy (0 SJ)

100 g sladkej smotany (< 1 SJ)
100 g fruktózy (10 SJ) = spolu 14 SJ

Čo potrebujeme

pomaranč (1 SJ) banán (2 SJ) broskyňa (1 SJ) citrón (1 SJ)

Varianty:



Zavárame ovocie

9. RECEPT – zavárame

Spôsob zavárania je taký istý 
ako pri ovocí, ktoré zavárame 

s cukrom, len cukor nahradíme 
sladidlom.

Počet tabletiek do pohára s obsahom 300 ml: 

2 až 3 tabletky umelého sladidla na broskyne, čerešne, čučoriedky, 
hrušky, jablká, jahody, maliny, marhule a slivky
3 až 4 tabletky umelého sladidla na višne, egreše, ríbezle

Postup:
Pohár uzavrieme vyvareným uzáverom a sterilizujeme od bodu varu 10 až 15 
minút pri teplote 90 °C. Jahody, čerešne, višne a slivky sterilizujeme 20 až 25 
minút pri teplote 80 až 90 °C. Počet tabletiek náhradného sladidla závisí od 
našej chute: či chceme dosiahnuť vysokú sladkosť kompótu (potom môžeme 
použiť aj viac sladidla), alebo chceme pripraviť príjemný, osviežujúci kompót.



Varíme džem

Počet tabletiek do pohára s obsahom 300 ml: 

2 až 3 tabletky umelého sladidla na broskyne, čerešne, čučoriedky, 
hrušky, jablká, jahody, maliny, marhule a slivky
3 až 4 tabletky umelého sladidla na višne, egreše, ríbezle

Postup:
Umyté, dobre vyzreté ovocie odstopkujeme a odkôstkujeme (podľa druhu ovocia, 
z ktorého chceme pripraviť džem). Ovocie odvážime a prepočítame na SJ (napríklad 
ak 150 g malín zodpovedá 1 SJ, potom 750 g očistených malín zodpovedá 5 SJ). 
Maliny popučíme a povaríme, aby sme ovocie zbavili prebytočnej vody. Ovocnú 
hmotu zasypeme sladidlom (môžeme použiť sorbit – 250 g, čo zodpovedá 25 SJ) 
a necháme na chladnom mieste postáť asi 2 až 3 hodiny, aby sa sorbit rozpustil. 
Ovocnú hmotu postupne po malých častiach za stáleho miešania varíme, až sa 
vyparí voda a hmota začne hustnúť. Plníme ju do pripravených čistých (prípadne 
aj zahriatych) pohárov a uzavrieme uzáverom. Necháme vychladnúť zabalené 
v deke. Keď sme malinovým džemom naplnili 5 pohárov rovnakej veľkosti, potom 
bude v každom poháriku džem, ktorý zodpovedá 6 SJ. Rovnako postupujeme aj 
pri inom druhu ovocia. Pomôžeme si tabuľkou s obsahom SJ a pri dochucovaní sa 
spoliehame na vlastnú chuť. Nezabúdame, že menej je niekedy viac.



10. RECEPT – pre diabetikov 
s celiakiou

Postup:
Pomer surovín dodržiavajte presne podľa týchto receptov. Droždie 
vymiešame vo vlažnej vode, pridáme k múke, posolíme a dáme do 
stroja na miešanie cesta. Konzistencia cesta z tejto múky pripomína skôr 
krehké linecké cesto, nie je naťahovacie ako cesto z pšeničnej múky. Keď 
máme cesto vymiešané do hladka, pridáme semienka, miešame ďalšie 
2 – 3 minúty. Cesto prikryjeme utierkou a necháme kysnúť 15 minút. Potom 
ho rozdelíme na tri časti a z každej vyformujeme bagetky a tie necháme 
opäť kysnúť na dvojnásobný objem. Bagety potrieme maslom (alebo olejom) 
a vajíčkom, lebo toto cesto treba trochu prifarbiť. Pečieme vo vopred 
rozohriatej rúre pri teplote 200 °C asi 30 minút.

Bageta

Čo potrebujeme:
500 g múky Mix B
20 g droždia
350 ml vody

1 lyžička soli 
100 g semien ako slnečnica, 
tekvica, sezam



Postup:
Slaninu nakrájame nadrobno a dáme ju na panvicu pomaly sa škvariť. 
Zemiaky nastrúhame najemno, pridáme vajce, múku a vypracujeme cesto, 
ktoré pretlačíme cez dierkovanú haluškáreň do vriacej osolenej vody. Keď 
halušky vyplávajú na povrch, necháme ich ešte trochu povariť (asi 10 min.) 
a potom ich vyberáme do misky s bryndzou. Zľahka premiešame, rozdelíme 
do tanierov a prelejeme na kocky pokrájanou a vyškvarenou slaninou.
Poznámka:
Pravá poctivá slanina je pochúťkou pre správnych labužníkov. Avšak keďže 
obsahuje značné množstvo nasýtených mastných tukov, ktoré zvyšujú ten 
,,zlý“ cholesterol, nie je vhodná pre diabetikov či nediabetikov, ktorí sa na 
vysoký cholesterol liečia. 

Bryndzové halušky

300 g očistených zemiakov 
300 g múky Farina 
1 vajce 

soľ 
300 g bryndze 
200 g údenej slaniny

Čo potrebujeme:



VYSKÚŠAJTE SA 
V SACHARIDOVÝCH JEDNOTKÁCH

2 SJ

0 SJ

0 SJ

0 SJ

1 SJ

1 SJ

3 SJ

0 SJ

2 SJ

1 SJ

1 SJ

1 SJ



Veríme, že vám tento e-book priniesol užitočné informácie, 
ako pristupovať k diabetickej strave. Vďaka nim si budete 
vedieť poradiť v kuchyni pri príprave jedál tak, aby aj váš 

krvný cukor bol po jedle v správnych hodnotách. 
V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť na odborný 

personál ktorejkoľvek lekárne Dr.Max, kde vám radi 
poskytneme odborné poradenstvo alebo na náš DiaClub, 

ako online sprievodcu diabetom.

„Nech je vašou odmenou za získané vedomosti dobrá 
glykémia,“ želá čitateľom diétna sestra Mária Štefáková 

a DiaClub Dr.Max.

DOBRÚ CHUŤ!

ZÁVER


