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Apmeklējiet www.novonordisk.lv pacientiem veltīto sadaļu,  
lai apskatītu materiālus cukura diabēta pacientiem!

Noskenējiet šo QR kodu  
ar savu viedtālruni, lai piekļūtu 

pacientu sadaļai mūsu mājaslapā!

Noskatieties video:
Pēdu kopšana 

Novo Nordisk injektoru lietošanas tehnika  
Glikēmijas paškontrole

 Apskatei vai lejupielādei pieejamie materiāli:
Diabēts un uzturs 

Uztura ieteikumi cukura diabēta pacientiem  
Diabēta dienasgrāmatas 

 
Digitāli pieejami 

informatīvi materiāli 
cukura diabēta pacientiem 

Padomi diabēta pacientiem

Šie ir vispārēja rakstura ieteikumi. Konkrētākas rekomendācijas uztura jautājumos Jums sniegs ārsts.

• Katru dienu jālieto vienāds daudzums ogļhidrātu, sadalot tos 
starp ēdienreizēm.

• Lielākas fiziskās aktivitātes gadījumā jālieto vairāk ogļhidrātu.

• Pietiekamā daudzumā jāēd dārzeņi. Dodiet priekšroku svaigiem, 
sautētiem vai tvaicētiem dārzeņiem un zaļumiem. 

• Izvēlieties pilngraudu produktus – rudzu, graudu maize ar 
samazinātu cukura daudzumu, pilngraudu pārslas, auzu klijas u.c.

• Kontrolējiet taukvielu lietošanu, sevišķi, ja Jums ir liekais svars.

• Izvēlieties liesus piena produktus (piens, kefīrs, biezpiens, siers, 
jogurti bez piedevām).

• Lietojiet uzturā zivis un jūras produktus, ierobežojiet gaļas ēšanu.

• Lietojiet mazāk sāls. Izvēlieties garšvielu maisījumus bez sāls, 
papildiniet ēdienus ar svaigiem garšaugiem.

• Ierobežojiet alkohola lietošanu. Nelietojiet alkoholu tukšā dūšā – 
tas var izraisīt hipoglikēmiju.



Ieteicamie
produkti

Produkti,
kuri jālieto mēreni

Ierobežotā 
daudzumā 

lietojamie produkti

Jūras 
veltes

Mīdijas, austeres,  
jūras ķemmītes,  
omāri Garneles, kalmāri

Zupas Dārzeņu zupas

Piena zupas, 
zivju, gaļas zupas, 
krēmzupas

Treknas zupas  
ar krējumu

Gaļa 

Vistas, tītara  
(bez ādas), truša,  
jēra, teļa, liesa  
liellopa gaļa,  
liesa cūkgaļa, 
medījumi

Šķiņķis, teļa vai vistas 
gaļas desa 

Pīles, zoss gaļa,  
salami desa,  
pastētes, speķis, 
desas, cīsiņi,  
putnu āda

Tauki Avokado 

Nepiesātinātās 
taukvielas  
(olīveļļa, rapšu, 
saulespuķu eļļa) Sviests, cūku tauki

Deserti 

Augļu salāti savā sulā, 
augļu vai biezpiena 
želejas

Želejas no piena ar 
samazinātu tauku 
saturu

Saldas, treknas 
mērces, pudiņi, 
saldējums ar augstu 
tauku saturu

Saldumi 

Kliju, auzu pārslu 
cepumi bez cukura, 
tumšā šokolāde bez 
cukura (kakao saturs 
virs 70%)

Halva, brokastu 
pārslas bez cukura 

Šokolādes konfektes, 
cukurs (arī fruktoze), 
medus, kūkas, 
pīrāgi, cepumi, 
diabēta pacientiem 
paredzētie saldumi

Rieksti, 
sēklas Linsēklas (arī maltas)

Valrieksti, lazdu 
rieksti, zemesrieksti, 
mandeles, kastaņi, 
pistācijas, saulespuķu 
sēklas

Kokosrieksti, sālīti  
un grauzdēti rieksti

Ieteicamie
produkti

Produkti,
kuri jālieto mēreni

Ierobežotā 
daudzumā 

lietojamie produkti

Graudaugu 
produkti

Kliju, pilngraudu 
un rudzu maizes 
šķirnes, brūnie rīsi, 
miežu putraimi, griķi, 
grūbas, auzu pārslas

Pulētie rīsi, prosa, 
makaroni

Baltmaize, 
konditorejas 
izstrādājumi, tumšās 
rupjmaizes šķirnes ar 
iesalu

Dārzeņi, 
salāti

Svaigi vai saldēti 
dārzeņi, pākšaugi, 
lapu salāti

Vārīti kartupeļi, 
cepeškrāsnī cepti 
kartupeļi ar mizu

Cepti kartupeļi, cepti 
dārzeņi,  kartupeļi frī, 
kartupeļu čipsi

Augļi, ogas

Konservēti augļi 
bez cukura, vietējās 
ogas un augļi 
(neaizmirstiet, ka 
arī tajos ir nedaudz 
cukura!)

Kivi, apelsīni, 
mandarīni, ananasi, 
hurma

Vīnogas, banāni, 
melones, arbūzi

Piedevas Garšaugi, garšvielas
Salātu mērces ar 
zemu tauku saturu

Krējums, majonēze, 
sāls

Piena  
produkti, 
olas

Vājpiens, jogurts bez 
piedevām, sieri ar 
zemu tauku saturu 
(līdz 21%), vājpiena 
biezpiens

Piens ar samazinātu 
tauku saturu, sieri ar 
vidēju tauku saturu 
(līdz 30%), olas

Pilnpiens, treknie 
sieri, iebiezinātais 
piens, trekns jogurts 
ar piedevām, saldais 
un skābais krējums

Zivis 

Baltās un treknās zivis 
bez ādas (tvaikotas, 
vārītas)

Eļļā, sviestā ceptas 
zivis, karsti kūpinātas 
zivis

Ikri, zuši, miltos 
panētas un ceptas 
zivis, auksti kūpinātas 
zivis

Dzērieni

Tēja un kafija bez 
cukura, minerālūdens, 
tomātu un dārzeņu 
sulas

Gāzētie dzērieni 
ar mākslīgiem 
saldinātājiem 
(„diētiskie”), 
atšķaidītas augļu 
sulas, sausie vīni

Šokolādes dzērieni, 
stiprie alkoholiskie 
dzērieni, saldinātie 
vīni, vermuti, liķieri

 

Dārzeņiem un svaigiem 
salātiem jāaizņem  
vismaz puse šķīvja

Kartupeļi, rīsi  
vai makaroni aizņem  

šķīvja ceturtdaļu

Vēl viena ceturtdaļa  
paliek gaļas  

vai zivs ēdienam

Produkti šķīvī

• Ieteicams dzert ūdeni. 
• Var apēst dažas sķēles 

maizes.
• Desertā ieteicams ēst 

augļus vai ogas.


