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Jeżeli interesuje Cię dieta indywidualna w insulinooporności 
(młodzież/dorośli) i chorobach jej współtowarzyszących napisz do nas 
maila na:  

kontakt@dietetykapediatryczna.pl 

 

 

 

Niniejszy poradnik nie podejmuje prób leczenia, stanowi jedynie źródło informacji. Zawarte 
tu rady nie mogą zastępować diagnostyki i leczenia, wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić w 
porozumieniu z lekarzem. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI za ewentualne powikłania 
wynikające ze stosowania diety bez nadzoru lekarskiego. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej 
publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, komputerowej, 
fotograficznej i in.),wymaga pisemnej zgody Wydawcy. 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20kontakt@dietetykapediatryczna.pl


 

Poradnik ten powstał z myślą o osobach, które borykają  się z nadwagą, 
będącą nierzadko początkiem chorób cywilizacyjnych. 

 

Często decyzja o zmianie nawyków żywieniowych podejmowana jest przez 
nas dopiero wtedy, kiedy dowiadujemy się od lekarza, że nasze wyniki 
badań odbiegają znacząco od normy. Najczęściej nie wiemy od czego 
zacząć, a sama myśl o zmianie nawyków żywieniowych przyprawia nas o 
dreszcze. Bo jak zrezygnować z ulubionych przekąsek i dań, na rzecz 
gotowanego na parze kurczaka i warzyw? 

 

Na szczęście dobrze dobrana dieta nie musi być wielkim wyrzeczeniem, a 
może stać się furtką do nowego, zdrowego i smacznego życia. 

 

Zanim jednak podejmiemy konkretne działania, to poznajmy najpierw 
naszego wroga, a zarazem głównego bohatera tego poradnika, którego 
postaramy się Wam jak najdokładniej przedstawić. W końcu, jeżeli masz z 
czymś walczyć, to dobrze jest wiedzieć, z czym. 

  

Zaczynajmy więc…. 
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INSULINOOPORNOŚĆ 
 

 

 

Czym jest insulinooporność? 

 

To stan zmniejszonego działania insuliny na tkanki naszego organizmu 
pomimo jej prawidłowego lub podwyższonego stężenia w surowicy krwi. 

 

Co to znaczy ? 

  

Tkanki obwodowe pod wpływem insuliny powinny zwiększyć pobieranie 
glukozy z krwi i przyspieszyć tempo metabolizmu. W przypadku 
insulinooporności  jednak tak się nie dzieje ,a ponieważ tkanki nie reagują 
prawidłowo na sygnał przekazywany za pomocą insuliny, krążąca glukoza 
nie jest przez nie pobierana  i metabolizowana, nie dochodzi więc do 
obniżenia jej stężenia we krwi. Stałe, wysokie stężenie glukozy pobudza 
wyspy trzustkowe do dalszego wydzielania insuliny, jest jej jeszcze więcej i 
więcej, tkanki stają się coraz mniej wrażliwe na działanie tego hormonu- 
jedynym słowem uodparniają się na jego działanie. 

Im więcej glukozy- tym więcej insuliny, insulina nie działa na tkanki, więc 
glukoza dalej krąży, a organizm odczytuje, że insulina nie spełniła swojej 
funkcji, nadrabia więc- produkując nową insulinę, która znowu nie 
wychwytuje odpowiednio glukozy i tak dale i tak dalej.... 

Niestety coraz częściej słyszymy o tym, że na insulinooporność cierpią 
dzieci i jest to spowodowane tymi samymi mechanizmami jak u dorosłych, 
jedyne co jest pocieszające to fakt, że dobrze pokierowane dziecko, z 
odpowiednią motywacją I wsparciem bardzo szybko uczy się I 
przyzwyczaja do nowego stylu życia. Dzieci, która chudną nie chcą 
ponownie wracać do swojej wagi, bo widzą diametralną różnicę I poprawę 
w swoim funkcjonowaniu.  

 

 

 

 

 



Insulinooporność i dieta z niskim indeksem glikemicznym.  5 

Anna Piekarczyk i Katarzyna Olejniczak 

 

Rozwijająca się insulinooporność prowadzi także do rozwoju innych 
chorób( również u najmłodszych ), takich jak: 

• cukrzyca typu 2, 

• zespół policystycznych jajników, 

• hiperprolaktynemia, 

• nadczynność i niedoczynność tarczycy, 

• pierwotna  nadczynność przytarczyc, 

• hiperkortyzolemia, 

• niepłodność 

• niealkoholowe stłuszczenie wątroby 

• choroby układu sercowo- naczyniowego. 

 

Jakie mamy rodzaje insulinooporności? 

 

W skrócie: 

• przedreceptorową- kiedy mamy do czynienie z genetycznie 
uwarunkowaną nieprawidłową budowę cząsteczki insuliny 

• receptrową-  najczęściej jej podłożem jest zmniejszona liczba 
receptorów insulinowych lub ich powinowactwa do insuliny 

• postreceptorową- gdzie wyróżniamy m.in zaburzenia procesów 
sygnalizacyjnych w przyłączeniu insuliny do receptora insulinowego 
oraz zaburzenia struktury i funkcji transporterów glukozy do 
wnętrza komórki 

 

 

Pamiętaj jednak, że nikt nie rodzi się z insulinoopornością tak 
dosłownie- można mieć predyspozycje genetyczne - a i owszem- 
jednak każdy z nas, sam pracuje na stan swojego zdrowia. 

Najczęściej jest to wieloletnia "ciężka praca" włożona w nasz 
organizm, poprzez: 

 

Złą dietę , czyli spożywanie: 

 

  kwasów tłuszczowych nasyconych ( tłuszcz pochodzenia 
zwierzęcego) 
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  kwasów tłuszczowych typu trans ( tłuszcze roślinne uwodornione- 
margaryny) 

  fast foody 

 duże ilości cukrów prostych ( w tym również słodyczy) 

 oraz ogólnie- przyjmowanie zbyt dużej ilości kalorii 

 

Brak aktywności fizycznej 

Brak błonnika w diecie 

Przewlekły Stres  Emocjonalny 

Przewlekłe spożywanie alkoholu 

W badaniach epidemiologicznych ( *The European Group for the study of 

Insulin Resistance (EGIR) : Frequency of the WHO metabolitic syndrome in 

European cohorts, and alternative definition of an insulin resistance 

syndrome *Astrup A. Low fat dietsand energy balance: How does the evidence 

stand in 2002?)wykazano zależność pomiędzy ilością tkanki tłuszczowej w 

organizmie a insulinowrażliwością i zaburzeniami metabolizmu glukozy. W 

badaniach tych stwierdzono, że tkanka tłuszczowa trzewna jest 

NIEZALEŻNYM CZYNNIKIEM RYZYKA OPORNOŚCI TKANEK NA 

INSULINĘ ORAZ ROZWOJU INNYCH CHORÓB METABOLICZNYCH. 

 Wspólny mianownik dla  tkanki tłuszczowej i insulinooporność to wolne 

kwasy tłuszczowe (free fatty acids- FFA) . W badaniach stwierdzono, że 

mogą one hamować wychwyt glukozy w tkankach. Nadmierne 

gromadzenie się FFA w komórkach hamuje pobieranie glukozy za co 

odpowiedzialne jest nieprawidłowe funkcjonowanie szlaków sygnałowych 

regulowanych przez diacyloglicerol. Gromadzenie się w organizmie FFA 

odgrywa szczególną rolę w przejściu od insulinooporności do 

pełnoobjawowej cukrzycy typu 2. W badaniach Subauste A., Burant CF 

(2003) DAGT: novel therapeutic target for obesity and type 2 diabetes 

mellitus. Curr Drug Targets Immune Endocr Metabol Disord 3: 263-70 

stwierdzono iż ciagła ekspozycja wysp β trzustkowych na FFA prowadzi do 

ich odwrażliwienia i w konsekwencji do zahamowania wydzielania 

insuliny. 
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Mamy więc jasne przesłanie. Bycie otyłym wcześniej czy później 

prowadzi do insulinooporności. 

Zmiana  stylu życia, która przyniesie redukcję masy ciała spowoduje 

spadek stężenia wolnych kwasów tłuszczowych  i poprawi 

insulinowrażliwość tkanek.  Bardzo ważne jest, aby zmiana ta obejmowała 

zarówno zmianę żywienia oraz aktywność fizyczną. Badania wykazały, że 

obniżenie masy ciała zaledwie o 3-4 kg, zmniejsza ryzyku rozwoju 

insulinooporności aż o 58% (Tumiletho J., Undsrom J., Eriksson J.G. 

Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle amoung subjects 

with impaired glucose tolerance).Optymalne tempo redukcji masy ciała to 

około 0,5 do 1 kg tygodniowo. Ważne jest, aby zmiana miała charakter 

długofalowy- co przyniesie nam wymierne korzyści. 

Zadaniem tkanki tłuszczowej jest gromadzenie energii w postaci 

trójglicerydów w czasie kiedy pokarmu mamy pod dostatkiem, oraz 

uwalnianie kwasów tłuszczowych w "czarnej godzinie". Niestety nie jest to 

magazyn, który posiada pole ograniczone. Nic z tych rzeczy. 

Tkanka tłuszczowa może się magazynować w nieskończoność!  Jeśli jesteś 

rodzicem, to chciałabym Cię zachęcić, abyś skontrolował masę ciała 

swojego dziecka. 

Okres dziecięctwa i dojrzewania to czas kiedy stabilizuję się liczba 

komórek tłuszczowych- adipocytów. Co to oznacza? Nadmierny przyrost 

liczby adipocytów w okresie dzieciństwa może prowadzić do rozwoju 

OTYŁOŚCI już w okresie młodzieńczym, a także w okresie dorosłym- jest to 

proces nieodwracalny. Jednym słowem- jeśli Tobie lub Twojemu dziecku 

uda  się zgromadzić pokaźną liczbę adipocytów za malucha, to one już 

zawsze z Toba zostaną- i choćbyś schudł, one dalej są i tylko czekają na to, 

żeby się móc rozrosnąć. 
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Zespół Policystycznych Jajników  

Jednym z głównych zaburzeń występującym w PCOS jest hiperinsulinemia, 

insulinooporność i hiperandrogenizm. 

Według Aktualnych Kryteriów, aby można było rozpoznać u pacjentki  

PCOS należy wziąć  pod uwagę czy występuje u niej : 

• Hiperandrogenizm 

• Hirsutyzm 

• Trądzik 

• Zaburzenia Miesiączkowania 

• Policystyczne jajniki w badaniu USG 

Około 50 % pacjentek ,u których stwierdzono PCOS cierpi na 

insulinooporność i podwyższone stężenie insuliny we krwi, przy czym 

znacznie częściej występują one u pacjentek otyłych (70%) niż szczupłych 

(30%) (Dunfain A., Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome: 

mechanisism and implication for Phathogenesis. Endocr.Rev.1997;18:774-

800) 

Większość pacjentek cierpiących na PCOS w dzieciństwie miało problem z 

nadmierną masą ciała! 

Chociaż na ogół poziom glukozy na czczo u pacjentek z PCOS jest 

prawidłowy, to po podaniu węglowodanów mamy do czynienia z  

hiperinsulinemią i nieprawidłową dystrybucją glukozy w organizmie. 

Dotyczy to przede wszystkim kobiet otyłych, ale zdarza się,  że występuje 

również wśród szczupłych pacjentek (Stankiewicz M, Norman R. Diagnosis 

and management of polycystic ovary syndrome: a practical guide. Drugs 

2006; 66: 903-12). Insulinooporność można więc określić mianem 

niezależnego czynnika powiązanego z zespołem policystycznych jajników, 

skutkującego pogłębianiem się nieprawidłowości rozrodczych . 
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W zespole policystycznych jajników pęcherzyki nie zanikają, ale pozostają 
w jajniku, produkując w nadmiarze androgeny. Wysoki poziom 
androgenów często prowadzić będzie również do nieuzasadnionych 
stanów depresyjnych. Zaburzona gospodarka węglowodanowa znacznie 
będzie zwiększać ryzyko pojawienia się PCOS i chorób układu krążenia.  

 

Wahania poziomu glukozy we krwi przyczyną zaburzeń 
hormonalnych. Czyli o sytuacji, kiedy kortyzolu i androgenów jest za 
dużo. 
 
Osoby z insulinoopornością często uskarżają się na przemijające ataki lęku, 
paniki, podenerwowania. Istnieje tutaj związek między atakami lękowymi, 
a wahaniami poziomu glukozy we krwi. Aby pozbyć się zaburzeń 
psychicznych często konieczne jest jako pierwsze ustabilizowanie stężenia 
glukozy we krwi. Aby to zrobić należy najpierw przyjrzeć się temu, jak 
reagujemy na stres. Tutaj kluczowy jest hormon, kortyzol.  
Kortyzol, nazywany hormonem stresu, jest naturalnym hormonem 
steroidowym,  produkowany przez kory nadnerczy. W odpowiedzi na stres 
wydzielany jest w dużej ilości, aby uzyskać więcej energii dla organizmu. W 
tej sytuacji podnosi się poziom glukozy, insuliny oraz kwasów 
tłuszczowych we krwi, zwiększa się objętość krwi, dochodzi do 
zatrzymania soli w organizmie, co też podnosi ciśnienie krwi. Stale 
podwyższony kortyzol powoduje zmniejszenie wrażliwości insulinowej, a 
to prowadzi do rozwoju cukrzycy typu 2. Niestety, gdy nadnercza 
produkują za dużo kortyzolu jesteśmy w chronicznym stresie, a pewne 
zmiany można zauważyć już w wyglądzie zewnętrznym. Nadmiar kortyzolu 
prowadzi do trądziku, insulinoooporności, rozpadu masy mięśniowej, 
tkanki tłuszczowej z ramion i ud, ale pozostawiając ją w obrębie brzucha, 
karku i twarzy. Organizm wolniej się regeneruje, dochodzi do utraty białka, 
spadku masy mięśniowej, następuje większe zużycie witamin i składników 
mineralnych. Ponadto, kortyzol w wysokich dawkach działa 
neurotoksyczne, spowalnia tworzenie się nowych komórek nerwowych, 
zaczynamy odczuwać problemy z pamięcią i koncentracją. Nadmierna 
podaż cukru i wysoki poziom kortyzolu prowadzi do zwiększonej 
aktywności komórek nerwowych, stąd też pewne uczucia przeżywmy 
silniej.  
 

U osób aktywnych fizycznie stężenie kortyzolu w sytuacjach stresowych 
jest bardzo niewielkie, co tłumaczy ich lepszą odporność i radzenie sobie 

https://portal.abczdrowie.pl/lek-na-cukrzyce-w-profilaktyce-zespolu-policystycznych-jajnikow
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ze stresem.  Stąd też tak ważna jest zmiana stylu życia: dieta i aktywność 
fizyczna. Jeśli chodzi o dietę, na pewno należy ograniczyć węglowodany 
proste, które szybko wchłaniają się z jelit do krwi. Jeżeli zjemy więcej 
węglowodanów w ciągu dnia, powinniśmy zrównoważyć to odpowiednio 
zwiększoną aktywnością fizyczną, ale niestety często tak się nie dzieje. 
Węglowodany złożone, w przeciwieństwie do cukrów prostych, zwiększają 
produkcję serotoniny , która ma działanie antystresowe, przeciwbólowe, 
zmniejszające nerwowość.  
Więcej cukrów prostych to więcej insuliny, która zaburzać będzie 
równowagę metaboliczną i hormonalną.  
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Androgeny i insulina. Nadmiar hormonów 
męskich u kobiet.  

 
Stale podwyższone stężenie insuliny prowadzi do wzrostu stężenia 
androgenów. W konsekwencji skóra staje się tłusta, trądzikowa, barwa 
głosu może się zmienić, zaczynają wypadać włosy na głowie, ale za to mam 
ich więcej na ciele. Często u kobiet  ( ale i u mężczyzn również) stwierdza 
się początkowo nadwagę i  otyłość brzuszną, z którą ciężko walczyć będąc 
na nieodpowiednich dietach. Cukier jest przetwarzany w tkankę 
tłuszczową, a jej nadmiar doprowadza do sytuacji w której następuje 
produkcja niekorzystnych substancji zapalnych będących przyczyną wielu 
poważnych chorób. Cukier, który powinien być spalany w komórce, zalega 
we krwi i dochodzi do wielu fizjologicznych nieprawidłowości w 
organizmie. I tak, zaburzone proporcje estrogenowo-progesteronowe i 
nadmiar androgenów u kobiet będą prowadziły do otyłości brzusznej, 
niepłodności i pogorszenia równowagi emocjonalnej oraz psychicznej.  
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Rola składników pokarmowych  w diecie 
insulinoopornego. 

TŁUSZCZE 

W organizmie człowieka tłuszcz odgrywa bardzo ważną rolę, przede 
wszystkim jako materiał budulcowy i energetyczny, jest również niezbędny 
do produkcji hormonów tkankowych, ponadto jest podstawowym 
rozpuszczalnikiem dla biologicznie ważnych związków biologicznych 
nierozpuszczalnych w wodzie takich jak witaminy A,D, E i K. 

Należy pamiętać, że tłuszcz jest niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu i dieta- jaka by ona nie była- nie powinna w 
sposób drastyczny ograniczać jego podaży. 

Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaj tłuszczy: 

Nasycone Kwasy Tłuszczowe- to tłuszcze najczęściej pochodzenia 
zwierzęcego, występują w formie stałej i są odporne na utlenianie. Kwasy 
laurynowy, palmitynowy i mirystynowy występują obficie w tłuszczu 
mlecznym i powodują wzrost stężenia cholersterolu LDL w surowicy krwi. 
Wykazują działanie prozakrzepowe, aterogenne, przyspieszają rozwój 
miażdżycy oraz chorób nowotworowych okrężnicy, gruczołu sutkowego i 
prostaty. 

Gdzie znajdziemy tłuszcze nasycone? 

 masło 
 sery 
 smalec 
 mięso 
 mleko i jego przetwory 
 olej palmowy 
 olej kokosowy * 

Kwasy tłuszczowe nasycone dostarczane wraz z dietą nie są niezbędne do 
tego  , aby prawidłowo funkcjonował nasz organizm.  W kontekście 
insulinooporności nie powinno się przekraczać 7% spożycia kwasów 
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tłuszczowych nasyconych. 

* Olej kokosowy to bardzo kontrowersyjny olej- ma wielu zwolenników, ale  
liczba jego przeciwników lawinowo rośnie. Dlaczego ? Okazuje sie , że w 
92% olej kokosowy to kwas tłuszczowy nasycony- pomimo iż pochodzi z 
roślin. Na jego korzyść działa jedynie to, że w 62-68% składa się kwasów 
tłuszczowych średniołańcuchowych - co nie znaczy , że są to tłuszcze MCT- 
bo nie są. 

                                                OLEJ KOKOSOWY     ≠   MCT 

Oleje MCT  to przede wszystkim 8i 10 węglowe łańcuchowe kwasy 
tłuszczowe – zaliczamy do nich kwas kaprylowy i kwas kaprynowy, 
znalazły one swoje zastosowanie w leczeniu osób z zaburzeniami 
wchłaniania tłuszczy bezpośrednio z przewodu pokarmowego (celiaklia 
czy mukowiscydoza), ponieważ ulegają bezpośredniemu wchłonięciu w 
naczyniach krwionośnych i dzięki temu nie obciążają przewodu 
pokarmowego. 

Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe pochodzące z oleju kokosowego to 
12 węglowy kwas laurynowy. Można go sklasyfikować jako średnio lub 
długołańcuchowy kwas tłuszczowy w zależności od kryterium podziału. 

 Jeśli  weźmiemy pod uwagę to w jaki sposób jest wchłaniany z przewodu 
pokarmowego, to okazuje się, że kwas ten  absorbowany jest w 70-75% 
przez chylomikrony ze światła przewodu pokarmowego- a nie jak tłuszcze 
MCT bezpośrednio do naczyń krwionośnych. 

Kwas laurynowy to bez wątpienia rodzaj nasyconego kwasu tłuszczowego, 
którego w oleju kokosowym jest stosunkowo dużo .  

Ponieważ jak już wcześniej wspomniałam w naszej diecie będziemy starali 
się ograniczać kwasy tłuszczowe nasycone, to niestety dla oleju 
kokosowego w niej miejsca zbyt dużo nie będzie, bo jak zobaczycie, porcja 
mięsa na obiad, jajko na śniadanie czy twarożek- szybko spowodują, że te 
7% kwasów tłuszczowych nasyconych, które założyliśmy uda nam się 
wykorzystać. 

(Coconut oil consumption and cardiovascular risk factors in humans Laurence 

Eyers, Michael F. Eyers, Alexandra Chisholm, Rachel C. Brown , Published 05 



Insulinooporność i dieta z niskim indeksem glikemicznym.  14 

Anna Piekarczyk i Katarzyna Olejniczak 

 

March 2016) 

(Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated 

fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty 

acids, and cholesterol 25 March 2010) 

 
 
Tabela 1. Zawartość kwasów tłuszczowych z uwzględnieniem kwasów 
tłuszczowych nasyconych i cholesterolu dla różnych produktów spożywczych 
H.Kunachowicz Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i 
typowych potraw PZWL 
 

Produkt Ilość w 
gramach 

Tłuszcz 
ogółem(g) 

Ilość nasyconych 
kwasów 

tłuszczowych(g) 

Cholesterol 
(mg) 

Mleko spożywcze 
3,2% 

100 3,2 1,9 13 

Śmietanka 30% 100 30 17,92 106 

Jogurt naturalny 
2% tłuszczu 

100 2,0 1,19 8 

Ser camembert 
pełnotłusty 

100 23 13,71 73 

Ser gouda tłusty 100 22,9 13,69 71 

Ser twarogowy 
półtłust 

100 4,7 2,79 17 

Ser topiony 100 27 16,13 87 

Jajo kurze całe 100 9,7 3,0 360 

Wieprzowina, 
karkówka 

100 22,8 7,98 66 

Wieprzowina, 
schab z kością 

100 10 3,52 69 

Wołowina, 
polędwica 

100 3,5 1,68 59 

Wątroba 
wieprzowa 

100 3,4 1,42 354 
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Mięso z piersi z 
indyka 

100 0,7 0,22 49 

Mięso z piersi z 
kurczaka 

100 1,3 0,29 58 

Szynka wiejska 100 20,3 7,11 57 

Pasztet pieczony 100 31,1 13,02 370 

Dorsz świeży 100 0,7 0,1 50 

Łosoś świeży 100 13,6 2,94 70 

Masło extra 100 82,5 54,72 248 

Smalec 100 99,5 46,54 95 

 
 
Jednonienasycone Kwasy Tłuszczowe 

Źródłem kwasów jednonienasyconych są przede wszystkim: 
 

• oliwa z oliwek, 
• olej rzepakowy bezerukowy, 
• olej sezamowy 
• olej z orzecha włoskiego 
• awokado 
• sardynkach 
• tuńczyku 

 
Istnieje wiele dowodów, które wykazują korzystny wpływ kwasu 
oleinowego w profilaktyce miażdżycy. Kwasy jednonienasycone 
zmniejszają stężenie cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL tak 
niekorzystnej dla naszego zdrowia. Dodatkowo odpowiednia ilość kwasu 
oleinowego w diecie sprzyja redukcji glukozy w surowicy krwi, zwłaszcza u 
pacjentów z cukrzycą typu 2. 
 
 
Tabela 2. Zawartość kwasów tłuszczowych z uwzględnieniem kwasów 
tłuszczowych nasyconych, jednonienasyconych, wielonienasyconych i  
cholesterolu dla różnych produktów spożywczych 
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H.Kunachowicz Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i 
typowych potraw PZWL 
 

Produkt Ilość w 
gramac
h 

Tłuszcz 
ogółem 

Tłuszcze 
nasycone 

Tłuszcze 
jednonienasycone 

Tłuszcze 
wielonienasycone 

chole
sterol 

Olej 
kukurydzi
any 

100 100 12,28 26,33 56,91 0 

Olej 
rzepakow
y o 
obniżonej 
zawartości 
kwasu 
erukoweg
o 

100 100 6,67 62,97 25,84 0 

Olej 
słonecznik
owy 

100 100 11,05 19,45 65,05 0 

Oliwa z 
oliwek 

100 99,6 14,86 70,12 10,61 0 

 
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe / Wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe. 
To jedne z najważniejszych tłuszczy w naszej diecie. Ich podstawowa 
funkcja w naszym organizmie to obniżanie złego cholesterolu LDL, a 
podnoszenie tego dobrego HDL. Do tej grupy należą również tłuszcze – 
które nie są w stanie wytworzyć się w naszym organizmie- a więc muszą 
być dostarczone razem z dietą ( egzogenne) jak linolowy ( omega 6) i alfa -
linolenowy (omega 3). Są one niezbędne dla prawidłowego wzrostu dzieci i 
młodzieży oraz utrzymania zdrowia w wieku dojrzałym. Kwas 
dokozaheksaenowy (DHA) należący do rodziny omega 3, jest głównym 
składnikiem funkcjonalnych błon komórkowych w tkance nerwowej mózgu 
oraz lipidów siatkówki oka. Potrzebne są do prawidłowego transportu 
lipidów w organizmie 
NNKT zwiększają przepływ krwi przez naczynia, zapobiegają miażdżycy, 
zawałom oraz udarom mózgu. 
Należy pamiętać, że w naszym organizmie kwasy omega 3 i omega 6 działa-
ją antagonistycznie. Metabolity kwasów omega-6 działają prozapalnie i 
prozakrzepowo, podczas gdy metabolity kwasów omega-3 wywierają dzia-
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łanie przeciwzapalne oraz hamują agregację płytek krwi. Dlatego tak waż-
ny jest stosunek kwasów Omega 3 do Omega 6 i wynosi on 5:1. 

 Gdzie możemy je znaleźć ? 

 
Omega 3 

• olej lniany 
• olej rzepakowy 
• olej sojowy 
• olej z dorsza 
• olej z makreli 
• łosoś 
• olej z zarodków pszenicy 
• śledź 
• makrela 

 
          Omega 6 

• Olej krokoszowy 
• olej kukurydziany 
• olej słonecznikowy 
• olej arachidowy 
• olej rzepakowy niskoerukowy 
• oliwa z wiesiołka 
• mleko kobiece 
• mleko krowie 
• produkty zwierzęce 

 
 
WĘGLOWODANY    
 
Logiczny by się mogło wydawać, że skoro cały bałagan w Twoim 
organizmie spowodowały w głównej mierze węglowodany to należałoby je 
wyeliminować z diety. 
Nic bardziej mylnego. 
Węglowodany są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Owszem istnieją diety oparte w głównej mierze na energii pochodzącej z 
tłuszczy , diety która wprowadzają organizm w stan ketozy - ale są to 
bardzo restrykcyjne diety, które powinny być prowadzone nie tylko pod 
nadzorem dietetyka- ale przede wszystkim lekarza- bo to on podejmuje tu 
kluczową decyzję na temat stosunku tłuszczu do białka. Dieta niegdyś 
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stosowana wyłącznie w celach leczniczych ( padaczka lekooporna) dziś jest 
modnym trendem w odchudzaniu, jednak żadne towarzystwo nie zaleca 
ani diety ketogennej ani żadnej z pochodnych tej diety w leczeniu 
insulinooporności czy cukrzycy typu II. 
 
Jakie więc węglowodany należy spożywać i jaka jest ich ilość w diecie 
insulinoopornego? 
 
Zacznijmy od ilości. 
Węglowodany powinny  przynajmniej w 45% pokrywać zapotrzebowanie 
kaloryczne w Twojej diecie. Jak więc widzisz – niewiele różni się to od diety 
przeciętnego , zdrowego człowieka. Jedyne co będzie różniło Twoją dietę - 
to ich jakość. 
 
Co to oznacza? 
 
W twoim codziennym jadłospisie powinny królować ….  
 

 zamiast pieczywa jasnego- pieczywo pełnoziarniste- zwróć 
szczególną uwagę na skład pieczywa- ponieważ często te 
ciemne, śliczne bułeczki, to białe pieczywo barwione 
karmelem- a to nie ma nic wspólnego z prawdziwym ciemnym 
pieczywem 

 
 zamiast jasnego makaronu- używaj makaronu 

pełnoziarnistego- dodatkowo- pamiętaj, aby nigdy nie 
rozgotowywać makaronu- najlepsze właściwości dla Ciebie 
będzie miał makaron ugotowany al dente. 

 
 zamiast ziemniaków w Twojej diecie powinny znaleźć się 

kasze- mamy ich różne odmiany dzięki czemu Twoja dieta 
może być bardzo różnorodna- mamy kaszę gryczaną, owsianą, 
komosę ryżową, kaszę jęczmienną, kaszę pęczak...do wyboru 
do koloru :) 

 
 zwykły cukier rafinowany zamień na syrop z agawy, cukier 

kokosowy , erytrol lub  ksylitol- charakteryzują się one niskim 
indeksem glikemicznym- nie polecam natomiast fruktozy czy 
słodzików 
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 wszelkiego rodzaju napoje gazowane, kolorowe i dosładzane-
zamień na szklankę wody z cytryną i listkiem mięty. Wiem..na 
początku może wydawać się to nie realne do wykonania, 
spokojnie,  z czasem nowe nawyki staną się przyjemnością. Na 
początku- jeśli nie jesteś w stanie wyeliminować ulubionych 
napoi proponuję, abyś zaczął rozrzedzać napój wodą. Pół- na 
pół. Z każdym dniem, tygodniem, zmieniaj proporcję na 
korzyść wody, aż będziesz gotów na to, żeby całkowicie 
zrezygnować ze słodkich napoi. 

 
 konfitury, dżemy- najczęściej słodzone są ogromną ilością 

cukru- a to jest to, czego będziemy unikać. Jeśli jednak jesteś 
wielkim fanem dżemów i powideł, to I tu uda nam się coś 
zaradzić. W sklepach ze zdrową żywnością, znajdziesz 
produkty słodzone ksylitolem- od czasu do czasu- pozwolę Ci 
na kromkę ciemnego pieczywa z takim dżemem :) 

 
 no i na końcu mąka- najlepiej by było abyś używał tej 

pełnoziarnistej, a tą białą jeśli jest taka konieczność, aby jej 
użyć- zamień na orkiszową. 

 
Będziemy starać się, aby Twoja codzienna dieta obfitowała w węglowodany 
złożone- czyli takie które nie powodują dużego wyrzutu glukozy do krwi- 
ponieważ wolniej się wchłaniają- co za tym idzie nasza insulina również 
będzie mniej dynamicznie się uwalniać. 
 
Węglowodany to nie tylko energia, to też bardzo dobre źródło błonnika, 
którego spożycie korzystnie wpływa na obniżenie glikemii poposiłkowej. W 
związku z tym w Twojej diecie ( jeśli nie ma innych przeciwwskazań 
medycznych tj. Choćby Zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna ) dzienne spożycie błonnika 
powinno wynosić od 25 aż do 50g na dobę lub 15-25 g na 1000kcal. 
 
Jakie jeszcze produkty powinny się znaleźć w mojej diecie? 
 
Warzywa kapustne 
 
Kapusta, Jarmuż, Brokuły, Brukselki, Kalafior 
 to cenne źródło witamin z grupy B, witaminy A,E, K i C, zawierają celulozę i 
błonnik bardzo dobrze przyswajalne dla naszego organizmu, wygasza 
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wolne rodniki, zawierają bioflawonoidy, glukozynolany - które biorą udział 
w detoksykacji organizmu, polifenole oraz ponad to są skarbnicą 
składników mineralnych. 
 
Warzywa Liściowe 
 
Sałata( różne odmiany), Cykoria, Roszponka, Rukola, Szpinak, Burak 
liściowy, Rukiew wodna, Portulanka. 
Przede wszystkim to warzywa lekko strawne i mało kaloryczne- 100g 
sałaty to tylko 15 kcal! 
Dodatkowo są dobrym źródłem błonnika miękkiego oraz celulozy, które 
poprawiają perystaltykę, są bogate w żelazo niehemowe a dodatkowo są 
dobrym źródłem witamin i składników mineralnych 
 
Przetwory mleczne fermentowane 
Bardzo ważnym elementem diety insulinoopornogo są przetwory mleczne. 
Ponieważ mleko zawiera laktozę, która jest cukrem oczywiście- proponuję 
Ci inne rozwiązanie, które urozmaici Twoją dietę, uzupełnią niedobory 
wapnia, a dodatkowo zadbają o Twoją florę jelitową- mianowicie mleczne 
produkty fermentowane. Ostatnio coraz więcej osób ku mojej uciesze 
produkuje własne jogurty domowe, kto zna nas z naszej strony 
internetowej , ten wie- jak bardzo promujemy takie poczynania. Jedyne co 
należy zrobić- to zakupić zakwaski-czyli startery-bakterie probiotyczne, 
które zamienią zwykłe mleko w pyszny jogurty, kefir lub ser domowy. Taki 
jogurt zawiera żywe kultury bakterii, których działanie jest nie do 
przecenienia. 
Każdy starter zawiera różne szczepy bakterii, które są dopierane starannie 
tak- aby jak najlepiej spełniły swoją funkcję. 
Szczepy, które możesz znaleźć w małej buteleczce to m.in Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, 
Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc mesenteroides, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri. 
Jogurty probiotyczne poprawiają kondycję naszych jelit, uszczelniają 
barierę jelitową w wyniku zwiększonej ilości wydzielania śluzu, działają 
antagonistycznie do bakteri patogennych( Salmonella spp., Clostridium 
difficiale, Helicobacter Pylori),osłabiają reakcję zapalną jelit, w badaniach 
in vitro wykazano, że mają działanie hipotensyjne, a także zmniejszają 
stężenie cholesterolu we krwi. 
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Nasiona/Ziarna 

Amarantus- bogate źródło aminokwasów, nie zawiera glutenu, cenne 
źródło omega 3, witamin z grupy B i składników mineralnych, zawiera 
antyoksydanty – witaminę C, A i E, bogate źródło błonnika 

 
Nasiona Chia- są dobrym źródłem kwasów tłuszczowych nienasyconych 
omega 3, obniżają wartość glikemiczną posiłku, poprawiają kondycję jelit, 
bogate źródło witamin i minerałów oraz przeciwutleniaczy, należy 
pamiętać jednak o odpowiedniej ilości spożywanych nasion. 
 
Siemię lniane - nazywam je Polskim chia- wspomagają pracę jelit, dzięki 
śluzom zawartym w nasionach łagodzą podrażnienia i łagodzą stany 
zapalne przewodu pokarmowego,  są bogatym źródłem omega 3 , błonnik 
zawarty w siemieniu lnianym zawiera frakcję rozpuszczalną i 
nierozpuszczalną, dzięki czemu poprawia perystaltykę jelit,  jest bogatym 
źródłem witam z grupy B, zawiera duże ilości lignanów - które działają 
antynowotworowo, dzięki zawartością roślinnych steroli poprawia profil 
lipidowy. Gdybym miała za Ciebie wybrać siemię lniane czy nasiona chia- 
wybrałabym zdecydowanie nasze polskie siemię lniane :) 

 
Orzechy - oczywiście nie mam na myśli fistaszków solonych zamkniętych w 
puszcze ;) Mam na myśli orzechy włoskie, laskowe, brazylijskie, piniowe, 
nerkowce czy migdały. Surowe, bez soli, bez karmelu. Są dobrym źródłem 
kwasów tłuszczowych nienasyconych, białka, składników mineralnych i 
witamin, poprawiają profil lipidowy, działają przeciwzapalnie dzięki 
kwasom omega 3. 
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Czy konieczna jest rezygnacja z glutenu? 
 
Gluten to rodzaj białka, który występuje w ziarnie zboża. I tak: 
 

 w pszenicy mamy gliadynę 
 w jęczmieniu- hordeinę 
  w życie- sekalinę 
 w owsie aweninę 

 
Ostatnimi czasy glutenowi przypisuje się całe zło wszelkich chorób świata, 
a tak na prawdę- jedyną pewną jednostką chorobową, w której należy 
wykluczyć całkowicie gluten na dzień dzisiejszy jest celiakia. Owszem, 
wielu lekarzy i dietetyków radzi swoim pacjentom, aby w konkretnych 
jednostkach odstawiły gluten i często wynikiem tego jest poprawa stanu 
zdrowia i co najważniejsze wyników badań. Często jednak ulgę po 
odstawieniu glutenu odczuwają osoby, które faktycznie mają z  nim większy 
lub mniejszy problem. Pamiętaj jednak, że produkty zbożowe to cenne 
źródło błonnika, który odgrywa kluczową rolę w prewencji cukrzycy typu 
II. Pojawiły się również w tym roku badania, które mówią iż dieta 
bezglutenowa zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II-właśnie z 
powodu braku błonnika (Associations of Gluten Intake With Type 2 Diabetes 
Risk and Weight Gain in Three Large Prospective Cohort Studies of US Men 
and Women 

Geng Zong,Benjamin Lebwohl,Frank Hu,Laura Sampson, Lauren 
Dougherty,Walter Willett,Andrew Chan,Qi Sun 2017). 
 
Dodatkowo jeśli odstawisz gluten- na jakiś czas- powinieneś liczyć się z 
tym,  że powrót do porannej kanapeczki może być utrudniony dla Twojego 
przewodu pokarmowego i może się skończyć tym, że na prawdę do końca 
życia będziesz musiał być na diecie bezglutenowej. Więc decyzja o 
całkowitym odstawieniu glutenu powinna być poparta badaniami, które 
stwierdziłyby , że powinieneś wykluczyć gluten (transglutaminaza 
tkankowa, badania genetyczne) i dodatkowo podjęta bardzo świadomie. 
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Kiedy należy wykluczyć gluten: 
 
- celiakia 
- nieceliakalna nietolerancja glutenu 
 
Kiedy można rozważyć odstawienie glutenu 
 
- w chorobach autoimmunologicznych ( ponieważ choroby 
autoimmunologiczne lubią chodzić parami, dlatego  np. u cukrzyków typu 1 
czy u osób z chorobami autoimmunologicznymi tarczycy czasem okazuje 
się, że osoby te cierpią na celiakię czy to objawową czy bezobjawową- jest 
to jedyny powód do wykluczenia glutenu 
 
- w nieswoistych zapaleniach jelit ( gluten swoją budową przypomina 
budowę zonuliny, która działa rozszczelniająco na jelita- zwiększając ich 
przepuszczalność- działa w tym samym mechanizmie co zonulina) 
 
- u dzieci z autyzmem ( istnieją teorię, które mówią, że gluten pełni funkcję 
gliadomorfiny , która niekorzystnie wpływa na rozwój dzieciaków z 
chorobami ze spektrum autyzmu-nie ma jednak badań, które w 100% 
kwalifikowałyby dzieci z autyzmem do prowadzenia dietą bezglutenową, 
nie mniej jednak- rodzice  widzą poprawę zachowania u swoich pociech po 
odstawieniu glutenu i kazeiny). 
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Aktywność fizyczna 

  
Każdy, kto chce być krzepki i zdrowy powinien systematycznie wykonywać 
ulubiony rodzaj aktywności fizycznej- chyba wszyscy o tym wiemy. 
Nie chcę teraz pisać tu nudnego wykładu na temat, jak to świat jest zły, jak 
to źle , że przestaliśmy spacerować, że cały wolny czas spędzamy na 
kanapie przed telewizorem czy komputerem. Wszyscy wiemy, że tak jest.  
Wiemy, że to nie jest dobry kierunek I aby być zdrowym, trzeba się trochę 
wysilić I ruszyć z kanapy.  
Świat jest inny i My jesteśmy inni-  mimo wszystko- trend zdrowego stylu 
życia i aktywności fizycznej pokazuje- że da się aktywność fizyczną, na 
stałe wprowadzić do życia.  Na ulicach coraz częściej można zobaczyć 
biegaczy- tych bardziej zaawansowanych i tych początkujących, nordic 
walking również zagościł w parkach i na ulicach. Widać rolkarzy, 
jeżdżących na rowerach- Panie, Panów- całe rodziny. 
Aktywność fizyczna jest podstawowym warunkiem, który zaprowadzi Cię 
do wygranej z insulinoopornością- bez niego, nie damy rady z nią wygrać. 
 
Żeby Cię bardziej zmotywować napiszę Ci dokładnie, dlaczego warto 
ćwiczyć: 
 
-aktywność fizyczna jest zalecana przez wszelkie możliwe towarzystwa w 
profilaktyce leczenia chorób krążenia- nadciśnienia, miażdżycy, w leczeniu 
otyłości, w leczeniu cukrzycy i insulinooporności - poprawia tolerancję 
glukozy i uwrażliwia tkanki na działanie insuliny 
 

 poprawia profil lipidowy 
 poprawia samopoczucie 
 poprawia wydolność organizmu 
 zwiększa pojemność wyrzutową płuc 

 
 
Wyniki badań wskazują, że podczas wysiłku fizycznego w organizmie 
dokonuje się wiele pozytywnych zmian fizjologicznych, choćby zwiększenie 
zapotrzebowania mięśni na tlen, materiał energetyczny oraz zwiększa się 
wydzielanie produktów przemiany materii. 
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Bardzo ważne jest ,aby dostosować aktywność do swoich możliwości , 
treningi osób z insulinoopornością powinny być umiarkowane, to znaczy, 
że nie należy przekraczać 60-80 % swojego maksymalnego tętna*, 
najlepszą formą aktywności dla Ciebie będą: 
 

 spacery 
 basen 
 nordic walking 
 jazda na rowerze 
 jazda na rolkach 
 joga 
 pilates 

 
*jak obliczyć swoją maksymalną wielkość tętna ? 
  HR max =220- Twój wiek 
            Czyli np. 220 – 30 lat= 190 , więc 80% mojego HR to 152 
            wartość 60% przeznaczona jest dla osób początkujących 
            wartość 80% przeznaczona jest dla osób aktywnych 
 
Minimalny czas uprawianego sportu- to minimum 30 minut dziennie. 
Pamiętaj, że dzieci mają zawsze wyższe tętno niż osoba dorosła. 
 
Tak  dziennie nie martw się, to nie znaczy , że codziennie musisz robić to 
samo. Zaplanuj sobie, np. W poniedziałek i sobotę rower, we wtorek i 
czwartek spacer po pracy, basen z dziećmi w piątek, w niedzielę joga :) 

 
Jeśli na insulinooporność cierpi Twoje dziecko warto włączyć się w jego 
aktywność. Idź z dzieckiem na spacer, weźcie piłkę, sanki, może pojedziecie 
razem na basen? 
Pamiętaj , że to Ty jesteś najlepszym przykładem dla swojej pociechy i nikt 
mu nie zastąpi autorytetu Mamy czy Taty. 
 
Jeżeli jesteś osobą uprawiającą sport, spróbuj urozmaicić swoją codzienną 
porcję aktywności treningami typu Tabata - czyli interwałowym treningiem 
metabolicznym - to krótkie, 4 minutowe treningi, które podkręcają nasz 
metabolizm i przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. 

(Effect of High-Intensity Interval Training on Plasma Omentin-1 Concentra-

tion in Overweight/Obese and Normal-Weight Youth. 
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Ouerghi N1, Ben Fradj MK, Bezrati I, Feki M, Kaabachi N, Bouassida A.) 

 

(Effects of aerobic training on serum omentin-1 and cardiometabolic risk 
factors in overweight and obese men. 

Saremi A1, Asghari M, Ghorbani A.) 

(The response of circulating omentin-1 concentration to 16-week exercise 
training in male children with obesity. 

Zehsaz F1, Farhangi N1, Ghahramani M) 

 
 
Dla własnej wygody i przyjemności warto ćwiczenia wykonywać raczej po 
południu, raczej nie zaleca się porannej aktywności- choć jeśli od lat 
biegasz rano i czujesz się po tym świetnie, to nie widzę powodu, żebyś z 
tego rezygnował. Popołudniowe treningi zmniejszają ryzyko 
niedocukrzenia , a poranne narażają nas właśnie na niedocukrzenie- 
ponieważ ilość spożytych kalorii dla Twojego organizmu rano może być 
zbyt mała. 
 
Czy mogę ćwiczyć godzinę dziennie, a najlepiej i dwa razy dziennie, żeby 
przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej? 
 
Może to zabrzmi dziwnie, ale nie. 
Zbyt duży wysiłek fizyczny sprzyja wzrostowi stresu oksydacyjnego, 
zwiększa poziom kortyzolu- hormonu stresu, który jest antagonistą 
insuliny. 
 Co to oznacza? 
Podwyższony poziom kortyzolu powoduje zmniejszenie wrażliwości 
insulinowej, czyli niestety nasza insulinooporność się w takiej sytuacji nam 
powiększa. 
 
 
Relaks na łonie natury, w spa lub po prostu dobra książka pomogą Ci 
chudnąć i zadbają o poziom glukozy w Twoim organizmie. 
 
Każdego dnia, od momentu przetarcia oczu i umycia zębów , a skończywszy 
na położeniu się do spania, spotykają  nas miliony sytuacji, które nas 
drażnią, przerażają, powodują smutek, rozgoryczenie, żal i ból. Te sytuacje 
narażają nas na działanie stresu. W różnych badaniach wykazano, że stres 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ouerghi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28787708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben%20Fradj%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28787708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bezrati%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28787708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28787708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaabachi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28787708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouassida%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28787708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saremi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20544489
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asghari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20544489
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghorbani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20544489
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zehsaz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27737602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farhangi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27737602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghahramani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27737602
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emocjonalny wywołuje  nadmierne stężenie glukozy we krwi, przez co 
nasza trzustka wydziela większą ilość insuliny, nawet jeśli nic nie jesz. 
Osoby, które częściej znajdują się w sytuacji stresowych , częściej narażone 
są na występowanie insulinooporności, otyłość i choroby układu krążenia ( 
Strike P.C., Steptoe A., Psychosocial factors in the development of coronary 
artert disease. Prog. Cardiovasc. Dis.2004;46;337-347) 
 
Kiedy rośnie poziom stresu, rośnie również poziom wspomnianego już tyle 
razy kortyzolu. Wysoki poziom kortyzolu, obniża  poziom prekursorów 
testosteronu. Gdy poziom testosteronu jest nisko, to poziom energii w 
naszym organizmie spada,  nic nam się nie chce, brak nam dynamiki, 
stajemy się apatyczni a nasz tłuszczyk nie spala się tak chętnie. 
 
Kortyzol hamuje nasz metabolizm, dzieje się tak ponieważ wpływa on na 
zahamowanie enzymu jodooksydazy, który bierze udział w przekształcaniu 
T4 i T3, czyli jednym słowem, spowalnia funkcjonowanie naszej tarczycy. 
Dopóki w Twojej krwi krąży insulina, tak długo nie schudniesz- ponieważ 
blokuje ona lipolizę, czyli hamuje spalanie tłuszczu. 
 
Przy długotrwałym stresie we krwi utrzymuje się również podwyższone 
stężenie wolnych kwasów tłuszczowych, które są kolejnym czynnikiem 
wpływającym na rozwój insulonooporności. Wykazano, że stres 
krótkotrwały może spowodować spadek masy ciała, natomiast długotrwały 
stres będzie działał zupełnie w odwrotnym mechanizmie. 
 
 
Osoby, które wykonują odpowiedzialny zawód , łatwo mogą się stać ofiarą 
kortyzolu i insulinooporności. Myśląc dużo o pracy, przeżywając swoje 
niepowodzenia, martwiąc się, nie mogąc spać w nocy ,  produkują w ten 
sposób kortyzol, w dawce, która w żaden sposób nie jest fizjologiczna i 
zaburzają tym samym pracę całego organizmu. 
 
Dlatego ważne jest ABYŚ WIEDZIAŁ CO CIĘ STRESUJE ! 
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Dieta, która leczy insulinooporność i 
choroby współistniejące.  

 

Dieta należy do ważniejszych terapii leczenia insulinooporności  i chorób 
współistniejących. Najlepszym wyborem, najrozsądniejszą dietą w tym 
przypadku będzie dieta oparta na niskim indeksie glikemicznym. Dlaczego? 
Jakie są zalety stosowania takiej diety? Inuslinooporoność wiąże się z 
zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, dlatego też,  należy 
zredukować węglowodany proste i zastąpić je złożonymi. Węglowodany 
złożone wolniej się wchłaniają do krwi, nie powodują nagłego wyrzutu 
glukozy, a zatem czujemy się syci na dłużej, spokojniejsi, bardziej 
energiczni. Dlatego też dieta powinna opierać się na niskim, sporadycznie 
średnim indeksie glikemicznym. Zmniejszenie już o 10% indeksu 
glikemicznego w diecie pacjentów obciążonych hiperglikemią i chorobami 
układu sercowo-naczyniowego redukuje stężenie cholesterolu całkowitego, 
trójglicerydów i LDL. Ponadto, dieta o niskim IG to dieta z dużym udziałem 
błonnika pokarmowego, co ma znaczenia w profilaktyce chorób 
nowotworowych.  

 

Indeks glikemiczny (IG) to wskaźnik, który informuje nas o tym, jak 
gwałtownie po spożyciu danego produktu spożywczego wzrasta poziom 
glukozy we krwi.  
 
Wysoki indeks glikemiczny produktów - węglowodany powodują 
gwałtowny wzrost stężenia glukozy we krwi.  
 
Niski indeks glikemiczny produktów – węglowodany nie powodują 
skoków glukozy i insuliny we krwi. 
 
A zatem, produkty o niskim IG są trawione wolniej, dzięki czemu nie do-
chodzi do stanu „niedocukrzenia” oraz dłużej odczuwamy sytość. Insulina 
na niskim poziomie również zapobiegać będzie gromadzeniu się tłuszczu, a 
więc łatwiej obniżymy nadmierną masę ciała.   
 

Na IG wpływa również obróbka kulinarna. IG produktów świeżych jest du-
żo niższy niż gotowanych czy przetworzonych. Musimy wiedzieć, że im 
dłużej produkt jest gotowany, tym wyższy jego indeks. Przykładowo, roz-
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gotowany makaron charakteryzuje się wyższym IG niż makaron ugotowany 
al dente. 
 

 

Indeks glikemiczny może być: 

 

 niski (produkty o IG poniżej 55) 

 średni (produkty o IG 55-70) 

 wysoki (produkty o IG powyżej 70) 

 

Podsumowując! Czego jemy więcej?  

 

 Większość kasz (gryczana, pęczak, owsiana, orkiszowa, komosa 
ryżowa, amarantus, ryż brązowy, dziki, czerwony) 

 Pieczywo z pełnego przemiału (mąka razowa, żytnia, gryczana, 
ewentualnie graham) 

 Płatki owsiane, żytnie, gryczane, zarodki pszenne 

 Orzechy, nasiona, pestki (migdały, orzechy włoskie, pestki dyni, 
słonecznika, siemię lniane, sezam)  

 Warzywa szczególnie na surowo lub al dente.  

 Owoce łącz ze zdrowym tłuszczem: orzechami, pestkami i 
błonnikiem, gdyż dzięki temu wchłanianie glukozy do krwi będzie 
znacznie spowolnione. Wybieraj owoce o mniejszym stopniu 
dojrzałości.  

 

Chude mięso, jajka, ryby, żółte sery,  tłuszcz to produkty zawierające niski 
indeks glikemiczny. 

 

 

 



Insulinooporność i dieta z niskim indeksem glikemicznym.  30 

Anna Piekarczyk i Katarzyna Olejniczak 

 

 

Źródło: IŻŻ 

 

Co jeszcze? 

 

 Spożywaj od 4 do 5 posiłków w ciągu doby. 

 Posiłki powinny być regularne.  

 Pierwszy posiłek powinien być zjedzony w ciągu godziny od 
przebudzenia. 

 Dzień rozpocznij zjedzeniem śniadania. Pomijanie tego posiłku 
może prowadzić do hipoglikemii.  

 Nie spożywaj produktów z tzw. “cukrem utajonym” (soki, ciastka 
sklepowe, jogurty owocowe, wody smakowe, wafle ryżowe, 
produkty instant) 

 Mięso spożywaj z umiarem i zastępuj je rybami oraz roślinami 
strączkowymi.  

 Pij czystą wodę i herbaty ziołowe (z czystka, pokrzywy, morwy 
białej) 

 Pamiętaj o aktywności fizycznej, która wspaniale reguluje stężenie 
glukozy we krwi. 

 Zmiany wprowadzaj stopniowo.  
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Zdrowe odżywianie z niskim indeksem 
glikemicznym. Przykłady posiłków.  

 

 Omlet z rukolą. 

 

 
 

Składniki: 

 2 jajka 

 Ser twaróg – 1 grubszy plaster 

 Mała cebulka 

 1 łyżka płatków owsianych zmielonych na mąkę 

 Mała garść rukoli 

 4 łyżki wody 

 1 łyżka oliwy 

 Sól, pieprz, szczypta kurkumy 

Jajka roztrzepujemy trzepaczką, dodajemy mąkę, wodę, cebulkę, sól, pieprz 
i na końcu rukolę oraz pokruszony twaróg. Mieszamy delikatnie do połą-
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czenia się składników. Na patelni rozgrzej olej i  wlej masę. Smaż chwilę 
pod przykryciem. Przewróć na drugą stronę. 

 

 Cukinie zapiekane z farszem z kaszą i soczewicą. 

 

 

 

Składniki: 

 2 średnie cukinie 

 1 cebula 

 1 papryka 

 2 pomidory bez skórki 

 Szklanka kaszy gryczanej i pół szklanki komosy ryżowej  

 Pół szklanki czerwonej soczewicy 

 1 duża marchew 

 2 ząbki czosnku 

 1 łyżka mąki ziemniaczanej 
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 Przyprawy: sól, pieprz, zioła prowansalskie, bazylia, świeża natka z 
pietruszki 

 Olej rzepakowy 

 Ser parmezan (opcjonalnie) 

 

Cukinie kroimy wzdłuż i wydrążamy środek. Posypujemy je solą. Wydrą-
żony miąższ siekamy, aby potem dodać do farszu. Kaszę gryczaną gotujemy 
razem z komosą i soczewicą ok. 10 min. w osolonej wodzie. W drobną 
kostkę kroimy cebulę, paprykę, pomidor, marchew ścieramy na dużych 
oczkach. Całość dusimy, aż odparuje większość wody. Pod koniec dodaje-
my posiekany miąższ z cukinii, natkę pietruszki i czosnek. Zagęszczamy 
mąką ziemniaczaną. Przyprawiamy. Przygotowany farsz nakładamy do 
cukiniowych łódeczek. Cukinie układamy na posmarowanym oliwą (1 łyż-
ka) naczyniu do zapiekania. Zapiekamy przez około 45 minut w 190 st. C. 
Przed podaniem obsypujemy łódeczki serem parmezanem.  

Świetnie smakuje z sosem czosnkowym.  
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 Kanapki z pastą jajeczną z wędzonym łososiem.  

 

 

 

Składniki: 

 łosoś wędzony (gotowany na parze) 

 2 jajka ugotowane na twardo 

 1 ogórek kiszony 

 2  łyżeczki majonezu 

 1 łyżeczka jogurtu 

 koperek (lub szczypiorek, pietruszka) 

 sól, pieprz 

 

Łososia, ogórek  i jajka drobno kroimy. Koperek siekamy też drobno. Wy-
mieszaj wszystko. Pasta idealna na kanapki. 
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 Ryż czarny z warzywami 

 

 

Składniki: 

 

 Szklanka czarnego ryżu  

 1 marchew 

 1 papryka 

 1 mała cebulka 

 Czosnek – 1 – 2 ząbki 

 1 kostka szpinaku mrożonego 

 Natka pietruszki   

 Olej 

 Przyprawy 

 

Gotujemy ryż według przepisu na opakowaniu. Na patelni rozgrzewamy 
kilka łyżek oleju, wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulę, marchewkę, pa-
prykę, czosnek przeciśnięty przez praskę, dorzucamy groszek, 1 kostkę 
szpinaku mrożonego i wszystko razem smażymy. Możemy podlać wodą. 
Przyprawiamy. Zestawiamy z  ognia, posypujemy natką pietruszki. 
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 Kanapki z niskim IG. 

Kromki chleba pełnoziarnistego posmarowane lekko awokado, na to parę 
kawałków wędzonego łososia i dodatkowo papryka czerwona oraz coś zie-
lonego (np. roszponka/rukola). 
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 Czerwona sałatka antyoksydantowa.  

 

 
 

Składniki: 

 1 pomidor 

 1 marchewka 

 1 ugotowany burak 

 3-4 łyżki pestek granatu 

 pół czerwonej cebulki 

 pieprz, oregano, zioła prowansalskie 

Sos: 

2 łyżki oleju rzepakowego, 1 łyżka octu jabłkowego, 1 łyżka miodu, 

1 łyżka musztardy, sok aroniowy/porzeczkowy/malinowy opcjonalnie 2 
łyżki (wszystkie składniki zblendować) 

Przygotowanie: 

Marchewkę zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Pomidora, paprykę pokro-
ić w drobną kostkę. Cebulę poszatkować. Dodać pestki granatu. Doprawić. 
Sos polać na sałatkę i wymieszać. 
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 Zupa pomidorowo-soczewicowa z makaronem z cukinii 

 

 
 

Składniki: 

 3 – 4 szklanki wody 

 5 dużych pomidorów 

 Pół szklanki soczewicy 

 1 mały batat 

 1 mała cebula 

 2 duże ząbki czosnku 

 1 cukinia 

 1 łyżka jogurtu (opcjonalnie) 

 sól, pieprz, majeranek, oregano, świeża natka pietruszki 

 oliwa 

Do wody dodajemy po kolei: marchew, czosnek, cebulę, batat, umytą so-
czewicę, pomidory. Gotujemy do momentu, aż pomidory rozpadną się. 
Przyprawiamy solą i pieprzem oraz ziołami. Skórkę z pomidorów usuwa-
my i całość blendujemy. Można dodać łyżkę jogurtu do zupy. 
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Cukinię kroimy za pomocą obieraczki do warzyw wzdłuż na długie, cienkie 
plastry przypominające makaron tagliatelle. Jeśli nie posiadasz takiej obie-
raczki możesz cukinię pokroić za pomocą zwykłego noża w cienkie plastry. 
Na patelnię wlewamy odrobinę oliwy i dodajemy posiekany czosnek. Na-
stępnie dodajemy dodajemy plastry cukinii i całość delikatnie mieszamy. 
Solimy do smaku. Zupę przelewamy do miseczek i podajemy z makaronem 
z cukinii oraz świeżą natką pietruszki. 

Można zupę lekko posypać otrębami.  

 

 Pesto z ciecierzycy i pietruszki. 

 

 

 

Składniki: 

 1,5 szklanki suchej ciecierzycy 

 1-2 ząbki czosnku 

 1/2 szklanki oliwy z oliwek (można dodać więcej) 
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 1 łyżka soli morskiej / himalajskiej 

 1 łyżka czarnego pieprzu (u mnie ziołowy) 

 sok z cytryny / limonki 

 pęczek natki pietruszki 

Opcjonalnie można dodać łyżkę jogurtu. 

Namoczoną przez noc ciecierzycę, wypłukałam i ugotowałam. Dodałam do 
naczynia i wszystkie składniki zmiksowałam blenderem. Jeśli masa jest 
zbyt twarda, można dodać więcej oliwy. Czasem dodaję jeszcze parę list-
ków lubczyka, który podkręci smak. Schłodzić w lodówce. 

 
 Pasta z czarnej fasoli. 

 

 
 

Składniki: 

 1 szklanka suchej czarnej fasoli, namoczonej przez noc i ugotowanej 
do miękkości. 

 2 ząbki czosnku 

 ½ łyżeczki kminku 

 majeranek, sól, pieprz 
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 1 łyżka wody 

 1 łyżka soku z cytryny 

 natka pietruszki (nie dużo, tak do smaku) 

 3 łyżki oliwy 

Fasolę zmiksuj z pozostałymi składnikami. Smaruj na pieczywie pełnoziar-
nistym.  

 
 Pieczarki nadziewane farszem z soczewicy i cukinii. 

 

 

  

 

Składniki:  

 4-5 średniej wielkości pieczarek 

 Pół szklanki ugotowanej soczewicy czerwonej 

 1 mała cukinia 

 1 ząbek czosnku 

 1 mała marchew 

 2 kostki mrożonego szpinaku (ok. 4 łyżek) 

 Ser feta (1/3 kostki) 

 1 mała cebula 
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 Sól, pieprz, majeranek, oregano 

 olej rzepakowy 

  

Przygotowanie: 

Pieczarki dokładnie umyć i wyciąć ogonki, które będziemy przesmażać. 

Marchew, cukinię zetrzeć na tarce o dużych oczkach.  

Na oleju przesmażyć cebulkę, czosnek, dodać szpinak, marchew z cukinią 
oraz ogonki z pieczarek. Przyprawić. Na koniec wymieszać z soczewicą i 
pokruszoną fetą. Kapelusze pieczarek napełnić farszem. Naczynie do za-
piekania posmarować oliwą, ułożyć pieczarki. Piec ok. 20 min w temp. 180 
stopni. 

 
 
 


