
5 diabetesvenlige 
kostråd
1. Spis færre kulhydrater

2. Vælg kulhydrater med  
 et højt indhold af kostfibre

3. Spis færre ultra-forarbejdede  
 fødevarer

4. Spis flere basisfødevarer

5. Vælg det sunde fedt

Læs mere på: www.diabetes.dk/ 
sundhed/mad/kostrad

God kost er vigtig 
En god kostplan hjælper dig med at kontrollere  
dit blodsukker (glukose), styre din vægt og 
kontrollere risikofaktorer for hjertesygdomme, 
såsom højt blodtryk og højt blodfedt. 

Når du spiser ekstra kalorier og fedt, kommer 
der en uønsket stigning i blodsukkeret.

Læs mere

Type 2-diabetes  
og kost

En sund kost sammen med motion 
hjælper dig med at styre dit blodsukker-
niveau. 

Det hjælper dig også med at kontrollere 
din vægt og generelt føle dig bedre tilpas. 

Når du har type 2-diabetes, kan du  
spise det meste mad, men der er visse 
fødevarer, som du bør begrænse.



Kost og blodsukker
Mad er en vigtig del af livet med   diabetes. I dagligdagen er det vigtigt  
at afbalancere, hvad der øger, og hvad der sænker blodsukkeret.
Hvis du bliver behandlet med insulin, er det også vigtigt at lære at forbinde  
mad og insulin, så effekten af   insulin matcher fødeindtaget. 

Derudover bør du tage andre faktorer i betragtning, såsom hvor aktiv  
du har været. Målet er at få et lavt og jævnt blodsukkerniveau. Du bør:

Spise varieret og holde 
igen med kulhydrater

Holde indtag af sukker, fedt og salt  
på et minimum

Spise morgenmad, frokost 
og aftensmad hver dag 
– spring ikke måltider over

Hvis du har behov for at omlægge 
din kost, så gør det gradvist med 
små forandringer uge for uge

Hvis du har brug for rådgivning  
om mad, kan du bede dit diabetes- 
team om henvisning til en diætist.

Husk også at måle blodsukkeret  
– så har du en bedre forudsætning 
for at kunne træffe de rette valg  
i forhold til din kost.

Her kan du finde mere  
information om  
kost og diabetes:

www.diabetes.dk 
www.osmeddiabetes.dk 

Kilder: Diabetesforeningen og Videnscenter for Diabetes

Accu-Chek Guide  
– GØR DET ENKELT AT MÅLE

Har du spørgsmål  
til blodsukkermåling?

Kontakt Accu-Chek kundeservice på 
tlf. 80 82 84 71 eller dk.accuchek@roche.com

Læs mere om Accu-Chek Guide på 
www.accu-chek.dk/guide
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