
 
Защо тези продукти са подходящи за хората с диабет? 

№ Продукт Предимства на продукта и начин на приготвяне Честота и ориентировъчно  
количество на консумация    
/суров продукт нето/ 

1 Пилешки гърди без кожа-
замразени 

Пилешкото бяло месо без кожа е бедно  на мазнини и холестерол и богато на 
лесно усвоими  белтъчини. Можете да го прибавите към супи, ястия или да 
консумирате изпечено на фурна или скара. 

100-150 г , 1-2 пъти седмично  
 

2 Риба скумрия  в доматен 
сос –консерва 

Скумрията и рибата тон са богати на   «добри мазнини», които повлияват 
благоприятно «лошия холестерол», сърдечно-съдовата дейност, кръвното 
налягане и метаболизма в организма. Консумирайте най-често пресни или 
замразени риби.  Не пържете рибата, приготвяйте я на скара, фурна или 
задушена във фолио!  

150-200г,  1-2 пъти седмично  
 

3  Риба тон в собствен -сос 
консерва 

4 Ориз дългозърнест 
/НЕбланширан/ 

Дългозърнестият ориз покачва  кръвната захар /КЗ/ почти два пъти  по-бавно 
в сравнение с късозърнестия ориз. Това позволява да постигнете по-добър 
контрол на КЗ след нахранване. Внимавайте да не сварите  ориза до 
«разпукване» - това ще повиши бързо кръвната Ви захар, въпреки че сте 
консумирали дългозърнест ориз. Комбинирайте ориза със зеленчуци – при 
самото готвене  или допълнително със сезонна салата.  

50-60 г 1-2 пъти седмично 

5 Леща Лещата и останалите бобови култури са богати на растителни белтъчини, 
фибри и витамини от групата В. Те увеличават КЗ сравнително бавно и 
създават чувство за ситост. Внимавайте да не ги разварявате – зърната им 
след термична обработка трябва да останат цели! 

80-100 г, 1- 2 пъти седмично 

6 Макарони от твърда 
пшеница /италиански или 
гръцки/ 

Продуктите от твърда пшеница се усвояват бавно, което води до по-бавно и 
плавно увеличение на КЗ след тяхното консумиране. Винаги четете етикетите 
и обръщайте внимание върху означеното време за сваряване на макароните и 
спагетите. Оставяйте ги леко хрупкави – така те набъбват допълнително в 
стомаха и осигуряват по- добро засищане.  

50-60 г, 1 път седмично 

7 Маслини черни безсолни Маслините и зехтина са източник на «добри мазнини». Маслините можете да 
прибавяте към закуската, в салати или да приготвяте като паста. 
Обезсолявайте ги при нужда! 
Използвайте зехтина екстра върджин за овкусяване на салатите през лятото и 
не гответе с него!  
 

50 г,  2-3 пъти седмично 
8 Зехтин екстра върджин 1-2 чаени лъжички ежедневно 

 


