
 20.04.2020

Insúlín viðnám; sykursýki 2, háþrýstingur, 
kransæðasjúkdómar, offita ofl.  

Borða ótakmarkað:  

• Kjöt og kjöthakk (allt kjöt, gjarnan með háu fituhlutfalli). Smjör/kókosolía til steikingar.  

• Kjúklingur og aðrir fuglar; gjarnan skinnið með.  

• Fiskur og skeldýr.  

• Egg (steikt, soðin, eggjakökur). 

• Feitar sósur (bernaise, feiti ofl.). Miða við að kolvetni séu < 5g per 100g. 

• Avókadó og grænmeti (blómkál, grænkál, brokkolí, paprika, gúrka, tómatar, eggaldin, 
rósakál, fennel, púrjulaukur, aspas, grasker, spínat, klettasalat ofl.).  

• Hnetur og möndlur. 

• Mjólkurvörur; ekki drekka mjólkina en nota alltaf fituríkasta valkostinn (rjómi 40%, sýrður 
rjómi 36%, grískur jógúrt 10% osfrv.).  

• Olíur; nota kókosolíu og smjör til steikingar. Olífuolíu á salöt. Avókadó- og hörfræjarolía. 

Drykkir (eftir þorsta og löngun):  

• Vatn er best. Kolsýrt vatn með/án bragðefna. Helst sleppa sætuefnum.  

• Kaffi (með rjóma ef vill) og te.  

Borða/drekka takmarkað:  

• Mest 1 ferskan ávöxt á dag, nota helst blábær, krækiber, jarðaber, kirsuber, hindber.  

• Rótargrænmeti; velja fremur gulrætur, lauk, rófur fremur en kartöflur/sætar kartöflur. 

• Áfengi: velja rauðvín, þurrt hvítvín fremur en bjór, mest 3-5 glös á viku.  

• Súkkulaði: Velja yfir 70% dökkt súkklaði. 
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• Forðast eftir fremsta megni:  

• Sterkjurík matvæli:  

• Brauð (allt venjulegt brauð, líka heilhveiti og spelt, hrökkbrauð) 

• Pasta 

• Hrísgrjón 

• Morgunkorn (allt morgunkorn og jafnvel hafragrautur fyrir suma)  

• Maís 

• Sykur (sælgæti, sykraðir gosdrykkir, djús og léttmjólk/undanrenna) 

• Bjór 

• Skyndibitafæði og matur merktur fitusnauður eða ,,low-fat” 

• Unnar jurtaolíur (t.d. sólblóma, korn, soja og þistil (safflower) olíur). Of mikið af omega 6. 

  

Myndir frá www.dietdoctor.com 

Uppskriftir: www.dietdoctor.com  
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Af hverju velja lágkolvetna, hollfitu 
nálgun (LCHF)? 

1. Sykursýki tegund 2 er orsökuð af insúlín viðnámi, ofgnótt insúlíns 
og síðast hækkandi blóðsykri. Ein leiðin til að snúa ferlinu við er að 
minnka insúlínþörfina. Kolvetni hvetja mest losun insúlíns.  

2. Fjölmargar vísindarannsóknir styðja þá nálgun (sjá nánar).  

3. Lífeðlisfræðin styður þá nálgun (sjá fræðslumola hér).   

4. Meðferðin beinist að rót vandans, enda verða sykursýkislyf óþörf 
fyrir marga.  

5. Meðferðin er örugg og án aukaverkana sem slík. Niðurtröppun lyfja 
og saltójafnvægi við breytingu mataræðis getur þarfnast 
vegleiðslu.   

6. Draga úr lyfjanotkun og lyfjakostnaði sjúklinga, sem og í 
heilbrigðiskerfinu.  

7. Draga úr fylgikvillum sjúkdómsins.   

8. Meðferðin er aðgengileg öllum og snýst um að velja alvöru mat, 
næringarþéttan og mettandi.  
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