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oraz garść porad, jak z nich
korzystać

TABELE IG



 
To odpowiedź glikemiczna, czyli wzrost glukozy we
krwi, mierzona przez 2 godziny po spożyciu 50 g

przyswajalnych węglowodanów z produktu
spożywczego (dla każdego produktu inna porcja) 

wyrażonej w odniesieniu do odpowiedzi
glikemicznej na taką samą ilość węglowodanów

przyswajalnych pochodzącą z produktu
referencyjnego czyli glukozy (IG = 100).

CZYM JEST INDEKS
GLIKEMICZNY?



NISKI IG <55

wiśnie - 22

truskawki - 40

śliwki - 24

grejpfrut - 25

pomarańcza -51

nektarynki -43

maliny - 32

morele - 34

jagody - 53

jabłko -35

gruszka - 42

banan zielony -30

winogrona jasne - 49

JABŁKO  SUSZONE* -29

MORELA SUSZONA* - 32

ŚLIWKI SUSZONE* - 29

ŚREDNI IG 56-70

brzoskwinie - 56

mango - 60

kiwi - 58

banan dojrzały - 62

ananas - 66

melon - 70

papaja - 60

winogrona ciemne- 59

ŻURAWINA SUSZONA* - 62

DAKTYLE SUSZONE* - 62

RODZYNKI* - 64

FIGI SUSZONE * - 61

WYSOKI IG >70

arbuz - 72

O
W

O
CE

*IG OWOCÓW SUSZONYCH DOTYCZY TYCH, KTÓRE W SWOIM SKŁADZIE NIE ZAWIERAJĄ DODANEGO
CUKRU, NIESTETY NA RYNKU BARDZO TRUDNO JE SPOTKAĆ



NISKI IG <55

pomidor - 15

marchew  - 16

*BROKUŁY

*SZPINAK

*CUKINIA

*KAPUSTA

*RZODKIEWKA

*SAŁATA

*KALAFIOR

*BAKŁAŻAN

*OGÓREK

*PAPRYKA

marchew gotowana - 33

marchew gotowana i posiekana

w kostkę- 49

dynia gotowana - 51

kukurydza gotowana -60

Pasternak gotowany - 52

maniok gotowany - 49

ŚREDNI IG 56-70

burak - 64

WYSOKI IG >70
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*IG TYCH WARZYW JEST TAK NISKI IŻ NIE OKREŚLA SIĘ GO DOKŁADNIE TYLKO
  PRZYJMUJE, ŻE EST ON NISKI



NISKI IG <55

bób surowy - 40 

ciecierzyca gotowana - 36

ciecierzyca z puszki - 38

fasola biała gotowana - 31

fasola biała z puszki - 36

fasola czerwona - 19

fasola czerwona gotowana - 26

fasola czerwona z puszki - 36

fasola czarna gotowana- 20

fasola mung - 53

fasola mung kiełki - 25

soja gotowana - 15

soja z puszki - 14

soczewica zielona gotowana - 22

soczewica czerwona gotowana - 18

groszek surowy - 54

groszek mrożony ugotowany -51

groch gotowany - 35

ŚREDNI IG 56-70 WYSOKI IG >70
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NISKI IG <55

kasza gryczana biała

 - 54

kasza gryczana prażona

 - 45

kasza perłowa - 35

kasza pęczak - 25

kasza owsiana- 55

komosa ryżowa- 50

OTRĘBY OWSIANE - 55

OTRĘBY PSZENNE - 42

PŁATKI OWSIANE ZWYKŁE 

- 50

ŚREDNI IG 56-70

teff - 57

kus kus - 65 

PŁATKI JĘCZMIENNE -66

PŁATKI JĘCZMIENNE

UGOTOWANE - 68

PŁATKI GÓRSKIE

OWSIANE - 63
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WYSOKI IG >70

PŁATKI OWSIANE

BŁYSKAWICZNE - 70

PŁATKI KUKURYDZIANE -

81

PŁATKI. AMARANTUSA

106



NISKI IG <55

makaron pełnoziarnisty

gotowany aldente- 55

makaron sojowy - 47

RYŻ CZARNY - 42

RYŻ BRĄZOWY - 48

RYZ BIAŁY UGOTOWANY,

SCHŁODZONY OK 20H, 

ZNÓW PODGRZANY - 53

ŚREDNI IG 56-70

makaron jajeczny

gotowany aldente - 57

makaron gryczany - 56

makaron z pszenicy

durum gotowany aldente

- 59

makaron ryżowy -61

RYŻ ARBORIO - 69

RYŻ BIAŁY BASMATI - 57

RYŻ BIAŁY

DŁUGOZIARNISTY -60

RYŻ DZIKI - 57

RYŻ PARABOILED

GOTOWANY 10MIN -68
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WYSOKI IG >70

makaron

kukurydziany - 73

RYŻ BIAŁY - 72

RYŻ JASMINOWY -

79

RYŻ PARABOILED

GOTOWANY 20

MIN - 75

RYŻ KLEISTY - 88



ŚREDNI IG 56-70

chleb gryczany - 67

chleb żytni pełnoziarnisty

-58

chleb orkiszowy

pełnoziarnisty -63

chleb chrupki

pełnoziarnisty - 67

wafle ryżowe naturalne -

59

BATATYGOTOWANE -

63

BATATY PIECZONE - 64

ZIEMNIAKI GOTOWANE

15 MIN - 66
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I WYSOKI IG >70

chleb pszenny - 75

chleb bezglutenowy - 72

PŁATKI ZIEMNIACZANE - 102

ZIEMNIAKI GOTOWANE

35MIN - 101

ZIEMNIAKI PIECZONE - 85

ZIEMNIAKI TŁUCZONE - 91

FRYTKI - 75

NISKI IG <55

ZIEMNIAKI

 UGOTOWANE, 

SCHŁODZONE 20H,

PODGRZANE - 23

BATATY SUROWE 

-32



NISKI IG <55

jogurt grecki- 12

jogurt naturalny - 36

mleko 0,5% - 33

mleko 1,5% - 32

mleko 3% - 31

NAPÓJ KOKOSOWY - 55

NAPÓJ MIGDAŁOWY - 30

NAPÓJ SOJOWY - 31

ŚREDNI IG 56-70
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WYSOKI IG >70

NAPÓJ RYŻOWY - 86



ŚREDNI IG 56-70
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I WYSOKI IG >70NISKI IG <55

mak - 35

migdały - 15

nerkowce- 25

orzechy laskowe- 15

pistacja - 15

orzechy włoskie -15

orzeszki ziemne - 7

pestki dyni - 25

pestki słonecznika- 35

sezam - 35

siemię lniane - 35



ŚREDNI IG 56-70

CUKIER (SACHAROZA) - 65
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GLUKOZA - 100

MALTOZA - 105

NISKI IG <55

ERYTRYTOL - 0

KSYLITOL - 8

FRUKTOZA - 15

MALTITOL - 26

MANNITOL -0

MIÓD - 50

SORBITOL - 9

SYROP Z AGAWY - 13

LAKTOZA - 46



Warto wiedzieć...

 

Tabela indeksu glikemicznego
NIE JEST jedyną i ostateczną

wytyczną do tego, jakie produkty
nalezy jadać, a jakich unikać.

Dlatego, że:

- Indeks glikemiczny w tabeli IG odnosi się do produktu, a nie posiłku
Natomiast najczęściej spożywamy jednak posiłki składające się z kilku
produktów, które wzajemnie na siebie wpływają i tak np. banan nie posiada
najniższego indeksu glikemicznego natomiast jeśli spożyjesz go ze
składnikami białkowo-tłuszczowymi opóźni to proces trawienia
wspomnianego banana, a to z kolei wpłynie na obniżenie IG całego posiłku

-IG  nie odnosi się do porcji produktu jaką  spożywasz, a do porcji
zawierającej 50g węglowodanów przyswajalnych 
Natomiast, niektóre produkty cechują się wysoką zawartością węglowodanów
przyswajalnych. Wówczas ilośc zwyczajowo spożywana zawiera więcej niż 50g
węglowodanów przyswajalnych i IG tej faktycznie spożytej porcji nie jest już
taki jak w tabeli, a wyższy.
Tutaj dobrym przykładem będzie makaron pełnoziarnisty, którego indeks
glikemiczny jest niski natomiast jeśli zjadasz go więcej niż szklankę (suchego
makaronu)to już sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej.

Zatem pojęcie indeksu glikemicznego jest bardzo przydatnym, ale
nieprecyzyjnym i niekompletnym wytycznym do konstruowania żywienia
pozytywnie wpływającego na glikemie poposiłkowe.
Dlatego powstało pojęcie ŁADUNKU GLIKEMICZNEGO



 
odnosi się do indeksu glikemiczny i ilości

węglowodanów przyswajalnych zawartych 
w spożywanej porcji czyli

odzwierciedla wzrost poziomu glukozy we krwi po
zjedzeniu konkretnej porcji produktu 

 
 

ŁADUNEK
GLIKEMICZNY

Jak obliczamy ŁG?

ŁG = IG x zawartość węgl. w porcji (g) / 100
         
Ładunek glikemiczny interpretujemy następująco: 

▸ niski: ŁG ≤ 10
▸ średni: ŁG 11-19
▸ wysoki: ŁG ≥ 20

Można też policzyć ładunek glikemiczny całodziennego jadłospisu
(sumuje się wtedy ŁG dla wszystkich produktów zjedzonych w
ciągu dnia) i interpretuje się go następująco: 

▸ niski: ŁG <80
▸ średni: ŁG 80-120
▸ wysoki: ŁG >120



 
 Produkty z różnym IG, ale podobnym ŁG

wykazują podobna odpowiedź
glikemiczo – insulinową

 
 
 

Produkt spożywczy          Porcja (g)                IG                         ŁG 
Gruszka                                130                         33                       4,3
Arbuz                                    150                         72                        7,2 
Dynia                                    120                         75                        9,2 
Buraki gotowane                150                        65                        6,5 

Ten przykład obrazuje, iż  pomimo indeks glikemiczny arbuza, dyni 
i buraków gotowanych jest wysoki to powyższa ich porcja nie będzie łączyć 
się z wysoką glikemią poposiłkową ponieważ ŁG jest niski. 

Jeśli natomiast "przesadzimy" z wielkością porcji, tak jak w przykładzie 
poniżej, to pomio że produkt ma niski IG ,jego ŁG będzie wysoki, a więc 
skutkować to będzie wysokim stężeniem glukozy po posiłku.

Makaron pełnoziarnisty  140(suchej masy)   55                        47,6
Winogrona                         400                            49                         28

 
 

Zatem ładunek glikemiczny pomaga nam ocenić
jakie porcje są lub nie są bezpieczne

 
 

 



 
 ▸ produkty o wysokim IG spożywaj w małej ilości, a także w

odpowiednim połączeniu:
 innych składników, które mają niższy IG, zawierają tłuszcz lub

błonnik 
 

▸ nawet jeśli produkt ma niski IG, ale wysoką zawartość
węglowodanów przyswajalnych także zwróć szczególną uwagę

na porcję jaką spożywasz 
 

▸ produkty, które posiadają w swoim składzie cukry proste (np.
owoce) łącz z innymi produktami, białkowo-tłuszczowymi,

pomimo iż ich IG jest niski lub średni 
 

▸ możesz obniżać IG swoich posiłków poprzez: -odpowiednią
obróbkę termiczną gotowane produkty al dente mają niższy IG

niż te rozgotowane
 -jak najczęściej jadaj produkty tak po prostu na surowo

zamiast gotować, rozdrabiać, czy miksować (pamiętasz z
tabeli że np. surowa marchew ma IG 16, gotowa 33, a

gotowana i rozdrobniona 49) 
 

▸ produkt zawierający skrobię warto jest po ugotowaniu
shłodzić na kilka godzin i dopiero go spożywać (dojdzie do
retrogradacji , część skrobi przekształci się w tzw. skrobię

oporną i IG się obniży) 
 

▸ warto jadać mniej dojrzałe owoce (banan zielony ma IG 30,
a bardzo dojrzały 62) 

 

 

PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI



Aleksandra Bąk

Mam nadzieję, że powyższe opracowanie pozwoli Ci nieco inaczej
spojrzeć na pojęcie indeksu glikemicznego. 

Liczę, że zauważasz iż tak naprawdę każdy posiłek da się "uratować" tzn.
że możesz spożywać wiele produktów o średnim czy nawet wysokim IG
(jeśli je lubisz). 

Wystarczy tylko że zadbasz o ich odpowiednie połączenie z innymi
produktami, a taże spożyjesz umiarkowana porcję.

Dbaj o zdrowie i ciesz się smakiem :)

WWW.CATERING2BE.PL

ALEKSANDRA@CATERING2BE.PL

POWODZENIA!


