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 Som človek s cukrovkou. Túto moju kamošku som spoznala tento rok v marci. Odvtedy 

je stále so mnou. Sme už nerozlučné kamošky. Celý môj život sa budeme navzájom kontrolovať 

a sledovať. Spolu chodíme všade, do školy, do kina, na korčule a aj do obchodu. Moje 

nakupovanie, už nie je také ako predtým. Do košíka nemôžem hádzať len to, na čo mám práve 

chuť. Musím myslieť aj na svoju kamošku. Ona nemôže cukor, ten jej robí v tele neplechu. 

Nie je to až také strašné, len je pre mňa dôležité si prečítať aj tie drobné písmenká na obale, 

a hlavne sledovať tabuľku, ktorá je na obale. Preto záleží na tom, čo viem o potravinách.  

 Nikdy predtým som popísaný obal od čokolády, či cukríkov neriešila. Vždy to bolo plno 

písmeniek, slov a aj čísel. Pravdupovediac som si ich nikdy ani riadne nepozrela. Kukla som 

tak niekedy možno na dátum minimálnej trvanlivosti. Zvyčajne, keď sa mi niečo nezdalo. Dnes 

už viem, že množstvo údajov na obale, tam nie je len preto, že niekto nemá čo robiť. Sú tam 

preto, aby nielen nás výnimočných ľudí chránili, pomohli a dávali nám informácie, ktoré sú pre 

nás cenné.  

Takže sa na to pozriem kúsok konkrétnejšie. Taká fajná mliečna čokoláda. Na tom krásnom 

fialovom obale sú podstatné údaje pre všetkých. Sú tam údaje o zložení – z čoho je, mňam, 

čokoláda vyrobená. Že je tam kakaová hmota, sladidlo, kakaové maslo, kakaový prášok, možno 

ešte cukor, mlieko a oriešky, či hrozienka, alebo sušienky. V tabuľke sú -Výživové údaje. 

Tie sú pre mňa rozhodujúce. Ja si musím pozrieť čísielka pri údaji sacharidy, a z toho cukry. 

Z týchto údajov si viem vypočítať koľko gramov čokolády je pre mňa vhodné zjesť. 

Z mliečnej čokolády veľa nemôžem. Ale teraz som sa už naučila aj na horkú čokoládu, 

tá obsahuje menej cukru. A je celkom chutná.  

Sacharidy sú pre mňa veľmi potrebné. Sacharidy sú v pečive, v ryži, v cestovinách, ovocí, 

či zelenine. Sacharidy sú zložené cukry, ktoré si musím ako cukrovkárka prepočítať, aby som 

vedela koľko čoho môžem.  

Iní výnimoční ľudia sledujú ďalšie údaje ako tuky, mastné kyseliny, bielkoviny, soľ. Alergici 

musia dávať pozor na potraviny, ktoré im môžu privolať anafylaktický šok – oriešky, lepok, 

mlieko, jahody.... 



Niektoré potraviny však nie sú zabalené. Sú bez obalu. No, aj tu je dôležité vedieť potrebné 

údaje. Múdri ľudia tieto potraviny skúmali, zapisovali údaje a vytvorili tabuľky k zelenine, 

ovociu, syru, mlieku....Tieto údaje môžeme nájsť v knihách, či na internete. 

 Tak si to všetko zhrňme. Záleží na tom, čo viem o potravinách ? Záleží ! Možno si 

to zdraví ľudia ani neuvedomujú, a nehľadajú odpovede ma otázku:  „Čo tam je ?“ alebo 

„Koľko tam toho je?“ Pre mňa je dôležité vedieť tieto čísla, aby som mohla spokojne fungovať 

každý deň. 


