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Haustið 
Þótt kominn sé október hefur hitinn verið yfir 10 gráðum hér á 
suðvesturhorni landsins. Vonandi hafa flestir geta notið birtunnar sem senn 
verður af skornum skammti. Haustuppskeran flæðir út úr kössum í búðum 
og af borðum landsmanna sem sjóða grænmetissúpur sem aldrei fyrr. Í 
fréttabréfinu er langur listi yfir grænmetistegundir sem við getum borðað að 
vild svo nýtið ykkur hollustuna og bætið grænmetinu við allar máltíðir   

Með haustkveðju, Bertha 

 

 

 

 

 

 

 

matur 
Kaffidrykkja 

Nú hefur verið sýnt fram á að það 
eru genin okkar sem stjórna því 

hversu mikið kaffi við drekkum og 
hversu vel það hentar okkur. Á 

meðan sumir fá hraðan hjartslátt 
af einungis einum bolla drekka 
aðrir marga án þess að haggast. 

Það er hófið sem gildir í þessu 
sem öðru og svo eru það genin 

sem stjórna þolinu! 

 

Göngudeild sykursjúkra  
LSH Fossvogi 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

staðreyndir 

Borðaðu meira! 
• Það er ekki oft sem við heyrum þessi orð,  

en þau eiga vel við um stóran hluta grænmetis – 
aðallega grænmeti sem inniheldur litla sterkju  
(sjá lista á næstu blaðsíðu) 

 

Göngudeild sykursjúkra  
LSH Fossvogi 



• Spínat 

• Þistilhjörtu 

• Spergill (aspas) 

• Litlir maísstönglar 

• Bambus 

• Baunir af öllum stærðum og gerðum 

• Baunaspírur 

• Rauðrófur 

• Spergilkál (brokkolí) 

• Kál s.s. kínakál  

• Gulrætur 

• Blómkál 

• Sellerý 

• Hvítkál 

• Agúrkur 

• Eggaldin 

• Hnúðkál 

• Blaðlaukur 

• Sveppir 

• Laukur 

• Baunabelgir 

• Paprika í öllum litum 

• Radísur 

• Rófur 

• Salat af öllum stærðum, gerðum og litum 

• Spírur 

• Grasker 

• Kúrbítur 

• Tómatar 

• Næpur 

 

Göngudeild sykursjúkra  
LSH Fossvogi 



 

Ábending fyrir þá sem telja kolvetnin: 

Almennt þá inniheldur fyrrnefnt grænmeti um það bil 5 g 

af kolvetnum í ½ bolla af elduðu grænmeti eða 1 bolla af 

hráu.  

Þar sem meginhluti kolvetnanna er á formi trefja þá er 

ekki þörf á því að telja þessa skammta með í 

kolvetnaneyslunni það er ef neyslan er ekki meiri en 1 

bolli af elduðu og 2 bollar af hráu grænmeti í máltíðinni.   

Göngudeild sykursjúkra  
LSH Fossvogi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hreyfing 

Við vitum að ganga er ekki eitt af 
nýjasta líkamsræktaræðinu en það er 
ókeypis, auðvelt og skemmtilegt.  

Rannsóknir sýna að með því að stunda 
reglulega hreyfingu eins og göngu þá 
eru minni líkur á sykursýki, 
hjartasjúkdómum og heilabilun. Ganga 
getur lækkað blóðþrýsting og blóðfitur 
og minnkað stress og þunglyndi. 

Ef þú ert byrjandi þá er mjög gott að 
byrja á því að ganga alls  í 30 mínútur 5 
daga vikunnar. 

Hins vegar er nauðsynlegt að gefa 
aðeins í með tímanum eða gera 
breytingar á álaginu: 

1. Auka hraðann – ef það er auðvelt að 
tala og syngja er hraðinn of lítill 

2. Ganga lengri vegalengdir – gott að 
auka stundum vegalengdina með því að 
ganga í lengri tíma en þá er hægt að 
minnka hraðann til að hafa úthald í 
lengri gönguferð 

3. Ganga brekkur – álagið breytist ef 
gengið er í hæðóttu landslagi og því um 
að gera að nota brekkur í næstu götu 
eða hæðir og fjöll 

4. Ganga á misjöfnum hraða, stundum 
hratt og stundum hægt – það er kallað 
„interval training“ eða lotuþjálfun og er 
mjög áhrifarík aðferð til að auka 
hreysti Göngudeild sykursjúkra  

LSH Fossvogi 
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