
To infografiko je pripravil Kennisinstituut Bier in je potrjena s strani znanstvenega odbora Beer & Health Scientific Committee. Znanstvene raziskave, na katerih temelji knjižica, najdete v brošuri Beer and Health na www.beerandhealth.eu.
Potencialni zdravstveni učinki veljajo le za zmerno pitje piva pri odraslih. To v pričujoči infografiki pomeni največ dve 25 cl pijači 5 % piva (ali dve 33 cl pijači 3,8 % piva ali dve  10 cl pijači 13 % vina) dnevno za moške in največ eno za ženske. To se lahko 
razlikuje glede na starost, velikost osebe in splošno zdravje. Zdrav način življenja je priporočljiv. Za osebne usmeritve se posvetujte z vašim osebnim splošnim zdravnikom. Prosimo, upoštevajte, da to niso smernice za pitje. Vse navedbe v tej infografiki so 
znanstveno potrjene in jih lahko preverite na spletni strani www.beerandhealth.eu.

50 %

SLADKORNA BOLEZEN 
TIPA 2

Zmerno pitje piva lahko zmanjša tveganje za razvoj sladkorne 
bolezni tipa 2.

Usta, želodec in tanko črevo pretvorijo hrano 
v glukozo, ki vstopi v krvni obtok.

Zdrava oseba Oseba s sladkorno boleznijo tipa 2

Inzulin prenaša 
glukozo v celice.

Zmerno uživanje piva lahko zmanjša tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

bolnikov s sladkorno 
boleznijo tipa 2.

oseb ne ve, da imajo 
sladkorno bolezen tipa 2.

bolnikov s sladkorno 
boleznijo tipa 2 umre 

zaradi srčno-žilnih bolezni.
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3. Telo se ne odziva 
pravilno na inzulin. 
Glukozi je preprečen 
vstop v celice.

3.

Naraščanje ravni glukoze spodbudi trebušno 
slinavko, da proizvaja inzulin.

2.

1.

Zmerno pitje piva ne 
zmanjša samo tveganja za 
razvoj sladkorne bolezni 

tipa 2, temveč lahko ljudem 
s sladkorno boleznijo tipa 2 

izboljša regulacijo krvne 
glukoze in zmanjša zaplete.

Celica

Glukoza

Inzulin

AdiponektinŽelodec

Trebušna 
slinavka

Za preprečevanje 
sladkorne bolezni tipa 2: 
ne kadite, bodite aktivni, 
jejte in pijte zdravo ter v 

zmernih količinah.

Protivnetni učinki zaradi 
povečanja koncentracije 
adiponektina (= peptid, ki se 
izloča iz maščobnega tkiva).
Nizka stopnja vnetja je 
predhodna sladkorni bolezni 
tipa 2.

Povečana občutljivost na 
inzulin zaradi povečanja 
koncentracije adiponektina in 
pozitiven vpliv na presnovo 
maščob.


