
 
 Diabetis 

Et recomanem 
 
• Augmentar la presència de fibra en els àpats: 

llegums, verdures i hortalisses (coliflor, enciam, 
carbassó, albergínia, tomàquet, pastanaga, 
carxofes, api, ceba i xampinyons). 

• Augmentar el consum de cítrics: taronja, 
mandarina i pomelo. 

• Consumir fruits secs: ametlles, avellanes, 
cacauets i nous, vigilant el possible augment 
de pes. 

• Utilitzar oli d’oliva per cuinar. 
• Augmentar la ingesta de peix. 
• Consumir la llet i els derivats làctics desnatats o 

baixos en grassa. 
• Escollir carns amb poca grassa: pollastre i 

conill (traient-li la pell i la grassa visible). 
• Usar edulcorants artificials: sacarina o 

aspartam. 

Intenta evitar  
 
• El sucre i tots els aliments que en continguin: la 

brioixeria industrial, les pastes de pastisseria, la 
xocolata, la mel, la melmelada, els caramels i 
les fruites en almívar. 

• Les fruites riques en sucre: raïm, dàtils, panses i 
figues seques. 

• Els refrescos ensucrats: gasosa, cola i suc 
industrial de fruites.  

• El consum de greixos saturats: carn (xai, 
vedella, porc i cansalada), vísceres, embotits i 
aliments fumats. 

• Aliments amb alt contingut d’hidrats de 
carboni: pa, patates, arròs i pasta. 
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T’aconsellem 
 
• Realitzar exercici físic suau, com per exemple: 

caminar, natació, ciclisme i dansa. 
• Evitar l’excés i les variacions brusques de pes 

de forma reiterada. 
• Controlar altres factors com la hipertensió i els 

nivells alts de colesterol i triglicèrids. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de tenir la glucosa elevada, li 
recomanem que es vingui a fer una 
anàlisi de glucosa cada trimestre a la 
nostra farmàcia. 
 

 

És una malaltia en la què l’organisme no produeix 
suficient quantitat d’insulina o no la usa 
adequadament, provocant que els valors 
sanguinis de glucosa (sucre) es trobin per sobre 
dels valors normals. A partir de 110 es considera 
que ja s’haurien de prendre precaucions.  


