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La dieta del diabètic
| Dra. Perla Luzondo

Mandonguilles cuites i
acompanyades de la vostra
salsa preferida
Ingredients per a 4 persones

Edmon Amill

– 1/2 quilo de carn de vedella
– un tros de pa sec blanc o
integral
– una mica de llet
– dos alls
– julivert
– farina

Mullem el pa amb la llet i el barregem amb la carn, l’all i el julivert
picats. Afegim sal i pebre. Formem
boletes que passarem per farina i
farem bullir suaument en un brou
de verdures o de carn durant 10
minuts. Una vegada cuites s’acompanyen de salsa de tomàquet casolana, de pisto, samfaina, etc. o
s’introdueixen en la salsa calenta i
es deixa bullir tot junt uns minuts.
El resultat és un plat amb menys
greix que el tradicional.
La fondue de carn substituint l’oli
per un brou de verdures o de
pollastre també resulta molt sana
i deliciosa.

L’alimentació del diabètic ha de semblar-se molt a l’alimentació d’una persona que
no pateix malalties metabòliques però que vol prevenir-les.
És important mantenir un pes normal per a l’edat del pacient i fer activitat física, això
vol dir que els diabètics amb sobrepès han de sotmetre’s a un règim d’aprimament, i que
els que s’han aprimat per la mateixa malaltia han de seguir una dieta rica en calories.
L’objectiu de la dieta és el d’evitar grans oscil·lacions dels nivells de sucre en sang, això
significa, en la pràctica, repartir els menjars al llarg de les hores diürnes en períodes de
3 hores aproximadament.
Els hidrats de carboni constitueixen l’aportació energètica fonamental per a una òptima nutrició del diabètic: el pa, les patates, l’arròs, la pasta de sopa i els llegums, en la
quantitat adequada marcada pel metge, no han de fer por. La fibra vegetal de les verdures, hortalisses i fruites assegura un bon funcionament digestiu i metabòlic, sent les
proteïnes d’origen animal (carn i peix) les portadores de ferro i iode imprescindibles per
a l’organisme. L’oli d’oliva és el greix més idoni per ajudar a prevenir trastorns cardiovasculars.
La diabetis s’associa a manques nutritives de crom, vanadi, magnesi i vitamines C i E.
Una dieta rica en fetge, carn, aliments integrals (macarrons, espaguetis, arròs), julivert, raves, enciam, llegums i llevat de cervesa ens n’assegura la seva aportació diària.
La ceba i l’all rebaixen el nivell de sucre en sang i el zinc present en la carn, en les
llavors, fruits secs, aliments integrals i llevat de cervesa enforteix l’organisme del diabètic davant les infeccions i millora la cicatrització de les ferides.
La vitamina C en dosis d’1 gram exerceix un efecte positiu en el control del sucre i
lípids de la sang, i la piridoxina (B6) s’ha demostrat útil en la diabetis de gestació.
Hi ha diabètics que per limitacions horàries no mengen a casa i substitueixen el menjar del migdia per un entrepà. Entre els nens i els joves es calcula que en esmorzars,
esmorzars a mig matí i berenars fan unes 20 ingestions setmanals. És aconsellable acostumar-los als entrepans fets amb pa integral sucat amb 1/2 tomàquet (ric en vitamina C
i provitamina A), unes gotes d’oli d’oliva verge (laxant i afavoridor de la vesícula) ric en
vitamina B, i una mica de sal baixa en sodi. El pernil serrà, el gall dindi, els formatges descremats o frescos i ocasionalment embotit o tonyina aporten les proteïnes. Tots aquests
ingredients, al costat de la fibra del pa i d’unes fulles d’enciam, proporcionen a l’entrepà
l’equilibri entre el valor calòric i el valor alimentós.
Ja que els diabètics han de consumir amb moderació els fregits i arrebossats, us
recomano un plat diferent i saborós que recorda l’estil de cuina del nord d’Europa.

