
 
 

2.000 kcal-ko DIETA Haurdunaldiko diabetesa 
 

GOSARIA 

 Aukeratu hauen artean: 

- Baso 1 esne gaingabetu (200 ml) 

- 2 jogurt gaingabetu (250 g) 

 Aukeratu hauen artean: 
- 40 g ogi zuri edo osoko + 1 koilarakada oliba-olio (10 ml) 

- 30 g gosaltzeko zereal azukrerik gabe. 

- 4 biskote zuri edo osoko + 1 koilarakada oliba-olio (10 ml) 

 
HAMAIKETAKO

A 
 40 g ogi zuri edo osoko. 

 30/40 g indioilar-bularki edo hegaluze natural. 

 

BAZKARIA 

 300 g barazki egosi edo barazkia entsaladan (1. taldekoak). 

 Aukeratu hauen artean: 

- 2 baso edo 200 g patata 
- 2 baso edo 80 g lekari (txitxirioak, indabak edo dilistak), kinoa 

- 2 baso edo 60 g arroz edo pasta (kuskusa, espagetiak, makarroiak edo tagliatelleak) 

 Aukeratu hauen artean: 
- 100 g haragi gihartsu edo arrain urdin 

- 150 g arrain zuri 

 40 g ogi zuri edo osoko. 

 200 g fruta fresko –1. taldekoa– (edo horren baliokidea pisuan beste talde batean) 

 

ASKARIA 

 Aukeratu hauen artean: 
- Baso 1 esne gaingabetu (200 ml) 

- 2 jogurt gaingabetu (250 g) 

 200 g fruta fresko –1. taldekoa– (edo horren baliokidea pisuan beste talde batean) 

 

AFARIA 

 300 g barazki egosi edo barazkia entsaladan (1. taldekoak) 

 Aukeratu hauen artean: 
- 1 baso edo 100 g patata 

- 1 baso edo 30 g arroz edo pasta (fideoak, semola) 

 Aukeratu hauen artean: 
- 100 g haragi gihartsu edo arrain urdin 

- 150 g arrain zuri 

- 1 arrautza + 1 zuringo 

 60 g ogi zuri edo osoko. 

 200 g fruta fresko –1. taldekoa– (edo horren baliokidea pisuan beste talde batean) 

 

AFALDU ETA 

OHERATU 

BITARTEAN 

 Aukeratu hauen artean: 
- Baso 1 esne gaingabetu (200 ml) 

- 2 jogurt gaingabetu (250 g) 

 Aukeratu hauen artean: 
- 20 g ogi zuri edo osoko 

- 2 biskote zuri edo osoko 

 
OLIOA  4 zopa-koilarakada (40 ml) oliba-, ekilore- edo arto-olio, bazkariaren eta afariaren artean 



 

DIETARI BURUZKO OHARRAK 

PISUA 

Zure dietan adierazitako elikagaien pisua beti gordinean da, eta jaten ez diren zatiak behin kenduta 

(azala, hezurrak, eta abar). Komeni da kozinatu ondoren bere bolumenean arreta jartzea, prestatzen 
den bakoitzean pisatzeko beharrik gabe, eguneroko praktikan zenbat hartu behar den jakiteko. 

ESNEA ETA ESNEKIAK  

Esnea bakarrik har daiteke, edo kafearekin edo suzedanoekin, tearekin edo maltarekin. Saihestu 
azukrearekin gozatutako kakaoa, eztia eta txokolatea. 

IRINTSUAK  
Talde honen barruan honako hauek daude: zerealak eta eratorriak, lekaleak eta tuberkuluak. 

Jarraian, elikagai horien baliokideak zein diren zehaztuko dugu. Nahi den bezala konbina daitezke. 

Adibidez, bazkariko ogia jaten ez bada, 20 g-ko beste elikagai beten baliokidea erants daiteke. 

 60 g ilar fresko edo baba fresko 

 50 g patata 

 20 g lekale (txitxirioak, indabak edo dilistak), kinoa 

 20 g ogi zuri edo osoko 

 15 g arroz, irin (arroza, artoa edo garia) edo pasta (espagetiak, fideoak, makarroiak, semola 

edo tapioka, kuskusa) 

 15 g ogi txigortu (biskoteak) 

Arrozarentzat, lekaleentzat, pastarentzat eta patatarentzat adierazitako pisua produktua gordinean 
dagoenean duen pisua da, eta komeni da kozinatu ondoren bere bolumenean arreta jartzea, 

eguneroko praktikan zenbat (koilarakadak) hartu behar den jakiteko. Neurtzeko edalontzirik baduzu, 

edalontzi horretan agertzen denari begiratu behar diozu. 

BAZKARIA 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

AFARIA 

 

 

 

 

 

 

BARAZKIAK ETA ORTUARIAK  
Honako barazki eta ortuariak erabil ditzakezu, zure dietan adierazitako kantitateetan, bakarrik edo 

nahastuta, gustuen arabera. 

Jarraian duzun taulan barazkientzako baliokidetasunak ageri dira. Erreferentziatzat 1. taldea jartzen 
duen laukitxoa hartuko da; hortik 300 g har daitezke. 

Talde bereko barazkiak konbina daitezke (adibidez, 50 g uraza 150 g tomaterekin eta 100 g 
zainzurirekin), eta talde desberdinetakoak ere bai (adibidez, 150 g zerba 100 g azenario egosirekin). 

1. taldea 

300 g 

Zerbak. Orburuak. Apioa. Alberjiniak. Berroak. Aza. Borraja. Brokolia. Kuiatxoa. Karduak. 

Barrengorriak. Bruselazak. Azalorea. Endibiak. Eskarola. Zainzuriak. Ziazerbak. Lekak. Uraza. 

Arbiak. Luzokerra. Piperrak. Porruak. Errefauak. Azaburua. Perretxikoak. Tomatea. 

200 g Kuia. Azenario egosia. 

150 g Tipula. Erremolatxa. Azenario gordina. 

Komeni da hartualdi bat gordina izatea (entsalada), bere bitaminak hobe kontserbatzen baitira. 
Adierazi bezala garbituz eta/edo zurituz ( sodio hipoklorito, «amukina», tanta batzuk 2/3 litro ur dituen 

ontzi batean disolbatuta). 

FRUTAK  
Honako frutak har ditzakezu, zure dietan adierazitako kantitateetan. Barazkien kasuan bezala, 

erreferentziatzat 1. taldea hartuko da; hortik 200 g har daitezke. Hortik aurrera, gainerako fruten 
baliokidetasunak ikus daitezke. 

400 g Marrubiak. Andere-mahatsa. Meloia. Angurria. 

300 g Mugurdia. Limoia. Pomeloa. 

1. taldea 

200 g 

Ahabia. Arana. Kiwia. Mandarina. Mangoa. Sagarra. Mertxika. Laranja. Nektarina. Mizpira. 

Paraguaioa. Udarea. Anana. Abrikota. Papaia. 

100 g Txirimoia. Granada. Banana. Mahatsak. Gereziak. Piku freskoa. 

30 g Datilak. 

Fruta, ahal bada, gordinik jan behar da. Ez hartu frutak almibarrean edo zukuan. Garbitu eta zuritu 
barazki gordina bezala.  



 

HARAGIA, ARRAINA ETA ARRAUTZAK  
Edozein motako haragi gihartsua jan dezakezu, adibidez, zaldia, galeperra, untxia, erbia, eperra, 

indioilarra (izterra edo bularkia), oilaskoa edo abelgorri-haragia (idi edo txahalki gihartsua). Ez da 
hegaztien azala jan behar. 

Gantz asko duten haragiak saihestu behar dira, adibidez, txerriarena (hestekiak barne), arkumearena, 

antzararena eta ahatearena. 

Edozein motako arraina jan dezakezu, arrain urdina barne, baina zure dietan adierazitako kantitateei 

kasu eginez. Ez da komeni tamaina handiko arrain urdinak jatea (hegaluzea, hegalaburra...), metal 
astun asko baitute. 

Astean 2-3 aldiz haragia edo arraina arrautza batekin eta zuringo batekin ordezka dezakezu. 

OLIOAK ETA KOIPEAK  
Oliba-, ekilore- edo arto-olioak hartzea komeni da. Olio-kantitate osoa, egunean, 4 zopa-koilarakada 

da. 

Oso kasu bakanetan, zure dietan adierazitako olioa gurinarekin edo maionesarekin ordezka dezakezu, 

baliokidetasun hauen arabera: 

10 g olio = 12 g gurin = 12 g maionesa 

EDARIAK  

Ura, infusioak eta saldak nahi denean har daitezke. Salda komertzialak saihestu. 

Ez hartu edari alkoholdunik, zukurik, edari azukredunik ez gasdun edaririk edo freskagarririk. Light 

edo zero freskagarriak har ditzakezu.  

AZKEN AHOLKUAK 

 Edulkoratzaileak neurrian har daitezke, aspartamoa edo estebia nahi baduzu; ez da komeni 

haurdunaldian sakarina erabiltzea. 

 Saihestu «diabetikoentzat» etiketa duten elikagaiak. 

 Talde bakoitzeko elikagaiak ahal den eta gehien aldatzea komeni da, adierazitako 

baliokidetasunei kasu eginez. 

 Prestatzeko modu gomendagarrienak (osasuntsuenak) hauek dira: egosita, labean, plantxan eta 

lurrunean. Saihestu frijituak eta koipe askoko prestakinak. 

 Ohiko ongailuak eta espeziak zentzuzko kantitateetan har daitezke: baratxuria, tipula, kuminoa, 

limoia, ziapea, piperbeltza, piperrautsa, gatza eta ozpina. 

 Otordu baten barruan nahi dituzun aldaketak egin ditzakezu, baldin eta zure dietan adierazitako 

elikagaien kantitateei eta beren baliokidetasunei kasu egiten badiezu. Zure dietako otorduren 

batean barazkiak, patata eta haragia badituzu, barazkiak patatarekin jan dezakezu eta gero 
haragia, edo barazkia eta gero haragia patatekin, edo plater bakar bat: haragia patatekin eta 

barazkiekin... 

 Jan 3-4 intxaur, almendra edo hur egunean. 

 Jan aurreko gluzemia kapilarra egin aurretik, azkenekoz jan duzunetik 3 ordu igaro direla 
ziurtatu behar dugu.



 

 

 

 Ez da komeni gaueko baraua 8 ordutik gorakoa izatea. Ez ahaztu afaldu eta oheratu bitartean 

zerbait hartzeaz. 

 Egunero gutxienez 20 minutu ibiltzea gomendatzen dizugu (zure erritmoan), ahal bada otordu 

nagusien ondoren. 
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