
 

 

GOMENDIO DIETETIKOAK ETA ZAINKETAK XEROSTOMIAREN TRATAMENDURAKO 

Xerostomia listu gutxiago sortzen datza. Zure erradioterapia-tratamenduan gerta daiteke, eta 

ahoa lehor izatearen sentsazioa eta janaria aho-barrunbeari itsatsita geratzeagatik irensteko 

arazoak eragin ditzake. 

Honako gomendio dietetikoak eta zainketak lagungarri izan daitezke xerostomia agertuz gero: 

ELIKAGAI-TALDEAK 

Zuntza duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Lekaleak  

Guztiak, xehatuta, testura 
homogeneoarekin edo txinotik 
igarota edo bahetuta. 

Lekale osoak 

Osoko zereal  

Testura bigunekoak zahi oso 
finarekin eta ez likatsuak 

Testura gogorrekoak (biskoteak, opil 
meheak, ogi gogorra edo azalarekin, 
gailetak) edo testura likatsukoak (moldeko 
ogia…) edo kurruskariak (enpanadak, 
hostopilak…) edo zahi lodia dutenak 

Frutak  

Helduak, zurituta, hazirik gabe 
Bereziki gomendagarriak dira 
fruta azidoak, listu-jariatzea 
hobetzen baitute (zitrikoak 
zukuan, anana...) 

Gogorrak, azalarekin, haziekin; zitrikoak, 
osoan. 

  



 

 

Zuntzik ez duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Zereal finduak eta  
Tuberkuluak 

Testura bigunekoak, ez 
likatsuak 

Testura gogorrekoak (biskoteak, opil 
meheak, ogi gogorra edo azalarekin, 
gailetak) edo testura likatsukoak (moldeko 
ogia…) edo kurruskariak (enpanadak, 
hostopilak, patata frijituak…) 

Azukreak 

 
eta opilak 

Azukrea (hobe beltza) eta eztia, 
neurrizko kantitateetan 
Opilak, hobe etxean eginak, edo 
maria-gailetak esnetan 
bigunduak  

Opil gogorrak, lehorrak edo hostopilak. 
Karamelu mastekagarriak eta gominolak 

Proteinak ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Haragia eta deribatuak 

           

Haragi leunak  
Fianbreak 

Haragi haritsuak edo lehorrak 
Hestebeteak 

Arraina eta itsaskiak 

 

Arrain leunak eta hezurrik 
gabekoak 
Ganbak, otarrainxkak 

Arrain haritsuak eta hezurdunak 
Gainerako itsaskiak 

Arrautzak 

 

Bai Ez 

Esnekiak 

       

Haragi leunak  
Fianbreak 

Haragi haritsuak edo lehorrak 
Hestebeteak 

  



 

 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Guztiak, kozinatuta Gordinik 

Gantzak, karbohidratoak, 
proteinak eta zuntza ekartzen 
duten elikagaiak GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Fruitu lehorrak

 

Fruitu lehor hautsa, janarietan 
gehitzeko (ez frijituak) 

Fruitu lehor osoak 

Gantzak ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Likidoak 

 

Landare-olioak, adibidez, arto- 
eta ekilore-olioak, eta bereziki 
oliba-olio birjin estra 
Maiztasuna: egunero 

Palma-, palmiste- eta koko-olioak. 

Solidoak 

 

Batere ez. Guztiak (gantza, gurina, margarina...) 

Ura ekartzen duten elikagaiak GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Edariak 

  

Ura, kafea, infusioak eta zuku 
naturalak, hobe ez azidoak eta 
pulparik gabe. Gomendatutako 
kantitatea: gutxienez litro eta 
erdi egunean. 

Alkoholdun edariak 

 

  



 

 

 
ELIKAGAIAK PRESTATZEKO MODUAK 
 

 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Kozinatzeko moduak  

 

Egosita, lurrunean, mikrouhinean, 
erreta, irabiagailu elektrikotik 
igarota. 
Kozinatzeko modu horiek 
mastekatzen errazak diren testura 
leunak lortzea ahalbidetzen dute 

Txingarretan, frijituta (batez ere, 
birrineztatuak), plantxan 

Saltsak eta ongailuak 

 

Belar aromatikoak eta fruta-
aterakinak (listu-jariatzea 
estimulatzen dute) 
Saltsa edo kremak, minak ez 
direnak, ezta likatsuak ere 
(bexamela, mahonesa...). Horiek, 
beste elikagai batzuei erantsita, 
testura leunak eta irensten 
errazak lortzea ahalbidetzen dute 

Ongailu eta saltsa minak (piperbeltza, 
kaiena, pipermina, saltsa mina, currya...), 
likatsuak (roqueforta…) 

 

  



 

 

 

BESTE GOMENDIO BATZUK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Izan aho-higiene on bat, alkoholik gabeko kolutorioekin, eta 
hortzak eta mihia eskuilatzeko erabili zurda leuneko 
eskuilak 

Ez erabili zurda gogorreko eskuilarik, ez alkohola 
duen kolutoriorik 

Jan aurretik mastekatu azukrerik gabeko txikleak edo 
miazkatu azukrerik gabeko mentoldun karameluak listu-
jariatzea estimulatzeko 

 

Hartu janari epelak edo hotzak Ez hartu janari berorik edo minik 

Esnea listuaren ordezko erabil daiteke, hezetasuna eta 

lubrikazioa ematen baitio mukosa deshidratatuari eta 

mastekatzen, irensten eta hondakinak garbitzen laguntzen 

baitu, ahoko azidoak neutralizatuz, esmaltearen 

disolbagarritasuna txikituz eta duen kaltzioari eta fosforoari 

esker, birmineralizazioari lagunduz. 

 

Erabili silikonazko mahai-tresnak 
Ez erabili metalezko edo plastikozko mahai-
tresnak 

Otorduen artean, erabili limoidun urarekin edo fruta 
azidoen zukuekin egindako izotz-korroskak listu-jariatzeari 
eta aho-konfort sentsazioari laguntzeko 

 

Hidratatu ongi ezpainak olioarekin, kakao-kremarekin edo 
aloe bera kakaoarekin eta erabili mentoldun hezegailuak, 
giroa lehorra bada 

Saihestu tabakoa edo giro lehorrak, mukosen 
narritadura handitzen baitu 
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