
 

 

 

GOMENDIO DIETETIKOAK ETA ZAINKETAK DISFAGIA MOTORRAREN TRATAMENDURAKO 

Disfagia motorra elikagaiak irensteko zailtasunean datza; hasieran zailtasuna likidoak irenstean 

dago, baina elikagai guztietara irits daiteke. Ahoko eta faringeko muskuluek ongi funtzionatzen 

ez dutelako gertatzen da. Ondorioak eztula, eztarriko trabamendua edo are elikagaiak 

arnasbideetara igarotzea ere izan daitezke, azkenerako pneumonia ere eraginez. 

Honako gomendio dietetikoak lagungarri izan daitezke disfagia motorra 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  
 

Xehatuta, zurituta eta hazirik 
gabe 
Erreta, zurituta eta hazirik gabe 
Konpotan, pure-testurarekin 
Zuku lodian, onartzen bada, 
nektar-testura 

Osoan 
Zukuan 

  



 

 

Zuntzik ez duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Zereal finduak eta  
Tuberkuluak 

Testura bigunekoak, ez 
likatsuak 
Erabili patata egosia eta 
zerealen irinak (arroza, garia, 
arto-irina) kozinatutako 
elikagaien testura handitzeko  

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

Azukreak 

 
eta opilak 

Azukrea (hobe beltza) eta eztia, 
beste elikagai batzuk gozatzeko, 
neurrizko kantitateetan 

Opilak edo hostopilak 
Karameluak 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Egosiak eta irabiagailu 
elektrikotik igarota 

Gordinik  

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

Fruitu lehorrak

 

Fruitu lehor hautsa, janarietan 
gehitzeko (ez frijituak) 

Fruitu lehor osoak 

  



 

 

Proteinak ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Haragia eta deribatuak 

           

Haragi leunak  
Fianbreak 

Haragi haritsuak, lehorrak edo 
hezurdunak 
Hestebeteak 

Arraina eta itsaskiak 

 

Arrain leunak eta hezurrik 
gabekoak 
Ganbak, otarrainxkak, azalik 
gabe eta irabiagailu elektrikotik 
igarota 

Arrain haritsuak eta hezurdunak 
Gainerako itsaskiak 

Arrautzak 

 

Tortilla soilean, urtsua, ongi 
eginda (gehitu esne pixka bat) 
edo egosita, irabiagailu 
elektrikotik igarota, purean 

Frijituak eta egosiak osorik 

Esnekiak 

       

Jogurta fruta-zatirik gabe edo 
likidoa (onartzen bada, nektar-
testura), mamia, gazta freskoak 

Esnea, gaztanbera, izozkiak, gaztatxoak, 
gazta urtua eta gainerako gaztak 

Gantzak ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Likidoak 

 

Landare-olioak, adibidez, arto-, 
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 

  

Ur gelifikatua edo beste likido 
batzuk (zukuak, infusioak, 
esnea), loditzaile naturalekin 
(arto-irina) edo komertzialekin, 
disfagia-graduaren arabera.  
Gelatina komertzialak 
(egonkortasun handikoak)  
Gomendatutako kantitatea: 
gutxienez bi litro egunean. 

Edozein edari likido 

  



 

 

 

TRINKOTASUN LIKIDOKO TESTURAK: Gomendioak disfagia-graduaren arabera  

 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

NEKTARRA (disfagia arina bada) 

Geruza fina uzten du ontzian. 

Isurtzean azkar erortzen da, tanta lodi 

bat balitz bezala. 

Zuzenean disfagia-baso batetik edan 

daiteke. 

Mertxika-nektarra. 

Tomate-zukua.  

Angurria edo meloia xehatuta. 

Kalabazin-krema. 

EZTIA (disfagia arin-ertaina bada) 

Geruza lodia uzten du ontzian.  

Isurtzean oso poliki erortzen da, tanta 

lodi bat balitz bezala. 

Zuzenean disfagia-baso batetik edan 

daiteke. 

Fruta xehatua. 

BUDINA (disfagia ertaina bada) 

Ontziaren forma hartzen du. 

Iraultzean ez da erortzen. 

Ezin da edan.  

Gelatinak. 

LIKIDO ARGIA  

Ez du geruzarik uzten ontzian. 

Ura, infusioak, kafea, saldak. 

 

  



 

 

TRINKOTASUN SOLIDOKO TESTURAK: Gomendioak disfagia-graduaren arabera  

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

PUREA  

Xehatu homogeneoa, kohesiboa, pikorrik gabea, 

likatasun desberdinekoa (nektarra, eztia, budina). Ez 

du mastekatzerik behar. 

Patata-purea, askotariko barazkiak haragiarekin, 

arrainarekin edo arrautzarekin. 

Esnea zereal-irinarekin. 

Fruta xehatuak gailetekin. 

Budina, jogurta, arrautzesnea. 

MASTEKATZEN OSO ERRAZA  

Elikagai bigunak eta urtsuak, sardexkarekin erraz zanpa 

daitezkeenak. Ez dute ia mastekatzerik behar, eta 

elikagai-bolo bat sortzen dute erraz. 

Espageti oso egosiak olioarekin. 

Hezurrik gabeko arrain-xerra, xehatuta, bexamelarekin. 

Ogi-mamia tomatearekin eta olioarekin bustita. 

Urdaiazpiko egosi oso fina, gazta freskoa, sagar egosia 

MASTEKATZEN ERRAZA  

Elikagai bigunak eta urtsuak, sardexkarekin zatitu 

daitezkeenak. Mastekatzea eskatzen dute. 

Barazkia patatarekin. 

Txahal-hanburgesa tomate-saltsarekin. 

Ogi-mamia olioarekin edo marmeladarekin. 

Fruta heldua. 

MASTEKATZEN ZAILA 

• Elikagai gogorrak: 

Fruitu lehorrak, ogiaren azala, gailetak. 

• Zati gogorrak edo zorrotzak dituzten elikagaiak: 

Hezurrak, zurdak, kartilagoak dituzten haragiak... 

Hezurrak dituzten arrainak. 

• Trinkotasun desberdineko elikagaiak: 

Esnea muesliarekin edo gosaltzeko zerealekin.  

Zopak pastarekin, barazkiekin edo haragi-zatiekin... 

• Elikagai kurruskariak, lehorrak edo xehatzen 

direnak: 

Ogi txigortua edo biskoteak eta ogiaren azala. 

Maria motako gailetak. 

Chip-patatak. 

• Elikagai likatsuak: 

Karamelu mastekagarriak edo toffeak. 

• Elikagai haritsuak: 

Ananak, apioa, uraza-hosto gogorrak. 

 

  



 

 

 
ELIKAGAIAK PRESTATZEKO MODUAK 
 

 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Kozinatzeko moduak  

 

Egosita, lurrunean, mikrouhinean, 
erreta, gisatua saltsa lodiekin, 
irabiagailu elektrikotik igarota. 
Testura leunak, homogeneoak eta 
erraz mastekatzekoak lortzea 
ahalbidetzen duten kozinatzeko 
moduak. 

Txingarretan, frijituta (batez ere, 
birrineztatuak), plantxan 
Elikagaiak gogor, latz, haritsu uzten 
dituzten kozinatzeko moduak. 
Saihestu testura bikoitzak (solidoa eta 
likidoa nahastea, adibidez, fideo-zopa bat) 

Saltsak eta ongailuak 

 

Ongailu leunak, modu 
neurritsuan erabiliak, 
tolerantziaren arabera. 
Saltsa edo krema lodi leunak, 
minak ez direnak, ezta likatsuak 
edo oso azidoak 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…) edo oso azidoak 
(ozpinak…) 

 

  



 

 

 

BESTE GOMENDIO BATZUK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Izan aho-higiene ona; horretarako erabili alkoholik gabeko 
lokutorio batekin pixka bat bustitako gaza bat, eta igurtzi 
hortz-arkuak eta mihia, burua aurrera eta behera 
makurtuta duzula 

Ez eskuilatu hortzak eta mihia hortzetako 
pastarekin. 
Ez erabili kolutoriorik 

Egokitu dietako testura zure disfagia-graduaren arabera. 
Gainera, beharrezkoa bada, loditzaile naturalak erabil 
daitezke (arto-irina elikagai gozo edo gazietarako; gari-irina 
edo patata egosi irina elikagai gazietarako) edo loditzaile 
komertzialak 

Ez jan testura desberdineko janaririk 
(solidoa/likidoa) 

Egokitu koilararen tamaina irensteko gai zaren eta 
ziurtasunez jatea ahalbidetzen dizun bolumenari 

Ez erabili lastotxorik. 
Laguntzarik behar izatekotan, zaintzaileak ez du 
xiringarik erabili behar janaria eta/edo edaria 
emateko 

Jan eserita edo ohea 45º baino gehiagoan duzula, eta 
burua aurrera eta behera makurtuta. 
Jateko laguntzarik behar izanez gero, zaintzaileak aurrez 
aurre egon behar du eta zure begien altuera berean 

 

Jan giro lasai batean Saihestu presak otorduetan 

Jarri arreta janarian, arreta galdu gabe Ez aritu hizketan jaten ari zaren bitartean 

Egokia izan daiteke errehabilitatzaile edo logopeda batek 
irensten erakustea.  

Kontsultatu zure medikuarekin gutxiago jaten baduzu, 
pisua galtzen baduzu, irensteko zailtasunean aurrera egiten 
baduzu edo sukarrik baduzu (nahiz eta ez izan eztarriko 
trabamenduaren edo eztularen kontziente otordu batean) 

 

 

 

 

 

Berrikusita:2017ko abuztua       IO-ONKO-ENDOKRINOLOGIA-03 

 


