
 

 

GOMENDIO DIETETIKOAK ETA ZAINKETAK BEHERAKOAREN TRATAMENDURAKO 

Kimioterapia- eta/edo erradioterapia-tratamenduak eragina izan dezake hesteetako zeluletan, eta 

haien funtzionamendu normalean (ura eta mantenugaiak xurgatzea); horren ondorioa 

beherakoa izan daiteke. 

Honako gomendio dietetikoak lagungarri izan daitezke beherakoa agertuz gero: 

ELIKAGAI-TALDEAK 

Zuntza duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Lekaleak  

 

Hasiera batean, batere 
ez 

Hasiera batean, guztiak. 
Hobetu ahala, sartu lehenik 
puregailutik pasatuta, azala 
kentzeko. 

Osoko zereal  
Batere ez Guztiak 

Frutak  
 

Hasiera batean, 
sagarra eta udare 
zurituak eta egosiak 
(limonero udarea izan 
ezik), eta banana 

Hasiera batean, gainerako 
frutak. Hobetu ahala, sartu 
zurituta, hazirik gabe. Ez jan 
fruta azidorik. 

Zuntzik ez duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Zereal finduak eta  
Tuberkuluak Guztiak 

Maiztasuna: egunero Batere ez 

Azukreak 

 
eta opilak 

Gozatzeko, azukrea 
eta eztia, kantitate 
txikitan 

Opilak eta pastelak, oro har 

  



 

 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Hasiera batean, azenarioa, 
kuiatxoa eta kuiaren pulpa egosia 

Hasiera batean, gainerako barazkiak.  
Hobetu ahala, sartu poliki-poliki. Utzi 
bukaerarako haizetsuenak eta digeritzen 
zailak direnak (aza, azalorea, brokolia, aza 
gorria, bruselazak, orburuak, errefauak, 
luzokerra, piperrak, tipula gordina eta 
zainzuriak) 

Gantzak, karbohidratoak, 
proteinak eta zuntza 
ekartzen duten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Fruitu lehorrak

 

Hasiera batean, batere ez 

Hasiera batean, guztiak.  
Hobetu ahala, sartu arbendol ehotua. Utzi 
bukaerarako fruitu osoak (hobe gordinak 
eta gatzik gabekoak)  
Osoak berriz sartzen dituzunean, saihestu 
prozesatuak eta gaziak 

Proteinak ekartzen dituzten 
elikagaiak GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Haragia eta deribatuak 

           

Hasiera batean, oilasko-/indioilar-
bularki freskoa edo fianbrean. 

Hasiera batean, gainerakoa. Hobetu 
ahala, sartu lehenik haragi gihartsuak 

Arraina eta itsaskiak 

 

Hasiera batean, arrain zuria 
Hasiera batean, gainerakoa. Hobetu 
ahala, sartu arrain urdina  

Arrautzak 

 

Hasiera batean, egosita 
Arrautza erre-arinak edo gutxi eginak. 
Gainerako prestakinak hobetzen zarenean 
sartu 

Esnekiak 

       

Batez ere, gazta freskoa eta 
jogurta, heste-flora egokia 
leheneratzen laguntzen baitute. 
Laktosarik gabeko esne 
gaingabetua 

Gazta koipetsuak eta esne osoa. 

  



 

 

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 

  

Batez ere, prestakin 
komertzialetako hidratatzeko 
gatz-soluzioak (uretan 
disolbatzeko likidoak edo zorroak) 
etxeko limonadak baino hobe, 
azken horiek prestatzean akatsak 
egin baitaitezke.  
Gomendatutako kantitatea: 
gutxienez 2-3 litro egunean 
hartualdi txikitan eta maiz 

Edari karbonatatuak, pulpadun zukuak 
edo zuku azidoak, tea, kafea eta alkohola. 

 
ELIKAGAIAK PRESTATZEKO MODUAK 
 

 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Kozinatzeko moduak  

 

Digeritzen errazak diren moduak: 
plantxan, lurrunean, egosita, 
erreta, mikrouhinean, papillotean 

Txingarretan, frijituta, gisatuta 

Saltsak eta ongailuak 

s  

Batere ez, hasieran 

Higikortasuna handitzen duten ongailu eta 
saltsa minak (piperbeltza, kaiena, 
pipermina, saltsa mina, currya...) edo 
zapore bizikoak (intxaur muskatua...) 

 

  



 

 

BESTE GOMENDIO BATZUK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Banatu janaria kantitate txikitan (5 edo 6 aldiz egunean) Ez egin otordu oparorik 

Hartu janari epelak 
Ez hartu janari beroak edo hotzak, hesteetako 
peristaltismoa estimulatzen baitute 

Ongi mastekatu janaria 
 

Jan giro lasai batean 
 

Atseden hartu ordubetera arte otordu nagusien ondoren 
 

Hobekuntza sumatzen duzunean, sartu poliki-poliki eta 
kantitate txikitan murriztutako elikagaiak, dieta normaldu 
arte 

 

Beherakoa handia bada, dela iraupenagatik dela 
kantitateagatik, edo harekin batera sukarra agertzen bada, 
zure medikuarekin kontsultatu beharko duzu 

 

 

  



 

 

GOMENDIO DIETETIKOAK ETA ZAINKETAK DISFAGIA MEKANIKOAREN TRATAMENDURAKO 

Disfagia mekanikoa elikagaiak irensteko zailtasunean datza; hasieran zailtasuna solidoak 

irenstean dago, baina elikagai guztietara irits daiteke. Horren arrazoia goiko digestio-hodian 

zehar dagoen buxadura da. Ondorioak eztula, eztarriko trabamendua edo are elikagaiak 

arnasbideetara igarotzea ere izan daitezke, azkenerako pneumonia ere eraginez. 

Honako gomendio dietetikoak lagungarri izan daitezke disfagia mekanikoa agertuz gero: 

ELIKAGAI-TALDEAK 

Zuntza duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Lekaleak  

 

Guztiak, xehatuta, testura 
homogeneoarekin edo txinotik 
igarota edo bahetuta, 
jariakorragoak edo ez hain 
jariakorrak, disfagia-graduaren 
arabera 

Lekale osoak 

Osoko zereal  

Batere ez Guztiak 

Frutak  
 

Haritsuak ez direnak, xehatuta, 
zurituta eta hazirik gabe 
Konpotan, testura 
jariakorrarekin 
Zuku iragazia edo pulparik 
gabekoa 

Osoan 
Konpota lodietan 

  



 

 

Zuntzik ez duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Zereal finduak eta  
Tuberkuluak 

Hasiera batean, testura 
bigunekoak eta likatsuak ez 
direnak, eta disfagiak aurrera 
egiten badu, loditasun gutxiko 
zereal- eta fekula-ahi edo pure 
moduan  

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, 
neurrizko kantitateetan 
Opilak, hobe etxean eginak, edo 
maria-gailetak esnetan 
bigunduak  

Opil gogorrak, lehorrak edo hostopilak. 
Karameluak 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Haritsuak ez direnak, egosiak 
eta irabiagailu elektrikotik 
igarota eta bahetuta edo 
gordinik, gazpatxo bahetu 
moduan 

Osoak eta haritsuak 

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 

           

Hasiera batean, haragi bigunak 
eta urtsuak edo fianbreak; 
disfagiak aurrera egiten badu, 
purean xehatuta 

Haragi haritsuak, lehorrak edo 
hezurdunak 
Hestebeteak 

Arraina eta itsaskiak 

 

Hasiera batean, arrain bigunak 
eta hezurrik gabekoak; disfagiak 
aurrera egiten badu, purean 
xehatuta 
Ganbak, otarrainxkak, azalik 
gabe eta irabiagailu elektrikotik 
igarota 

Arrain haritsuak eta hezurdunak 
Gainerako itsaskiak 

Arrautzak 

 

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

Frijituak eta egosiak osorik 

Esnekiak 

       

Esnea, jogurtak fruta-zatirik 
gabe, jogurt likidoak, mamia eta 
izozkiak 

Jogurta fruta-zatiekin 
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 

  

Ura, kafea, infusioak, pulparik 
gabeko zukuak, poloak, hortxata 
Gomendatutako kantitatea: 
gutxienez bi litro egunean. 

Alkohola, edari karbonatatuak 

  



 

 

 

TESTURA GOMENDATUAK DISFAGIA-GRADUAREN ARABERA 

 

Disfagiak aurrera egin ahala, honako hauek ez hartzeko gomendioa egingo da: 

1. MASTEKATZEN ZAILAK DIREN SOLIDOAK 

• Elikagai gogorrak: Fruitu lehorrak, ogiaren azala, gailetak. 

• Zati gogorrak edo zorrotzak dituzten elikagaiak: Hezurrak, zurdak, kartilagoak dituzten haragiak; hezurra 

duten 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.  

2. MASTEKATZEN ERRAZAK DIREN SOLIDOAK  

Elikagai bigunak eta urtsuak, sardexkarekin zatitu daitezkeenak. Mastekatzea eskatzen dute. 

Barazkia patatarekin. 

Txahal-hanburgesa tomate-saltsarekin. 

Ogi-mamia gurinarekin eta marmeladarekin. 

Fruta heldua. 

3. MASTEKATZEN OSO ERRAZAK DIREN SOLIDOAK 

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 

 

  



 

 

 

4. PUREAREN TRINKOTASUNA 

Xehatu homogeneoa, kohesiboa, pikorrik gabekoa. Ez du mastekatzerik behar. 

1. BUDINA  

Ontziaren forma hartzen du. 

Iraultzean ez da erortzen. 

Ezin da edan. 

Gelatinak, jogurta, budina.  

Patata-purea, askotariko barazkiak 

haragiarekin, arrainarekin edo 

arrautzarekin.  

Esnea zereal-irinarekin. 

Fruta xehatuak gailetekin. 

 

 

2. EZTIA 

Geruza lodia uzten du ontzian. 

Isurtzean oso poliki erortzen da, tanta 

lodi bat balitz bezala. 

Zuzenean disfagia-baso batetik edan 

daiteke. 

Fruta xehatua, jogurt likidoa, 

aurrautzesneak. 

 

 

3. NEKTARRA  

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. 

 

 

 

5. TRINKOTASUN LIKIDO ARGIA  

Ez du geruzarik uzten ontzian. 

Ura, infusioak, kafea, saldak.  

 

  



 

 

ELIKAGAIAK PRESTATZEKO MODUAK 

 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Kozinatzeko moduak  

 

Egosita, lurrunean, mikrouhinean, 
gisatua saltsarekin, irabiagailu 
elektrikotik igarota. 
Hasiera batean, testura leunak, 
homogeneoak, eta mastekatzen 
errazak lortzea ahalbidetzen 
duten kozinatzeko moduak, eta 
disfagiak aurrera eginez gero, 
irabiagailu elektrikotik igarota 
bakarrik 

Txingarretan, frijituta, erreta, plantxan 
Elikagaiak gogor, latz, haritsu uzten 
dituzten kozinatzeko moduak. 

Saltsak eta ongailuak 

 

Ongailu leunak, modu 
neurritsuan erabiliak, 
tolerantziaren arabera. 
Saltsa edo krema 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 on bat, alkoholik gabeko kolutorioekin, eta 
hortzak eta mihia eskuilatzeko erabili zurda leuneko 
eskuilak 

 

Egokitu dietako testura zure disfagia-graduaren arabera, 
likidoak gehituz (salda, esnea, zukua...)  

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) 

 

 

 

  



 

 

 

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) 

 

 

 

  



 

 

GOMENDIO DIETETIKOAK ETA ZAINKETAK DISGEUSIAREN TRATAMENDURAKO 

Disgeusia kimioterapia- eta/edo erradioterapia-tratamenduarekin lotutako sintoma bat da, 

dastamenaren eta usaimenaren alterazioa, hain zuzen. Metal-zapore baten edo beste zapore 

edo usain desatseginak agertzetik, dastamena eta usaimena galtzera.  

Honako gomendio dietetikoak lagungarri izan daitezke disgeusia agertuz gero: 

ELIKAGAI-TALDEAK 

Zuntza duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Lekaleak  
Guztiak Batere ez 

Osoko zereal  

Guztiak Batere ez 

Frutak  
 

Guztiak 
Limoia eta anana bereziki 
gomendagarriak dira metal-
zaporea agertzen denerako 

Batere ez 

Zuntzik ez duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Zereal finduak eta  
Tuberkuluak Guztiak Batere ez 

Azukreak 

 
eta opilak 

Azukrea eta eztia, neurrizko 
kantitateetan 
Opilak, ahal bada etxean eginak 
Orokorrean, zapore gozoak eta 
leunak hobeto onartzen dira 

Opil industrialak 

 

  



 

 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Usain leuneko barazkiak 

Usain biziko barazkiak: aza, azalorea, 
brokolia, aza gorria, bruselazak, orburuak, 
luzokerra, piperra, baratxuria, tipula, 
zainzuriak 

Gantzak, karbohidratoak, 
proteinak eta zuntza ekartzen 
duten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Fruitu lehorrak

 

Guztiak, hobeto gordinik eta 
gatzik gabeak 
Maiztasuna: egunero 

Prozesatuak (frijituak, txigortuak...) eta 
gaziak 

Proteinak ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Haragia eta deribatuak 

           

Haragi zuriak (hegaztiak, untxia)  
Fianbre eta hestebete gihartsuak 

Haragi gorriak 

Arraina eta itsaskiak 

 

Arrain zuria Gainerakoak 

Arrautzak 

 

Bai Ez 

Esnekiak 

       

Guztiak Esneki oso koipetsuak (gazta onduak...) 

  



 

 

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, infusioak eta zuku naturalak. 
Gomendatutako kantitatea: 
gutxienez litro eta erdi egunean. 

Edari alkoholdunak, karbonatatuak eta 
kafea 

 
ELIKAGAIAK PRESTATZEKO MODUAK 
 

 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Kozinatzeko moduak  

 

Egosia, mikrouhinean, 
papillotean. 
Haragiekin metal-zaporea 
agertzen bada, fruta-zukuan, 
ardotan edo ozpin leunean beratu 
ditzakezu, zapore hori aldatzeko 

Txingarretan, frijituta, gisatuta, plantxan 
eta erreta 

Saltsak eta ongailuak 

s  

Kantitate txikitan, tolerantziaren 
arabera.  
Haragiekin metal-zaporea 
agertzen bada, saltsa gozoekin 
edo bexamelarekin nahas 
ditzakezu, zapore hori aldatzeko 

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

 

  



 

 

BESTE GOMENDIO BATZUK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Ahal bada, beste pertsona batek presta ditzala janariak Ez prestatu zuk zeuk bazkariak  

 

Saihestu usain biziko giroak (janaria, koloniak, 
aire-gozagarriak... direla eta), otorduak baino 
lehen eta ondoren 

Hartu janari hotzak edo giro-tenperaturan (usainen 
intentsitatea txikitzen du) 

Ez hartu janari berorik edo minik 

Erabili plastikozko mahai-tresnak Ez erabili metalezko mahai-tresnarik 

Janarien zapore desatsegina estaltzeko, erabili otorduen 
aurretik eta ondoren gasdun ura, bikarbonatoa (postre-
koilarakada erdia) edo gatza, ahoa garbitzeko 

 

Kontsultatu medikuarekin gorakoak behin eta berriz 
badituzu (orduko hirutan edo gehiagotan, hiru ordutan 
zehar) edo asko irauten badute (3 egun edo gehiago) edo 
ez baduzu inongo elikagairik onartzen  

 

 

 

  



 

 

GOMENDIO DIETETIKOAK ETA ZAINKETAK IDORRERIAREN TRATAMENDURAKO 

Idorreria zure gaixotasunaren ondorio izan daiteke edo hartzen duzun farmakoren baten 

ondorio, horiek heste-higikortasuna txikitu baitezakete. Idorreriaren beste kausa batzuk 

deshidratazioa, elikagai gutxiago jatea edo dieta aldatzea, eta jarduera fisikorik eza izan daitezke.  

Honako gomendio dietetikoak lagungarri izan daitezke idorreria agertuz gero: 

ELIKAGAI-TALDEAK 

Zuntza duten karbohidratoak 
ekartzen dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Lekaleak  

Guztiak 
Maiztasuna: ia egunero 

Batere ez 

Osoko zereal  

Guztiak (ogia, pasta, arroza, 
artoa) 
Maiztasuna: egunero 

Batere ez 

Frutak  
 

Fruta freskoak eta 
deshidratatuak (ahabiak, 
mahatsak, abrikotak, pikuak, 
aranak) 
Maiztasuna; gutxienez 3-4 anoa 
egunean 

Frutak almibarrean edo konfitatuta 

Zuntzik ez duten karbohidratoak 
ekartzen dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Zereal finduak eta  
Tuberkuluak Tuberkuluak (patata, batata, 

juka, manioka), beren ur-
ekarpenagatik 

Zereal finduak 

Azukreak  
eta opilak 

Osoko azukrea edo beltza 
Maiztasuna: Egunean kantitate 
txikitara mugatua 

Gainerakoak 

 

  



 

 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Barazki ez haizetsuak 
Maiztasuna: egunero 

Barazki haizetsuagoak: aza, azalorea, 
brokolia, aza gorria, bruselazak, orburuak, 
errefauak, luzokerra, piperra 

Gantzak, karbohidratoak, 
proteinak eta zuntza ekartzen 
duten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Fruitu lehorrak

 

Guztiak, hobe gordinak eta gatzik 
gabeak 
Maiztasuna: egunero 

Prozesatuak (frijituak, txigortuak...) eta 
gaziak 

Proteinak ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Haragia eta deribatuak 

           

Guztiak, batez ere haragi 
gihartsuak, adibidez, zuriak 
(hegaztiak, untxia)  
Fianbre eta hestebete gihartsuak 
Maiztasuna: astean lau aldiz, 
gutxi gorabehera 

Batere ez, nahiz eta orokorrean haragi 
koipetsuen eta gorrien kontsumoa txikitu 
behar den 
Maiztasuna: noizean behin 

Arraina eta itsaskiak 

 

Guztiak Batere ez 

Arrautzak 

 

Bai Ez 

Esnekiak 

       

Guztiak, batez ere, jogurta, heste-
flora egokiari eusten laguntzen 
baitute 

Gazta onduak edo oso koipetsuak. 

  



 

 

Gantzak ekartzen dituzten 
elikagaiak GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Likidoak 

 

Landare-olioak, beren eragin 
lubrifikatzailea dela eta; adibidez, 
arto- eta ekilore-olioak, eta 
bereziki oliba-olio birjin estra 
Maiztasuna: egunero 

Palma-, palmiste- eta koko-olioak. 

Solidoak 

 

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

Palma-, palmiste- eta koko-olioak. 

Ura ekartzen duten elikagaiak 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Edariak 

  

Ura, kafea, zuku naturalak (hobe 
pulparekin) eta infusioak 
Gomendatutako kantitatea: 
gutxienez litro eta erdi edo bi litro 
egunean 
Baraurik edari beroak edateak 
heste-higikortasunari lagun 
diezaioke, eta otorduen ondoren 
infusio karminatiboak hartzeak 
(menda, anis-belarra, salbia, 
mendafina edo mihilua) 
meteorismoa eta flatulentzia 
txikitzen du 

Alkoholdun edariak  
Edari karbonatatuak eta azukredunak 

 

ELIKAGAIAK PRESTATZEKO MODUAK 
 

 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Kozinatzeko moduak  

 

Plantxan, lurrunean, egosita, 
frijituta, gisatuta, erreta, 
mikrouhinean, papillotean 
Birrineztatuetan, 
arrautzaztatuetan eta etxeko 
opiletan erabili ogi birrindua, 
osoko irina eta fruitu lehor ehoak 

Txingarretan 

Saltsak eta ongailuak 

 

Guztiak, minak izan ezik 
Erramua, kuminoa edo anis-
belarra gehitzeak lekaleen eta 
barazkien flatulentzia txikitzen du  

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

  



 

 

BESTE GOMENDIO BATZUK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Bilatu ordutegi finko eta lasai bat komunera joateko 

Komunera joateko gogoa baduzu, ez galdu aukera.   

Masajea eman abdomenean, biribilean, beheko eskuineko 
aldetik hasita eta beheko ezkerreko aldean bukatuz  

Ibili egunero, ahal duzun guztietan 
 

Kontsultatu medikuarekin dieta aldatuta ere idorreriak 
jarraitzen badu 

Ez hartu laxanterik zure kontura 

 

 

 

 

 

  



 

 

GOMENDIO DIETETIKOAK ETA ZAINKETAK MUKOSITISAREN TRATAMENDURAKO 

Zure gaixotasunak eta/edo erradioterapia- eta/edo kimioterapia-tratamenduak zailtasuna edo 

mina eragin diezazuke irenstean, baita lehortasuna eta mina ere ahoan, hortzetan, oietan eta 

eztarrian.  

Aho-barrunbea eta hesteak estaltzen dituen mukosa oso sentikorra da kimioterapiaren eta/edo 

erradioterapiaren eraginekiko, eta tratamendu horiekin litekeena da ahoko mukosan eta 

gainerako digestio-hodikoan alterazioak agertzea. 

Honako gomendio dietetikoak lagungarri izan daitezke mukositisa agertuz gero: 

ELIKAGAI-TALDEAK 

Zuntza duten karbohidratoak 
ekartzen dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Lekaleak  

Mukositisa goiko digestio-
bidean agertzen bada (ahoa eta 
esofagoa): Guztiak, xehatuta, 
testura homogeneoarekin edo 
txinotik igarota edo bahetuta. 
Mukositisa beheko digestio-
bidean agertzen bada (hesteak): 
Hasiera batean, batere ez; gero, 
sartzen joan, hobekuntzaren 
arabera. 

Lekale osoak 

Osoko zereal  

Hasiera batean, batere ez; gero, 
sartzen joan, hobekuntzaren 
arabera, zahi oso fina duten 
testura bigunekoak, likatsuak ez 
direnak 

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 
Gogorrak, azalarekin , haziekin eta 
zitrikoak. 

  



 

 

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 
Opil hezeak, ahal bada etxean 
eginak 

Opil gogorrak, lehorrak edo hostopilak. 
Karamelu mastekagarriak eta gominolak 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Hasiera batean, azenarioa, 
kuiatxoa eta kuiaren pulpa 
egosita 

Gordinak eta haizetsuenak eta digeritzen 
zailak direnak (aza, azalorea, brokolia, aza 
gorria, bruselazak, orburuak, errefauak, 
luzokerra, piperrak, tipula gordina eta 
zainzuriak) 

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 edo lehorrak 
Hestebeteak 

Arraina eta itsaskiak 

 

Arrain leunak eta hezurrik 
gabekoak 
Ganbak, otarrainxkak 

Arrain haritsuak eta hezurdunak 
Gainerako itsaskiak 

Arrautzak 

 

Bai Ez 

Esnekiak 

       

Esnea (laktosarik gabe beheko 
digestio-hodia erasanda 
badago), jogurta, mamia, 
gaztanbera, gazta freskoa eta 
izozkiak 

Gazta erdi-onduak edo onduak. 
Gaztatxoak 

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, infusioak eta zuku natural 
ez azidoak eta pulparik gabe. 
Gomendatutako kantitatea: 
gutxienez bi litro egunean. 

Edari alkoholdunak, kafea, zuku azidoak 
eta/edo pulparekin eta edari 
karbonatatuak 

 

  



 

 

 

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 

 

Ongailu leunak, modu 
neurritsuan erabiliak, 
tolerantziaren arabera. 
Saltsa edo krema leunak, ez 
minak, ez likatsuak, ez azidoak 
(bexamela, mahonesa...). Horiek, 
beste elikagai batzuei gehituta, 
testura leunak eta irensten 
errazak lortzea ahalbidetzen dute 

Gatza kantitate ertainean edo gehiegizko 
kantitatean (kozinatu bitartean erabili 
bakarrik, kantitate txikitan)  
Ongailu eta saltsa minak (piperbeltza, 
kaiena, pipermina, saltsa mina, currya...), 
likatsuak (roqueforta…) edo oso azidoak 
(ketchup-a, ozpinak…) 

  



 

 

BESTE GOMENDIO BATZUK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Izan aho-higiene ona, alkoholik gabeko kolutorioekin Ez eskuilatu hortzak eta mihia 

Hartu janariak giro-tenperaturan 
Ez hartu janari beroak, oso hotzak, minak, gaziak 
eta azidoak 

Egokitu dietako testura mukositisak eragindako minen 
graduaren arabera:  
• Arina denean, mastekatzen errazak diren edo bigunak 

diren elikagaiak hartzea komeni da.  
• Egoera larriagotzen bada, hobe dieta xehatu batera 

igarotzea. 

 

Mukositisak eragindako minak direla-eta ahorakinak 

murrizten direnez, otordu txikiak eta maiztasun handiarekin 

egitea komeni da 
 

Trago handiak edatea mingarria bada, zurrupada txikika 
edan behar da egun osoan zehar, otordu artean 

 

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

Hidratatu ongi ezpainak olioarekin, kakao-kremarekin edo 
aloe bera kakaoarekin 

Saihestu tabakoa edo giro lehorrak, mukosen 
narritadura handitzen baitu 

Kontsultatu medikuarekin, dieta egokitu arren, min 
handiagatik ahotik jan ezin baduzu, edo gutxi jaten baduzu. 

 

 

 

  



 

 

GOMENDIO DIETETIKOAK ETA ZAINKETAK GORAGALE ETA GORAKOEN TRATAMENDURAKO 

Goragaleak eta gorakoak kimioterapiaren albo-ondorio ohikoenak izaten dira. Modu goiztiarrean 

ager daitezke (hartu eta 1 edo 2 ordu geroago) edo berantiarrean (tratamendua hartu eta 24 

ordu beranduago). Azken kimioterapiaren ondoren goragaleak eta gorakoak izan dituzten 

pertsonek eta gainera antsietate-maila handia dutenek gorako aurreratuak izan ditzakete. 

Koadro hori kimioterapiarekin zuzenean lotu gabe agertzen da, baina bai hori gogoratzen duten 

ingurumeneko estimuluekin lotuta (ospitaleko usaina...).  

Honako gomendio dietetikoak lagungarri izan daitezke goragaleak eta gorakoak agertuz gero: 

ELIKAGAI-TALDEAK 

Zuntza duten karbohidratoak 
ekartzen dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Lekaleak  
Batere ez Guztiak 

Osoko zereal  
Batere ez Guztiak 

Frutak  

Fruta fresko ez azidoak 
Fruta fresko azidoak eta fruta 
deshidratatuak 

Zuntzik ez duten karbohidratoak 
ekartzen dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Zereal finduak eta  
Tuberkuluak 

Guztiak Batere ez 

Azukreak  
eta opilak 

Azukrea eta eztia, neurrizko 
kantitateetan 
Opilak, ahal bada etxean eginak 

Koipe asko duten opil industrialak 

  



 

 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Barazki ez haizetsuak 
Maiztasuna: egunero 

Barazki haizetsuagoak: aza, azalorea, 
brokolia, aza gorria, bruselazak, orburuak, 
errefauak, luzokerra, piperra 

Gantzak, karbohidratoak, 
proteinak eta zuntza ekartzen 
duten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Fruitu lehorrak

 

Guztiak, hobe gordinak eta 
gatzik gabekoak, kantitate 
txikitan edo ehoak 
Maiztasuna: egunero 

Prozesatuak (frijituak, txigortuak...) eta 
gaziak 

Proteinak ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Haragia eta deribatuak 

           

Haragi gihartsuak, adibidez, 
zuriak (hegaztiak, untxia)  
Fianbreak (txerri-urdaiazpiko 
eta indioilar-bularki egosi estra) 
eta hestebete gihartsuak 

Haragi koipetsuak eta gorriak 
Fianbre eta hestebete koipetsuak 

Arraina eta itsaskiak 

 

Arrain zuria Gainerakoak 

Arrautzak 

 

Bai Ez 

Esnekiak 

       

Guztiak, bereziki gaingabetuak Esneki oso koipetsuak (gazta onduak...) 



 

 

Gantzak ekartzen dituzten 
elikagaiak GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Likidoak 

 

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

Palma, palmiste eta koko landare-olioak 

Solidoak 

 

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

Ura ekartzen duten elikagaiak 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Edariak 

  

Ura, infusioak eta zuku natural 
ez azidoak (hobe pulparik 
gabe). Gomendatutako 
kantitatea: gutxienez bi litro, 
egunean zurrupada txikitan 
banatuta 

Edari alkoholikoak, karbonatatuak edo 
kafeinadunak  

 

ELIKAGAIAK PRESTATZEKO MODUAK 
 

 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Kozinatzeko moduak  

 

Plantxan, lurrunean, egosita, 
frijituta, gisatuta, erreta, 
mikrouhinean, papillotean 

Txingarretan, frijituta, gisatuta 

Saltsak eta ongailuak 

 

Kantitate txikitan, tolerantziaren 
arabera.  

Ongailu eta saltsa minak (piperbeltza, 
kaiena, pipermina, saltsa mina, currya...), 
azidoak (ozpina, ketchupa...) eta 
koipetsuak (roqueforta…) 

  



 

 

BESTE GOMENDIO BATZUK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Ahal bada, beste pertsona batek presta ditzala janariak, eta 
horiek askotarikoak izan daitezela 

Ez prestatu zuk zeuk bazkariak  

Jan: 
• Giro lasaian 
• Janariarekiko arreta galtzea eta goragaleak hain 

presente ez izatea ahalbidetzen duten 
entretenigarriekin (ikusizkoak edo entzunezkoak) 

Saihestu usain biziko giroak (janaria, koloniak, 
aire-gozagarriak...) 

Arropa lasaia jantzi, sabelaldean estutuko ez dizuna, 
bereziki jaten duzun bitartean  

Banatu janariak egunean zehar, kantitate txikitan (≥6 
hartualdi). Hobe onartzen dira janari hotzak, edo giro-
tenperaturan (usainen intentsitatea txikitzen du) 
Poliki jan, elikagaiak ondo mastekatuz  

Ez edan urik jaten duzun bitartean, hantura- eta 
asetasun-sentsazioa handitzen baitu 
Ez jan elikagai beroak, minak eta/edo azidoak  

Atseden hartu gutxienez ordubetez otordu bakoitzaren 
ondoren, eserita edo erdi-agonduta 

Ez garbitu hortzak jan eta berehala 

Gorako aurreratuetarako erabilgarri izan daitezke erlaxazio-
teknikak, antsietatea murrizteko (arnastu sakon eta 
geldiro...). 

 

Kontsultatu medikuarekin gorakoak behin eta berriz 
badituzu (orduko hirutan edo gehiagotan, hiru ordutan 
zehar) edo asko irauten badute (3 egun edo gehiago) edo 
ez baduzu inongo elikagairik onartzen  

 

 

 

  



 

 

GOMENDIO ETA ZAINKETA OROKORRAK PAZIENTE ONKOLOGIKOARENTZAT, DIETARI ETA 

ARIKETARI DAGOKIONEZ 

 

Egun duzun gaixotasunarekin eta bere tratamenduarekin lotuta, pisu-galera izan dezakezu, 

gutxiago jateagatik eta/edo apetitu faltagatik. Horren ondorioz, muskulu-masa galtzen da, eta 

muskuluen gaitasun funtzionala, eta gogogabetasuna agertzen da. 

Informazio-orri honetan, pisu-galera hori saihesteko, muskulu-masari eusteko eta, beraz, zure 

bizi-kalitatea hobetzeko gomendioak eta zainketak azaldu nahi dizkizugu. 

 

GOMENDIOAK ETA ZAINKETA DIETARI DAGOKIONEZ: 

• Elikagai-taldeak 

• Elikagaiak prestatzeko moduak 

• Otorduen banaketa 

• Plater orekatuaren osaera 

• Janariak aberastea 

• Beste gomendio batzuk 

ELIKAGAI-TALDEAK 

Zuntza duten karbohidratoak 
ekartzen dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Lekaleak  

Guztiak 
Maiztasuna: Gutxienez, astean 
hiru aldiz 

Batere ez 

Osoko zereal  

Guztiak 
Maiztasuna: egunero 

Batere ez 

Frutak  

Guztiak 
Maiztasuna: Gutxienez, 3 pieza 
egunean 

Batere ez 



 

 

Zuntzik ez duten 
karbohidratoak ekartzen 
dituzten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Zereal finduak eta  
Tuberkuluak Guztiak, nahiz eta zerealen 

kasuan hobe diren osokoak 
Maiztasuna: egunero 

Batere ez 

Azukreak  
eta opilak 

Azukrea (hobe beltza) eta eztia, 
neurrizko kantitateetan 
Opilak, ahal bada etxean eginak 

Opil industrialak 

Zuntza ekartzen duten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Barazkiak eta ortuariak

 

Guztiak 
Maiztasuna: egunero 

Batere ez 

Gantzak, karbohidratoak, 
proteinak eta zuntza ekartzen 
duten elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Fruitu lehorrak

 

Guztiak, hobe gordinak eta 
gatzik gabeak 
Maiztasuna: egunero 

Prozesatuak (frijituak, txigortuak...) eta 
gaziak 

  



 

 

Proteinak ekartzen dituzten 
elikagaiak 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Haragia eta deribatuak 

           

Haragi gihartsu zuriak 
Fianbreak (txerri-urdaiazpiko 
eta indioilar-bularki egosi estra) 
Hestebete gihartsuak 
(urdaiazpikoa eta solomoa), 
bereziki iberikoak, gantz-azido 
osasungarriak baitituzte 
Maiztasuna: egunero 

Haragi gorriak, koipetsuak eta 
prozesatuak 
Hestekiak eta fianbre koipetsuak 

Arraina eta itsaskiak 

 

Guztiak  
Maiztasuna: egunero 

Ez jan kontserba, gazitu edo ketu gehiegi 

Arrautzak 

 

Bai, kozinatuak (gorringoa 
gogortu arte) 
Maiztasuna: gutxienez astean 3-
4 aldiz 

Arrautza gordinak edo gutxi kozinatuak 
(ur irakinetan eginda edo erre-arinak...) 

Esnekiak 

       

Esnea, jogurta, mamia, 
gaztanbera, gazta freskoak eta 
izozkiak, bereziki erabat edo 
partzialki gaingabetuak 
Maiztasuna: egunero 

Gazta onduak edo oso koipetsuak. 

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, infusioa, zuku naturalak 
eta salda koipegabetuak 
Gomendatutako kantitatea: 
gutxienez litro eta erdi egunean. 

Edari alkoholdun eta edari karbonatatuak 
eta/edo azukredunak 



 

 

 

ELIKAGAIAK PRESTATZEKO MODUAK 
 

 
GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Kozinatzeko moduak  

 

Egosita, lurrunean, mikrouhinean, 
papillotean, plantxan, frijituta, 
gisatuta, erreta 

Txingarretan 

Saltsak eta ongailuak 

 

Guztiak, neurrian tolerantziaren 
arabera 

Gatz gehiegi 



 

 

OTORDUEN BANAKETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosaria 

Hamaiketakoa Bazkaria 

Askaria 

Afaria 

Birrafari
a 

12 
ordu 

6 
ordu 

18 
ordu 

24 
ordu 



 

 

 

PLATER OREKATUAREN OSAERA 

 

 

 

  

BARAZKIAK ETA ORTUARIAK 

LEKALEAK, ZEREALAK ETA FEKULAK HARAGIA, ARRAINA ETA ARRAUTZAK 
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OTORDUAK ABERASTEA 

 

 

ENERGIA PROTEINA 
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BESTE GOMENDIO BATZUK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Izan higiene ona elikagaiak maneiatzean eta janariak 

prestatzean  

Hobe da ahorakin txikiak egitea.  

Handitu otordu-kopurua egunean zehar. 

Baliatu apetitu gehien duzun eguneko uneaz otordu 

oparoena egiteko. 

Ez jan haragi, arrain, itsaski eta arrautza gutxi 

eginak edo gordinak.  

Ez jan kozinatu aurretik izoztu ez den arrain 

freskorik. 

Ez jan barazki gordinik edo baldintza egokietan 

amukinarekin edo elikadurarako lixibarekin garbitu 

gabeko frutarik 

Janariak honako hauekin aberastu: 

• Oliba-olioa, bereziki birjin estra, edo beste landare-

olio batzuk, adibidez, ekilore-, arto- edo soja-olioa. 

• Arbendol natural ehoa. 

• Ahuakatea 

• Esne gaingabetu hautsa. 

• Arto-irina 

• Mahonesa komertzializatua, oliba- edo ekilore-

olioarekin 

Ez jan etxeko mahonesa, arrautza gordinekin 

egina 

Kontuan hartu zure hobespenak, baina aldatu dieta eta 

zaindu plateren aurkezpena.  

Eskuarki plater guztiekin ezin baduzu, prestatu lehenengoa 

eta bigarrena dituen plater bakar bat. 
 

Edan, gutxienez, litro bat edo litro eta erdi likido egunean, 

otorduen artean, bereziki onura nutrizionala dakartenak 

(esnea, zuku naturalak, irabiatuak, jogurt likidoa), urak, 

saldak eta infusioek ez baitute ia kaloriarik (horrek ez du 

esan nahi hartu behar ez direnik). 

 

Hobe da edariak otorduez kanpo hartzea, ez asetzeko  

Jan giro lasai batean. Saihestu tabakoa 

Aho-higiene egokia izan  

 

  



 

 

 

 

GOMENDIOAK ETA ZAINKETAK ARIKETA FISIKOARI DAGOKIONEZ: 

• Aholku orokorrak  

• Ariketa-taula 

  



 

 

AHOLKU OROKORRAK 

GOMENDATUAK EZ GOMENDATUAK 

Minutu batzuez ariketa fisiko leuna egiteak onurak ekar 

diezazkizuke zure tratamenduan: estres-, neke-maila, lo-

arazoak eta beste sintoma batzuk (adibidez, mina edo 

goragaleak) murrizten ditu. Denbora bilatu eta ordutegi bat 

finkatu behar duzu ariketa egiteko. 

Ez egin ariketa akigarririk edo mina eragiten 

dizunik. 

Egunean 30 minutu edo gehiagoko ibilaldiak egiteak edo 

bizikletaz 10-20 minutuz ibiltzeak zure funtzio 

kardiobaskularra hobetzen du. Hori batzuetan ez da posible 

zure tratamendu onkologikoa jaso eta berehala, eta beraz, 

mailaka saiatu beharko duzu.  

Ez hasi gogor edo bat-batean ariketa egiten 

denbora luze batez. 

Jan eta ordubete edo bi ordu ondoren suspertze-/indartze-

ariketa egitea eraginkorra da muskulu-masa eta bere 

funtzioa zaintzen, eta beraz, bizitza-kalitatea hobetzen. Egin 

taulan adierazitako ariketak, 12 eta 15 aldi artean 

errepikatuta (ikus «ariketa-taula»). 

Ez egin zure osotasun fisikoa arriskuan jartzen 

duen ariketarik. 

Ekin bizitza aktibo bati zure ohiko jarduerei helduz, poliki-

poliki, zure egoera fisikoak ahalbidetzen dizun heinean. 
 



 

 

ARIKETA-TAULA 

 

ARIKETA: Esertze-zutitze ariketak aulkian 

ERREPIKAPENAK: 15 aldiz 

OHARRAK: Erabili aulki altua eta bizkarrarekin 

 

ARIKETA: Belauna luzatzea aulkian 

ERREPIKAPENAK: 15 aldiz zango bakoitzarekin 

OHARRAK:  Saiatu ahal duzun goren iristen 

 

ARIKETA: Aldakaren abdukzioa aulkian (zangoak goratuta, ireki eta itxi) 

ERREPIKAPENAK: 15 aldiz  

OHARRAK: Erabili aulki erosoa 

 

ARIKETA: Goratu belaunak zutik zaudela 

ERREPIKAPENAK: 10 aldiz zango bakoitzarekin 

OHARRAK:  Euskarri gisa, erabili aulki edo mahai sendo bat (mugitzen ez dena) edo horma 

  



 

 

 

ARIKETA: Goratu orpoak zutik zaudela 

ERREPIKAPENAK: 15 aldiz 

OHARRAK: Euskarri gisa, erabili aulki edo mahai sendo bat (mugitzen ez dena) edo horma 

 

ARIKETA: Ukondoak tolestea elastikoarekin edo gomarekin 

ERREPIKAPENAK: 10 aldiz beso bakoitzarekin 

OHARRAK: Izan sorbaldak erlaxatuta, gorputzari itsatsita. Gomarik izan ezean, pisu txikiak erabil daitezke 

(halterak, arrozez betetako ur-botila txikiak...) 

 

ARIKETA: Trakzioak elastikoekin edo gomekin 

ERREPIKAPENAK: 15 aldiz 

OHARRAK: Zapaldu goma oinekin eta tiratu, eta ukondoak tolestuta, ahal duzun atzeren eraman. 

Garrantzitsua da bizkarra zuzen mantentzea 

 

  



 

 

 

ARIKETA: Besoak igo eta jaistea 

ERREPIKAPENAK: 10 aldiz beso bakoitzarekin 

OHARRAK: Pisuarekin edo gabe egin daiteke. Pisuarekin eginez gero, horrek arina izan behar du, ez 

kilogramo bat baino gehiagokoa. Halterak edo etxeko pisuak erabil daitezke, urez, arrozez, irinez edo lurrez 

betetako botila txiki batekin eginak 

 

ARIKETA: Enborra bihurtzea 

ERREPIKAPENAK: 15 aldiz 

OHARRAK: Beso bakoitzean pisu arina duzula egin daiteke. Komeni da besoak sorbalden altueran egotea 

 

ARIKETA: Presioa baloiarekin 

ERREPIKAPENAK: 15 aldiz 

OHARRAK: Ez baduzu baloirik, nahikoa da eskuak bularraren altueran elkartzea eta bata bestearen kontra 

estutzea 

 



 

 

 

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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