Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro, EPE

Evita:
- Açúcar e alimentos com açúcar adicionado
(mel, compotas, marmelada, refrigerantes,
bolos, bolachas, gelados, chocolate,
gomas, rebuçados, fruta em calda, fruta
cristalizada, sobremesas doces)
- Sal e alimentos processados (cubos de
caldo, sopas instantâneas, refeições précozinhadas, hamburger, pizza, lasanha,
salsichas, patés)
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- Fritos, refogados e assados no forno com
gordura
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- Alimentos ricos em gordura saturada
(natas, manteiga, gordura das carnes
vermelhas, peles das aves e do peixe,
enchidos e fumeiro como presunto,
salpicão, alheira, salsichas)
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- Vinho, cerveja e outras bebidas alcoólicas

Folheto elaborado por:
Unidade de Nutrição

Tens diabetes?
Então lê com atenção...

Come devagar, mastigando sempre muito bem
os alimentos.
Aprende a comer com a Roda dos Alimentos. Faz
uma alimentação variada, mas come apenas o
necessário para manteres o teu peso adequado.
Não ﬁques mais de 3h 30m sem comer. O ideal é
fazeres, pelo menos, 5 refeições por dia:
pequeno-almoço, merenda da manhã, almoço,
merenda da tarde e jantar; se te deitares tarde
deves fazer ainda uma pequena ceia.
Para um pequeno-almoço saudável podes escolher: leite ou iogurte (natural ou 0 % de açúcar),
pão ou cereais de pequeno-almoço sem açúcar e
uma peça de fruta.
A merenda da manhã e da tarde são igualmente
importantes. Uma peça de fruta ou um sumo
100% sem açúcar, um copo de leite ou um iogurte
são excelentes opções, acompanhado de pão ou
tostas.

Não te esqueças de começar as refeições principais com uma sopa rica em legumes e hortaliças
– para além de ser muito rica em vitaminas,
minerais e ﬁbras, ajuda a comer menos quantidade do prato principal.
Lembra-te que metade do prato principal deve
ser preenchido com uma salada variada ou legumes cozidos.

Deixa os chocolates, as
bolachas, os bolos, os gelados e as outras guloseimas
para dias de festa ou
momentos especiais e só
se as tuas glicemias estiverem controladas! Mesmo
assim, nestes dias é preferível que os comas
depois das refeições principais e, já sabes, deverás adequar a tua dose de insulina.

Come 2 a 3 peças de fruta ao longo do dia.
Deves preferir o peixe e as carnes brancas
(frango, peru, coelho).
Bebe muita água ao longo do dia. Os refrigerantes (cola, ice-tea, néctar) são ricos em açúcar, não
matam a sede e provocam, entre outros problemas, hiperglicemias.

Os salgados como os lanches, a bôla, os pastéis
de carne, os folhadinhos, os rissóis, os croquetes,
as empadas, as batatas fritas e tiras de milho,
também devem ser guardados para as ocasiões
especiais…
Não ocupes o tempo livre a ver televisão ou a
jogar computador. Mexe-te! Joga à bola anda de
bicicleta, faz ginástica, dança, faz hip-hop!
Pelo menos 30 minutos seguidos por dia.

