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Sobre els dolços i la diabetis
La diabetis és una de les malalties que més mites genera. Un dels més
estesos és que les persones amb diabetis no poden menjar dolços o que
només menjar aquest tipus d'aliments és el que la produeix.
Les persones amb diabetis poden ingerir de tot, però han de controlar el
que mengen compensant la seva alimentació i fent exercici i
administrant la insulina corresponent.
També hi ha pacients que es pregunten com poden tenir diabetis sense
menjar dolços, però és que l'origen de la diabetis no està en la ingesta
excessiva de dolços, sinó en un problema al pàncrees que no produeix
correctament la insulina o que el cos humà ha creat una resistència i no
pot aprofitar correctament la insulina que fabrica.
D'altra banda, és habitual escoltar a les pastisseries: “Tens pastissos
sense sucre? Soc diabètic i no puc menjar sucre”, “He d’entrar amb els
ulls tancats, perquè no puc ni mirar el dolç!”, “Això és verí per mi!”, “No
puc, és que tinc sucre”...

Mites
MITE

1

"SUCRE ALT"

"Tinc una mica de sucre, però no soc
diabètic".
No es té poc o molt sucre, sinó que
es té o no diabetis en funció d'uns
criteris que s'han establert a nivell
mundial.
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"SENSE INSULINA
NO HI HA
DIABETIS"

“Si no m'injecto insulina, no soc diabètic”.
Hi ha tractaments per la diabetis que
no inclouen insulina i consisteixen en
un altre tipus de medicació.

"Jo ja estic bé".
Els nivells de glucèmia es
poden normalitzar, però la
diabetis hi és i en el moment
en què els pacients deixin de
tenir cura, probablement
tornin a pujar els nivells.
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"CONTROLAR EL SUCRE
ÉS IGUAL QUE
CONTROLAR LA DIABETIS"
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"TEMPORALITAT"

"Jo soc diabètic i em controlo el sucre, però
puc fumar i no cal que em controli el pes".
S’ha de mirar i tenir un bon control de tot,
entre d’altres: els peus, les dents, els ulls,
el cor i el ronyó...

El que provoca les càries són
els àcids i no els dolços.
Encara que la idea de què el
sucre provoca càries no és del
tot errònia, ja que els àcids es
deuen a bacteris que
s'alimenten de sucre, això
passa amb tot el que ingerim,
per aquest motiu no es pot
culpar dels problemes dentals
al sucre afegit.
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"EL SUCRE
PROVOCA CÀRIES"
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Tot i ser productes amb menys
greix o sense sucre poden tenir
moltes calories. Inclús si no
s’elimina amb activitat física pot
resultar en un guany de pes.
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"EDULCORANTS
VERSUS SUCRE"

"ELS ALIMENTS LIGHT
CONTROLEN
EL PES I LA GLICÈMIA"

Compte amb els "sense
sucre", perquè aquesta es
substitueix per edulcorants
que no contribueixen a treure
les ànsies de prendre dolç.

Les persones amb diabetis sí
poden menjar llaminadures i
xocolata de manera
equilibrada i sempre que es
faci el tractament de forma
adequada i es complementi
amb activitat física.
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"LES LLAMINADURES O
LA XOCOLATA ESTAN
PROHIBIDES"

La dieta sana és la mateixa que per a qualsevol altra
persona: baixa en greixos, especialment greixos
saturats i greixos trans, moderada en sal i en sucre;
menjars rics en fibra, verdures i fruites.
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6

"HI HA ALIMENTS
ESPECIALS PER A
PERSONES AMB DIABETIS"

Les versions diabètiques o dietètiques dels aliments
que contenen sucre no ofereixen beneficis
particulars. Fins i tot, poden augmentar els nivells
sanguinis de glucosa, solen ser més cars i tenir també
un efecte laxant si contenen alcohols de sucre.

No vol dir poder menjar de tot, una
hipoglucèmia es resol amb 15 grams
d'hidrats de carboni d'absorció ràpida.
En cas que la glucèmia estigui en rang,
per mantenir aquest valor, cal ingerir 15g
d'hidrats de carboni d'absorció lenta.
Finalment, cal comprovar que la situació
d'hipoglucèmia s'ha resolt.
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"HIPOGLUCÈMIA"

