
Dietă cu peşte pentru
persoanele cu diabet
zaharat tip 2

Regimul alimentar este obligatoriu pentru
persoanele cu diabet zaharat. În diabetul
zaharat tip 2, dieta poate reprezenta, alături
de execiţiul fizic, singura formă de tratament
pentru mulţi bolnavi, adeseori pentru ani de
zile.

În dieta diabeticului, grăsimile polinesaturate
trebuie să asigure 10% din raţia calorică, cu
accent important pe acizii graşi omega 3
(care se găsesc din abundenţă în peşte).
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Biban de mare la
cuptor cu broccoli
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Biban de mare la cuptor
cu broccoli

Ingrediente :
un biban de mare mediu (200-250g),
eviscerat; 1lămâie; 3 căţei de usturoi;
1bucată de ghimbir (1-2 cm); 1 fir ceapă
verde; rozmarin/oregano proaspăt; 1 lingură
ulei de măsline/ulei de susan; 200 g broccoli;
sare, piper, fulgi de chili. 

Mod de preparare:

Peştele se curăţă de solzi, se spală, se zvântă
şi se crestează de 3-4 ori pe fiecare parte. 
 Usturoiul, ceapa verde, lămâia şi ghimbirul
se feliază foarte subţire. 

Se aşează peştele pe o hârtie de copt.
Peştele se săreaza pe ambele părţi şi în
interior şi se umple în crestături cu usturoi şi
ghimbir. În interior, peştele se umple cu
lămâie, plantele aromatice şi usturoiul/
ghimbirul/ ceapa verde rămase.

Se stropeşte peştele cu ulei de măsline. Se
împachetează hârtia de copt astfel încât să
nu iasă aburul dinăuntru. 

Se coace în cuptorul preîncălzit la 180 °C
pentru aproximativ 30 de minute în funcţie
de mărimea peştelui. Pentru broccoli, se
pune apă la fiert şi se sărează. 

Se adaugă bucheţele de broccoli tăiate şi se
fierb 2-3 minute. Se scot şi se trag la tigaie
câteva minute cu 1 lingură ulei de măsline,
usturoi tăiat, fulgi de chili şi piper. 

Se aşează apoi pe platou un pat de broccoli
peste care bibanul.

Acest preparat conţine aproximativ 44 g
proteine, 30 g carbohidraţi, 10 g grăsimi, şi
are o încărcătură calorică de 386 kcal.


