
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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Diete cu peşte pentru persoanele cu
diabet zaharat tip 2

File de cod la cuptor
cu legume
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„Trebuie sǎ mǎnânci ca sǎ trǎieşti şi
nu sǎ trǎieşti ca sǎ mǎnânci”. 
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File de cod la cuptor cu
legume

Acest preparat conţine aproximativ 52g
proteine, 30g carbohidraţi, 7g grăsimi, şi
are o încărcătură calorică de 390 kcal.

Mod de preparare:

Se curăţă şi se spală fasolea verde, apoi se
fierbe în apă cu sare pentru 10 minute. Se
condimentează fileul de cod cu sare şi
piper şi se stropeşte cu puţină zeamă de
lămâie. 

Se aşează peştele într-o tavă în care a fost
pusă hârtie de copt, lângă peşte se adaugă
fasolea şi roşiile cherry tăiate în două.
Usturoiul se taie mărunt. Se
condimentează roşiile cu sare şi cimbru,
fasolea verde cu usturoiul tăiat. Se
stropeşte totul cu ulei de măsline. 

Se introduce tava în cuptorul preîncălzit la
170-180 °C pentru 15-20 de minute.

Ingrediente :

200 g file de cod; 4-5 rosii cherry; 200 g
fasole verde; 1lingură ulei de măsline; 2-3
căţei de usturoi; cimbrişor proaspăt; sare,
piper; zeamă de lămâie.

Codul este un tip de peşte cu conţinut
scăzut de grăsimi, fără carbohidraţi, fiind
un aliment ideal pentru persoanele care
suferă de diabet sau pentru persoanele cu
risc pentru această afecţiune. Codul are un
conţinut scăzut de mercur, ceea ce îl face o
alegere mai bună pentru cei care caută să
evite toxinele.

Cel mai sănătos mod de a consuma peşte
cod este la cuptor sau pe grătar, servit
alături de legume.


