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L a Diabetis Mellitus Tipo II (DMT2) s'ha con-
vertit en un dels problemes sanitaris més 
greus, ja que actualment a Espanya la preva-

lença de DMT2 arriba al 12% de la població i un terç 
de la mateixa desconeix que pateix aquesta malaltia, 
és a dir, un 4 % de la població espanyola te DMT2 i 
ho desconeix. 

La DMT2 també és coneguda com la diabetis de 
l'adult, és una malaltia crònica, caracteritzada per alts 
nivells de glucosa en sang (Concentració de sucre en 
sang elevada). És una malaltia menys coneguda que 
la Diabetis Mellitus tipus I, en la qual el pacient es 
veuen obligat a administrar-se insulina mitjançant 
una punció, per tal de poder controlar els nivells de 
glucosa en sang. La DMT2, d'inici no necessita l'ad-
ministració d'insulina punxada, però pot arribar a ne-
cessitar-la si no es fa un diagnòstic a temps. 

Els especialistes insisteixen en el diagnòstic 
precoç d'aquesta malaltia, ja que d'aquesta manera 
el pacient podrà dur a terme un tractament menys 
invasius per tal de solucionar la seva patologia, ba-
sant-se en una dieta equilibrada y la practica d'acti-
vitat física controlada.

La diabetis Mellitus Tipus II

Signes d’alarma

· Excés de sudoració
· Canvis d’humor sobtat
· Increment de l’apetit
· Set excessiva
· Ganes d’orinar constantment
· Si té aquest signes, és molt important que 
es dirigeixi al metge i que desprès el derivi a 
un dietista-nutricionista per tal de poder fer 
l’alimentació adient a la seva malaltia. 
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L'endívia és un aliment ideal per als 
diabètics ja que conté molt pocs hi-
drats de carboni i a més estan for-
mats en gran part per fructosa, un 
sucre simple que necessita menys 
insulina per ser metabolitzar-lo. 
Gaudeix d'aquesta hortalissa acom-
panyant-la amb una deliciosa crema 
de rocafort. 

Endívia al rocafort

Lara Lombarte Plaza
Membre de l'ACDN

Quins aliments són contraproduents per un 
DM tipus 2?

-Llet i làctics: Limitar els més greixosos i evitar tots 
aquells que porten sucre, melmelades... 
-Cereals: galetes, pastisseria i brioix convencionals. 
-Llegums: Aquelles que es cuinen amb ingredients 
greixosos d'origen animal (xoriço, botifarra, cansala-
da, etc.). 
-Fruites: Fruita en almívar, fruites seques, confitades 
i gebrades. 
-Begudes: Sucs ensucrats, begudes refrescants amb 
sucre, batuts làctics ensucrats i begudes alcohòliques. 

-Greixos: Nata, llard, cansalada i sèus. 
Uns altres: Xocolata i xocolata en pols, mel i mel-
melades convencionals, gelatines de fruites (porten 
sucre). 
-Edulcorants: Evitar sucre comú o sacarosa.


