
10 - Në restorant

Lista e këshilluar e ushqimeve

Kur konsumoni një vakt ushqimor jashtë shtëpisë, mos i reduktoni ose eliminoni shumë ushqimet që përmbajnë karbohidrate 
për të mos u përballur kështu me rrezikun e hipoglicemisë. Nga ana tjetër, nuk duhet ta ekzagjeroni me marrjen e kalorive. 
Kujtojmë që pijet alkoolike nuk këshillohen në shtatzëni.

Antipastat: zgjidhni pjata pa majonezë, ose 
salca të tjera dhe vlerësoni nëse ju furnizojnë 
ose jo me karbohidrate për të menaxhuar në 
mënyrë korrekte terapinë e insulinës.

Garniturat: më mirë shmangni patatet e 
skuqura sepse mund të rritin gliceminë dhe 
ju furnizojnë me shumë yndyra e kalori për 
racion. Patatet, të ziera apo të pjekura në furrë, 
konsiderohen si burim karbohidratesh dhe si 
alternativë ndaj brumit ose bukës.

Ëmbëlsirat: nuk këshillohet ta ngarkoni vaktin 
e konsumuar në restorant edhe me të ëmbla 
edhe me ëmbëlsirë. Nëse nuk doni të hiqni 
dorë, zgjidhni ushqime me përgatitje të 
thjeshtë.

Pjatat e para: zgjidhini pak të gatuara, kërkoni 
makarona ose oriz pak të zier (al dente), 
mundësisht integrale. Vlerësojeni me sy nëse 
racioni korrespondon me atë të zakonshmin, 
për të qenë në gjendje të merrni terapinë e 
duhur të insulinës.

Garniturat: perimet e gatuara mund të 
fshehin sasi të larta yndyrash të këqija. Më 
mirë ato të sezonit, të gjalla. Nëse zgjidhni 
bishtajoret, kontrolloni sasinë totale të 
karbohidrateve në vakt.

Frutat: preferoni ato të freskëta dhe të 
sezonit. Kujdes sallatat e frutave: sigurohuni 
që të mos përmbajnë sheqer të shtuar ose 
ajkë.

Pjatat e dyta: zgjidhini të gatuara thjeshtë dhe 
shmangni të skuqurat dhe përgatitjet me 
galetë të shtypur.

Djathërat: përbëjnë një pjatë dhe nuk duhet t’i 
shtohen vaktit.
Nuk duhet të shoqërohen me mjaltë dhe 
marmelata që rritin gliceminë.

Biskotat dhe galetat e holla të gjata: janë jo vetëm 
burim karbohidratesh por edhe burim yndyrash 
e kripe. Duhen marrë parasysh nëse duhet 
kontrolluar edhe furnizimi me kalori.
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