
  مرکزبهداشت شهرستا ن مرودشت

 :توصیه هاي غذایی
 هر روز سه وعده غذا  میل کنید 

خودتان را با غذاهی کم کالري مانند کـاهو ،کـرفس ،ژلـه             
 .بدون قند و سوپ هاي ساده  سیر کنید

 از مصرف آب میوه بخصوص صبحها پرهیز کنید 

 بار در هفتـه در برنامـه غذایـی           2انواع حبوبات را حداقل  
 .خود بگنجانید

 از نوشیدنی ها و میان وعده هاي بدون قند استفاده کنید 

 تمام پوست و چربی گوشت  را  قبل از پختن جدا کنید 

 سعی کنید به عنوان شام یک غذایی گیاهی مصرف کنید 

در دستورات آشپزي دو سفیده تخم مرغ را جانشین یـک          
 .زرده تخم مرغ کنید و غذاها را با روغن کم تهیه کنید 

آرد گندم کامل را جانشین آرد سفید نمائیـد و از ایـن ارد           
 براي تهیه رشته و ماکارونی استفاده کنید 

 . دقیقه پیاده روي کنید 30 بار و هر بار به مدت3هفته اي 

 

  دیا 
ماری ن  رل  ی   و آ   و  ن     چ   

اـــ   ح    ــنــد     ـــر      ــ

 کدو توت فرنگی سبوس کامل

 ذرت بوداده هویج سیب

 ماکارونی لوبیا قرمز گالبی

 لوبیا  چیتی اسفناج تمشک

 کره سس ها چربی حیوانی

 بستنی پنیر پر چرب بادام زمینی

 سوسیس و کالباس جگر ماهی ساردین

 گوشت قرمز شیرینی ها شکالت

 خامه   زرده تخم مرغ

 )توصیه نمیشود (منابع غذایی کلسترول چربی 

ه    ــنــد  ـ ـ ـه    ـ ـ ـ ـ :      ـ  
نـد ا   بـهـنـا م   آ ر ا       ،                 
 کـا ر شـنـا س   تـغ ذ ی ه   

 هفته سالمت مبارك باد

 منابع غذایی فیبردار     
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سعی کنید محصوالت  غذایی بدون قنـد ماننـد نوشـابه             
 هاي بدون قند و بیسکوئیت هاي بدون قند مصرف کنید 

از میوه هاي تازه کلوچه هاي کم چـرب و غـالت بـراي           
 میان وعده استفاده کنید 

هر روز صبح غالت  فیبر دار را براي صبحانه میل کنید     
 و از مصرف غالت داري شکر پرهیز کنید 

 بجاي آب میوه از میوه هاي تازه استفاده کنید 

از مصرف  کمپوتی کـه بـا شـربت  قنـد تهیـه میـشود                  
 خودداري کنید 

 شیرهاي کم چرب مصرف کنید 

به طور مرتب سطح قند خون خود را  چـک کنیـد اکثـر                
پزشــکان تــرجیح میدهنــد یــک برنامــه ثابــت مــصرف          
نشاسته را توصیه کنند ولی آزمایـشات نـشان میدهنـد            
توجه به سایر مواد غذایی از جملـه پـروتئین ،چربـی و            
کالري عوارض دراز مدت این بیمـاري از قبیـل نـور و               

را کاهـش   )  اثـر بـر چـشم ،کلیـه هـا          (   پاتی ،رتینوپـانی    
 .میدهد 

 :2دیابت نوع 
بیماران مبتال به دیابت نوع دو در سنین       
بــاالتر هــستند و معمــوال اضــافه وزن        

دارند تعداد زیادي از این بیماران سـابقه فـامیلی دیابـت         
دارند مهمترین هدف در رسیدن به نتایج مناسب در ایـن    

 دیابت 
بیماران دیابتی احتیاج به رژیم غذایی خاصی به منظـور    

 .تنظیم گلوکز خون دارند 

 :هدف از این رژیم 

 تنظیم سطح قند و چربی خون •

 بدست آوردن و حفظ وزن مناسب •

 تامین تغذیه کافی •

 در این ارتباط الزم است به نکات زیر توجه شود
بطور مرتب غذا بخورید سعی کنید هر روز در سـاعت          

 وعده) 3-5(معینی غذا بخورید  

 باید کالري  کافی براي رشد طبیعی مصرف  کنید 

مــواد (در هــر وعــده  مقــادیر مــساوي کربوهیــدرات           
مصرف کنید تا دچار نوسان غلظت خـون   )   نشاسته اي   

 .نشوید 

 میزان چربی رژیم غذایی را محدود کنید 

مصرف قند هاي ساده مانند شکر ،عسـل ،شـربـت و             
شکالت و انواع  شیرینی هاي خانگی و غیر خانـگـی را         

 .کاهش دهید 

بیــشتر )  میــوه جــات و ســبزیجات      (غــذاهاي فیــبردار   
 مصرف کنید 

افراد کنترل  وزن اسـت ایـن بیمـاران تـا زمانیکـه                  
کاهش وزن پیدا نکننـد نـسبت بـه انـسولین مقـاوم               
هستند کاهش وزن د ر ایـن افـراد برداشـت قنـد را              
توسط سلولها افزایش میدهد و شرایط بهتري بـراي      

 کنترل قند خون فراهم میشود 

رعایت نکات زیر سبب کاهش خطرات 
 :این بیماري میشود 

 جلوگیري از چاقی در بیماران مستعد ابتال به دیابت 

مصرف غذاهاي فیبر دار میتنواند احساس سیري را     
 افزایش دهند

 اجتناب از مصرف زیاد غذاهاي کالري دار

 انجام ورزش منظم

مصرف مساوي غذاهاي داراي نشاسـته در وعـده          
 هایی غذایی و میان وعده ها

میزان مصرف چربی بایـستی محـدود شـود زیـرا ایـن              
 بیماران بسیار مستعد بیماري هاي قلبی عروقی هستند 

از مصرف روغن ماهی به دلیل اینکه باعـث افزایـش       
 .تري گلسرید میشود خودداري کنید 

 وزن بدن را کنترل کنید 

 میزان قند خون را مرتب چک کنید 

 به طور منظم ورزش کنید 
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