-1یکی اص ساّْای پیطگیشی اصعَاسض دیابت ٍکٌتشل آى،
سعایت صحیح بشًاهِ غزایی است.
ً-2اى هصشفی خَد ساحتوا اصًاًْای سبَس داساًتخاب کٌیذ.
-3بشًج سا بیطتش بِ صَست کتِ ٍهخلَط با سبضیْا ٍحبَبات
تْیِ کشدُ ٍ اص قسوت باالیی بشًج استفادُ ًواییذ(.دهپخت
گَجِ ،هاش ،عذس ،سبضی پلَ ،کلن پلَ ٍ)...
-4سٍغي هصشفی خَد سا اصسٍغٌْای هایع هخصَصا سٍغي
کٌجذ ،صیتَى ٍکلضا اًتخاب کٌیذ.هصشف سٍغي جاهذ ٍحیَاًی
بِ ّیچ ٍجِ بشای بیواس دیابتی هجاص ًیست.
-5بشای تْیِ سس ساالد اص هاست ،آبلیوَ ،آب ًاسًج ،آبغَسُ
ٍسشکِ استفادُ کٌیذ.
-6گَضت قشهض کن چشب سا حذاکثش  2باس دسّفتِ هیتَاًیذ
استفادُ کٌیذ.
-7قبل اص هصشف ّش ًَع گَضت چشبیْای قابل هطاّذُ آى سا
جذا ًوَدُ ٍدٍس بشیضیذ.
-8دسّفتِ بیص اص 2عذد تخن هشغ استفادُ ًکٌیذ .

هثل سبضی پلَ ،کلن پلَ،ضَیذ پلَ ،خَسش کذٍ ،خَسش کشفس
ٍ)..
-12هصشف آب هیَُ (خاًگی ٍ صٌعتی ) ًَ،ضابِ ٍ ضشبتْا
هوٌَع است.
-13غزا سا بیطتش بِ صَست آب پض ،بخاسپض،کبابی ٍ یا دس فش
تْیِ کٌیذ.
-14سٍصاًِ بِ اًذاصُ کافی آب بٌَضیذ(تا 8لیَاى)
-15غزاسا بِ آساهی بخَسیذ ٍآًشا خَب بجَیذ.

می ضًوذ:
-1هَاد غزایی هجاص :ضاهل غزاّایی ّستٌذ کِ دس هصشف
آًْا هوٌَعیتی ٍجَد ًذاسد هثل سبضیجات ٍ یا طعن دٌّذُ ّای
غزایی،آبلیوَ ،آبغَسُ  ،سشکِ ٍ ادٍیِ جات.

-9هیَُ سا بِ صَست کاهل ٍ بِ هقذاس تعییي ضذُ دس جذٍل
ضویوِ هیتَاًیذ هصشف کٌیذ .
-10لبٌیات هصشفی اص ًَع کن چشب باضذ.دس صَست استفادُ اص
ضیش هحلی 2باس آًشاجَضاًذُ سشضیش آًشا جذا کشدُ دٍس
بشیضیذ.اصایي ضیشهیتَاى جْت تْیِ هاست استفادُ کشد.
-11دس بشًاهِ غزایی سٍصاًِ خَد هصشف سبضیجات سا بِ هیضاى
صیاد بگٌجاًیذ.سبضیْای خام (سبضی خَسدى ٍساالد)ٍیا
سبضیْای پختِ (خَسضْا ٍپلَّایی کِ با سبضیجات تْیِ هیطَد
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*تعذاد ٍ صهاى هصشف قشظ یا اًسَلیي ًیض بایذ کاهال سعایت
ضَد .
*دس صَست داضتي اضافِ ٍصى بایذ با سعایت بشًاهِ غزایی ٍ
فعالیت بذًی ٍصى خَد سا کن کٌیذ .
*بْتش است ّش سٍص حذاقل ًین ساعت پیادُ سٍی کٌیذ.بْتشیي
صهاى پیادُ سٍی بشای بیواساى دیابتی استفادُ کٌٌذُ اص
اًسَلیي،صهاى بیي هیاى ٍعذُ عصشاًِ ٍ ضام است.
مًاد غذایی مصزفی ريساوٍ بٍ سٍ دستٍ تقسیم

تذکزات مُم:
*غزا سا دس ٍعذُ ّای بیطتش ٍ دس حجن کوتش هصشف کٌیذ (6
تاٍ7عذُ کَچک)ضاهل صبحاًِ 1،تا2هیاى ٍعذُ ً،اّاس ،عصشاًِ
،ضام ٍ ٍعذُ قبل اص خَاب.
*هصشف ّش یک اص ٍعذُ ّا ٍ هیاى ٍعذُ ّا دس ّش سٍص بایذ دس
ساعتی هعیي باضذ(بشای جلَگیشی اص تغییشات سطح قٌذ خَى )
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-2هَاد غزایی هحذٍد ضذُ  :ضاهل غزاّایی ّستٌذ کِ بایذ دس
هصشف آًْا دقت ًوَد هاًٌذ اًَاع ًاى  ،بشًج،سضتِ ،هاکاسًٍی
،بلغَس ،تشخیٌِ ،رست ،جَ ٍغزاّایی کِ اص آسد تْیِ هیطَد هثل
اًَاع بیسکَیت.
-3هَاد غزایی غیشهجاص :ضاهل غزاّایی ّستٌذ کِ بایذ اص
هصشف آًْا خَدداسی کشد.غزاّایی هاًٌذ قٌذ
ٍضکشهعوَلی،ضکالت ،ضیشیٌی جات ،آب ًبات ،بستٌی
،حلَا،ضلِ صسد ،صٍلبیا ٍ باهیِ ،آبویَُ ّا ،کوپَت ًَ،ضابِ ّا
،سٍغٌْای حیَاًی ،سٍغي جاهذ ،خاهِ ،سشضیش ٍ ...
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فُزست جاوطیىی میًٌ َا بزای استفادٌ بیماران

اوار

ًصف یکعذد

دیابتی :
ّش ٍاحذ هیَُ ضاهل 15گشم قٌذ ٍ60کیلَکالشی اًشطی هیباضذ.

ضلیل

1عذد

سیب

1عذدمتًسط

سرد الً

4عذد

مًس

1عذدکَچک

طالبی

200-300گشم (یک لیَاى)

َىذياوٍ

200-300گشم

خزبشٌ

200-300گشم

گیالس تاسٌ 12عذد
اوجیز تاسٌ 2عذد
گزیپ

ًصف یکعذد

فزيت

تًت فزوگی 1/5لیَاى
2عذد کَچک
واروگی
اوبٍ

ًصف لیَاى

بزگٍ سرد آلً

4عذد

بزگٍ سیب

2عذد

آلً بخارا

3عذد

خزما

3عذد

کطمص

2قاضق غزاخَسی

اوجیز خطک

1/5عذد

تًت خطک

ًین لیَاى

لًاضک

25گشم

بيمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا

توصیه های غذایی
مبتالیان به دیابت

مىابع :اصَل سطین دسهاًی(آصادُ ًَبخت)

اوگًر

17عذد(90گشم)

کیًی

1عذد بضسگ(100گشم)

پزتقال

1عذد هتَسط

َلً

1عذد هتَسط

گالبی

1عذد کَچک

آلًسرد

2عذد

ياحذ آمًسش بٍ بیمار

آواواس

1لیَاى

يیزایص :سمستان 1333ي باسوگزی:پاییش 1330

خزمالً

2عذد هتَسط
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تلفه تماس  (0323555 – 2 :داخلی )235
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