مصرف نمک را تا حد امكان کم نمايید (کل نمک
مصرفی روزانه ،چه به شكل خالص وچه به شكل افزوده
به غذاها ،بايد حداکثر پنج گرم باشد ،يعنی حدودا به
شیر و لبینات مصرفی از نوع کم چربی باشند

مرکز آموزشی درمانی امین

اندازه يک قاشق مرباخوري ).با توجه به وجود نمک و
سديم در بسیاري از غذاها ،توصیه میشود از بكارگیري
نمكدان و افزودن نمک به غذا در سر سفره اجتناب گردد

میوه و سبزي را به شكل تازه مصرف کنید
ويتامین ث موجود در میوه و سبزي تازه کمک شايانی
به کنترل قندخون مینمايد

از غذاهاي آماده و کنسروي که همگی حاوي
مقادير زيادي نمک ،شكر يا چربی هستند ،استفاده
نكنید

شناسنامه پمفلت آموزشی
ساالد و سبزيها را بدون سس وبا چاشنیهايی
نظیر آب لیموترش يا نارنج تازه و مقدار اندکی روغن
زيتون مصرف نمايید

در صورت امكان از مرکبات در بین میوه هاي
مصرفی خود استفاده کنید

موضوع

ورزشهاي ساده مثل پیاده روي را به طور منظم
انجام دهید

بطور مداوم با مشاور تغذيه خود ارتباط داشته
باشید و مشكالت خود در زمینه برنامه غذايی را با او
درمیان بگذاريد

تغذیه در دیابتی ها
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مصرف حبوبات (نخود ،لوبیا ،عدس) در برنامه

رژیم غذایي مبتالیان به دیابت

غذايی توصیه میشود .فیبر موجود در اين غذاها باعث
کنترل

بهتر

قند

خون

میگردد

مصرف قند و شكر و غذاهاي حاوي آنها مثل
قبل از هرچیز بايد به اين نكته اشاره نمود که بیماران
ديابتی به غیر از قندهاي ساده( قند و شكر) و غذاهايی
که مستقیما حاوي اينگونه قندها هستند(مانند انواع

(شیرينی ،بیسكوئیت ،مربا ،آدامس نوشابه و غیره) در
بیماران ديابتی ممنوع است استفاده از قندهاي و شكر

از مصرف غذاهاي پرچرب و سرخ شده

است

بايدپرهیزشود .بهتر است غذاها بیشتر به شكل آبپز،

مصنوعی

در

حد

مجاز

بالمانع

شیرينی جات ،بستنی،مربا ،بیسكوئیت ،نوشابه و

بخارپز يا کبابی مصرف شوند روغن مصرفی بايد حتما از

آدامس )،از تمامی انواع غذاها میتوانند در مقادير

نوع گیاهی باشد .براي سرخ کردن سطحی مواد غذايی نیز

متناسب و کنترل شده استفاده نمايند .لذا رژيم غذايی

صرفا از روغنهاي گیاهی مخصوص سرخ کردن استفاده
شود

بیماران ديابتی به غیر از عدم مصرف قند و شكر و
غذاهاي حاوي آنها ،تفاوت چندانی با رژيم غذايی افراد
سالم و غیرديابتی نخواهد داشت .بر اين اساس ،رعايت
رژيم غذايی در بیماري ديابت به هیچ وجه کاري دشوار
و غیرعادي نیست و کلیه مبتاليان به سادگی میتوانند
با حفظ تنوع غذايی از عهده آن برآيند .البته بیماران

وعده هاي غذايی بايد بطور منظم و در ساعات
مقرر مصرف شوند .تغییر ساعت صرف غذا سبب نوسان
قند خون میگردد و در بیماران ديابتی مشكالت فراوانی
را ايجاد میكند

ازگوشتهاي کم چرب و مرغ و ماهی بدون پوست

ديابتی حتما بايد با گروههاي مختلف و جايگزينهاي

در غذاهاي خود استفاده نمايید .مصرف تخم مرغ به سه

غذايی آشنا باشند تا بتوانند از رژيمهاي غذايی ارائه

تاچهارعدد در هفته محدود شود

شده توسط متخصصین تغذيه استفاده نمايند و در
برنامه غذايی خود تنوع ايجاد کنند

توصيه هایي در رابطه با رژیم غذایي متبالیان
به دیابت
اضافه وزن و چاقی میتواند سبب بروزبیماري
ديابت گردد .از سوي ديگر افرادي که با اضافه وزن
مواجهند حتما بايد نسبت به کاهش وزن خود از
طريق کاهش کالري مصرفی و افزايش فعالیت بدنی
اقدام نمايند

نانهاي مصرفی بايد از آرد سبوسدار و با
استفاده ازخمیرمايه تهیه شوند (مانند سنگک)

