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 1397 - آموزش همگانی و ارتقاء سالمتواحد  –مرکز آموزشی درمانی حافظ 

 توضیحات توصیه ها

 هیچ وعده غذایی یا میان وعده را فراموش نکنید.- هر روز در زمانهای مشخص غذا بخورید.-

نانهای تهیه شده از آرد سفید مانند نان ساندویچی و باگت به - مصرف نان سبوسدار را جایگزین نان سفید کنید. -

علت داشتن نشاسته بیشتر، موجب افزایش بیشتر قند خون می 

 شوند. 

به جای آب میوه و کمپوت میوه ، از میوه استفاده -

 کنید.

آبمیوه  به علت نداشتن الیاف و دارا بودن قند بیشتر ، باعث -

 ود. افزایش سریعتر قند خون می ش

در هر وعده غذایی ،سبزیجات برگ سبز مصرف  -

 کنید.

سبزیجات منابع خوب ویتامین هستند و در صورت مصرف با غذا -

 موجب جلوگیری از افزایش سریع قند خون می شوند. 

برای پخت بهتر است قبل از طبخ ، ماهی را در انواع ادویه و  - مصرف ماهی را افزایش دهید.-

 مانند آبلیمو و کمی روغن زیتون قرار دهید.  چاشنی های دلخواه

برای ایجاد احساس سیری  از ساالدهای رنگارنگ -

 و سبزیجات استفاده کنید. 

در صورت داشتن ناراحتی معده ، سبزیجات را به صورت بخار  -

 پز مصرف کنید . 

ان کم ، از ذرت بو داده کم به جای تنقالت بی ارزش ، به میز - از مصرف تنقالت بی ارزش خودداری کنید. -

نمک یا تخمک کدو یا آفتابگردان بی نمک  ، نخود برشته کم 

 نمک استفاده کنید. 

 دانه های روغنی مانند بادام ، پسته، فندق، و گردو و... ، بدون- مصرف دانه های روغنی در روز توصیه می شود.-

 نمک ، و به میزان یک قاشق غذا خوری در روز توصیه می شود.  

استفاده از توت خشک ، کشمش سبز و قرمز و خرمای زرد به  - از مصرف قند و شکر خودداری کنید.-

زرد مقدار کم با چای مناسبتر از خرمای مضافتی بم و کشمش 

 است. 

مصرف انواع غذاهای سرخ شده و چرب را -

 کاهش دهید. 

گوشتهای چرب، خامه ، کره و شیر پرچرب ، مغز و دل و جگر و  -

 بیهاقلوه ،کله پاچه و زرده تخم مرغ )به میزان زیاد ( ، روغنها و چر

 بسیار کم مصرف کنید.  

به جای نمک از پودر سبزیجات خشک استفاده کنید و نیز  - مصرف نمک را کاهش دهید. -

 غذاهای کنسروی استفاده نکنید. 


