-غزاُای غٌی اص فیثش هثل عثضیجات صیاد

رهنمود های کلی در مورد
تغذیه افزاد دیابتی:

بسمه تعالی

هصشف کٌیذ.
اصهصشف تیؼ اص حذ غزای پشچشب (تْیژٍ
-هْاد ًؾاعتَ ای هثل ًاى،تشًج ّعیة

چشتیِای حیْاًی)تپشُیضیذ.

صهیٌی سا کوتش هصشف کٌیذ.
-هیگْ،جگشّکلَ پاچَ ی کوتشی اعتفادٍ

 -ععی کٌیذ تیؾتش اص ًاى ُای عثْط داس

کٌیذ.

هاًٌذ ًاى عٌگک یا تشتشی تَ جای ًاى لْاػ
ّعاًذّیچی اعتفادٍ کٌیذ.

-دس ُفتَ حذاقل دّ ّعذٍ خْساک هاُی تَ

-تشجیحا اص سّغي ُای هایع هثل صیتْى ّ

صْست کثاب ؽذٍ یا اب پضاعتفادٍ کٌیذ.

افتاتگشداى ّ رست دس تِیَ غزا اعتفادٍ ؽْد
عثضی ُا ّهیٍْ ُایی کَ ؽیشیٌی کوتشیداسًذ هثل خیاس عثض،کیْی ّعیة قشهض
ّعثضاعتفادٍ کٌیذ.

راهنمای آموزشی بیماران
توصیه غذایی به دیابتی ها

تَ جای عظ هایًْض هیتْاًیذ اص عظ خشدل

سّػ ُایی چْى تخاسپض کشدى سا تشای پخت

-تشًاهَ ّسصؽی هٌظوی داؽتَ تاؽیذ ّلی

تشای عاالد اعتفادٍ کٌیذ.

ّ پض اعتفادٍ کٌیذ.

تْجَ کٌیذ جِت جلْگیشی اص افت قٌذ خْى

-غالت،حثْتات،جْ دّعش،عثْط تشًج

دس حیي ّسصػ پیؼ اص اًجام ّسصػ هقذاسی

-اص لثٌیات کن چشب اعتفادٍ کٌیذ.

هٌاتع خْتی تشای فیثشُا ُغتٌذ گٌجاًذى

هْاد ًؾاعتَ ای هصشف کٌیذ.

-عثضیجات تشای فشد دیاتتی هاًٌذ ُش فشد

اًِا دس تشًاهَ غزایی اثاس هفیذ خْاُذ داؽت

-تَ جای قٌذ اص تْت خؾک،کؾوؼ ّیا خشها

دیگشی هفیذ اعت ؽوا هیتْاًیذ عثضیجات سا

-هیتْاًیذ اص هغضُا هغض گشدّ ّ تادام ّ یا

اعتفادٍ کٌیذ- .تشجیحا اص سّغي ُای هایع

دس هقذاس کوی اب تجْؽاًیذ ّ تخاس پض کٌیذ.

کشٍ ی تادام صهیٌی اعتفادٍ کٌیذ.

هثل صیتْى ّ افتاتگشداى ّ رست دس تِیَ غزا

-پْعت هشغ سا اعتفادٍ ًکٌیذ.

-تَ جای اتویٍْ اص هیٍْ تاصٍ اعتفادٍ کٌیذ.

اعتفادٍ ؽْد.

-سّصاًَ حذاقل  8لیْاى اب تٌْؽیذ.

تیواس عضیضُش سّصٍ تَ هقذاس هعیٌی ---

-اص هصشف الکل ّ کؾیذى عیگاس خْدداسی

-غزا سا تَ صْست کن ًوک هصشف کٌیذ

غزاتخْسیذ یعٌی ّعذٍ ُای غزایی تیؾتش ّ

کٌیذ ّ یا دعت کن هصشف اًِا سا کوتش کٌیذ.

حجن کوتش هصشف کٌیذ

