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 رژيم غذايي در 

 مبتال به ديابت  بيماران



 چگونه و چه وقت غذا بخوريم؟  �

وعـده    3:  وعده غذا شـامـل   6به منظور كنترل قند خون روزانه 

 .غذاي اصلي و سه ميان وعده توصيه مي شود

ها را در ساعات معيـنـي   سعي كنيد غذاهاي اصلي و ميان وعده

از   مصرف ميان وعده قبل از خواب در كـودكـان    .  مصرف كنيد

اي برخوردار است زيرا از كاهش قند خون در طـول  اهميت ويژه

ميان وعده شب بـهـتـر    .  كندشب و قبل از خواب جلوگيري مي

است از يك ماده پروتئيني مانند پنير يا شير كه همراه بـا نـان     

 .تهيه شده، باشد

 

هاي زير در كنترل قند خون نقش موثري رعايت توصيه

 :دارد

 همراه هر وعده غذايي از سبزيجات استفاده كنيد  •

 نان سنگك و يا بربري از نان لواش يا ساندويچي بهتر است •

 مصرف غذاهاي چرب مثل كباب كوبيده، سوسيس، كالباس •

 و غذاهاي سرخ شده را محدود كنيد 

 لبنيات كم چرب مصرف كنيد  •

استفاده  از حبوبات و پروتئين سويا در برنامه غذايي خود بيشتر •

 كنيد 

 زرده تخم مرغ مصرف نكنيد  2در هفته بيش از  •

 ليوان آب بنوشيد  8در طول روز حداقل  •

 غذا را به صورت كم نمك مصرف كنيد  •

استفاده ) به خصوص كلزا (ترجيحاً از روغن مايع  •

 كنيد 

هـاي  روغـن  براي سرخ كردن مواد غذايي، از •

بـه  .  مخصوص سرخ كردن استفاده كنيد

ياد داشته باشيد كه مصـرف غـذاهـاي      

 سرخ كردني را بايد محدود كنيد 

خودداري  سيگار  مصرف الكل و كشيدناز  •

 كنيد  نماييد يا دست كم مصرف آنها را محدود



 آيا مصرف ميوه براي بيماران ديابتي مفيد است؟�

ها براي تمام افراد از جمله بيماران ديابتي نـه    مصرف انواع ميوه

 .تنها مفيد بلكه ضروري است

شـونـد   هاي عفوني مبتال مـي چون افراد ديابتي بيشتر به بيماري

نـقـش     ميـوه .  الزم است سيستم دفاعي بدن خود را تقويت كنند

ذكر است   به  دارد اما الزماساسي در باال بردن قدرت دفاعي بدن 

كشمش، انجيـر،    انگور،  ها مانند موز،كه مصرف برخي از انواع ميوه

 .شود هندوانه، خربزه و طالبي بايد به يك تا دو بار در هفته محدود

 

 : انواع ميوه ها و مقدار مصرف �

بهتر است ( هندوانه، خربزه و طالبي يك و يك چهارم ليوان  •

 ) از قسمت هاي نزديك به پوست استفاده شود 

 عدد به اندازه يك خوشه كوچك 10انگور •

 عدد  2خرما  •

 كشمش دو قاشق غذا خوري •

 عدد  1/5انجير  •

 10cmنصف موز به اندازه  •
بايد توجه داشت كه در روز فقط از يك نوع ميوه هاي ذكر شده 

 .در باال مصرف گردد
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