
  كربوهيدرات چيست؟
  رژيم كربوهيدراتي كنترل شده چيست؟

اين رژيم غذايي براي بيماران مبتال به ديابت كاربرد 
دارد. در رژيم كربوهيدارتي كنترل شده ، وعده هاي 
غذايي حاوي مقادير متناسبي از مواد غذايي غني از 
كربوهيدارت است: به اين معني كه ميزان غذاهاي غني 

كربوهيدارت در وعده هاي صبحانه ، ناهار و شام به از 
يك اندازه است. اين ثبات به كنترل قند خون كمك مي 
كند. در اين رژيم وعده هاي غذايي بايد متعادل باشد 
يعني غذاها از همه گروه هاي اصلي (نشاسته، ميوه ها ، 
سبزي ها ، لبنيات كم چرب، مرغ ، ماهي ، گوشت يا 

تي كم چرب و چربي هاي سالم) فرآورده هاي گوش
انتخاب مي شود

 

  توضيحات  ؛ توصيه ها 
هر روز در زمان هاي 

  مشخص غذا بخوريد. 
هيچ وعده ي غذايي با ميان 

  وعده ها را فراموش نكنيد
رژيم غذايي متعادل داشته 

  باشد
اين رژيم ويتامين ها، مواد 
معدني و مواد مغذي مورد 

  نياز شما را تأمين مي كند.
خوردن غذاهاي حاوي قند 
  باال را محدود و يا قطع كنيد 

غذاهاي حاوي قند باال شامل 
قند،شكر، شكالت، آب ميوه 
ها و نوشيدني هاي صنعتي، 
كيك ها ، شيريني ها ، 
كلوچه ها ، شربت ها ، انواع 

  مربا و كمپوت ها هستند
از مشاور تغذيه خود 
بخواهيد ميزان انرژي و 

نياز شما كربوهيدارت مورد 
  را محاسبه نمايد

ميزان غذاي مورد نياز روزانه 
بستگي به وزن، قد، سن و 
فعاليت فيزيكي دارد. يك 
رژيم غذايي با كالري بسيار 
باال مي تواند باعث افزايش 
وزن شود. مقدار كربوهيدرات 
مورد نياز شما بستگي به نياز 
انرژي و سطح قند خون شما 

  دارد
براي سهم غذايي تعيين 

  شده اهميت قائل شويد
مقادير بسيار زياد از يك 
غذاي بدون قند هم مي 
تواند قند خون شما را به 
اندازه يك غذاي شيرين 

  افزايش دهد

با دقت به برچسب هاي 
بدون قند «و » بدون قند«

  توجه كنيد» افزوده يا رژيمي
عبارت رژيمي يا بدون قند 
به معني بدون كربوهيدارت 

ارت نيست. اين كربوهيد
درون غذاها است. كه 
بيشترين اثر را روي سطح 

 قند خون دارد
  

وعده هاي اصلي و ميان 
وعده ها بايد حاوي چربي 
هاي سالم براي سالمت قلب 

  باشد

روغن زيتون، روغن كلزا 
روغن آفتابگردان ، مغزها و 
دانه ها، از روغن هاي سالم 
هستند و بايد جايگزين 
روغن هاي جامد و دنبه 

مشاور تغذيه مي تواند شوند. 
در محاسبه سهم بندي و 
ميزان چربي متناسب با 
انرژي مورد نياز روزانه به 

  شما كمك كند
  

بار در هفته از  ٢حداقل 
  ماهي استفاده كنيد

ماهي هايي نظير قزل آال و 
ساردين، منابع غني از چربي 

و مفيد براي  ٣هاي امگا 
  سالمت قلب هستند.
هستيد  اگر باردار و يا شيرده

با مشورت پزشك اين كار را 
  انجام دهيد

  
 



 غذاهاي حاوي كربوهيدرات 
گرم   گروه غذايي

كربوهيدرات 
  مثال ها  در هر واحد

غالت و مواد 
  ١٥  نشاسته اي

  يك كف دست نان بربري يا
  سنگك و تافتون

 كف دست نان لواش ٤  
  يك دوم ليوان ماكاروني يا

  نودل
 عدد بيسكويت ساده سبوس  ٣

  دار
 قاشق سر صاف برنج ٥   

  ١٥  ميوه
 يك عدد از ميوه متوسط  
 نصف ليوان ميوه هاي ريز  
 يك چهارم  ليوان  ميوه خشك   

شير و 
  ١٢  لبنيات

  يك ليوان شير يا ماست كم
  چرب

  يك چهارم ليوان كشك مايع  
 دو ليوان دوغ  
  يك و نيم ليوان بستني

  پاستوريزه

  ٥  سبزي ها
  يك ليوان سبزي خام برگي  
 سبزي پخته يا خام  نصف ليوان

  ، هويجخرد شده ، نخود سبز
  

  

  
مقادير كربوهيدرات در هر واحد از مواد غذايي در 
فهرست اطالعات تغذيه اي برچسب مواد غذايي نيز 

  موجود است.
  براي دريافت اطالعات بيشتر به كجا مراجعه كنيم؟

بيماران مبتال به ديابت و يا خانواده آنها براي دريافت 
تغذيه در پيگيري رژيم غذايي خاص بيماري و مشاوره 

دريافت اطالعات بيشتر مي توانند به يكي از مراكز زير 
  مراجعه نمايند:

  كلينيك هاي مشاوره تغذيه در برخي بيمارستان ها
  مراكز مشاوره تغذيه در برخي از مراكز بهداشتي درماني 

  دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني 

 

 

رژيم غذايي با 
كنترل شده  بوهيدارتكر

براي بيماران مبتال به 
  ديابت

 
  :آدرس سايت بيمارستان

www.nekuei.muq.ac.ir 
  واحد آموزش


