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راحة اليدنصف كوبملعقة صغرية

مـا الذي ميكننـي أكلـه ؟
أشيــاء يجـب أن تتذكـرها

تشمل خطة الوجبات الجيدة عىل التوازن
بني الكربوهيدرات والربوتينات والدهون

الجيدة. تعد الكربوهيدرات املصدر الرئييس
للطاقة للجسم. تأيت نصف السعرات الحرارية

التي تتناولها كل يوم من الكربوهيدرات.

يرتفع مستوى سكر الدم عندما تأكل.
ميكن السيطرة عىل نسبة السكر يف الدم

إذا تناولت أطعمة متوازنة من مجموعات
غذائية مختلفة وباملقادير( الكميات )

املناسبة. عليك الحصول عىل السكريات
التي يحتاج اليها جسمك من أجل الطاقة

من الطعام بدون أي مشاكل تتعلق
بارتفاع مستوى سكر الدم.

قم دامئًا بفحص ملصق
املعلومات الغذائية عند التسوق

أمثـلة عـىل اختيـارات مجموعـات األطعمـة
األطعمة التي تحتوي عىل الكربوهيدرات

الحبوب، البقوليات،
الخرضوات النشوية

حجم الوجبة: نصف كوب
15 جراًما من الكربوهيدرات

80 سعرة حرارية

الفاكهة
حجم الوجبة:

نصف كوب من العصري،
أو كوب من القطع

15 جراًما من الكربوهيدرات
60 سعرة حرارية

الحليب
حجم الوجبة:

كوب واحد
 12 جراًما من
الكربوهيدرات

80 سعرة حرارية

املعكرونة، األرز، الذرة،
البازالء، البطاطس، رقائق الذرة

رشيحة واحدة من الخبز
فاكهة واحدة صغرية كالتفاح،

 الربتقال، املوز أو الكمرثى
نصف قطعة جريب فروت صغرية

حليب خايل من الدسم (أو1%)
 زبادي، لنب أو حليب الصويا

األغذية التي ال تحتوي عىل كربوهيدرات
أو التي تحتوي عىل القليل منها

الخرضوات ( غري النشوية )
حجم الوجبة:

 نصف كوب مطهي،
كوب خرضوات نيئة

( غري مطهية )
25 سعرة حرارية

اللحوم
حجم الوجبة:

( 2-3 أوقيات ) راحة اليد
150 سعرة حرارية

الدهون
حجم الوجبة:

1 ملعقة صغرية
45 سعرة حرارية

الكرفس، الكوسا، الجزر،
القرنبيط، الربوكيل، الفلفل

الحلو أو الطامطم

اللحوم الخالية من الدهون،
األسامك، الدجاج، البيض،

الجنب أو زبدة الفول السوداين
( ملعقتان كبريتان )

زيوت الطبخ،  املايونيز،
السمن النبايت، أو صوص

السلطة قليل الدسم

مثال لخطة غذائية
اإلفطــار
 ½ موزة

رشيحة من التوست
املصنوع من القمح الكامل

ملعقة صغرية من الزبدة
 ½ كوب من رقائق الذرة

كوب من الحليب (خايل الدسم
أو %1) قهوة أو شاي

الغداء
نصف كوب تونة محفوظة يف املاء

ملعقة صغرية من املايونيز
رشيحة واحدة من الخبز األسمر

ملعقة صغرية من الزبدة
حبة طامطم مقطعة

كوب واحد من الشامم
كوب واحد من الزبادي
السادة أو قليل الدسم

العشاء
3 أوقيات من الدجاج

( أو نصف صدر صغري )
ثُلثي كوب من األرز األسمر

كوب واحد من الربوكيل
ملعقة صغرية من زيت الطهي

سلطة خرضاء مع صوص
منخفض السعرات (ملعقة كبرية)

كوب وربع من الفراولة

الوجبات الخفيفة
( إذا كان موىص بذلك )

هناك العديد من األطعمة الصحية التي ميكنك تناولها. سيساعدك طبيبك ومثقف مرض السكري أو أخصايئ التغذية عىل اختيار األطعمة
النظام الغذايئ األنسب، بحيث يكون متكامل و بكميات و أوقات معينة، للتحكم يف مستوى نسبة السكر يف الدم.

تعرّف عىل وحدات قياس وجباتك
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