تناول هذا ،وليس ذلك
تغيريات بسيطة بطعامك ميكنها أن تساعدك يف التحكم مبستوى السكر يف الدم،
فقدان الوزن ،والشعور بحالة صحية أفضل.
باألسفل يوجد قامئة أطعمة يتناولها الكثري منا) .تناول هذا( تشري إىل أطعمة تحتوي
كمية أقل من السكر ،امللح ،الدهون الضارة ،أو الكوليسرتول .اختيارك لألطعمة
املوجودة بقامئة "كل هذا" عند التسوق و يف وجباتك ،يجعل التحكم بالسكري أفضل.

بدال من هذا
ً

البيض
خبز أبيض
حليب كامل الدسم
زبدة ،سمن ،شحوم حيوانية
الجنب
تورتيلال بالدقيق األبيض
الفول املقيل )الفول املدمس(
الفواكه املعلبة بالسكر أو الشرية
الخضار املعلبة
بسكويت ،كيك )أو الكعك( ،شيبس )رقائق البطاطا(
ايس كريم )أو البوظة(
األطعمة الرسيعة )همبورغر ،بطاطا مقلية(
املرشوبات الغازية وغريها من املرشوبات السكرية
اللحوم املصنعة)النقانق ،اللحوم املدخنة ،السجق(
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بياض البيض
خبز أسمر ،خبز الشوفان ،خبز القمح الكامل
حليب خايل الدسم
الزيوت النباتية :زيت الكانوال أو زيت الزيتون أو بخاخ الزيت
جنب خايل أو قليل الدسم
تورتيلال دقيق القمح الكامل أو دقيق الذرة
فول طبيعي دون القيل
الفواكه الطازجة ،املجمدة أو املعلبة يف عصري الفاكهة الطبيعي
الخضار الطازجة أو املجمدة بدون صوص
الفواكه الطازجة ،الكيكة اإلسفنجية مع الفواكه
زبادي قليلة الدسم
هذه املطاعم تقدم خيار السلطات الصحية
واختيارها غال ًبا هو األنسب
مياه غازية أو معدنية أو مرشوبات الحمية الخالية من السكر
ديك رومي قليل امللح ،دجاج مشوي ،اللحوم قليلة الدهون،
سلطة التونا املحرضة يف املنزل

قم بقراءة املعلومات الغذائية أثناء التسوق .ابحث عن األطعمة قليلة
السكر ،امللح ،الدهون املشبعة )الضارة( والكوليسرتول .تذكر دامئًا أهمية
مراقبة حجم الحصص الغذائية أثناء الطعام.
تغيري العادات مبا يف ذلك نوعية طعامنا يحتاج إىل وقت .ابدأ تدريج ًيا
بتغيري نوع واحد أو نوعني من الطعام مبدئيًا ثم قم بإضافة تغيري
جديد يف االسبوع التايل و هكذا.
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