
 

 

  ٍ زر هیاى ٍػسُ ّا تجای ضیزیٌی ، تیسکَییت

 ضکالت ، هیَُ هصزف کٌیس .

  َتِ کَزکاى تجای ضیزیٌی طؼن زار ، ضیز کاکائ

ٍ ضیز ضکالت کِ هقسار سیازی قٌس زارز ، ضیز 

 سازُ تسّیس .

     ، اس کطوص، ذزها،تَت تجای قٌس ٍ ضکز

 ذطک تِ هقسار کن استفازُ کٌیس .

  زر صَرتی کِ هایلیس اس قَُْ ّای فَری

 استفازُ کٌیس اًَاع تسٍى ضکز را اًتراب کٌیس .

  تجای زسزّا کِ هقسار سیازی قٌس ٍ چزتی زارًس

اس اًَاع هیَُ ّا ، ساالز هیَُ یا کوپَت هیَُ کن 

 ضیزیي استفازُ کٌیس .

 

    یکی اس هْوتزیي زالیل اتتال تِ زیاتت هصزف سیاز قٌس

ٍ ضکز ٍ هَاز ضیزیي است. قٌس ٍ ضکز ، اًَاع 

ضیزیٌی ، ضکالت ، ًَضاتِ ّای گاسزار، ضیز کاکائَ ٍ 

ضیز ضکالت، پاستیل، تستٌی یری، کیک ٍ کلَچِ ٍ 

تیسکَییت اس هْوتزیي هٌایغ هصزف هَاز قٌسی 

 ّستٌس .

  هَاز قٌسی ٍ ضیزیٌی کارایی هصزف تیص اس حس

اًسَلیي زر تسى را ضؼیف هی کٌس ٍ هَجة اتتال فزز 

تِ تیواری زیاتت ٍ یا اًثاضتِ ضسى چزتی زر کثس 

 ضَز.

 

 هٌاتغ پٌْاى قٌس زر هَاز غذایی تَجِ کٌیس. اًَاع ت ِ

سس ساالز ، سس کچاب ، قَُْ ّای فَری ، ًَضاتِ 

ّای صٌؼتی، کوپَت ّا ، اًَاع ّای گاسزار، آب هیَُ 

ضیزیٌی ٍ ضکالت ٍ زسزّای آهازُ حاٍی هقازیز 

 سیازی قٌس ّستٌس .

 

 

  
 پیام های کاهش هصزف قند و شکز

  هصزف تیص اس حس هَاز قٌسی ٍضیزیي تاػث

افشایص فطار ذَى ٍ اضافِ ٍسى هی ضَز کِ ّز 

زٍ اس ػَاهل اتتال تِ زیاتت ٍ تیواری ّای قلثی ٍ 

 تاضٌس .ػزٍقی هی 

   ٍ تزای پیطگیزی اس اضافِ ٍسى ٍ چاقی کل قٌس

ضکز هصزفی اس تزًاهِ غذایی رٍساًِ تایس کوتز اس 
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  تسیاری تز ایي ػقیسُ اًس کِ هصزف ضیزیٌی تؼس

اس صزف غذاّا )تِ ٍیژُ غذای چزب(تاػث ّضن 

غذا آى هی ضَز زر حالی کِ هصزف ضیزیٌی ، 

کار هؼسُ را سٌگیي کززُ ٍ تاػث جذب کاهل 

هَاز غذایی ضسُ ٍ هٌجز تِ اضافِ ٍسى ٍ چاقی 

 هی ضَز.

 



 

 

 
 

 
اصالح پیشگیزی و کنتزل دیابت با 

 هواد غذایی الگوی هصزف
   

، کارضٌاس پزستاری، سَپزٍایشر م ذطیثیتٌظین :

0011سهستاى آهَسش سالهت،   

 14104111-01:تلفن

تغذیِ هؼاًٍت تْساضت ٍسارت تْساضت راٌّوای  هٌثغ:   

 زرهاى ٍ آهَسش پشضکی

   

 
 

   

  زر تْیِ اًَاع کیک ٍ ضیزیٌی ػالٍُ تز قٌس سیاز هقسار

سیازی رٍغي تِ کار هی رٍز ، هصزف آًْا را هحسٍز 

کٌیس ٍ اس ضیزیٌی ّای سازُ ٍ تسٍى کز م یا ذاهِ کِ 

 چزتی کوتزی زارز تِ هقسار کن استفازُ کٌیس .

   رٍغي جاهس ٍ ًیوِ جاهس را حذف کٌیس ٍ تجای هصزف

% 2آى اس اًَاع رٍغي هایغ تا اسیس چزب تزاًس کوتز اس 

 ٍ الثتِ تِ هقسار کن استفازُ کٌیس .

دیابت یك بیواری هادام العوز است 

پس  و کنتزل هادام العوز هی طلبد

 کنین دیابت را بشناسین و ههارش
 

 

 

 چزبیپیام های کاهش هصزف روغن و     
  هصزف سیاز هَاز غذایی پزچزب، ذصَصاً چزتی

ّای حیَاًی )گَضت،ضیزٍ لثٌیات پز چزب(،ذطز 

تزٍس سزطاى سیٌِ ٍ سزطاى پزٍستات را افشایص 

 هی زّس، هصزف آًْا را هحسٍز کٌیس .

  تزای پیطگیزی اس اضافِ ٍسى، چاقی،تیواریْای

قلثی ػزٍقی ٍ سزطاى ّا هصزف اًَاع رٍغي ٍ 

 زّیس. چزتی را کاّص

  اس ضیز ٍ هاست پاستَریشُ ٍ کن چزب )کوتز اس

زرصس چزتی ( ٍ پٌیز کن چزب تجای پٌیزّای 5/1

 ذاهِ ای استفازُ کٌیس.

  ِهصزف غذاّای آهازُ ٍ فست فَزّا اس جول

سَسیس،کالثاس پیتشا را کِ چزتی سیازی زارًس، 

 کاّص زّیس.

  ٌّگام طثد غذا ، رٍغي را تِ طَر هستقین اس زاذل

تِ زرٍى ظزف غذا ًزیرتِ ٍ آى را اًساسُ تطزی 

گیزی کٌیس . تجای غذاّای سزخ ضسُ اس غذاّای 

آب پش، ترارپش ٍ کثاتی استفازُ کٌیس . زر صَرت 

توایل تِ سزخ کززى غذا را تِ هست کن ٍ حساقل 

 رٍغي هرصَظ سزخ کززًی فقط تفت تسّیس .

 


