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.Diabetes Australia الية بإدارةيتم إدارته بمساعدة ( هو مبادرة من الحكومة االس�ت ي
إن NDSS( National Diabetes Services Scheme( )برنامج خدمات داء السكري الوط�ن

ndss.com.au

ي 
يمكن للطعام الصحي، بالتوازي مع النشاط البد�ن

المنتظم، ان يساعدك للعناية بمرض السّكري. كما 
انه يساعد أيضا عىل التحّكم بوزنك والعوامل الأخرى 
ول  ي تعرّضك للخطر، مثل ارتفاع مستوى الكوليس�ت

ال�ت
والدهون الثالثية. 

ل يختلف الطعام الصّحي لمر�ن السّكري عن الطعام الذي 
يو� به للناس الآخرين. إذ ل داع لتحض�ي وجبات منفصلة 

ستمتاع  اء أطعمة خاصة – بإمكان جميع أفراد العائلة الإ او �ش
بنفس الوجبات الصحية.

للقيام بخيارات الأطعمة الصحية: 

تناول وجبات منتظمة بالكميات المناسبة لك «

إخ�ت الأطعمة  الغنية بالألياف والكربوهيدرات الأقل رفعا  «
ي الدم

ّ السكر �ن لمؤ�ش

حّدد الأطعمة الغنية بالدهون المشّبعة واخ�ت الدهون  «
الصحّية

ن جزءا من وجباتك  « وت�ي ي تحوي ال�ب
أجعل االأطعمة ال�ت

إخ�ت الأطعمة القليلة الملح )صوديوم( وتجّنب إضافة  «
الملح اىل طعامك.  

تناول وجبات منتظمة وبكميات مناسبة 

ي اليوم وإخ�ت كميات 
إجعل هدفك تناول ثالث وجبات �ن

الطعام لتناسب حاجتك للطاقة والنشاط.

ي التغذية للمشورة حول حاجاتك الفردية 
تحّدث مع أخصا�أ

وحجم الحصص المناسبة لك. 

عند تجميع وجبة صحية: 

 إمالأ نصف الصحن بتشكيلة من الخضار غ�ي النشوية  «
او السلطة.

ة  « ، مثل اللحمة اله�ب ن وت�ي إمالأ ربع الصحن بأحد مصادر ال�ب
وع الجلد، السمك /  ن ير(، الدجاج الم�ن ن )البقر، الغنم، الخ�ن

مأكولت بحرية، توفو، البقوليات/ الحبوب او البيض.

إمالأ ربع الصحن بطعام من الكربوهيدرات ذات مؤ�ش  «
ي الدم )GI(، مثل المكرونة )باستا(، 

سكر  منخفض �ن
/™Doongara، كينوا، نودلز، البقول )مثل  ي

أرز البسم�ت
، الذرة،  الحمص، الفاصوليا الحمراء، العدس(، الشع�ي

البطاطا الحلوة/البطاطا القليلة السعرات. 

إجعل الدهون الصحية والزيوت جزءا من وجبة متوازنة – مثل 
ي الطبخ او تتبيلة السلطة، الأفوكادو لدهن 

زيت الزيتون �ن
ي الطعام المقىلي الرسيع stir-fry او 

ن او المكرّسات �ن الخ�ب
السلطة.

خيارات الأطعمة لمر�ض السّكري

ة، دجاج  )مثل اللحمة اله�ب
وع الجلد، السمك، البيض  ن م�ن

او توفو(

 ½ 
 خضار او 

سلطة 

 ¼ مأكولت 
 كربوهيدراتية ذات 

 ّ  مكونات قليلة لرفع مؤ�ش
ي الدم.

السكر �ن

 ¼ 
ن  بروت�ي

)مثل المكرونة /باستا، أرز بنسبة 
 ،low-GI rice نشويات أقل
البقول او البطاطا الحلوة(
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ي تتحّلل وتتحّول اىل 
هناك بعض أنواع من الكربوهيدرات ال�ت

كلوكوز بشكل �يع وأخرى تتحّلل ببطء. إن GI )مؤ�ش مستوى 
ي الدم( هو الذي يصّنف ما اذا كان تأث�ي الأطعمة 

السكر �ن
ي الدم. 

الكربوهيدراتية  �يعا او بطيئا عىل مستوى الكلوكوز �ن
إن الكربوهيدرات ذات المكّونات العالية لرفع مستوى السكر، 

ي إرتفاعا عاليا و�يعا 
، تتحلل برسعة اىل كلوكوز، ما يع�ن GI عاىلي

ي الدم بعد الأكل.
ي مستويات الكلوكوز �ن

�ن

GI واطئ )الأطعمة الكربوهيدراتية ذات مؤ�ش سكر  منخفض 
ي الدم( تتحّلل اىل كلوكوز ببطء. فينتج عنها إرتفاع قليل 

�ن
ي الدم  بعد الأكل 

ي مستويات الغلوكوز/السكر �ن
وبطيء �ن

مقارنة بألأطعمة GI واطئ. وأفضل خيارات  الكربوهيدرات هي 
 الغنية بالألياف وذات مكّونات منخفضة لرفع مؤ�ش السكر، 

ي تحوي الكث�ي من الحبوب 
ن ال�ت GI واطئ، مثل أنواع الخ�ب

الكاملة والبذور، والشوفان، والحبوب مثل الشع�ي والكينوا، 
والبقول، ومعظم أنواع الفاكهة. 

تختلف الإحتياجات الغذائية من شخص لآخر، لذا تحّدث اىل 
ي التغذية حول كمية المأكولت الكربوهيدراتية المناسبة 

أخّصا�أ
لك. أنظر ‘عّينة لخطة وجبات ليوم واحد’ كمثل حول كيفية 

اختيار افضل الكربوهيدرات وكيفية توزيعها خالل اليوم.

السكر والمحّليات

السّكر هو أيضا أحد أنواع الكربوهيدرات. ويمكن لخّطة 
الطعام الصحي لمريض السكري أن تحتوي عىل كمية 

ي فنجان 
ة من السّكر �ن قليلة من السكر، مثل ملعقة صغ�ي

ة من العسل  عىل العصيدة  الشاي او القهوة،  ملعقة صغ�ي
. ن يحة الخ�ب ّ عىل �ش )porridge(، او مسحة خفيفة من المر�ب

من المهم ان تأخذ بإعتبارك القيمة الغذائية وكمية الطعام 
الذي تتناوله. فالأطعمة الغنية بالسكر – مثل الحلويات، 
وبات الغازية العادية – ل تزّود اية قيمة  والسكاكر والمرسش

ي 
ي مستوى الكلوكوز �ن

غذائية ويمكن ان تتسبب بارتفاع شديد �ن
ي الوزن. 

الدم. كما أنها تؤدي أيضا اىل زيادة �ن

ورية، فما زال  بالرغم من أن الُمحّليات البديلة غ�ي �ن
ضافة الحالوة دون إضافة السكر  بعض الناس يختارونها لإ

والكيلوجول. 

إخ�ت الكربوهيدرات الغنية بالألياف ذات المكّونات 
ي الدم.

القليلة لرفع مؤ�ش السكر �ف

نتاج الطاقة  تعت�ب الأطعمة الكربوهيدراتية المصدر الرئيس لإ
ي الجسم. إذ يقوم الجسم بتحليل الكربوهيدرات من 

�ن
ي مجرى الدم 

الأطعمة وتحويلها اىل غلوكوز، الذي يدخل �ن
لتستعمله خاليا الجسم لتوليد الطاقة.

ي تحتوي الكربوهيدرات تشمل:
الآطعمة ال�ت

يال ومنتجات الحبوب الخرى، مثل الأرز  « ، الس�ي ن الخ�ب
والمكرونة )الباستا(

الخضار النشوية، مثل البطاطا، والبطاطا الحلوة والذرة «

البقوليات مثل العدس، والحمص، والفاصوليا المجففة او  «
المعلبة

الفاكهة «

ن الزبادي  « منتجات الألبان، كالحليب والل�ب

وبات السّكرية.  « الأطعمة والمرسش

ي الدم، تحتاج ان تتناول 
لتدب�ي مستويات الغلوكوز �ن

النوع الجيد والكمية المناسبة من الأطعمة الكربوهيدراتية. 
إجعل كل وجبة تحتوي بعض الكاربوهيدرات، ووّزع تناولك 

للكربوهيدرات  بشكل متساو عىل مدار اليوم. فهذا من شأنه 
ي الحفاظ عىل مستويات الطاقة دون التسبب 

ان يساعد �ن
ي الدم او إنخفاضه 

ي مستويات الكلوكوز �ن
بارتفاع حاد �ن

، فمن المهم ان تالئم  ن نسول�ي الشديد. وإذا كنت تتعاطى الإ
ن مع مستوى تناولك للكربوهيدرات. نسول�ي جرعة الإ
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ت استعمال الُمحّليات، فكن عىل علم ان إبدال السكر  أذا أخ�ت
اء المنتجات المطبوع  ي احدى الوصفات – او �ش

بالُمحّليات �ن
عليها: 'sugarfree' )خالية من السكر( – ليست ضمانا بأنها 

ي الدم.
ي مستويات الكلوكوز �ن

الخيار الصحي، او أنها ل تؤثّر �ن

تحّقق دائما من المعلومات الغذائية  لتكون متأّكدا من أن 
ي التغذية. فهناك 

المنتج يتناسب مع حاجاتك، او اسأل أخصا�أ
العديد من بدائل الُمحّليات المختلفة متوّفرة. جميع هذه 

اليا بعد خضوعها  ي أوس�ت
الُمحّليات تمت الموافقة عىل بيعها �ن

ستعمال من قبل ت آمنة لالإ  للتجارب واعت�ب
 Food Standards Australia New Zealand 

اليا ونيوزيلندة(.   ي اوس�ت
)وحدة مقاييس الطعام �ن

حّدد كميات الطعام الغنية بالدهون المشّبعة واخ�ت 
الدهون الصحية

ي 
عتبار كال من كمية ونوع  الدهون ال�ت من المهم أن تأخذ بالإ

ي الأطعمة 
تتناولها. إن الأنواع الرئيسة من الدهون الموجودة �ن

هي دهون مشّبعة،  دهون متحّولة ودهون غ�ي مشّبعة. 

الدهون المشّبعة والدهون المتحّولة

ي إرتفاع 
يجب تحديد كمية الدهون المشّبعة لأنها تتسبب �ن

ي الدم وتجعل وظيفة 
( �ن أ ول LDL )الس�ي مستوى الكوليس�ت

ن الذي ينتجه الجسم أك�ش صعوبة وتعيق عمله  نسول�ي الإ
ي منتجات الحيوان 

بالشكل السليم. توجد الدهون المشبعة �ن
مثل اللحوم المدهنة، منتجات الألبان الكاملة الدسم، الزبدة 
ي بعض الدهون ذات المصادر النباتية  مثل 

والكريما، كذلك �ن
ي الكث�ي من 

زيت النخيل وزيت جوز الهند. كما يوجد ايضا �ن
المأكولت الرسيعة والأطعمة المصّنعة.

 LDL ول يمكن للدهون المتحّولة ان ترفع مستوى الكوليس�ت
ول HDL )الجّيد(.  ي الدم وتخّفض مستوى الكوليس�ت

( �ن أ )الس�ي
إذ تتكّون معظم الدهون المتحّولة خالل تصنيع الأطعمة 

ي المأكولت المقلية والأشياء المخبوزة كالبسكويت 
وتتواجد �ن

ي قائمة المحتويات حول 
والكعك والمعجنات. تحّقق �ن

 'hydrogenated oils' )الزيوت المهدرجة(  او 
'partially hydrogenated vegetable oils' )الزيوت النباتية 

ي  تحتويها حيث أنها عىل 
المهدرجة جزئيا( وتجّنب الأطعمة ال�ت

الأرجح ستكون غنية بالدهون المتحّولة.

الدهون غ�ي المشّبعة

تشمل الدهون غ�ي المشبعة الدهون غ�ي المشّبعة الأُحادية 
والدهون غ�ي المشّبعة المتعددة. وهذه الدهون أك�ش صحة، 

  LDL ول حيث أنها تساعد عىل تخفيض مستويات الكوليس�ت
ول HDL )الجّيد(.  ( وتزيد من مستويات الكوليس�ت أ )الس�ي

ويمكن إستبدال الدهون المشّبعة بهذه الدهون الصحّية، أن 
يقّلل من خطر إصابتك بأمراض القلب. 

الدهون غ�ي المشّبعة المتعّددة:

المرجرين غ�ي المشّبع المتعّدد )تحّقق من وجود كلمة   «
'polyunsaturated' عىل اللصيقة(

زيوت دوار الشمس، العصفر، فول الصويا، الذرة، بذور  «
القطن، بذور العنب والسمسم

ي الأسماك الدسمة، مثل أسماك  «
الدهن المتواجد �ن

المكاريل، والرسدين، والسلمون والتونة )دهون اوميغا – 3(

، الصنوبر،  « ازيىلي المكرسات والبذور مثل الجوز،الجوز ال�ب
بذور دّوار الشمس والسمسم، بذور التشيا وبذور الكتان. 

الدهون المشّبعة الأحادية تشمل:

المرجرين المصنوع من الكانول والزيتون «

زيوت الزيتون، الكانول، الفستق، والمكاديميا «

الأفوكادو «

المكرّسات والبذور مثل اللوز، الكاشو، البندق، مكاديميا،  «
 . ي ي والفستق الحل�ب

، الفستق السودا�ن الجوز الأمريكي
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ف  وت�ي إشمل أطعمة ال�ب

ن عىل  وت�ي ي تحتوي عىل ال�ب
يمكن ان تساعدك الأطعمة ال�ت

ة أطول وهي جزء هام من مكّونات الوجبة  الشعور بالشبع لف�ت
وتينات اللحم، الدجاج، السماك/ المتوازنة. وتشمل ال�ب

المأكولت البحرية، البيض، المكرسات، منتجات الألبان، 
منتجات فول الصويا )مثل التوفو(، والبقوليات )فاصوليا 

ن الخفيف ومأكولت  وت�ي مجففة والعدس(. إخ�ت مصادر ال�ب
الألبان القليلة الدسم.  

ي أضيف اليها القليل من الملح 
إخ�ت الأطعمة ال�ت

)صوديوم( وتجّنب إضافة الملح اىل طعامك 

ّ بصحتك وقد 
ان تناول الكث�ي من الملح )صوديوم( أمر م�ن

ي ضغط الدم. وإذا كان ضغط الدم عندك 
ينتج عنه إرتفاع �ن

ي 
نقطاع عن تناول الملح ربما يساعد �ن عاليا بالفعل، فإن الإ
تخفيضه، ويقّلل من خطر تعرّضك اىل أمراض القلب او 

الجلطة الدماغية. 

حّدد ما تأخذه من الملح ع�ب إختيار  الأطعمة ذات الصوديوم 
القليل، او ذات ملح قليل، او بعدم إضافة الملح اىل الطعام 

أثناء الطبخ او قبل تناول الطعام. لإضافة المنّكهات بدون 
الملح، استعمل من التشكيلة الواسعة من الأعشاب، والبهارات 

والتوابل )مثل الليمون وعص�ي الليمون والخل(.

تناول الكث�ي من الخضار

ان تناول الكث�ي من الخضار امر مهم للصحة الجيدة. 
وات تحتوي عىل كميات قليلة من  معظم الخ�ن

ي  السكر 
ي مستوى �ن

الكربوهيدرات والكيلوجول ول يؤثّر �ن
ي الدم. وهي مصدر طبيعي لالألياف، والفيتامينات 

�ن
والمعادن.

تناول مجموعة مختلفة من تشكيلة الخضار والسلطات، 
مثل البندورة، الخيار، الكرفس، الفطر، الفلفل الحلو، 
، السبانخ، البازيالْ،  وكوىلي البصل، القنبيط، الكوسا، ال�ب

اء، الباذنجان، الجزر،  الملفوف، الخس، الفاصوليا الخ�ن
وات الأسيوية. ن والخ�ن الكراث، الكوسا، اليقط�ي

إرشادات للحصول عىل التوازن   
ي الدهون الصحية 

الصحيح �ف

ن الزبادي والأجبان المخّفضة  او  « أخ�ت الحليب، والل�ب
القليلة الدسم.

إخ�ت اللحمة الحمراء الطرية، وانزع عنها الدهون وقطع  «
الدجاج بدون الجلد.

ير، وقطرات دهن  « ن حّدد كمية الزبدة، وشحم الخ�ن
 ،)sour cream( الشواء، والكريما والكريما الحامضة

والكوفا، وحليب وكريما جوز الهند.

إخ�ت زيوت الزيتون، او دّوار الشمس، او كانول او اي  «
زيت أُحادي وغ�ي مشّبع للطبخ او لتتبيالت السلطة.

حّدد كمية المعّجنات، والكعك، والحلويات، والشوكول،  «
والبسكويت المعبأ والوجبات الخفيفة المالحة المعبأة 

للمناسبات الخاصة .

حّدد من إستعمال اللحوم الباردة المصّنعة )مثل  «
.)sausages( والمقانق )السالمي

حّدد من المأكولت الرسيعة المدهنة، مثل البطاطا  «
 ، ن ،  والأسماك المغطاة بالعج�ي المقلية، الدجاج المقىلي

والفطائر والمعّجنات.

تناول وجبة خفيفة مكّونة من كمشة من المكرّسات غ�ي  «
الممّلحة، او أضف بعض المكرّسات اىل stir-fry  او 

السلطة. 

، او أضفه اىل  « ن إدهن الأفوكادو عىل السندويتش او الخ�ب
السلطة.

استعمل المسح االمنتج من المكرّسات او البذور  «
الطبيعية مكان الزبدة.

ن اىل ثالث مرات أسبوعيا )السمك  « تناول السمك مرت�ي
المدهن بشكل خاص(. 
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ب ماذا ت�ش

من المهم ان تحافظ عىل مستوى رطوبة الجسم خالل اليوم 
وب ـ لكن البدائل تشمل:  كله. والماء أفضل مرسش

حة من الليمون/ « المياه المعدنية والغازية المنّكهة مع �ش
أنواع التوت المجمدة/الخيار/النعناع الأخ�ن 

/شاي  « ي اولونغ/الأخ�ن
الشاي الأسود/الشاي الصي�ن

الأعشاب 

ن مع إضافة الحليب  « ب القهوة او القهوة بدون كافي�ي  ا�ش
وع الد سم.  ن القليل/الم�ن

وب الفاكهة   مكان أخذ مرسش ي المناسبات الإجتماعية بالإ
كبديل �ن

ي 
ي قد تزيد  �ن

وبات الغازية الخاصة بالحمية وال�ت او  احد المرسش
التنويع دون إضافة  المزيد من السكر او الكيلوجول.

به أذا كنت تتعاطى الكحول، حّدد ما ترسش

ة تو�ي  رشادات الأخ�ي بون الكحول، فإن الإ إذا كنت ممن يرسش
ن  ن إعتيادي�ي به بمقدار كأس�ي  بتحديد كمية ما ترسش

ي اليوم. وستكون فكرة جيدة اذا شملت 
)standard drinks( �ن

ي تكون خالية من الكحول كل اسبوع. 
بعض الأيام ال�ت

مقدار الكاس العتيادي يحتوي عىل 10 غرام من الكحول. من 
وبات  المهم ان تعرف مقدار الكحول المخصص لأنواع المرسش

به.   الكحولية المختلفة، ح�ت تتمكن من مراقبة ما ترسش

عتيادي يساوي: مقدار الكأس الإ

ة العادية « 285 مل من الب�ي

ة المتوسطة الحدة « 375 مل من الب�ي

ة القليلة الكحول )كحول أقل من %3( « 425 مل من الب�ي

60 مل من النبيذ المحّصن «

100 مل من النبيذ «

وبات الروحية.  « 30 مل من المرسش

ن او اي حبوب خاصة لمرض  نسول�ي إاذا كنت تتعاطى الإ
ي 

السّكري، فانت معرّض اىل  خطر الصابة بهبوط السكر �ن
الدم المرتبط بالكحول )الهبوط(. الهبوط هو عندما يهبط 
. ويمكن  ي الدم اىل اقل من 4 مليمول/ل�ت

مستوى السكر �ن
ان يحصل الهبوط بينما انت تتناول الكحول — او بعد ذلك 

ا. ولتقليل مخاطر  ببضعة ساعات — وهذا أمر قد يكون خط�ي
ب الكحول أثناء تناول الوجبة او الوجبة  صابة بالهبوط، ا�ش الإ
ي تحتوي عاى الكربوهيدرات وتحقق من مستوى 

الخفيفة ال�ت
ي الجسم بصورة منتظمة.

السكر �ن

الوجبات الخفيفة الصحية

قد يحتاج بعض مر�ن السكري ان يُدخلوا بعض 
ن  ي تحوي الكربوهيدرات ب�ي

الوجبات الخفيفة وال�ت
الوجبات الرئيسة. وسيتوّقف ذلك عىل وزن الجسم، 
ن  نسول�ي ي ونوع الدواء او الإ

ومستويات النشاط البد�ن
ي حالتك.

دارة وتدب�ي السكري �ن الذي تأخذه لإ

ي التغذية ان يقّدم المشورة حول ما اذا 
يمكن لأخصا�أ

كنت بحاجة لتناول وجبات خفيفة وأفضل الخيارات 
احات تشمل:  ق�ت ي تقوم بها، لكن بعض الإ

ال�ت

كوب صغ�ي من الحليب القليل الدسم «

ن الزبادي القليل الدسم/للحمية او  « كاسة من الل�ب
ن الطبيعي الل�ب

مقدار حصة من الفاكهة الطازجة  «

ن القمح  الكامل المقرمش  « قطعة واحدة من خ�ب
مدهونة اما بجبنة الريكوتا، او زبدة الفستق او 

أفوكادو. 

ل
 م

28
5

ل 
 م

37
5

ل 
 م

42
5

ة عادية  ب�ي

نبيذ محّصن 

ة متوسطة  ب�ي
الحدة

نبيذ عادي 

ة قليلة  ب�ي
الكحول

وبات  مرسش
روحية

30 مل 

100 مل 60 مل

ي
س العتياد

الكا



مجلد الحقائق هذا تّم اعداده كدليل فقط. وال يجب أن يستخدم كبديل للنصيحة الطبية الفردية واذا كان لديك أي قلق بشأن صحتك أو أسئلة اضافية، 
ف الصحي التابع لك. فيجب عليك االتصال بالمح�ت

ي حزيران 2016
طبعت �ف

يقّدم الـ NDSS العديد من الخدمات لمساعدتك عىل تدب�ي السكر لديك. وتتضمن هذه خط المعلومات 
وموقع الشبكة للحصول عىل النصيحة عن كيفية تدب�ي السكري، منتوجات NDSS والعديد من برامج الّدعم 

السكري لديك. لتساعدك عىل تعلم المزيد عن تدب�ي

 NDSS الـ
وأنت

6 من 6

خيارات الأطعمة لمر�ض السّكري

عّينة لخطة الوجبات ليوم واحد 

خطة الوجبات التالية هي مثال حول كيفية توزيع المأكولت 
ة اليوم وكيفية شمول  الكربوهيدراتية بالتساوي طوال ف�ت

ي تحتوي 
تشكيلة واسعة من الأطعمة المغّذية. الأطعمة ال�ت

عىل الكربوهيدرات ستجدونها بالخط الغامق. 

حة لشخص  ان الكميات المذكورة هنا هي كميات مق�ت
واحد – هي دليل فقط وقد تحتاج اىل تعديلها حسب 

ي التغذية 
حاجاتك الغذائية الخاصة بك. تحدث اىل أخصا�أ

لأخذ المشورة حول كيفية تلبية حاجاتك الفردية والأطعمة 
المفّضلة.

 معلومات إضافية
 

 )APD( ي تغذية معتمد ويمارس المهنة
بإمكان اخصا�أ

 تقديم المساعدة حول أفضل اختيارات الأطعمة. 
 Dietitians Association of Australia اتصل ب 

اليا( عىل ي أوس�ت
ي التغذية �ن  )جمعية أخصائ�ي

 942 812 1800 او زيارة الموقع عىل العنوان 
www.daa.asn.au

وب  للحصول عىل المعلومات لخصوص مقدار المرسش
www.alcohol.gov.au العادي، زوروا الموقع

ي 
 للمزيد من المعلومات حول مؤ�ش مستوى السكر �ن

 الدم زوروا www.glycemicindex.com أو 
www.gisymbol.com

العشاء

ة  )100 غرام( من اللحم الأحمر الطري،  « حصة صغ�ي
وع الجلد، سمك/مأكولت البحر او 2 بيضة.  ن دجاح م�ن

½ 1 كوب  من الخضار المطبوخة او 2 كوب من  «
السلطة. 

 1 كوب من المكرونة/باستا، او «
 ّ  ⅔ كوب من ألأرز ذات المستوى القليل لمؤ�ش

ي الدم او 
 السكر �ض

 1 كوب من البطاطا الحلوة او الذرة او
1 كوب من الحمص/الفاصوليا الحمراء 

الماء او المياه المعدنية والغازية «

ة: الوجبات الصغ�ي

1 حبة من الفاكهة الطازجة او  «
ض الزبادي القليل الدسم او  « 1 كاسة من الل�ب
1 كوب من الحليب القليل الدسم او  «
ض الفاكهة او « يحة من خ�ب 1 �ش
ض القمح الكامل المقرمش او  « 2 قطعة من خ�ب
30 غ من المكرّسات غ�ي الممّلحة.  «

فطار وجبة الإ

¾ فنجان من رقائق الشوفان المطبوخة مع حليب  «
قليل الدسم وفوقه بعض حبات التوت الطازجة، او

ض القمح الكامل، مدهونة بطبقة  « يحة من خ�ب  2 �ش
رقيقة من المرجرين، زبدة الفستق، الفوكادو او بيض 

مسلوق/مطبوخ بالماء، او

ن  « 1 كوب من سلطة الفاكهة مضافا إاليه 100 غ من الل�ب
الزبادي بالفاكهة  القليل الدسم 

شاي، او قهوة او ماء  «

الغداء  

ض الحبوب  « ض القمح الكامل او 1 رغيف خ�ب يحة خ�ب 2 �ش
وعليه طبقة خفيفة من المرجرين، او الفوكادو او 

الحمص
سلطة الخضار «
ة من اللحم اله�ب الطري، او دجاج  «  حصة صغ�ي

وع عنه الجلد، السمك المعّلب، بيض او  ن  م�ن
جبنة قليلة الدسم

مياه غازية او معدنية «


