
5 توصیه تغذیه ای برای مبتالیان به دیابت به مناسبت روز جهانی دیابت 

میوه و سبزی های رنگی بخورید!

14 نوامبر برابر با 23 آبان هر سال در 
تقویم سالمت جهانی با عنوان »روز 
جهانی دیابت« نامگذاری شده است. 
پیش بینی می شود حدود 50 درصد از 
مردم جهان به دیابت نوع 1، نوع 2 یا پیش دیابت مبتال 
افراد از بیماری شان مطلع  باشند. تقریبا نیمی از این 
از  به راحتی  است  ممکن  دلیل هم  همین  به  و  نیستند 
ناشی  یا عوارض  دیابت  به مرحله  پیش دیابت  مرحله 
برای  مهم  بسیار  توصیه های  از  یکی  برسند.  آن  از 
کنترل قندخون در افراد مبتال به دیابت یا افراد مبتال به 
پیش دیابت این است که توجه ویژه ای به برنامه غذایی 
خودشان داشته باشند و اطالعاتشان را در زمینه بایدها 
و نبایدهای تغذیه ای که می توانند بر نوسانات قندخون 
این  ادامه  در  این رو،  از  افزایش دهند.  بگذارند،  تاثیر 
مطلب بیشتر با توصیه های موثر در یک برنامه غذایی 

بیماران آشنا می شوید.  مناسب برای این 

هوشیارانه  سبزی ها  و  میوه ها  انتخاب  در   .1
کنید  عمل 

اولین نکته ای که باید مورد توجه بیماران مبتال به دیابت 
یا پیش دیابت قرار بگیرد، این است که تمام گروه های 
غذایی اصلی باید به صورت روزانه در رژیم غذایی آنها 
جا بگیرد. یکی از مهم ترین گروه های غذایی برای افراد 
مبتال به دیابت، گروه میوه ها و سبزی هاست. بعضی از 
میوه ها  پیش دیابت گمان می کنند  یا  دیابت  به  مبتالیان 
به دلیل داشتن قند باید از برنامه غذایی آنها کنار گذاشته 

شوند. این درحالی است که مصرف متعادل میوه ها به دلیل 
فیبر، آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و امالح موجود در این 
گروه غذایی می تواند به تنظیم قندخون و پیشگیری از 
نوسانات شدید قندخون در ساعت های ابتدایی پس از 
بهتر  این رو،  از  کند.  کمک  انسولین  یا  قرص  مصرف 
است افراد مبتال به دیابت در طول روز 2 تا 4 واحد 
است  بهتر  کنند.  مصرف  سبزی  واحد   5 تا   3 و  میوه 
آنها  انواع رنگی  نیز  میوه ها و سبزی ها  انتخاب  هنگام 
را در رژیم غذایی روزانه بگنجانید؛ یعنی در طول یک 
روز از میوه ها و سبزی هایی با رنگ های مختلف قرمز، 
نارنجی، زرد، سبز، سیاه و بنفش استفاده کنید زیرا هر 
کدام از میوه ها و سبزی های رنگی دارای آنتی اکسیدان های 
افزایش قدرت  بر  منحصربه فردی هستند که می توانند 

سیستم دفاعی بدن تاثیرگذار باشند. 
نکته دیگری که باید مورد توجه افراد مبتال به دیابت قرار 

بگیرد، این است که میزان قند میوه های خشک 
مانند انجیر، کشمش، توت و خرما از میوه های 
تازه بیشتر است بنابراین، اگر قرار است به جای 
کنید،  استفاده  خشک  میوه های  از  شکر  یا  قند 
باید حد اعتدال را در مصرف آنها رعایت کنید 
یا  افزایش  میوه های خشک دچار  با خوردن  تا 
می شود  توصیه  معموال  نشوید.  قندخون  نوسان 
افراد مبتال به دیابت با هر لیوان چای یا قهوه بیشتر 
نصف  عدد کشمش،   3 توت،  عدد   2 از 
خرما یا نصف انجیر مصرف نکنند. این 
درحالی است که افراد مبتال به دیابت 
معموال در مصرف سبزیجات در 
طول روز کامال آزاد هستند. 

2. غالت نشاسته ای را 
نکنید  حذف 

توصیه بعدی به افراد مبتال به 
دیابت، این است که به جای 
از  نشاسته ای  غالت  حذف 
قهوه ای  یا  سبوس دار  انواع 
گالیسمیک  نمایه  که  آنها 
پایین تری دارند، استفاده کنند. غالت 
سبوس دار به آرامی در دستگاه گوارش هضم 
می شوند و باعث ایجاد نوسان در قندخون یا افزایش 
قندخون میان افراد مبتال به دیابت نخواهند شد. ضمن 
اینکه این غالت به دلیل اینکه التهابات بدنی را کاهش 
مبتال  افراد  ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبود  به  می دهند، 
برنج  می کنند.  کمک  کرونایی  پاییز  این  در  دیابت  به 
قهوه ای، انواع پاستای قهوه ای، نان های سبوس دار، دانه 
کینوا، جو کامل و گندم کامل جزو غالت مناسب برای 
افراد مبتال به دیابت هستند. بهتر است این افراد در هر 
وعده غذایی کمتر از یک چهارم بشقاب غذا را به غالت 
پاستای  یا  برنج  طعم  نمی توانید  اگر  دهند.  اختصاص 
تا  می کنیم  پیشنهاد  کنید،  تحمل  به سادگی  را  قهوه ای 
تغییر ذائقه خودتان از ترکیب برنج سفید و قهوه ای یا 
پاستای سفید و قهوه ای کمک بگیرید. به عالوه، ترکیب 
سبزیجات و حبوبات یا انواع ادویه ها با برنج و پاستای 
قهوه ای می تواند طعم آنها را برای شما پذیرفتنی تر کند. 

3. بهترین منابع پروتئینی را بشناسید 
پروتئین ها از دیگر گروه های غذایی مورد نیاز برای بدن 
همه افراد هستند. افراد مبتال به دیابت هم باید مصرف 
پروتئین های گیاهی و حیوانی مختلف را به صورت روزانه 
داشته باشند اما این افراد باید در مورد نوع  پروتئین مصرفی 
کمی آگاهانه تر عمل کنند زیرا مصرف پروتئین های باکیفیت 
و مناسب می تواند به پیشگیری از ایجاد عوارض ناشی از 
دیابت مانند بیماری های قلبی، افزایش کلسترول خون و 

افزایش فشارخون در بدن این افراد کمک کند. 
پروتئین  حاوی  حیوانی  و  گیاهی  غذایی  منابع  بهترین 
مرغوب برای افراد مبتال به دیابت شامل این موارد می شوند: 
ماهی  های چرب، انواع حبوبات، انواع مغزها و دانه های 
خام، مرغ، بوقلمون، تخم مرغ و تخم انواع پرندگان، گوشت 

قرمز بدون چربی. 
البته بهتر است مبتالیان به دیابت، مصرف گوشت قرمز را 
به هفته ای یک بار کاهش دهند و هنگام استفاده از گوشت 
قرمز هم تمام چربی های قابل مشاهده را حذف کنند. 
از بهترین روش های پخت وپز گوشت ها برای مبتالیان 
به دیابت می توان به روش هایی مانند بخارپز کردن، آبپز 

کردن، تنوری کردن یا گریل کردن اشاره کرد. 
به خاطر داشته باشید زمانی که از مصرف روزانه مغزها 
و دانه ها در طول روز صحبت می کنیم، نیازی به مصرف 
مداوم مغزهای گرانقیمت نیست و شما می توانید پروتئین، 
ویتامین ها و امالح مناسب را از مغزها و دانه های ارزشمند 

اما دارای قیمت پایین تر دریافت کنید. 
مانند  مواردی  به  توان  می  غذایی  مواد  این  بهترین  از 
بادام زمینی،  تخمه کدو، تخمه آفتابگردان، کنجد، شاهدانه، 

دانه چیا و بذر کتان اشاره کرد. 

4. لبنیات مصرفی تان را غنی سازی کنید 
شیر، ماست و پنیر جزو بهترین منابع غذایی برای دریافت 
کلسیم و پروتئین مورد نیاز استخوان ها، دندان ها و عضالت 
هستند. افراد مبتال به دیابت باید روزانه 2 تا 3 واحد لبنیات 
مصرف کنند تا کنار فواید مختلف این گروه غذایی از 
و  قند  تنظیم  بر  تاثیرشان  و  آنها  سیرکنندگی  خاصیت 

فشارخون هم بهره مند شوند. 
البته این افراد باید به خاطر داشته باشند همیشه از لبنیات 
کم چرب و بدون افزودنی هایی مانند شکر یا میوه های 

شیرین کمک بگیرند. 
اگر به دیابت مبتال هستید، می توانید با افزودن دارچین یا 
زنجبیل به شیر مصرفی روزانه هم باعث تغییر طعم شیر 
شوید و هم ارزش تغذیه ای شیر برای کمک به تقویت 

سیستم ایمنی بدن را بیشتر کنید. 
از طرف دیگر می توانید ماست یا پنیر را با شوید، زیره، آویشن، 
خیار یا سایر سبزی های خشک ترکیب کرده و به این ترتیب 

به کنترل قندخون با مصرف لبنیات کمک کنید.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

اگر به دیابت مبتال هستید، می توانید 
با افزودن دارچین یا زنجبیل به شیر 
مصرفی روزانه هم باعث تغییر طعم شیر 
شوید و هم ارزش تغذیه ای شیر برای 
کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن را 
بیشتر کنید. از طرف دیگر می توانید 
ماست یا پنیر را هم با شوید، زیره، 
آویشن، خیار یا سایر سبزی های خشک 
ترکیب کرده و به این ترتیب به کنترل 
قندخونتان کمک کنید 

مناسب  و  سالم  غذایی  الگوی  از  پیروی 
از  اما  می شود  توصیه  جامعه  افراد  همه  به 
آنجایی که ممکن است مبتالیان به دیابت با 
عوارضی مانند بیماری های قلبی، بیماری های 
کلیوی، فشارخون باال یا چربی خون باال مواجه 
شوند، ضروری است که این افراد در انتخاب 
احتیاط  روز  طول  در  مصرفی  خوراکی های 
به خرج دهند، مثال توصیه می شود  بیشتری 
افراد مبتال به دیابت، میزان مصرف چربی های 
اشباع که شامل چربی های حیوانی هستند را 

شدیدا در رژیم غذایی کم کنند. 

در  که  ترانس  چربی های  باید  افراد  این 
نباتی  روغن های  همان  یا  جامد  روغن های 
کامل  به طور  هم  را  دارند  وجود  هیدروژنه 

از رژیم غذایی کنار بگذارند. 
دانستن این نکته مهم است که بیشتر خوراکی های 
صنعتی مانند کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها و 

اسنک ها حاوی چربی ترانس هستند. 
از بحث چربی های ترانس و اشباع که بگذریم، 
به افراد مبتال به دیابت توصیه می شود میزان 
شدیدا  روز  طول  در  هم  را  نمک  مصرف 

دهند.  کاهش 
و  فشارخون  کنترل  به  نمک  کاهش مصرف 
مبتال  افراد  کلیه های  و  قلب  عملکرد  بهبود 

می کند.  دیابت کمک  به 
می شود  توصیه  بیماران  این  به  این رو،  از 
نمک،  با  غذایی  مواد  کردن  طعم دار  به جای 
بگیرند  کمک  چاشنی ها  و  ادویه ها  سایر  از 
تا هم مصرف نمک را کاهش دهند و هم با 
کمک ادویه ها و چاشنی های مختلف،  ارزش 

ببرند.  باال  تغذیه ای وعده غذایی شان را 
توصیه بعدی به این بیماران این است که در 
هر وعده غذایی اصلی حداقل نصف بشقاب 
را با سبزیجات خام یا بخارپز پُر کنند. این کار 
آنتی اکسیدان های  فیبر و  افزایش دریافت  به 
فراوان در طول روز کمک می کند و عالوه 
دیابت،  به  مبتال  بیماران  قندخون  تنظیم  بر 
هم  بدن  دفاعی  سیستم  عملکرد  بهبود  به 

کمک خواهد کرد. 
هل،  دارچین،  مانند  طعم دهنده هایی  افزودن 
انواع  به  محمدی  گل  یا  به لیمو  بهارنارنج، 
هم  بیماران  این  گرم  نوشیدنی های  یا  چای 
و  قندخون  بهتر  تنظیم  بر  عالوه  می تواند 
نیاز  بدنشان،  ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبود 
مختلف  شیرینی های  مداوم  مصرف  به  آنها 

با نوشیدنی های گرم را کاهش دهد. 
به عنوان آخرین نکته هم باید یادآوری کنیم 
همان طور که همه می دانیم تمامی افراد مبتال 
دور  می توانند  که  جایی  تا  باید  دیابت  به 
مصرف قند و شکر، خوراکی های حاوی قند 

و شکر و غالت تصفیه شده خط بکشند.

مراقب آنچه می خورید، باشید!

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر سیدعلی کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی 

تهران 
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 5. در مصرف چربی ها محتاط باشید
چربی ها نیز مانند غالت نشاسته ای نباید از رژیم غذایی افراد مبتال به دیابت کنار گذاشته شوند زیرا چربی ها 
جزو بهترین منابع برای تامین سوخت بدن محسوب می شوند و کاهش مصرف آنها می تواند عوارضی مانند 

تحلیل عضالنی را به دنبال داشته باشد. افراد مبتال به دیابت مانند تمام افراد دیگر باید به جای حذف چربی ها، 
از چربی های سالم به عنوان منبع مناسب برای تامین سوخت بدن استفاده کنند. سالم ترین انواع چربی ها شامل 

چنین مواردی هستند: روغن زیتون، روغن کنجد، روغن بذر کتان، روغن های گیاهی )به جز پالم و نارگیل( و 
کره مغزها )مانند کره بادام مینی، کره پسته، کره فندق و...(


