
اسأل فريق الرعاية الصحية إذا كان لديك أي أسئلة أو 
! ي

مخاوف حول نظامك الغذا�ئ

سكري الحمل: طريقة الطبق

كل يوم سوف:

ن إىل 3 ساعات ، وكلها 	   أتناول 3 وجبات و 3 وجبات خفيفة ، من ساعت�ي
ن وت�ي ن وتقليل ال�ب وت�ي   ستشمل ال�ب

ن ، خالية من السكر. 	  ب الكث�ي من السوائل. يجب أن تكون خالية من الكافي�ي  أ�ش
  الحد من القهوة إىل 2 كوب يومًيا وال كحول.

ي اليوم.	 
تخفيض المحليات )السكريات(الصناعية إىل 2-1 حصة �ن

ي لمدة 15-10 دقيقة بعد كل وجبة ، وخاصة اإلفطار.	 
أحاول الم�ش

عندما تكون المرأة الحامل مصابة بداء السكري ، فهناك احتياجات خاصة للحمية. ستساعدك هذه الوثيقة 
ي اتخاذ خيارات غذائية صحية لك ولطفلك.

ي إرشادك �ن
�ن

سبيناخ	 
الجزر	 
بروكوىلي	 
اء	  فاصوليا خ�ن
البنجر	 
الكرنب	 
الكرفس	 
الخيار	 
البصل	 
الفلفل	 
الكوسة	 
القرنبيط	 

تناول القليل جدا من هذه 
وات النشوية: الخ�ض

البطاطا	 
البطاطا الحلوة	 
البطاطا يام	 
بازالء	 
الذرة	 
القرع	 

اختيار الحبوب الكاملة   
. 100%

ن االسمر	  الخ�ب
ة	  بطاطا صغ�ي
تورتيا الحبوب الكاملة	 
ة(	  الرز )كمية صف�ي
المعكرونة)كمية قليلة(	 

ة من هذه  تناول كميات صغ�ي
المحموعة العذائية .

ة من  تناول اجزاء صغ�ي
هذه الفاكهة.

التفاح	 
الموز	 
التوت االزرق	 
الكرز	 
جريب فروت	 
العنب	 
كيوي	 
الفراولة	 
توت العليق	 
االناناس	 
المانجو	 

ب عصائر الفواكه ال ت�ش
الحد من الفواكه المجففة.

اخ�ت فقط الحليب العادي 
. ض المبس�ت أو الل�ب

 الحليب الخاىلي من 	 
  الدهون او 1%

 حليب الصويا مع 	 
  الكالسيوم

الزبادي العادي 	 

اوات خ�ض ض بروت�ي حبوب الفواكه االلبان

الدهون وزيوت . األفوكادو واألسماك لديها الدهون الصحية. استخدم زيوت نباتية صحية مثل الكانوال وعباد الشمس وزيت الزيتون للطهي
ير ، شحم والزبدة ض تجنب الدهون الصلبة ، مثل شحم الخ�ض

السمك	 
الدواجن	 
اللحم الخاىلي من الدهن	 
ن	  الج�ب
البيض	 
الجوز	 
توفو	 
زبدة البندق	 

ير المقدد،  ض تجنب لحم الخ�ض
هوت دوك ، سجق مصنوع 

ير والبقر. ض من لحم الخ�ض

ي كاليفورنيا ، مركز صحة األ�ة
مقتبسة من إدارة الصحة العامة �ن
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