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  INTRODUCTION  

One of the main reasons I chose my major many 
years ago is that it allows me to put my love for 
people into practice helping them to maintain a 
healthier lifestyle. As such, ever since I started 
practicing, it has been a great honor to show 
people that putting health into practice is a 
day-to-day commitment to becoming happier 
versions of themselves. It is for this reason that 
I have kept my consultations in my clinics on a 
one-to-one basis to this day and that I speak 
with such passion and insistence when I give 
lectures or make TV appearances. I have 
noticed, however, throughout my practice, 
that diabetics find it particularly challenging to 
live this healthy lifestyle, since they are often 
faced with tons of recommended practices but 
no way to implement them. It has since been 
a dream of mine to, one day, compile a simple 
guide for diabetics to show that they, like any 
other person who wishes to live healthily, can 
do so with no difficulty, and more importantly 
enjoy it.

            OBJECTIVE  

In this guide, you will find an exchange list 
with common carbohydrate-containing foods 
with the information necessary to educate 
diabetics about their choices, tangible ways 
for diabetics to count their carbohydrates, 
practical swaps, supportive habits, and 
organizational strategies that would help 
diabetics choose their treats wisely – for treats 
are not cheats in my dictionary!

I hope that this guide helps to ease all the most 
important practices for diabetics and helps 
show them that their health condition is not an 
impediment to enjoying food and ultimately, 
life.

With love,
Randa Dunya Fahd



1- Healthy Lifestyle tips for diabetic patients

Be physically active.
Aim for at least 30 minutes 

of activity per day 
five days per week Visit your doctor

and dietician

Manage your
weight

Stop/don’t start
smoking

Control your
carbohydrate

intake

Take your
medication as 
prescribed by

the doctor

Control your 
blood pressure

           Diabetes and Beyond            Diabetes and Beyond
Counting your carbohydrates helps you track how many carbohydrates you eat and drink. This 
is crucial in your case because it will help keep your blood sugar level controlled.

Know which foods contain carbohydrates.

Understand how to measure or count carbohydrates. 

Learn the carbohydrate choices in grams
of carbohydrates in the food.

Learn to read food labels for carbohydrate counting.

To help control your blood glucose, you need to balance:

Balancing act Healthy blood glucose Healthy person with diabetes

The amount 
of carbohydrates 

you eat.

The type 
and amount 
of physical 

activity you do.

Any diabetes 
medications

you take.

Bread, kaak and plain cake

Rice, pasta and burghul

Pulses (dried peas, beans, lentils)

Starchy vegetables such as potato, corn and green peas

Fruits

Milk and yogurt

Sugar, honey, molasses and sweets

Non-starchy vegetables such as carrots, beetroot, and broccoli

Manage
the carbohydrates

you eat

Foods that contain 
carbohydrates



1.2- Measure the carbohydrates
in your food the easy way

You can measure carbohydrates in grams or in a unit of measurement 
called carbohydrate choice, where 1 carbohydrate choice = 15 g
carbohydrates and 1 milk choice = 12 g carbohydrates. The foods with 
the same amount of carbohydrates have the same carbohydrate choices.

1 carbohydrate choice = 15 g carbohydrates

2 carbohydrate choice = 30 g carbohydrates

Examples of
2 carbohydrate choice

If you eat double that amount, then you are taking 2 carbohydrate choices

Examples of
1 carbohydrate choice

OR
OR

OR

OR

1/2 a cup
of lentils

1 small
piece of fruit

1/2 a loaf
of bread (30g)

1/2 a cup
(120ml)

of fruit juice

1/3 cup of
cooked 

rice (60g)

Refer to the carbohydrate list to estimate how much carbohydrates
are in your meal or snack. This will help when planning meals.

1 cup
of lentils

1 cup (240ml)
of fruit juice

2/3 cup of
cooked rice (60g)

1 loaf
of bread (60g)



1.3- What are exchange lists? 1.4- Plan your meals

Exchange lists are foods grouped together
because they are similar in the amount of
carbohydrates, proteins, fats and calories. 

Choosing one food item from a list instead
of another in the same list will still give you
the same health benefits and nutrients.

You can choose kaak instead of 
bread for breakfast

You can choose one fruit
instead of another

You can choose yogurt 
intsead of milk

For example

YOUR FOOD

It is very important to always stick to the serving indicated in the list

As a diabetic patient, your goal is to eat the right amount of carbohydrates, proteins, healthy 
fats and calories at each meal. This will help you take care of your health as well as your weight. 
If you eat too much food, even if it is “healthy” food, you will gain weight. This is undesirable in 
your case.

Chosen
Items

Carbohydrate
choices    

Grams of
carbohydrates   

What did you have for breakfast?

What about snack time?

What did you eat for lunch?

What about snack time?

What did you have for dinner?

TOTAL AMOUNT

Chosen
Items

Carbohydrate
choices    

Grams of
carbohydrates   

What did you have for breakfast?

What about snack time?

What did you eat for lunch?

What about snack time?

What did you have for dinner?

TOTAL AMOUNT



2- Getting Started

Weight loss Weight maintenance Snack if desired

As a general carbohydrate meal plan to start with, this table might be of use:

2 to 3 carbohydrate
choices per meal

3 to 4 carbohydrate
choices per meal

1 tsp = 5g

1 tbsp = 15g

1 Cup = 200 ml

1/2 Cup

1/3 Cup

1/4 Cup

3 to 4 carbohydrate
choices per meal

When using the right 
measuring cups and spoons, 

and when counting the 
carbohydrates you are eating, 

you may discover that your 
portions are bigger than you 

realized.

4 to 5 carbohydrate
choices per meal

1 carbohydrate
choice per meal

1 carbohydrate choice = 15 grams carbohydrates

One exchange is equivalent to:

1 carbohydrate
choice per meal

Measuring tools that would help you control
your portion sizes:

Using spoons Using cups In Grams

Carbohydrates Choice Lists

Breads &t Cereals Quantity Weight (g)

Bread (25 cm): Arabic bread (White / Whole wheat); Oat 
bread; High protein bread; Diabetic bread 1/2 loaf 30

Markouk bread (55 cm) 1/3 loaf 28

Tannour bread (30 cm) 1/2 loaf 33

Pain au lait (7 cm) 1 piece 21

Toast, small 3 pieces 27

Pain de mie 1 slice 30

Baguette (23 cm) (white + whole wheat) (empty) 1/2 baguette 30

Tacos (13 cm) 2 shells 26

Hamburger bun, small 1/2 bun 33

Hot Dog bun, small 9cm 30

Kaake Aasrouniyeh (120 g) 1/4 30

Bran flakes 1/2 cup 22

Corn flakes (without sugar) 3/4 cup 28

Oats 3 tbsp 20

Granola 1/4 cup 27

Granola bar 1 bar 21

Muesli 1/4 cup 27

Lupine 2/3 cup 110

Rice, uncooked 2 tbsp 30

Rice, cooked 1/3 cup 60

Grain List



Wild rice, cooked 1/2 cup 82

Pasta, uncooked 2 tbsp 22

Pasta, cooked 1/3 cup 55

Quinoa, cooked 1/3 cup 50

Couscous, cooked 1/3 cup 50

Burghul 1/2 cup 115

Freekeh 1/2 bun 115

Moghrabieh 1/3 cup 57

Flour  2 tbsp 20

Cornstarch 2 tbsp 16

Kishk, powder 3 tbsp 23

Popped Popcorn 3 cups 24

Rice cake 2 pieces (thick) 21

Salty crackers 6 pieces 21

Light biscuits (ex: pops) 2 pieces 24

Kaak, round, big 2 pieces 24

Kaak, yansoun (5cm) 2 pieces 22

Kaak sticks (8cm) 3 pieces 24

Kaak sticks (14cm) 1 piece 24

• Vegetables contain 1 to 4 grams of fiber, per serving. 
• Choose more dark green and dark yellow vegetables such as carrots,
   colored peppers, spinach, mloukhieh, hindbi and kale. 
• They are good sources of many vitamins (A, C, K and folate) and
   minerals (iron and calcium).

• Diabetic bread contains a little less carbohydrates than other breads.
• High protein bread contains more protein than other breads.
• Choose food from whole grains. They are a good source of fiber.
• Pulses (beans, peas, lentils) are good sources of fibers and protein.
• Choose starches made with little fat as often as you can. Always check the size you eat.
• Most of the serving sizes are measured after cooking. Learn to read food labels.

Vegetables List

Starchy Vegetables Quantity Weight (g)

1 carbohydrate choice = 5 grams carbohydrates

Corn 1/2 cup 75

Corn on cob 1/2 cup 220

Raw Peas 2/3 cup 100

Green lima beans 1/2 cup 70

Boiled / baked potato 1/2 cup 90

Mashed potato 1/2 cup 90

Pumpkin 1 cup 225

Non Sartchy Vegetables Quantity Weight (g)

1 carbohydrate choice = 5 grams carbohydrates

Beets, cooked 1 medium 82

Carrots, raw 1 medium 65

Carrots, cooked 1/2 cup 78

Tomato, raw 1 cup 200

Broccoli, cooked 1/2 cup 78

Cauliflower, raw 1 cup 107

Artichoke 1 medium 220

One exchange is equivalent to:



Beans List

Milk List

1 carbohydrate choice = 15 grams carbohydrates 1 carbohydrate choice = 15 grams carbohydrates

1 carbohydrate choice = 12 grams carbohydrates

One exchange is equivalent to: One exchange is equivalent to:

One exchange is equivalent to:

Beans Quantity Weight (g)

Uncooked beans, lentils, peas, chickpeas 1/4 cup 40

Corn on cob 1/2 cup 80

Milk and other dairy products Quantity

Milk
- Powder (low or fat-free)
- Liquid (low or fat free)

3 tbsp
1 cup

Almond milk 1 cup

Light coconut milk 1 cup

Lactose-free milk 1 cup

Soy milk 1 cup

Oat milk 3/4 cup

Rice milk 3/4 cup

Yogurt- fat-free 2/3 cup

Yogurt, flavored (fat-free, sugar-free) 2/3 cup

Ice cream (with sweetener) 1/2 cup

• Beans, peas and lentils are also found in the protein list
   because they contain 7 g of protein per serving. 

• Fat-free/low fat as well as whole milk contain the same amount of carbohydrates.
• Milk and yogurt are good sources of calcium as well as protein. 
• Cheeses of all kinds are included in the protein list. 
• If you are lactose intolerant, look for lactose-free varieties of milk.

Fruit  List

Fruits Quantity Weight (g)

Apple 1 medium 120

Apricot 4 medium 160

Banana 1 very small (baladi) 120

Strawberry 1+1/4 cup 180

Cantaloupe 1 cup sliced 300

Cherries 10 medium pieces 82

Figs 2 medium 100

Grapefruit 1/2 large 300

Grapes 15 small 90

Kiwi 1 large (1/2 cup 
sliced)

110

Mango 1/2 cup sliced 100

Orange 1 medium 190

Peach 1 medium 180

Pear 1/2 large 104

Persimmon 1/2 small 85

Pineapple 3/4 cup sliced 133

Plum 2 large 132

Pomegranate 1/2 cup 100

Pomelo 1/3 large 155

Tangerine 2 medium 130

Watermelon 1+1/4 cup sliced 400

Apple juice 1/2 cup 75

Orange juice 1/2 cup

Pineapple juice 1/2 cup

Grapefruit juice 1/2 cup

Grape juice 1/2 cup

Fruit juice mix 1/2 cup

• A serving of fruits contains 2 g of fiber.
• Citrus fruits, kiwi, berries and melons are good sources of vitamin C.
• Try to choose whole fruit over fruit juice as it is more filling and contains more fiber.



Desserts List

1 carbohydrate choice = 15 grams carbohydrates

One exchange is equivalent to:

Desserts & sweets Quantity Weight (g)

Custard (with artificial sweetener) 1/2 cup 120

Mouhalabieh (with artificial sweetener) 1/2 cup 120

Riz B7alib (with artificial sweetener) 1/2 cup 120

7alewit el Jeben (5cm) 1 small piece 20

Jazarieh 1 tbsp 19

Knefeh 3 cm 50

Maamoul 1 thin piece 23

Pound cake 1 small piece 35

Jam 1 tbsp 20

Light Jam 2 tbsp 40

Sugar 1 tbsp 13

Molasses 1 tbsp 21

Honey 1 tbsp 21

Light sugar syrup 2 tbsp 50

• Many of these foods are concentrated sources of fats and carbohydrates. 
• Watch out for the portion sizes. 
• Many fat free or reduced fat products are made with fat replacers that contain  
   carbohydrates.

     Mankoushe Cheese (120g) Quantity Exchange

     Mankoushe Zaatar (210g) Quantity Exchange

     Fattit Hommos Quantity Exchange

     Mdardara Quantity Exchange

     Lasagna Beef Quantity Exchange

1 Mankoushe

1 Mankoushe

 4 CHO

 3 Prot

 3 Fat

 4 CHO

 4 Fat

 3 CHO

     2.5 Prot

      1.5 Fat

 3 CHO

        2 Prot

         1 Fat

 4 CHO

        4 Prot

        2 Fat

1.5 cups yogurt

1/2 cup chickpeas

1/4 loaf of bread

1.5 cups

150g

Carbohydrates (CHO), proteins (Prot) and fats (fat)
count in our daily combination foods:



         Green Peas Stew Quantity Exchange

         Green Beans Stew Quantity Exchange

         Burghul Bi Banadoura Quantity Exchange

         Burghul Bi Dfin Quantity Exchange

         Kebbeh Bl Saynieh Quantity Exchange

1/3 cup rice

1 cup stew

1/3 cup rice

1 cup stew

 2 CHO

 2 Prot

 2 Fat

      1.5 CHO

        2 Prot

        2 Fat

        3 CHO

         1 Prot

         1 Fat

     2.5 CHO

     2.5 Prot

        2 Fat

 2 CHO

        3 Prot

        3 Fat

1.5 cups

150g

150g

1.5 cups

         Potato Soufflé Quantity Exchange

         Hommos Bi Tahini Quantity Exchange

         Okra with Rice Quantity Exchange

         Siyadieh with Rice Quantity Exchange

         Koussa Mehshe Quantity Exchange

2 tbsp

 2 CHO

 3 Prot

 2 Fat

 2 CHO

  1 Fat

     1.5 CHO

       2 Prot

        1 Fat

 3 CHO

        4 Prot

        2 Fat

 2 CHO

        3 Prot

         1 Fat

1/3 cup rice

1 cup okra stew

4 mediums (less rice)

120 g fish

1 cup rice



         Mehshe Malfouf Quantity Exchange

         Kelkas Bi Tahini Quantity Exchange

         Chicken with Rice Quantity Exchange

         Sheikh El Mehshe Quantity Exchange

         Fassoulia with Rice Quantity Exchange

8 rolls (less rice)

1 cup Kelkas

2 tbsp tahini

1 cup Fassoulia

2 tbsp tahini

 2 CHO

 3 Prot

  1 Fat

        2 CHO

         1 Prot

        4 Fat

        2 CHO

        4 Prot

        2 Fat

        2 CHO

        3 Prot

         1 Fat

     2.5 CHO

     2.5 Prot

        2 Fat

5 pieces

1/2 cup
of rice

90g meat

1.5 cups
mloukhieh

1/2 cup 
of rice

120 g
chicken

120 g
chicken

1/2 cup
of rice

     Mloukhieh  Quantity Exchange

         Spinach with Rice Quantity Exchange

         Moghrabieh Quantity Exchange

         Mjadara Quantity Exchange

         Sushi Quantity Exchange

1.5 cups spinach

 2 CHO

 4 Prot

      1.5 Fat

 2 CHO

 2 Prot

      1.5 Fat

 3 CHO

 4 Prot

      1.5 Fat

     2.5 CHO

 2 Prot

      1.5 Fat

  1 CHO

1 cup moghrabieh

120 g chicken

1.5 cups

Maki 3 pieces, 80g

Temaki 1 piece, 60g

Nigiri salmon or tuna:
2 pieces, 50g



3- What you need to know

Fiber Artificial sweeteners and sugar alcohols

Proteins and Fats

Smart meal plan tips to control your blood glucose levels:

Fiber is found in plant foods such as fruits, vegetables, whole grains and 
pulses as well as nuts like chia seed and flaxeed. Fiber does not affect 
the blood glucose level much because the body does not completely 
digest or absorb it. Around 30 g of fiber per day should be your goal. 

Artificial sweeteners have few or no calories and will not raise blood glucose levels.
An example is stevia.

Sugar alcohols contain calories and carbohydrates. They could provide about half the 
calories of sugars. They do not cause a quick raise in blood glucose; they do not affect 
blood glucose as much as other carbohydrates. Examples are sorbitol, maltitol and xylitol. 
They do not contain alcohol contrary to what the name might indicate.

Spread your carbohydrates throughout the day. 3 meals and at least one snack may prevent 
hunger and overeating.

Measure and size up your food to be able to count your carbohydrates.

Always add protein and healthy fat to your carbohydrate meal. 
This will delay blood sugar rise.

Eat whole foods. They are higher in fiber than processed foods.

If you want to eat sugar-containing foods, do so in small amounts and substitute these foods 
with other carbohydrate choices in your plan. It would be wise to split your sweet desserts for 
two or more.

Eat cooled or reheated pasta or rice. This procedure makes the starch in them resistant. Most 
of the sugars it contains aren’t released in the bloodstream. Thus there will be less increase in 
blood sugar.

Add vinegar to a carbohydrate meal to delay the increase of the blood sugar level.

Unripe bananas contain resistant starch. They do not cause a rise in the blood sugar as quick 
as ripe bananas. Consider a small unripe banana as 1 carbohydrate choice. 

In general, opt for the less ripe fruit.

For beverages, switch to water or tea or even herbals. Occasionally, you may take sugar free 
sodas or diet iced tea.

Like carbohydrates, proteins and fats are very important fuels for your 
body. However, they do not affect your blood glucose level.  It is important 
to eat balanced meals and the right quantities of fat and protein. Protein 
foods include meats, chicken, fish, cheese, eggs, nuts and pulses.
(Pulses contain carbohydrates as well). Foods with fat include oils, butter, 
mayonnaise, olives, avocados, nuts and seeds (flaxeed, chia seed). 
Avoid fried foods and hydrogenated (trans) oils as much as possible.



١

٢

٣

Use the Nutrition Food Label to count your
carbohydrates:

Use the Nutrition Food Label to count your
carbohydrates:

Focus on three things on the Nutrition Facts:

Serving Size. It is the portion 
size that is equal to 1 serving 
for the food in the package. If 
the serving size is 1 cup and 
you eat 2 cups then multiply the 
grams of total carbohydrates 
by 2.

Cauliflower rice
Replace all or part of your rice in a recipe by 
cauliflower. To prepare cauliflower rice, simply 
process the cauliflower in a blender until it is
rice-sized. Then boil in homemade vegetable stock 
for 2 minutes or saute with other flavors.

Zucchini (koussa) noodles
Cut zucchini into thin, noodle-like strips. Add a 
pinch of salt and place in a colander to drain. Bring 
a pot of water to boil. Add zucchini; cook for one 
minute. Drain; rinse immediately with cold water to 
stop cooking. Use the same recipe of pasta to cook.

Eggplant fatte
Simply swap the bread in this recipe by eggplants. 
To prepare the eggplant, put a tablespoon of olive 
oil in a tray and spread it. Add the eggplant and put 
in the oven till it softens.

Zucchini (koussa)
Instead of using the lasagna dough, you replace 
that with koussa. To prepare the koussa, cut it 
lengthwise, then add any spice of choice. In a tray, 
put a tablespoon of olive oil and spread it. Add the 
kussa and put in the oven till it softens. Layer the 
lasagna tray with koussa instead of the pasta.

Servings per container. It is 
the number of servings in the 
package. If there are 3 servings 
in the package, and you eat 
the whole package, then you 
have eaten 3 servings. Then 
multiply the grams of total 
carbohydrates by 3.

Total carbohydrates is the 
number of grams of the 
carbohydrates in one serving. 
Total carbohydrates include 
sugar, starch and fiber.

To lower risk of heart disease, 
look at saturated and trans fats. 
Choose the lowest amounts of 
these fats per serving.

Look at the sodium and choose 
the lowest amount especially if 
you have high blood pressure. 

1

2

3

4



Exercise helps your muscles and cells use blood glucose 
for energy. This will lower your blood glucose.

Other benefits include relieving stress, flexibility in the 
joints, higher self-esteem as well as lowering risk for heart 
disease and stroke.

Walk instead of driving Dance, dance, dance

Take the stairs instead 
of elevators and escalator Have some walking meetings

Park at the far end of the shopping 
mall and walk to the store Walk with your friend or spouse

Do housework Stretch whenever possible

Clean the car or do some gardening Do some pilates activities

Aerobic.
Strength training.
Flexibility exercises.

Physical Activity

Types of physical activity:

Be active throughout the day:
Plan your meals Chosen

Items
Carbohydrate

choices    
Grams of

carbohydrates   

What did you have for breakfast?

What about snack time?

What did you eat for lunch?

What about snack time?

What did you have for dinner?

TOTAL AMOUNT

Plan your meals Chosen
Items

Carbohydrate
choices    

Grams of
carbohydrates   

What did you have for breakfast?

What about snack time?

What did you eat for lunch?

What about snack time?

What did you have for dinner?

TOTAL AMOUNT



Plan your meals Chosen
Items

Carbohydrate
choices    

Grams of
carbohydrates   

What did you have for breakfast?

What about snack time?

What did you eat for lunch?

What about snack time?

What did you have for dinner?

TOTAL AMOUNT

Plan your meals Chosen
Items

Carbohydrate
choices    

Grams of
carbohydrates   

What did you have for breakfast?

What about snack time?

What did you eat for lunch?

What about snack time?

What did you have for dinner?

TOTAL AMOUNT

تنظيم وجبة
الطعام

تنظيم وجبة
الطعام

العناصر المختارة العناصر المختارة العناصر المختارة

ماذا تناولت على الفطور؟ 

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على الغداء؟

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على العشاء؟

العدد اإلجمالي

العناصر المختارة العناصر المختارة العناصر المختارة

ماذا تناولت على الفطور؟ 

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على الغداء؟

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على العشاء؟

العدد اإلجمالي



الحركة والرياضة

ــدم  ــاك علــى اســتهالك الغلوكــوز فــي ال ــن الرياضيــة عضالتــك وخالي تســاعد التماري
)ســّكر الــدم( إلنتــاج الطاقــة، ممــا ســيؤدي إلــى تخفيــض معــّدل ســكر الــدم.

أمــا الفوائــد األخــرى فتتضمــن تخفيــف التوتــر، المرونــة للمفاصــل، ثقــة أكبــر بالنفــس، 
إضافــة لتقليــل مخاطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة.

تمارين األيروبيك

التدريب على ألعاب القوى

تمارين اللياقة البدنية

إعمد إلى المشي بداًل من
أرقص، أرقص، أرقصقيادة السيارة

استخدم الدرج بداًل من المصاعد 
والساللم المتحركة

قم ببعض اللقاءات أو االجتماعات
أثناء المشي

أوقف السيارة في أبعد مكان عن
مركز التسوق وتوّجه سيرًا إلى المتجر

إعمد إلى المشي بمرافقة
صديقك أو زوجك

األعمال المنزلية تعتبر من 
النشاطات البدنية

مارس رياضة تمديد العضالت
كلما أتيحت لك  الفرصة

مارس بعض أنشطة وتمارين البيالتسنّظف السيارة أو اهتم بالحديقة

أنواع الحركة والرياضة:

كن نشيطًا على مدار الساعة:

تنظيم وجبة
الطعام

تنظيم وجبة
الطعام

العناصر المختارة العناصر المختارة العناصر المختارة

ماذا تناولت على الفطور؟ 

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على الغداء؟

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على العشاء؟

العدد اإلجمالي

العناصر المختارة العناصر المختارة العناصر المختارة

ماذا تناولت على الفطور؟ 

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على الغداء؟

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على العشاء؟

العدد اإلجمالي



َمــة: إنــه حجــم الحّصــة التــي تســاوي حصــة مقّدمــة واحــدة مــن  حجــم الحّصــة الُمقدَّ
المأكــوالت فــي العلبــة. إذا كان حجــم الحصــة كــوب واحــد وأنــت تناولــت كوبيــن، 

تكــون قــد ضاعفــت كميــة النشــويات 

َمــة بالعلبــة الواحــدة. إنهــا كميــة الحّصــص المقّدمــة فــي العلبــة. فــإذا  الحّصــص الُمقدَّ
احتــوت العلبــة ثــالث حصــص، وأنــت تناولتهــا كلهــا، تكــون اســتهلكت ثــالث حصــص 

أي ثــالث مــّرات كميــة النشــويات 

إجمالــي الكربوهادرايــت: هــو وزن النشــويات بالغــرام فــي الحّصــة الواحــدة. ويشــمل 
إجمالــي الكربوهادرايــت الســّكر، والنشــويات واألليــاف

المشــبعة  الدهــون  كميــة  مــن  تأكــد  القلــب،  بأمــراض  اإلصابــة  خطــر  لتخفيــض 
مــة ُمقدَّ حّصــة  لــكل  الدهــون  هــذه  مــن  كميــة  أقــل  اختــر  والمتحّولــة. 

انظــر إلــى كميــة الصوديــوم: اختــر أقــل كميــة منــه خصوصــًا إذا كنــت تعانــي مــن ارتفــاع 
ضغــط الدم

رّكز على ثالث معلومات ضمن قائمة المعلومات الغذائية: 

استخدم الملصق الغذائي للمأكوالت الحتساب النشويات:

١

٢

٣

أرز القرنبيط:
يمكــن اســتبدال كامــل كميــة األرز أو جــزء منهــا فــي وصفــة مــا 
ــط  ــط، يجــب ببســاطة فــرم القرنبي ــر أرز القرنبي ــط. لتحضي ــأرز القرنبي ب
فــي الخــالط حتــى يصبــح بحجــم األرز العــادي. ثــم يتــم غليــه لمــدة 
دقيقتيــن فــي مرقــة نباتيــة محّضــرة فــي البيــت أو يتــم إعــداده علــى 

شــكل »ســوتيه« مــع نكهــات أخــرى.

نودلز الكوسا:
يتــم تقطيــع الكوســا إلــى شــرائح رفيعــة تشــبه المعكرونــة، مــع 
رّشــة ملــح ثــم توضــع فــي مصفــاة لتجــّف. بعدهــا تضــاف إلــى مــاء 
مغلــي وتتــرك لمــدة دقيقــة واحــدة، ثــم يتــم ســحبها وتشــطيفها 
ــر  ــة الطبــخ فتصبــح جاهــزة لتحضي ــارد إليقــاف عملي فــورًا بالمــاء الب

األطبــاق الشــهية فــي أي وصفــة معكرونــة 

فّتة الباذنجان:
بالباذنجــان.  الخبــز  اســتبدال  يتــم  الوصفــة  هــذه  فــي  ببســاطة، 
الزيتــون فــي  زيــت  الباذنجــان، توضــع ملعقــة كبيــرة مــن  لتحضيــر 
ــم يوضــع فــي فــرن حتــى  ــوّزع عليهــا. ُيضــاف الباذنجــان ث ــة وت صيني

يصبــح طرّيــًا

الزانيا الكوسا:
ُتســتخدم الكوســا بــداًل مــن شــرائح الالزانيــا. لتحضيــر الكوســا، يتــّم 
تقطيعهــا بالطــول مــع رشــة مــن التوابــل والبهــارات حســب الــذوق. 
ــة وأضــف إليهــا  ــون داخــل الصيني ــت الزيت ــرة مــن زي وّزع ملعقــة كبي
الكوســا وضعهــا فــي الفــرن حتــى تصبــح طرّيــة. توضــع فــي صينيــة 

الالزانيــا شــرائح الكوســا بــداًل مــن المعكرونــة.

١

٢

٣

4

بعــض البدائــل الغذائيــة الممكــن اعتمادهــا فــي الوصفــات لتخفيــض 
كمية النشــويات 



الُمحِليات االصطناعية وسّكر الكحولاأللياف

ماذا عن البروتين والدهون؟

اليك هذه التعليمات للتحّكم بمعّدالت الغلوكوز في الدم )سكر الدم(:

تتوّفــر األليــاف فــي المأكــوالت النباتيــة كالفواكــه، والخضــار، والحبــوب الكاملــة، 
والبقوليــات والمكّســرات والبــذور. ال تؤّثــر األليــاف كثيــرًا علــى معــّدل الغلوكــوز 
)الســكر فــي الــدم( ألن جســم اإلنســان ال يهضمهــا وال يمتّصهــا بالكامــل. يجــب أن 

ــًا حوالــى ٣0 غرامــًا. تتمّيــز الُمحليــات االصطناعيــة، مثــل »نبتــة ســتيفيا« )stevia(، بأنهــا ال تحتــوي علــى يكــون معــّدل األليــاف التــي تتناولهــا يومي
ــدم. ــل منهــا، وبأنهــا ال ترفــع معــّدل ســكر ال ــى القلي ــوي عل ــة أو تحت الســعرات الحراري

أمــا ســّكر الكحــول فيحتــوي علــى ســعرات حراريــة ونشــويات. ويمكنــه أن يوفــر نصــف 
كميــة الســعرات الحراريــة التــي توفرهــا الســّكريات. ســّكر الكحــول ال يرفع مســتوى ســكر 

الــدم بســرعة، وطبعــًا ليــس بســرعة ســائر الكربوهادرايــت.

بعــض األمثلــة: الســوربيتول، المالتيتــول، والزيليتــول، وهــي ال يحتــوي علــى كحــول 
خالفــًا لمــا قــد يشــير اســمها.

وّزع كميــة النشــويات التــي تتناولهــا علــى مــدار اليــوم: تنــاول ٣ وجبــات يتخّللهــا وجبــة خفيفــة 
علــى األقــل، ممــا يســاهم بتخفيــف الجــوع وتفــادي اإلفــراط فــي األكل.

نشــويات، ممــا  علــى  تحتــوي  التــي  إلــى وجبتــك  الصحّيــة  البروتيــن والدهــون  دائمــًا  أضــف 
الــدم. ارتفــاع معــّدل الســّكر فــي  إلــى إبطــاء  ســيؤدي 

تنــاول مأكــوالت كاملــة )كالحبــوب الكاملــة والفاكهــة بالقشــرة(، ألنهــا تحتــوى علــى نســبة 
أليــاف أعلــى مــن المأكــوالت المصّنعــة.

بمكنــك تنــاول األطعمــة التــي تحتــوي علــى الســكر بشــرط االلتــزام بكمّيــات صغيــرة واســتبدل 
هــذه األطعمــة عــن طريــق إلغــاء حصــص النشــويات األخــرى مــن برنامــج أكلــك اليومــي. اقســم 

مثــاًل الحلــوى التــي تتناولهــا إلــى قطعتيــن أو أكثــر.

يحتــوي المــوز غيــر الناضــج علــى نشــا مقــاوم. إنــه ال يتســبب بارتفــاع معــّدل الســكر فــي الــدم 
بنفــس ســرعة المــوز الناضــج. اعتبــر مــوزة صغيــرة غيــر ناضحــة كحصــة نشــويات واحــدة.

تناول المعكرونة أو األرز البارد أو الُمعاد تسخينه. فهذه العملية تصّعب امتصاص النشا 
فمعظم السكريات التي تحتويها ال تتسّرب إلى الدم، مما يخفف مفعول النشويات وضررها. 

بالنســبة للمشــروبات، اعتمــد أكثــر علــى المــاء والشــاي وشــاي األعشــاب. يمكنــك مــن وقــت 
آلخــر تنــاول الصــودا الخاليــة مــن الســّكر أو الشــاي المثلــج الخالــي مــن الســّكر.

بشكل عام، اختر الفواكه األقل نضجًا.

أضف الخل إلى وجبة الطعام التي تحتوي على النشويات لتأخير ارتفاع معّدل السكر في الدم.

إعمد إلى قياس وتحديد كمّية طعامك لتتمكن من احتساب معّدل النشويات التي تتناولها.

تعتبــر البروتينــات والدهــون مصــدر طاقــة مهم للجســم، مثلها مثل النشــويات إاّل أنها 
ال تؤّثــر علــى معــّدل الســكر فــي الــدم. يجــب تنــاول وجبــات متوازنــة وكميــات صحيحــة 
مــن الدهــون والبروتينــات. تتضمــن األطعمــة التــي تحتــوي علــى بروتينــات اللحــوم، 
الدجــاج، األســماك، األجبــان، البيــض، المكســرات والبقوليــات والبــذور مثــاًل الشــيا 
وبــذور الكّتــان. )تحتــوي البقوليــات على النشــويات أيضــًا.( األطعمة التي تحتوي على 
دهــون تشــمل الزيــوت، الزبــدة، المايونيــز، الزيتــون، األفــوكادو، المكســرات والبــذور. 

يجــب تجّنــب األطعمــة المقلّيــة والزيــوت المهدرجــة )المتحّولــة( قــدر اإلمــكان.

كل ما تحتاج لمعرفته



٢ نشويات
4 بروتين

١.5 دهون

٣ نشويات
4 بروتين

١.5 دهون

٢.5 نشويات
٢ بروتين

١.5 دهون

١ نشويات

كوب مغربية

١٢0 غرامًا من الدجاج

١.5 كوب

ماكي: ٣ قطع، 80 غرامًا
تيماكي: قطعة واحدة،

60 غرامًا
نيجيري سلمون أو تونا:

٢ قطعة، 50 غرامًا

١.5 كوب
ملوخية

نصف
كوب أرز

١٢0 غرامًا
من الدجاج

ملوخية               الكمية     الحصة

سبانخ وأرز               الكمية     الحصة

مغربية               الكمية     الحصة

مجّدرة               الكمية     الحصة

سوشي               الكمية     الحصة

١.5 كوب سبانخ
60 غرامًا من اللحم 

١/٢ كوب أرز

٢ نشويات
٢ بروتين

١.5 دهون

٢ نشويات8 ورقات
٣ بروتين
١ دهون

٢ نشويات
4 بروتين
٢ دهون

٢ نشويات
٣ بروتين
١ دهون

٢.5 نشويات
٢.5 بروتين

٢ دهون

١٢0 غرامًا
من الدجاج 

١/٢ كوب أرز

5 قطع 

١/٢ كوب أرز

90 غرامًا
من اللحم 

محشي ملفوف )أرز خفيف(               الكمية     الحصة

قلقاس بطحينة               الكمية     الحصة

أرز على الدجاج               الكمية     الحصة

شيخ المحشي               الكمية     الحصة

فاصوليا وأرز               الكمية     الحصة

١/٢ كوب قلقاس

٢ ملعقة كبيرة طحينة

٢ نشويات
١ بروتين
4 دهون

١/٣ كوب أرز 

١ كوب يخنة الفاصوليا



٢ نشويات
٣ بروتين
٢ دهون

١.5 نشويات
٢ بروتين
١ دهون

٣ نشويات
4 بروتين
٢ دهون

٢ نشويات
٣ بروتين
١ دهون

١/٣ كوب أرز
١ كوب يخنة البامية

١٢0 غرامًا من سمك

4 وسط

١ كوب من األرز

١٣0 غرامًا

بطاطا سوفليه               الكمية     الحصة

حمص بطحينة               الكمية     الحصة

بامية وأرز               الكمية     الحصة

صيادية وأرز               الكمية     الحصة

كوسا محشي )أرز خفيف(               الكمية     الحصة

٢ نشوياتملعقتان كبيرتان
١ دهون

١/٣ كوب أرز 

كوب بازيال

٢ نشويات
٢ بروتين
٢ دهون

٣ نشويات
١ بروتين
١ دهون

٢.5 نشويات
٢.5 بروتين

٢ دهون

٢ نشويات
٣ بروتين
٣ دهون

كوب ونصف

كوب ونصف

١50 غرامًا

بازيال وأرز               الكمية     الحصة

لوبية وأرز               الكمية     الحصة

برغل ببندورة               الكمية     الحصة

برغل بدفين               الكمية     الحصة

كبة بالصينية               الكمية     الحصة

١/٣ كوب أرز

كوب لوبية

١.5 نشويات
٢ بروتين
٢ دهون



العديد من هذه األطعمة هي مصادر مركزة للدهون والنشويات. لذا، انتبه ألحجام 
الحصص. الكثير من المنتجات الخالية من الدهون أو التي تحتوي على كميات دهون 

مخّفضة أو مواد بديلة للدهون تتضّمن النشويات 

حصة النشويات = ١5 غرامًا من النشويات

١ منقوشة 

١ منقوشة 

4 نشويات
٣ بروتين
٣ دهون

4 نشويات
4 دهون

٣ نشويات
٢.5 بروتين
١.5 دهون

٣ نشويات
٢ بروتين
١ دهون

٢ نشويات
4 بروتين
٢ دهون

١/٢ كوب لبن
١/٢ كوب حمص

١/4 قبعة خبز

كوب ونصف

قطعة

١50 غرامًا

الحصة الواحدة تعادل

قائمة الحلويات

الوزن )بالغرام( الكمية الحلويات

١٢0 غرامًا كاسترد )بالُمحّلي االصطناعي( ½ كوب

١٢0 غرامًا مهلبية )بالُمحّلي االصطناعي( ½ كوب

١٢0 غرامًا أرز بالحليب )بالُمحّلي االصطناعي( ½ كوب

٢0 غرامًا حبة صغيرة حالوة الجبن )5 سم(

١9 غرامًا ملعقة كبيرة جزرية

50 غرامًا ٣ سم كنافة

٢٣ غرامًا حبة رقيقة متوسطة معمول

٣5 غرامًا قطعة صغيرة كايك

٢0 غرامًا ملعقة كبيرة مربى

40 غرامًا ملعقتان كبيرتان مربى اليت

١٣ غرامًا ملعقة كبيرة سكر

٢١ غرامًا ملعقة كبيرة دبس

٢١ غرامًا ملعقة كبيرة عسل

50 غرامًا ملعقتان كبيرتان قطر اليت

النشويات في أطباقنا اليومية

منقوشة جبنة               الكمية     الحصة

منقوشة زعتر               الكمية     الحصة

فّتة حمص               الكمية     الحصة

مدردرة               الكمية     الحصة

الزانيا لحمة )١50 غرامًا(               الكمية     الحصة



قائمة البقوليات 
حصة النشويات = ١5 غرامًا من النشوياتحصة نشويات = ١5 غرامًا من النشويات

حصة النشويات = ١٢ غرامًا من النشويات

الحصة الواحدة تعادلالحصة الواحدة تعادل

الحصة الواحدة تعادل

الوزن )بالغرام( الكمية البقوليات

40 غرامًا ¼ كوب فاصوليا غير مطبوخة/عدس/بازيال/حمص

80 غرامًا ½ كوب فاصوليا مطبوخة/عدس/بازيال/حمص

الفاصوليا والبازيال والعدس مدرجة أيضًا على قائمة البروتينات ألنها تحتوي على
َمة. 7 غرامات من البروتين في الحّصة المقدَّ

قائمة الحليب

الكمية       الحليب وغيره من منتجات األلبان

٣ مالعق كبيرة 
كوب

حليب 
- حليب بودرة )قليل أو خاٍل من دسم(
- حليب سائل )قليل أو خاٍل من دسم(

كوب حليب اللوز 

كوب حليب جوز الهند )اليت(

كوب حليب خاٍل من الالكتوز

كوب حليب الصويا

¾ كوب حليب الشوفان

¾ كوب حليب األرز

٣/٢ كوب لبن خاٍل من الدسم 

٣/٢ كوب لبن على فاكهة بدون سكر وخاٍل من  الدسم

½ كوب بوظة مع ُمحلي اصطناعي

قائمة الفاكهة والعصير

الوزن )بالغرام( الكمية الفواكه

١٢0 غرامًا تفاحة واحدى حجم وسط تفاح
١60 غرامًا 4 حجم وسط مشمش
١٢0 غرامًا ١ صغير بلدي موز
١80 غرامًا ١/4 كوب فريز
٣00 غرام كوب مقطع شمام
8٢ غرامًا ١0 حبات حجم وسط كرز
١00 غرام ٢ وسط تين
٣00 غرام ½ كبير  غريفون
90 غرامًا ١5 حبة صغيرة عنب

١١0 غرامات ١ كبير او ½ كوب مقطع كيوي
١00 غرام ½ كوب مقطع مانغا
١90 غرامًا ١ وسط ليمون
١80 غرامًا ١ وسط دراق

١04 غرامات ½ كبيرة اجاص
85 غرامًا ½ صغيرة خرما
١٣٣ غرامًا ¾ كوب مقطع أناناس
١٣٢ غرامًا ٢ خوخ
١00 غرامًا ½ كوب رّمان
١55 غرامًا ١/٣ حبة كبيرة بوملي
١٣0 غرامًا ٢ وسط المندرين
400 غرام كوب و ربع مقطع بطيخ

--- ½ كوب عصير التفاح
--- ½ كوب عصير الليمون
--- ½ كوب عصير األناناس
--- ½ كوب عصير الغريفون
--- ١/٣ كوب عصير العنب
--- ١/٣ كوب خليط عصير الفاكهة

َمة على غرامين من األلياف. تشّكل الحمضيات والكيوي  تحتوي حّصة الفاكهة الُمقدَّ
وأصناف التوت والشمام مصادر جّيدة للفيتامين C. حاول اختيار الفواكه الكاملة بداًل من 

عصير الفواكه ألنها تمنح شعورًا أكبر بالشبع كما أنها تحتوي على كمية ألياف أكبر.

• يحتوي الحليب الخالي من الدسم / قليل الدسم والحليب كامل الدسم كمية النشويات عينها.
• يشّكل الحليب واللبن مصدرين جيدين للكالسيوم وللبروتين.

• جميع أنواع األجبان مدرجة ضمن قائمة البروتين.
• إذا كنت غير قادر على تحمل الالكتوز، ابحث عن أنواع الحليب الخالية من الالكتوز.



8٢ غرامًا ½ كوب أرز بري مطبوخ

٢٢ غرامًا ملعقتان كبيرتان  معكرونة نيئة

55 غرامًا ٣/١ كوب معكرونة مطبوخة

50 غرامًا ٣/١ كوب كينوا مطبوخة

50 غرامًا ٣/١ كوب كسكس مطبوخ

١١5 غرامًا ½ كوب برغل

١١5 غرامًا ½ كوب فريكة

57 غرامًا ٣/١ كوب مغربية

٢0 غرامًا ملعقتان كبيرتان  طحين

١6 غرامًا ملعقتان كبيرتان  نشا الذرة

٢٣ غرامًا ٣ مالعق كبيرة  بودرة الكشك 

٢4 غرامًا ٣ أكواب فشار مفرقع

٢١ غرامًا حبتان رقائق األرز

٢١ غرامًا 6 حّبات البسكوت الممّلح

٢4 غرامًا ٣ حّبات بسكوت اليت  )مثاًل بوبس(

٢4 غرامًا 8 حّبات كعك مبروم كبير

٢٢ غرامًا حبتان كعك يانسون )5 سم(

٢4 غرامًا ٣ حّبات كعك )8 سم(

٢4 غرامًا حبة كعك )١4 سم(

• يحتوي الخبز المخّصص للسكري كمية نشويات أقل بنسبة ضئيلة مقارنة بباقي أنواع الخبز.
• يحتوي الخبز الغني بالبروتين كمية أكبر من البروتينات مقارنة بباقي أنواع الخبز.

• اختر المأكوالت من الحبوب الكاملة. إنها مصادر غنّية باأللياف.
• البقوليات )الفاصوليا، البازيال، العدس، الحّمص( هي مصادر غنّية باأللياف والبروتين.

• اختر النشويات التي تحتوي قدر المستطاع على أقل كمية من الدهون.
َمة يتم     • تحقق دائمًا من حجم المأكوالت التي تتناولها، فمعظم أحجام الحصص الُمقدَّ

   قياسها بعد التحضير. تعلم قراءة الملصقات على المأكوالت.

قائمة الخضار 

الوزن )بالغرام( الكمية الخضار النشوية

75 غرامًا ½ كوب ذرة

٢٢0 غرامًا ½ كوب عرنوس ذرة

١00 غرام ٢/٣ كوب بازيال نيئة

70 غرامًا ½ كوب فول أخضر

90 غرامًا ½ كوب رأس صغير بطاطا مشوية / مسلوقة 

90 غرامًا ½ كوب بطاطا مهروسة

٢٢5 غرامًا كوب لقطين

حصة النشويات = 5 غرامات من النشويات

الحصة الواحدة تعادل

• تحتوي حصة الخضار على ١ الى 4 غرامات من األلياف
• حاول أختيار الخضار ذات االون األخضر الداكن واألصفر الداكن كالجزر، الفلفل الملّون،  

   السبانغ، الملوخية،  الهندباء والكايل
• إذ انها تشكل مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات )K, C, A والفوالت( والمعادن

   )الحديد والكالسيوم(

الوزن )بالغرام( الكمية الخضار الخالية من النشويات

8٢ غرامًا ١ وسط شمندر مطبوخ

65 غرامًا ١ وسط جزر نيىء

78 غرامًا ١/٢ كوب جزر مطبوخ

٢00 غرام ١ كوب بندورة

78 غرامًا ½ كوب بروكولي مطبوخ

١07 غرامات كوب قرنبيط

١٢0 غرامًا ١ وسط أرضي شوكي

حصة النشويات = ١5 غرامات من النشويات



لنبدأ مشوارنا
مع حساب النشويات

يمكن االستفادة من الجدول التالي كبداية الحتساب كمية النشويات في وجبة الطعام: 

٢ إلى ٣ حصص
نشويات للوجبة

٣ إلى 4 حصص
نشويات للوجبة

٣ إلى 4 حصص
نشويات للوجبة

4 إلى 5 حصص
نشويات للوجبة

حصة نشويات واحدة

حصة نشويات = ١5 غرامًا من النشويات

الحصة الواحدة تعادل

حصة نشويات واحدة

الوجبة الخفيفة عند الحاجةالحفاظ على الوزنخسارة الوزن

أدوات القياس التي ستساعدك على التحكم بحجم الحّصة: 

قائمات حصص النشويات 

استخدام األكواب القياس بالغرام 

عند استخدام األكواب 
والمالعق الصحيحة للقياس، 

وعند احتساب النشويات 
التي تتناولها، قد تكتشف 

أن الكمية التي تسكبها عادًة 
هي أكبر مما توقعت.

ملعقة صغيرة = 5 غرامات كوب واحد = ٢00 مللتر

نصف كوب 

٣/١ كوب

١/4 كوب

ملعقة كبيرة = ١5 غرام

قائمة الحبوب

الوزن )بالغرام( الكمية الخبز والحبوب

٣0 غرامًا ½ رغيف
الخبز )٢5 سنتمترًا( ؛ الخبز العربي )الخبز األبيض/ القمحة 

الكاملة(؛ خبز الشوفان؛ الخبز الغني بالبروتين؛ الخبز 
المخّصص للسكري

٢8 غرامًا ٣/١ رغيف الخبز المرقوق )55 سنتمترًا(

٣٣ غرامًا خبز التنور )٣0 سنتمترًا( ٢/١رغيف

٢١ غرامًا قطعة واحدة الخبز بالحليب )7 سنتمترات(

٢7 غرامًا ثالث قطع توست صغير

٣0 غرامًا قطعة واحدة توست طري

٣0 غرامًا ½ قطعة  باغيت )٢٣ سنتمترًا( )أبيض + قمحة كاملة( )بدون لب(

٢6 غرامًا قطعتين تاكو )١٣ سنتمترًا(

٣٣ غرامًا ½ قطعة خبز الهمبرغر، صغير

٣0 غرامًا 9 سنتمترات خبز هوت دوغ صغير

٣0 غرامًا ¼ قطعة كعكة عصرونية )١٢0 غرامًا(

٢٢ غرامًا ½ كوب كورن فاليكس أسمر

٢8 غرامًا ¾ كوب كورن فاليكس )بدون سكر(

٢0 غرامًا ٣ مالعق كبيرة شوفان

٢7 غرامًا ¼ كوب غرانوال

٢١ غرامًا قطعة غرانوال بار

٢7 غرامًا ¼ كوب موسلي

١١0 غرامات ٣/٢ كوب ترمس

٣0 غرامًا ملعقتان كبيرتان  أرز نيىء 

60 غرامًا ٣/١ كوب أرز مطبوخ

استخدام المالعق



تنظيم وجبات الطعامقائمات البدائل الغذائية
البدائــل الغذائيــة هــي مأكــوالت تجتمــع فــي الئحــة 
واحــدة ألنهــا تتشــابه مــن حيــث كميــة النشــويات، 

والبروتيــن، والدهــون والســعرات الحراريــة 

اختيــار صنــف غذائــي مــن القائمــة بــداًل مــن صنــف 
ــد والعناصــر  آخــر فــي القائمــة عينهــا يمنحــك الفوائ

الغذائيــة الصحّيــة عينهــا

إحسب حصص النشويات أو غرامات النشويات في اليوم واكتبها هنا:

يمكنك اختيار الكعك بداًل من 
الخبز لتناول الفطور

يمكنك اختيار فاكهة معينة 
بداًل من فاكهة أخرى 

يمكنك اختيار اللبن بدل 
الحليب

فعلى سبيل المثال

 ختر
مأكوالتك

يجب االلتزام دائمًا بالحّصة المعّينة في القائمة

هدفــك كمريــض ســّكري هــو تنــاول الكميــة الصحيحــة مــن النشــويات، البروتيــن، الدهــون الصحّيــة 
والســعرات الحراريــة فــي كل وجبــة، ممــا سيســاعدك علــى االهتمــام بصحتــك والتحّكــم بوزنــك. 
فــإذا تناولــت كميــة كبيــرة مــن المأكــوالت، حتــى لــو كانــت مــن األطعمــة الصّحيــة، ســيزيد وزنــك 

وهــذا غيــر مســتحّب فــي حالتــك.

العناصر المختارة العناصر المختارة العناصر المختارة

ماذا تناولت على الفطور؟

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على الغداء؟

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على العشاء؟

العدد اإلجمالي

العناصر المختارة العناصر المختارة العناصر المختارة

ماذا تناولت على الفطور؟ 

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على الغداء؟

ماذا عن الوجبة الخفيفة؟

ماذا تناولت على العشاء؟

العدد اإلجمالي



طريقة سهلة
لقياس النشويات في طعامك 

يمكنــك قيــاس النشــويات بالغرامــات أو بوحــدة قيــاس اســمها »حصــة النشــويات«، حيــث 
تســاوي كل حصــة نشــويات ١5 غرامــًا مــن النشــويات، وكل حصــة حليــب تســاوي ١٢ غرامــًا مــن 

النشــويات.

حصة نشويات = ١5 غرامًا من النشويات

حصتان من النشويات = ٣0 غرامًا من النشويات

مثال على حصة النشويات

مثال على حصتين من النشويات

أو

أو

أو

أو

نصف كوب
من العدس

قطعة واحدة 
صغيرة من 

الفاكهة 

ثلث كوب من 
األرز المطبوخ 

)60 غرامًا(

نصف رغيف من
خبز القمح الكامل

)٣0 غرامًا(.

نصف كوب
)١٢0مللترًا( من
عصير الفاكهة

ُيرجى مراجعة قائمة النشويات لتقدير كمية النشويات التي تحتويها الوجبة إذا تناولت ضعف هذه الكمية، تكون قد تناولت حصتين من النشويات.
العادية أو الخفيفة، مما سيساعدك في تنظيم وجبات طعامك

كوب من العدس 

كوب من عصير
الفاكهة 

رغيف كامل من
خبز القمح الكامل

)60 غرامًا(

ثلثي كوب من
األرز المطبوخ

)١٢0 غرامًا(



إحسب كمية النشويات التي تتناولها السّكري وما بعده

خطوات صحية للتعايش مع مرض السكري من النوع الثاني:

مارس النشاط الجسدي: ثابر على
ممارسة الرياضة لمدة ٣0

   دقيقة يوميًا ولخمسة أيام
     في األسبوع على األقل

تحّكم
بضغط دمك

تناول الدواء حسب 
وصفة الطبيب

تحّكم بكمية 
النشويات التي 

تتناولها

أقِلع عن التدخين/
ال تبدأ بالتدخين

حافظ على
وزن صّحي

قم بزيارة الطبيب 
وأخصائي التغذية

يســاعدك احتســاب النشــويات علــى مراقبــة الكميــة التــي تأكلهــا وتشــربها. وهــذا مهــّم جــدًا فــي 
حالتــك ألنــه سيســاعدك علــى إبقــاء معــّدل الســكر فــي الــدم تحــت الســيطرة. 

للسيطرة على معّدل سكر الدم، يجب تحقيق التوازن من خالل:

تعّرف على األطعمة التي تحتوي على النشويات 

تعّلم طريقة احتساب حصص النشويات

تعّرف على مختلف خيارات النشويات في 
المأكوالت ووزنها )بالغرامات(. 

ثابر على قراءة الملصقات على المأكوالت 
الحتساب معّدل النشويات.

ليعيش مريض السكري حياة صحية تحقيق التوازن  الحفاظ على معدل صحي
للسكر في الدم

مراقبة كمّية
النشويات التي

تتناولها

التنّبه إلى نوع
ومعّدل النشاط 

الجسدي الذي تمارسه

المثابرة على
تناول أدوية

السكري

تحّكم بالنشويات التي 
تتناولها:

األطعمة التي تحتوي 
على النشويات

الخبز، الكعك، قطع الكيك الناشف

األرز، المعكرونة، البرغل

البقوليات )فاصوليا، عدس، حّمص(

الخضار الغنّية بالنشويات مثل البطاطا، الذرة، البازيال

الفواكه

الحليب واللبن

السّكر، العسل، الدبس والحلويات

الخضار التي ال تحتوي على النشويات مثل الجزر، الشمندر والبروكلي



                 مقّدمة     
  

لعــّل أحــد األســباب الرئيســية التــي دفعتنــي الختيــار 
هــذا االختصــاص منــذ ســنوات هــو أنــه يتيــح لــي 
ترجمــة حبــي للنــاس عبــر مســاعدتهم للحفــاظ علــى 
ــا، دأبــت منــذ انطالقــي  ــة. مــن هن نمــط حيــاة صحّي
فــي مزاولــة هــذه المهنــة النبيلــة علــى التوضيــح 
التــزام  المبــادئ الصّحيــة هــو  للجميــع أن تطبيــق 
لــذا،  أســعد.  حيــاة  عيشــهم  فــي  يســاهم  يومــي 
اتبعــت منــذ البدايــة منهــج االستشــارات الفرديــة 
فــي عيادتــي حتــى اليــوم. ولــذا أيضــًا أتحــدث بــكل 
شــغف وإصــرار عندمــا ألقــي المحاضــرات أو يكــون 
أننــي  إاّل  التلفــزة.  شاشــات  علــى  مداخــالت  لــي 
الســّكري  مرضــى  أن  مســيرتي  طــوال  الحظــت 
بســبب  صحّيــة،  حيــاة  نمــط  عيــش  يســتصعبون 
كثــرة التوصيــات وغيــاب اآلليــة لتنفيذهــا. فأصبــح 
ــاًل بســيطًا وســهاًل  حلمــي أن أقــّدم لهــم يومــًا دلي
يتيــح لهــم التعايــش مــع داء الســكري، وُيثبــت لهــم 
أنهــم قــادرون علــى عيــش حيــاة صحّيــة مــن دون 
صعوبــة تمامــًا مثــل أي شــخص آخــر، بــل يمكنهــم 
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يتضمــن هــذا الدليــل قائمــة بالمأكــوالت الشــائعة 
الغنيــة بالنشــويات التــي يمكــن لمرضــى الســكري 
التبديــل بينهــا، والمعلومــات األساســية لتثقيفهــم 
العمليــة  والطــرق  لهــم،  المتاحــة  الخيــارات  حــول 
للنشــويات،  اســتهالكهم  نســبة  الحتســاب 
يجــب  التــي  واالســتراتيجيات  الســليمة  والعــادات 
اتباعهــا لتنظيــم حياتهــم ومســاعدتهم علــى اختيــار 
مأكــوالت يدّللــوا أنفســهم بهــا باعتــدال وحكمــة. 
الغــش،  يعنــي  ال  النفــس«  »تدليــل  وبالمناســبة، 

المفهــوم! هــذا  يتضّمــن  فقاموســي ال 

أبــرز  تبســيط  فــي  الدليــل  هــذا  يســاهم  أن  آمــل 
بالســّكري  المصابيــن  علــى  يجــب  التــي  العــادات 
آليــة  وتســهيل  مرضهــم  مــع  للتعايــش  اتباعهــا 
الصّحيــة  حالتهــم  أن  وإقناعهــم  تطبيقهــا، 
بالمأكــوالت،  تلّذذهــم  دون  يحــول  عائقــًا  ليســت 

بالحيــاة. واالســتمتاع 

مع أطيب األماني،
رندا دنيا فهد

RDF-Randa Dunya Fahd

@randadunyafahd

www.randadunyafahd.com



ماذا يمكنني أن   كل؟
دليل مرضى السّكري
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