
2. املكونات

مثال للنظام الغذائي املتوازن:

• الفطور:
شاي أو قهوة بدون سكر+ خبز كامل+ حليب أو ما يعادله من الكالسيوم + 

زيت زيتون أو ما يعادله.

• الغذاء:
سلطة+ طبق رئيسي )أسماك, دواجن, حلوم حمراء قليلة الدهون....( + خبز 

أو ما يعادله )حبوب أو نشويات(+ فاكهة.

• العشاء:
سلطة أو حساء خضر+ خبز أو نشويات )كمية أقل من الغذاء( + احلليب و 

مشتقاته + فاكهة.
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• التعود على تناول الطعام في أطباق فردية  من أجل السيطرة والتحكم 
في كمية الطعام املستهلكة.

1. األوقات:
 • احترام أوقات الوجبات مهم جدا لضمان توازن نسبة السكر.
 • احلرص على عدم تقارب أو تباعد وجبات الطعام بشكل كبير.

أوقات و مكونات وجبات الطعام :

لديكم القدرة على التحكم في داء السكري

 من خالل نظام غذائي صحي ومتوازن.

التوصيات
• إستهالك مواد غذائية متنوعة مع احترام الكميات 

املوصى بها من طرف الطبيب أو خبير التغذية.
• عدم تعويض املاء باملشروبات احملالة.

• التقليل من تناول امللح.
• ممارسة نشاط بدني منتظم و مالئم و تكييفه على 

النحو املوصى به من قبل الطبيب املعالج.

8 شــارع املهدي بن بركة، يح الرياض
 10100 الربــاط ، املغرب
05 37 68 79 60
05 37 68 79 68 

هاتف :
فاكس : 

وزارة الصحة 335، شــارع دمحم اخلامس
 الربــاط ، املغرب

05 37 76 11 21
05 37 76 84 01

هاتف :
فاكس : 

B.P : 209 4 ، شــارع اخلليل
الرباط املغرب

05 37 70 92 66
05 37 73 12 60

هاتف :
فاكس : 



1. املشروبات
املاء هو املشروب الوحيد الضروري.

ميكن استهالك الشاي، القهوة بدون سكر أو مواد للتحلية. 
يجب  استهالك القهوة باعتدال.

يجب جتنب املشروبات الغازية واملشروبات الكحولية.

2. احلبوب و النشويات
األلياف  من  لالستفادة  وجبة  كل  في  استهالكها  ينبغي   •

الغذائية املوجودة بها وخصوصا احلبوب الكاملة.
• تفضيل اخلبز الطازج الكامل على اخلبز احملمص.

املعالج  الطبيب  قبل  من  بها  املوصى  الكميات  احترام   •
وأخصائي التغذية.

3. اخلضراوات
اخلضراوات  استهالك  ميكن  اليوم.  في  مرتني  تستهلك   •

اخلضراء الطازجة بحسب الرغبة. و جتدر اإلشارة إلى أن:
• البطاطس ال تنتمي إلى اخلضراوات بل إلى النشويات.

• يفضل استهالك اخلضراوات التي حتتوي على نسبة 
املطبوخ،  اجلزر  منها:   نذكر  معتدل  بشكل  عالية  سكر 
الفاصوليا  املطبوخ،  اللفت  و  القرع  املطبوخ،  الشمندر 

املطبوخة، الفول و اجللبانة.

4. الفواكه
• تناول الفاكهة مرتني في اليوم بعد الوجبات. جتدر اإلشارة 

إلى أنه:
• ال ينبغي تناول الفاكهة الطازجة التي حتتوي على نسبة 
سكر تفوق %15 )التني واملوز والعنب والبابايا واملاجنو( وكذا 

الفواكه اجملففة إال بكميات محدودة و بشرط أن يكون 
السكري متوازنا.

• ال يجب تعويض الفاكهة بعصير الفاكهة.

5. احلليب و مشتقاته
• تناول احلليب و مشتقاته مرتان إلى ثالثة مرات يوميا من 

أجل تلبية احلاجيات من الكالسيوم.
احلليب  على  الدسم  القليل  أو  اخلالي  احلليب  تفضيل   •
)الغني  الصلب  اجلنب  على  الطازج  اجلنب  كذا  و  الكامل 

بالدهون(.
البقر  حليب  من  العليا  الطبقة  وإزالة  غلي  من  البد   •
استبدال  ميكن  كما  الدهون.  كمية  لتقليل  الطازج، 

احلليب من وقت آلخر باللنب )أقل غنى من الدهون(.

6. اللحوم
تستهلك مرة واحدة في اليوم مبعدل:

• اللحوم قليلة الدهون: مرتني في األسبوع كحد أقصى
• السمك الغير مقلي: 3 مرات في األسبوع على األكثر

• الدواجن و الطرائد: مرتني في األسبوع
والتونة،...(  )السردين،  الزيتية  األسماك  على  التركيز   •
الغنية باألحماض الدهنية أوميجا 3 املفيدة للوقاية من 

أمراض القلب والشرايني.
أو  )باملاء(  طبيعيا  احملفوظة  املعلبة  األسماك  تفضيل   •

بصلصة الطماطم على احملفوظة بالزيت.
• تعويض البيض باللحم على أن ال يتجاوز العدد بيضتان 

في األسبوع في حالة عدم ارتفاع الكولسترول.
ملحوضة: حلم الغنم، صفار البيض، املخ الكبد ...

نسبة  على  لكن  و  السكر  على  حتتوي  ال  غذائية  مواد 
عالية من الكوليسترول.

7. املواد الدسمة
• تفضيل املواد الدسمة النباتية )زيت الزيتون و زيت أرگان 
على  والشرايني،  القلب  أمراض  ضد  الوقائي  لتأثيرها   )...
الدهون احليوانية )الشحوم، الزبدة و القشدة الطرية( دون 

جتاوز ملعقتان أو ثالثة يوميا.
حذار من الدهون الغير الظاهرة: اللحوم الدهنية واملايونيز 

واجلنب الصلب.

1. طرق الطهي
• جتنب األطعمة املقلية.

• تفضيل الطهي في الطاجني، الفرن و بالبخار.
• عدم وضع األطعمة على الزيت في بداية الطهي.

• عدم طهي األطعمة بشكل كبير و خاصة املعجنات )ماكرونة 
مطهوة باعتدال(. 

• جتنب البطاطس املهروسة.

2. أطعمة احلمية )اليت(
• جتنب األطعمة اخلفيفة أو أطعمة الرجيم )حلوى، عسل، مربى، 

بسكويت، مشروبات غازية، عصير...(
• االستعالم عن مكونات األطعمة اخلفيفة عبر قراءة امللصقات 

اخلاصة بها بعناية.
• استخدام كميات معتدلة من السكريات الغذائية )احملليات 

االصطناعية و احملليات الطبيعية( حيث ال يجب أن تشكل جزء ا من 
النظام الغذائي اليومي.

معلومات عامة حول داء السكري

السكري مرض مزمن و صامت. في حالة عدم توازنه، ميكن أن يؤدي إلى 
مضاعفات خطيرة.

و من أجل الرعاية املالئمة، ينبغي إتباع النصائح التالية:
• تغذية متوازنة و صحية

• نشاط بدني منتظم و مالئم
• متابعة طبية منتظمة مع احترام العالج الطبي

• مراقبة ذاتية منتظمة

التغذية لدى املصاب بداء السكري

8. األطعمة الغنية بالسكر
يؤدي تناولها  )الشكالطة و احللويات( إلى رفع مستوى 

السكر و الدهون في الدم مما يشكل عامال في عدم 
التوازن الغذائي و زيادة الوزن.

• يظل العسل »مهما تكن زهرته األصلية« مادة غنية 
بالسكر ينبغي استهالكها بحذر.
• التعود على الطعم الغير احللو.

• بعض األطعمة لديها القدرة على رفع نسبةالسكر في 
الدم حتى و إن لم يكن طعمها حلوا )األرز، الكسكس 

اخلبز ...( إذن البد من أكلها بإعتدال.

معلومات و نصائح عامة حول طرق
 الطهي، مواد احلمية و املكمالت الغذائية


