
 وزن کاهش برای خوب روزانه رفتار ۵  
 
 . بخورید صبحانه سالمروز هر : 1
 .دیبخوردار سبوس نان مثل کامل غالت حاوی غذاهای: 2
 .کنید مصرف سالم و شده مونوساچوریت های روغن: 3 
 . کنید مصرف سبزیجات و میوه احدو ۵ روز هر : 4
 .کنید ورزش دقیقه 3۳ روز هر: 5
  
 
  کنید جایگزین را بد رفتار پنج
 .کنید متوقف را شکر اضافی مصرف : 1
 .کنید اجتناب آماده )اسنک(های تچاشت نیم از : 2
 .کنید  جتنابا حد از بیش لبنیات و گوشت از : 3
 .کنید اجتناب خوردن حین تلویزیون تماشای از : 4
 .کنید اجتناب رستوران در غذا خوردن از : ۵
 
  

 :شامل که کنید انتخاب را غذایی گروه ۶ گوید می شما به وکلینیکمای رژیم
 
 روز در احدو, چهار :ها میوه 

  روز در احدو چهار: سبزیجات 
 روز در بار 4 تا 3 :کامل غالت

  روز در احدو دو :پروتئین و چربی بدون گوشت 
 روز در احدو دو :محیط دمای در مایع یعنی غیراشباع های چربی

  هفته در  احدو 4 :کم مقدار به ها شیرینی 
  

 شود نمی توصیهقند   بیماری با افراد برای زیاد به میزان شیرین های میوه خوردن

 تعریف یک واحد در رژیم غذایی
  

 :با است برابر احدو یک
 هلو موز پرتقال سیب مثل میوه از متوسط اندازه یک :ها میوه 
 یخ زدهسبزیجات و میوه ،شده کنسرو ،پخته،خام های میوه از فنجان دوم یک 

   %100سبزیآب  یا میوه آب فنجان سه چهارم
  شده خرد های میوه فنجان  یک دوم

 شده سروکن یا شده پختهحبوبات  فنجان دوم یک
 نان دست کف یک 
 پخته برنج از فنجان دوم یک 
 شده خشک های میوه فنجان هارمچ یک 
 اجاسفن مثل رنگ تیره سبزیجات فنجان یک 
 شیر فنجان یک 
 ماست فنجان یک 
 است گرم 11اونس هر پنیر از انس نیم و یک 
   



 گیاهی روغن خوری چای یک قاشق :آجیل روغن وو گوشت
  کره خوری چای یک قاشق

 (است کامپیوتر اوسم اندازه به تقریبا   پخته گوشتانس   3 (گوشت ۶یا  گرم( 11)انس ۶ 
 

                     
 ریکاینیک آمکلومای تخصصی :سایت عمنب                      

 
 

 جدید حسین دکتر :ترجمه و تهیه                             
 


