 -03هصزف قٌذّای سادُ (هثل ضکز ،هزبا ،عسل
 -9هصزف ًاىّای رٍغٌی را کاّص دّیذ.
 -01هصزف تخن هزغ را کاّص دّیذ (سردُ تخن هزغ
حاٍی کلستزٍل باالیی است).

ٍ ضزبت) را کاّص دّیذ.
 -04هصزف غذاّای غٌی اس کزبَّیذرات سدادُ
(هثل کیک ٍ ضیزیٌی) ٍ ًیش هصدزف تدٌدقد ت

 -00اس هصزف هاست خاهِای ٍ یا پٌیز لیقَاى تا حدذ

ضیزیي (هثل آبٌبات ،ضک ت ،بستٌی ،آّبودیدَُ ٍ

هوکي خَدداری ًواییذ.

کوپَت هیَُ) را تا حذ اهکاى کاّص دّیذ.

 -01اس هحصَالت کٌسزٍ ضذُ (بذلیل هحتَای چزبی

 –05هصزف ًَضابِّا را کاّص دّیذ.

ٍ ًوک سیاد) کوتز استفادُ کٌیذ.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهزان
دانشکده پزستاری و مامایی

تغذیه در کبد چزب

 -02هصزف رٍغيّا ،بِ ٍیژُ رٍغيّای اضباع ضدذُ
کِ در غذاّایی هاًٌذ اًَاع گَضتّا بِ ٍیژُ گَضدت
گَسفٌذ ٍ گَسالِ ٍ لبٌیات پزچزب (هاًٌذ ضیدز بدش،
پٌیز لیقَاى ٍ هاست خاهِای ٍ پزچزب) ٍجَد دارًدذ
ٍ رٍغيّای جاهذ را کاّص دّیذ.

هٌبع :هجلِ دًیای تغذیِ  -ضوارُ 013

تهیه و تنظیم :حسام رضائی
(دانشجوی کارشناسی ارشد پزستاری سالمت
جامعه)
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* کبد چزب چیست؟

* غذاهای مفید بزای کبد چزب:

بیواری کبذ چزب غیزالکلی ،با تجوع چزبی در کبدذ

 -0هصزف هیَُ ٍ سبشیجات تاسُ را افشایص دّیذ.

هطخص هی ضَد .اهزٍسُ ایي بیواری بدِ یدک

 -1در ّز ٍعذُ غذایی در صَرت اهکاى اس سبدشی

هطکل بْذاضت عوَهی هبذل ضذُ است .ایدي

خَردى ٍ یا ساالد استفادُ کٌیذ.

بیواری بطَر هعوَل (اها ًِ ّویطِ) با اضدافدِ
ٍسى ّوزاُ است .دیابت یا هقاٍهت بِ اًسَلیدي

 -2تا حذ اهکاى اس گَضت سفیذ (هزغ ٍ هاّی) بدِ

 -2هصزف رٍغيّا ٍ کزُّای گیاّی را تدا
حذ هوکي کاّص دّیذ.
 -3اس هصزف غذاّای سزخ کزدًی پزّیش کٌیذ
ٍ تا حذ هوکي اس رٍشّای بزیاى کزدى ،آبپدش

جای گَضت قزهش (گَسفٌذ ٍ گَسالِ) اسدتدفدادُ

کزدى ٍ یا هاکزٍٍیَ استفادُ ًواییذ.

کٌیذ.

 -4چزبی گَضت ٍ پَست هزغ را قدبدل اس

ًقص کلیذی دارًذ .در صَرتدی کدِ هصدزف

* توصیههای تغذیهای در کبد چزب:

پختي جذا کٌیذ.

چزبی بیطتز باضذ ،ایي اهز هٌجز بِ تجوع چزبی

 -0اگز اضافِ ٍسى داریذ یا چاق ّستیذ هقذاری اس

 -5هصزف ًوک در ٌّگام تْیِ غذا ٍ ًدیدش

بصَرت تزیگلیسیزیذ در بافتّای بذى ٍ ًیدش

کالزی هصزفی رٍساًِ خَد را کن کٌیذ.

ًوک افشٍدُ بِ غذا را کاّص دّیذ.

ٍ سطَح باالی کلستزٍل ٍ یا تزیگلیسزیدذ اس
دیگز عَاهلی ّستٌذ کِ در ابت بِ ایي بیوداری

کبذ هیضَد.

ٍ -1رسش کٌیذ ٍ فعالیت بذًی خَد را افدشایدص
دّیذ .تصوین بگیزیذ حذاقل  21دقدیدقدِ در رٍس
فعالیت بذًی داضتِ باضیذ.
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