
مستشفى القديس جاورجيوس اجلامعي

تعليمات لتخفيض نسبة 

اللحوم (١٥٠ غ يومياً فقط)
تناول اللحوم احلمراء مرتني في األسبوع فقط، ٢٠٠- ٣٠٠غ األسبوع.

تناول حلم البقر الغير مدهن، بط، حبش جانبون بدون دهنة وما إليها، سمك، 
طون وسمك السلمون الطازج أو املعلّب.

وقريدس وسردين بتحفظ.
جتنب حلم البقر املدهن و الغنم و اخلنزير، أعضاء اللحوم، قصبة الدجاج. 

اللحوم املقلية أو البانيه. الكافيار.

احلليب ومشتقاته
تناول احلليب اخلالي من الدسم أو القليل الدسم ومشتقاته – اللنب واللبنة 

اخلاليني من الدسم أو القليلي الدسم – األجبان البيضاء: فيتا- دوبل كرمي 
(٦٠غ مرتني فقط في األسبوع) – األجبان البيضاء والصفراء القليلة 

جتنب احلليب واللنب الكامل الدسم ومشتقاتهما – األجبان الصفراء (الغرويير، 
القشقوان) – األجبان الطرية مثل البيكون وما إليها – األجبان الفرنسية 

والكرميا، القشطة.

البيض
تناول صفارين في األسبوع فقط. الزالل بدون حتفظ. 

ة. جتنّب البيض املقلي، العجّ

1 8 7 8  -  2 0 1 3

اخلضار
تناول اخلضار الطازجة، اجمللدة أو املعلّبة.

جتنب اخلضار املقلية (قرنبيط، كوسى، باذجنان...) اخلضار احملضرة بأي من 
املأكوالت املمنوعة كاحلليب الكامل الدسم أو الزبدة...

الفاكهة (٣ قطع وسط فقط يومياً)
تناول الفاكهة الطازجة أو املعلبة بدون سكر وعصير الفاكهة الطازج أو 

املعلب بدون سكر.
جتنب الفاكهة املعلبة مع سكر، الفاكهة اجملففة.

احلبوب اليابسة
تناول فول، حمص،  فاصوليا، عدس...
جتنب حمص متبل مع قاورما، فالفل.

الزيوت والدهون
 canolaتناول زيت دوار الشمس، زيت الذرة، زيت الصويا، زيت الزيتون، زيت ال

وطحينة.
جتنب  زيت وسمنة جوز الهند، زيت البلح،  الزبدة، املرجرين، السمنة، 

القورما، زبدة الكاكاو، املايونيز وجميع املقالي.

احللويات
تناول احللويات احملضرة بحليب قليل الدسم أو بدون دسم وبسكر إصطناعي

جتنب احللويات احملضرة بحليب كامل الدسم – كل احللويات التي يدخلها 
السمنة أو الزبدة ( البقالوة، الكاتو، البسكويت...) – 

احللويات املقلية (املعكرون، العوميات، املشبك...) - مربى، عسل، دبس، حالوة، 
بونبون، الشوكوال.

النشويات
تناول اخلبز على أنواعه - الكعك، املعكرونة، البطاطا، البرغل والرز احملضر 

باملواد املسموحة – الكورن فاليكس على أنواعه.
جتنب كل النشويات احملضرة باألصناف املمنوعة ( البطاطا املقلية، الرز 

املفلفل بالسمنة أو الزبدة، املعكرونة مع كرمي فريش أو زبدة...)

متفرقات
تناول خل، بهارات، خردل - سكر، ملح، سكر اصطناعي – زيتون أخضر أو 

أسود بتحفظ – بودرة الكاكاو – املشروبات الغازية الدايت بتحفظ – 
الشوربة املصنوعة من املواد املسموح بها.

جتنب سكر، البطاطا تشيبس البسكويت املالح وما إليه – جوز الهند على 
أنواعه – املكسرات جميعها – الشوربة املصنوعة من املواد الغير مسموح 

بها أو املصنوعة من مرقة العظام – جميع املشروبات الروحية.

 

الكولسترول والتريغليسريد في الدم

LDL

HDL

العالج األساسي للكولسترول هو الدواء بعد مراجعة الطبيب اخملتص
 و العالج األساسي للتريغليسريد هو احلمية


