
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خَردى ؿذاّای حاٍی قٌذ تاال را هحذٍد ٍ یا

ؿذاّای حاٍی قٌذ تاال ضاهل آب )قطغ کٌیذ 

, کیک ّا, هیَُ ّا ٍ ًَضیذًی ّای غٌؼتی

اًَاع هزتا ٍ , ضزتت ّا, کلَچِ ّا, ضیزیٌی ّا

 .کوپَت ّستٌذ

  ٍ اس هطاٍر تـذیِ خَد تخَاّیذ هیشاى اًزصی

کزتَّیذرات هَرد ًیاس ضوا را هحاسثِ ًوایٌذ 

هیشاى ؿذای هَرد ًیاس رٍساًِ تستگی تِ )

یک . سي ٍ فؼالیت فیشیکی دارد, قذ, ٍسى

رصین ؿذایی تا کالزی تسیار تاال هی تَاًذ 

هقذار کزتَّیذرات . تاػث افشایص ٍسى ضَد

هَرد ًیاس ضوا تستگی تِ ًیاس اًزصی ٍ سطح 

 .قٌذ خَى ضوا دارد

 ی سْن ؿذایی تؼییي ضذُ اّویت قائل ضَیذ تزا

هقادیز تسیار سیادی اس یک ؿذای سالن ّن )

هی تَاًذ قٌذ خَى ضوا را تِ اًذاسُ یک 

( ؿذای ضیزیي افشایص دّذ

  تذٍى قٌذ »ٍ  «تذٍى قٌذ»تا دقت تِ تزچسة ّای

ػثارت رصیوی )تَجِ کٌیذ  «افشٍدُ یا رصیوی

ت تِ هؼٌی تذٍى کزتَّیذرا, یا تذٍى قٌذ

ایي کزتَّیذرات درٍى ؿذاّا است . ًیست

 (کِ تیطتزیي اثز را رٍی سطح قٌذ خَى دارد

  ٍػذُ ّای اغلی ٍ هیاى ٍػذُ ّا تایذ حاٍی

چزتی ّای سالن تزای سالهتذ قلة تاضٌذ 

رٍؿي آفتاب , رٍؿي کلشا, رٍؿي سیتَى)

اس رٍؿي ّای سالن , سّا ٍ داًِ ّاهؾ, گزداى

پٌثِ ٍ دًثِ , ّستٌذ ٍ تایذ جایگشیي رٍؿي سَیا

هطاٍر تـذیِ هی تَاًذ در هحاسثِ سْن . ضًَذ

تٌذی ٍ هیشاى چزتی هٌاسة تا اًزصی هَرد ًیاس 

 رٍساًِ تِ ضوا کوک کٌذ

  تار در ّفتِ اس هاّی استفادُ کٌیذ  3حذاقل

هٌاتغ , ىساردی, تي, هاّی چزب ًظیز قشل آال)

ٍ هفیذ تزای سالهت  3ؿٌی اس چزتی ّای اهگا

 . قلة ّستٌذ

 تعالي بسمه
 رژیم کزبوهیدراتی کنتزل شده چیست ؟

. ایي رصین ؿذایی تزای تیواراى هثتال تِ دیاتت کارتزد دارد 

ٍػذُ ّای ؿذایی , در رصین کزتَّیذراتی کٌتزل ضذُ

حاٍی هقادیز هتٌاسثی اس هَاد ؿذایی ؿٌی اس کزتَّیذرات 

ایي هؼٌی کِ هیشاى ؿذاّای ؿٌی اس کزتَّیذرات  است؛ تِ

. ًاّار ٍ ضام تِ یک اًذاسُ است, در ٍػذُ ّای غثحاًِ

در ایي رصین . ایي ثثات تِ کٌتزل قٌذ خَى کوک هی کٌذ

ٍػذُ ّای ؿذایی تایذ هتؼادل تاضذ؛ یؼٌی ؿذاّا اس ّوِ 

لثٌیات کن , سثشی ّا, هیَُ ّا, ًطاستِ)گزٍّْای اغلی 

گَضت یا فزآٍردُ ّای گَضتی کن , اّیم, هزؽ, چزب

 .اًتخاب هی ضَد( چزب ٍ چزتی ّای سالن

 راهنمای رژیم کزبوهیدراتی کنتزل شده 

  ّز رٍس در سهاى ّای هطخع ؿذا تخَریذ

ّیچ ٍػذُ ؿذایی یا هیاى ٍػذُ ّا را فزاهَش )

 (ًکٌیذ

  ایي رصین )رصین ؿذایی هتؼادل داضتِ تاضیذ

ٍاد هـذی هَرد ًیاس هَاد هؼذًی ٍ م, ٍیتاهیي ّا

 (ضوا را تاهیي هی کتذ

 



 

  فٌجاى اًَاع سثشی ّا ًظیز ًخَد سثش ,

 (گَجِ فزًگی,یزٍکلی, َّیج

س هَاد ؿذایی در هقادیز کزتَّیذرات در ّز ٍاحذ ا

فْزست اطالػات تـذیِ ای تزچسة هَاد ؿذائی ًیش 

 .هَجَد است

بزای دریافت اطالعات بیشتز باید به کجا 

 مزاجعه کنیم؟

تیواراى ٍ یا خاًَادُ آًْا تزای دریافت هطاٍرُ تـذیِ 

در پیگیزی رصین ؿذایی خاظ تیواری ٍ دریافت 

ر اطالػات تیطتز هی تَاًٌذ تِ یکی اس هزاکش سی

 :هزاجؼِ ًوایٌذ 

  کیلیٌیک ّای هطاٍرُ تـذیِ در تزخی

 تیوارستاى ّای کطَر 

  هزاکش هطاٍرُ تـذیِ در تزخی اس هزاکش

 تْذاضتی درهاًی کطَر 

 دفاتز هطاٍر تـذیِ ٍ رصین درهاًی 

    ِهطة هتخػػیي تـذی 

 

پشضک ایي  اگز تاردار یا ضیزدُ ّستیذ تا هطَرت

 .کار را اًجام دّیذ

 غذاهای حاوی کزبوهیدرات
  گزم  15ؿالت ٍ هَاد ًطاستِ ای

: هثال ٍاحذ) کزتَّیذرات در ّز ٍاحذ 

فٌجاى هاکارًٍی  2/1, یک کف دست ًاى

, فٌجاى ؿالت ضیزیي ًطذُ 4/3, تا ًَدل

, سیة سهیٌی هتَسط 2/1فٌجاى یا  2/1

 فٌجاى تزًج 2/1

  َُگزم کزتَّیذرات در ّز ٍاحذ  15هی

, یک ػذد اس هیَُ کَچک: هثال ٍاحذ)

ر در فٌجاى هیَُ پختِ ضذُ تذٍى ضک 2/1

 (آب هیَُ یا آب

  گزم  12ضیز ٍ لثٌیات کن چزب

: هثال ٍاحذ)کزتَّیذرات در ّز ٍاحذ 

 (لیَاى هاست 4/3, یک لیَاى ضیز

  گزم کزتَّیذرات در ّز ٍاحذ  5سثشی ّا

  2/1: هثال ٍاحذ)
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