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Tips to Help You Gain Weight زيادة الوزنمساعدتك في نصائح ل
 Diabetes and Pregnancyالسكري والحمل

لنهاية  كبمشروبات ياحتفظ.  ببطيءتناولي الطعام عند تناول الوجبات، بالشبع بسرعة  ينإذا كنت تشعر .1
 .في الطعام أوًلا يرفّك.  الوجبة

فهذا يضيف سعرات حرارية دون أن يضيف المزيد .  مقدار البروتين والدهون في نظامك الغذائيقومي بزيادة  .2
 .للحصول على أفكار 2ص  يانظر –) النشويات والسكريات(من الكربوهيدرات 

رية المنخفضة مثل الخضروات والسلطات والحساء الكثير من األغذية ذات السعرات الحرا يأال تستهلك يحاول .3
 ).وال سيما المشروبات التي تحتوي على الكافيين() الدايت(  ةالغذائي الحميةالشفاف أو مشروبات 

 .، فإن طفلك يحتاج للتغذية لينمو ويكبرةجائع ينوحتى لو لم تك.  أبًدا الوجبات أو الوجبات الخفيفة يخطتتال  .4

كما أن االسترخاء لبعض الوقت .  المساعدة فيما يتعلق بالعمل المنزلي وتحضير الطعام ورعاية األطفال ياطلب .5
يد من األطعمة زالم يأن تستخدم ينإذا لم يكن لديك أي أحد يساعدك، قد تحتاج.  قد يساعد في اكتساب الوزن

 .الجاهزة

للحصول على قسط جيد من النوم بالليل هي عن وأفضل طريقة .  على قسط كاف من النوم يأن تحصل يحاول .6
 .طريق ممارسة عادات صديقة للنوم

 .على أوقات منتظمة في النوم واالستيقاظ يحافظ •
 .الدافئ ووجبة صغيرة في وقت النومالحليب بعض  يتناول •
 .أخرىالحاسوب في غرفة  يأو استخدم يالتلفاز أو اقرأ يشاهد.  غرفة نومك إال للنوم يال تستخدم •

ؤدي إلى فقدان تفي مستوى سكر الدم لكن يمكن أن تساعد في التحكم يمكن لممارسة التمرينات الرياضية أن  .7
بما يكفي للحفاظ على الحالة الصحية وليس لفقدان ويكمن السر في ممارسة التمرينات .  الوزن غير المطلوب

على " يتحافظ"ناتك الرياضية لكي من معدل تمري يأن تقلل ينالوزن، قد تحتاج ينإذا كنت تفقد.  الوزن
 .السعرات الحرارية

     Arabic 
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 أفكار حول البروتينات والدهون
المقطع إلى  المسلوق البيض يفياض • البيض

 .اجنوفي ط يةالمطه ةطعمالسلطات واأل
عجة البيض أطباق البيض مثل  يرااخت •

. )الكيش(البيض  فطائرأو  )األومليت(

 .الحساء أو البيض المقلي إلى قومي بإضافته • حساء التوفو
كطبق طعام رئيسي أو في الوجبات ه ياستخدم •

 .المقلية

المبشور إلى السلطات  الجبني فياض • الجبن
الحساء والصلصات واألطعمة المطهية و

 .والمكرونةاجن والبطاطس وفي ط
جبن على خبز مصنوع من الحبوب ال يذّوب •

 .الكاملة أو المقرمشات
 .الجبن مع تفاحة يتناول •

 ةمعطاألإلى  الحليبمسحوق  قومي بإضافة • الحليب
أو األطعمة  اللحماجن أو رغيف وفي ط يةالمطه

 .المخبوزة الصحية المعدة بالبيت
 الدسم منخفضالحليب الكامل أو  ياستخدم •

)2(%. 

الزبادي، الخالي 
 )عالي الدهن(

ه مع الفواكه الطازجة والمكسرات ياخلط •
 .لتناول وجبة خفيفة

 .استخدامه مكان الكريمة الحامضةيمكن  •

الزبد 
 السمن

لخبز المحمص بكثرة على اه ياستخدم •
 .والخضرواتالساندوتش و

إلى الحساء والبطاطس والحبوب  قوم بإضافته •
 .الساخنة واألرز وشرائح المعكرونة

 .ه لغمس فواكه البحر بهياستخدم •

زبد فول السوداني، 
المكسرات  زبد

 وزبد البذور األخرى،

الخبز شطائر أو على ال بفرده يموق •
أو المقرمشات المخبوزة من  المحمص

 .حبوب كاملة أو شرائح الفواكه
 .ه لصنع بضائع مخبوزة صحيةياستخدم •
 .به الخضروات الطازجة لغمسه ياستخدم •

 المايونيز
 أفوكادو

 .في الصلصات وأطباق الغمس هياستخدم •
 .إلى الشطائر قومي بإضافته •
أو البيض المسلوق أو السمك ه مع اللحم يامزج •

 .لحشو الشطائر به
 .أو السلطات العجائنه في ياستخدم •

 .كوجبة خفيفة هايتناول • المكسرات والبذور
أو  غكإضافات على البودينها ياستخدم •

 .الزبادي الخالي من السكر
في المطهية ها في األطعمة يها واخلطياطحن •

طواجن أو رغيف اللحم أو الفطائر أو 
 .الخضرواتأطباق 

الكريمة 
 الحامضة

بهارات في الصلصات وأطباق ها كياستخدم •
 .الغمس

 .ها مع البطاطس وأطباق الحساءيقدم •

 بذور الكتان المطحونة
 بذور الشيا

 جرثومة القمح

الحبوب الساخنة الكاملة على  قومي برشها •
 .المطبوخة ببطء

 .ها إلى البضائع المخبوزة الصحيةيفيضأ •
 .فتات الخبزها بدل ياستخدم •

كريمة ال
المخفوقة 

 غير المحالة
 كريمة المائدة

كإضافات للشيكوالتة الساخنة الخالية  هايتخدماس •
 .من السكر

 .ها كطبق غمس للفواكه الطازجةياستخدم •
حلويات منخفضة ها كإضافات على الياستخدم •

المستخدم في  )Jell-O( الجيليالسكر، مثل 
 .غالغذائية أو البودين الحميات

البازالء (البقوليات 
ة، الفاصوليا المجفف

 )والعدس

 .المخبوزة أو الفلفل الحار الفاصوليا يجرب•
البقوليات المخبوزة في الحساء  ياستخدم •

 .واألطعمة المطهية في طواجن والعجائن
 .لغمس الخضروات بهالحمص  ياستخدم •

 اللحم
 السمك
 الدجاج

 .كطبق رئيسي هياستخدم •
إلى األطعمة المطهية في طواجن أو  قوم بإضافته •

 .أطباق الحساء أو السلطات
 .واألومليت الساندوتشاته في ياستخدم•

Page 2 of 2 




