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      Att tänka på 

1. Ät gärna mycket frukt och grönt 
2. Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel  
3. Fördela måltider och mellanmål över dagen 
4. Välj gärna flytande margarin och oljor  
5. Ät gärna fisk ofta 
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Att läsa mer: 

1177: Bra mat när du är gravid  

(Via 1177 finns även länk till kursen Sund start. En kurs i 
att förbättra dina levnadsvanor.) 

Livsmedelsverket: Bra mat när du är gravid 

R

 

   تاهمألل ةي حوحدة الرعاية الص  

 

 سكري الحمل حالة النظام الغذائي الموصى به في 

 

 ما يجب التفكير فيه 
 الكثير من الفاكهة والخضروات  نلو تتناولي حبذا  .1
 التي تحمل عالمة ثقب المفتاح  المواد الغذائيةو تختاري ل حبذا .2
 والوجبات الخفيفة على مدار اليومالطعام  وجبات  يوزع .3
 ت المارجرين السائل والزيوحبذا لو اخترت  .4
 السمك في كثير من األحيان تتناولحبذا لو  .5

 

 

 

 
 قراءة المزيد من المعلومات:  

 1177: Bra mat när du är gravid 

"البداية الصحية".   التعليميةللحلقة رابط   يوجد أيضا   1177)من خالل 
 حياتك.(   اسلوبتحسين حلقة تعليمية من اجل ي وه

 Livsmedelsverket: Bra mat när du är gravid 

 

 

 وجبة الفطور  (1

 وجبة خفيفة   (2

 وجبة الغداء  (3

 وجبة خفيفة   (4

 وجبة العشاء  (5

   وجبة خفيفة (6

 

   تاهمألل ةي حوحدة الرعاية الص  

 

 سكري الحمل حالة النظام الغذائي الموصى به في 

 

 ما يجب التفكير فيه 
 الكثير من الفاكهة والخضروات  نلو تتناولي حبذا  .1
 التي تحمل عالمة ثقب المفتاح  المواد الغذائيةو تختاري ل حبذا .2
 والوجبات الخفيفة على مدار اليومالطعام  وجبات  يوزع .3
 ت المارجرين السائل والزيوحبذا لو اخترت  .4
 السمك في كثير من األحيان تتناولحبذا لو  .5

 

 

 

 
 قراءة المزيد من المعلومات:  

 1177: Bra mat när du är gravid 

"البداية الصحية".   التعليميةللحلقة رابط   يوجد أيضا   1177)من خالل 
 حياتك.(   اسلوبتحسين حلقة تعليمية من اجل ي وه

 Livsmedelsverket: Bra mat när du är gravid 

 

 

 وجبة الفطور  (1

 وجبة خفيفة   (2

 وجبة الغداء  (3

 وجبة خفيفة   (4

 وجبة العشاء  (5

   وجبة خفيفة (6

 

   تاهمألل ةي حوحدة الرعاية الص  

 

 سكري الحمل حالة النظام الغذائي الموصى به في 

 

 ما يجب التفكير فيه 
 الكثير من الفاكهة والخضروات  نلو تتناولي حبذا  .1
 التي تحمل عالمة ثقب المفتاح  المواد الغذائيةو تختاري ل حبذا .2
 والوجبات الخفيفة على مدار اليومالطعام  وجبات  يوزع .3
 ت المارجرين السائل والزيوحبذا لو اخترت  .4
 السمك في كثير من األحيان تتناولحبذا لو  .5

 

 

 

 
 قراءة المزيد من المعلومات:  

 1177: Bra mat när du är gravid 

"البداية الصحية".   التعليميةللحلقة رابط   يوجد أيضا   1177)من خالل 
 حياتك.(   اسلوبتحسين حلقة تعليمية من اجل ي وه

 Livsmedelsverket: Bra mat när du är gravid 

 

 

 وجبة الفطور  (1

 وجبة خفيفة   (2

 وجبة الغداء  (3

 وجبة خفيفة   (4

 وجبة العشاء  (5

   وجبة خفيفة (6

Livsmedelsverket: Bra mat när du är gravid

1177: Bra mat när du är gravid

Mödrahälsovårdsenheten

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/gravida/bra-mat-nar-du-ar-gravid
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/bra-mat-nar-du-ar-gravid/


Arabiska

Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm, juni 2022 
  2022، حزيران/يونيو في مقطعة ستوكهولم  وحدة الرعاية الصحية لألمهات

 

 ( rotfrukter) جذريةالخضروات ال خضروات وال
  ، على سبيل المثاللفترة قصيرة  طهيهاتم . يهيةمطنيئة أو سواء كانت ، جميع األنواع  يتناول

 (تشبه المقالة لكن لها قعر محدب غير مستويللطهي أداة وهي  wokالصينية )  المقالةبواسطة 

 الفواكه والتوت 
، يمكنك  فواكه موزعة على مدار اليوم. باإلضافة إلى ذلكالات من حب الكمية المناسبة هي ثالث

تحتوي  يث ، حتناول التوت الطازج أو المجفف غير المحلى. يجب تناول الفاكهة المجففة باعتدال
 على نسبة عالية من السكر.

 والحمص والعدس  البقوليات
 . ا  ثير من األلياف مع، ألنها تحتوي على بروتين نباتي والكاختيار جيدهي 

 (quinoa) كينواالشعير و الكرونة ، المعرز ، األبطاطا ، ال
هي مواد غذائية   المخلوطة مع البقولياتمعكرونة الالمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة أو 

من  هي والكينوا ( matveteالطعام الكامل )قمح و (matkornالطعام الكاملة )حبوب . جيدة
على األرز  ا  قواألرز الخام واألرز المعالج المطبوخ مسبامل  الخيارات األخرى. يفضل األرز الك

 يض. األب

 اللحوم واألسماك والدواجن والبيض 
النظافة عند طهي الدجاج.  اعطي بالك كثيرا  لموضوع إن أمكن.  اللحوم الخالية من الدهوناري اخت

بحذر على موقع  كل جب ان تؤياألسماك التي نوعية عن ئي يمكنك أن تقرولين السمك. حبذا لو تتنا
، ولكن ليس أكثر من في تناول البيض ي. ال تتردد(livsmedelsverketمصلحة المواد الغذائية )
 يوم. في ال  بيضة واحدة او بيضتان

 منتجات األلبان 
ا لتغطية الحاجة إلى الكالسيوم وفيتامين د أثناء  ديسيلتر من الحليب يومي 5-3تحتاجين إلى حوالي 

ولتكن الكميات التي تتناولينها  . ( واالجبانyoghurt)الزبادي اللبن  تناول يمكنك ايضا  الحمل. 
اري  لدم. اختنسبة السكر في االحليب أن يرفع في سكر ليمكن ل، حيث على مدار اليومموزعة 

   .دسمال قليلةالمنتجات 

 دهون الطعام 
 .الدهون والزيوت السائلة مثل الزبدة السائلة أو زيت الزيتونتاري اخ

 سرات والبذور مك ال

 والخبز. يتم تناولها في اللبن حبذا لو تحتوي المكسرات والبذور على بروتين ودهون جيدة. 
 المشروبات  

 الفوار غير المحلى. يفضل شرب الماء العادي أو الماء
 

 واد المحليّة السكر والم 
أو  ( filmjölkالرائب )السويدي  اللبنأو  في تحلية القهوة أو الشاي أو العصيدة ينإذا كنت ترغب 

ك  -سيسولفاما و (Aspartam) سبارتاماالمحليات الخالية من الطاقة مثل ي ، فاستخدمالزبادياللبن 
(Acesulfam-K )والسكرين (Sackarin) سيكالمات و (Cyklamat) جليكوسيدات ستيفيول و  
(Steviolglykosider) . 
 

 الحلوة المواد الغذائية 
أو يفضل عدم تناولها  بصورة نادرة والبسكويت واآليس كريم حلويات السكاكر واليجب أن تؤكل 

نفسك مرة واحدة في  يكنك أن تدللعلى اإلطالق. إذا كانت نسبة السكر في الدم مستقرة ، يم
 قطع صغيرة من الحلوى )يفضل الشوكوالتة الداكنة(.  4-3األسبوع بكعكة صغيرة بعد الوجبات أو  

 
 وزيع الوجبات ت

وجبة  المدرسة. يجب أن تحتوي  /في المنزل قبل الذهاب إلى العملاإلفطار وجبة  يفضل تناول 
البروتين. على سبيل المثال ، خبز القمح الكامل من الكثير من األلياف وكمية كبيرة على  اإلفطار

والبيض ولبن الكوارك  (pålägg) على السندويش التي تفرش طعامال  إضافاتمع 
(kvargyoghurt )فان والزيتون وجبن الفيتاودقيق الشو (fetaost )الخضار    تناولا  فضل أيض، وي

وجبات خفيفة موزعة على مدار اليوم.   عشاء وثالثالغداء وهناك وجبة الو / أو بعض الفاكهة. ثم 
ا للنشاط وأسبوع  يجب تكييفها وفق، ويجب أن تدعم الوجبات الخفيفة نسبة السكر في الدم بشكل كاف  

بمحتوى  : وجبة خفيفة 6-4، واألشهر فاكهة واحدةحبة :  3-1لمثال األشهر ، على سبيل ا الحمل
بمحتوى  : وجبتان خفيفتان 9-7، واألشهر  موزعة على مدار اليوم حبات من الفواكه 3-1* و مشبع
 فواكه توزع على مدار اليوم. حبات من ال 3-1و  مشبع

 
 الشاي والقهوة 
مع  تناولها مخلوطة يفضل و في اليوم ترسيليد 5القهوة حتى ، حرة الشاي بكميات يمكن تناول 

 عسل.أو  الحليب ولكن بدون سكر
 
  ، وايضا  التوت / الفاكهة حبات ضبعمع نوا منتفخة وزبادي طبيعي مع كيلبن : على سبيل المثال * 

  على السندويش التي تفرش طعامال إضافاتغني باأللياف مع ( الknäckebröd)خبز مقرمش 
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، ولكن ليس أكثر من في تناول البيض ي. ال تتردد(livsmedelsverketمصلحة المواد الغذائية )
 يوم. في ال  بيضة واحدة او بيضتان

 منتجات األلبان 
ا لتغطية الحاجة إلى الكالسيوم وفيتامين د أثناء  ديسيلتر من الحليب يومي 5-3تحتاجين إلى حوالي 

ولتكن الكميات التي تتناولينها  . ( واالجبانyoghurt)الزبادي اللبن  تناول يمكنك ايضا  الحمل. 
اري  لدم. اختنسبة السكر في االحليب أن يرفع في سكر ليمكن ل، حيث على مدار اليومموزعة 

   .دسمال قليلةالمنتجات 

 دهون الطعام 
 .الدهون والزيوت السائلة مثل الزبدة السائلة أو زيت الزيتونتاري اخ

 سرات والبذور مك ال

 والخبز. يتم تناولها في اللبن حبذا لو تحتوي المكسرات والبذور على بروتين ودهون جيدة. 
 المشروبات  

 الفوار غير المحلى. يفضل شرب الماء العادي أو الماء
 

 واد المحليّة السكر والم 
أو  ( filmjölkالرائب )السويدي  اللبنأو  في تحلية القهوة أو الشاي أو العصيدة ينإذا كنت ترغب 

ك  -سيسولفاما و (Aspartam) سبارتاماالمحليات الخالية من الطاقة مثل ي ، فاستخدمالزبادياللبن 
(Acesulfam-K )والسكرين (Sackarin) سيكالمات و (Cyklamat) جليكوسيدات ستيفيول و  
(Steviolglykosider) . 
 

 الحلوة المواد الغذائية 
أو يفضل عدم تناولها  بصورة نادرة والبسكويت واآليس كريم حلويات السكاكر واليجب أن تؤكل 

نفسك مرة واحدة في  يكنك أن تدللعلى اإلطالق. إذا كانت نسبة السكر في الدم مستقرة ، يم
 قطع صغيرة من الحلوى )يفضل الشوكوالتة الداكنة(.  4-3األسبوع بكعكة صغيرة بعد الوجبات أو  

 
 وزيع الوجبات ت

وجبة  المدرسة. يجب أن تحتوي  /في المنزل قبل الذهاب إلى العملاإلفطار وجبة  يفضل تناول 
البروتين. على سبيل المثال ، خبز القمح الكامل من الكثير من األلياف وكمية كبيرة على  اإلفطار

والبيض ولبن الكوارك  (pålägg) على السندويش التي تفرش طعامال  إضافاتمع 
(kvargyoghurt )فان والزيتون وجبن الفيتاودقيق الشو (fetaost )الخضار    تناولا  فضل أيض، وي

وجبات خفيفة موزعة على مدار اليوم.   عشاء وثالثالغداء وهناك وجبة الو / أو بعض الفاكهة. ثم 
ا للنشاط وأسبوع  يجب تكييفها وفق، ويجب أن تدعم الوجبات الخفيفة نسبة السكر في الدم بشكل كاف  

بمحتوى  : وجبة خفيفة 6-4، واألشهر فاكهة واحدةحبة :  3-1لمثال األشهر ، على سبيل ا الحمل
بمحتوى  : وجبتان خفيفتان 9-7، واألشهر  موزعة على مدار اليوم حبات من الفواكه 3-1* و مشبع
 فواكه توزع على مدار اليوم. حبات من ال 3-1و  مشبع

 
 الشاي والقهوة 
مع  تناولها مخلوطة يفضل و في اليوم ترسيليد 5القهوة حتى ، حرة الشاي بكميات يمكن تناول 

 عسل.أو  الحليب ولكن بدون سكر
 
  ، وايضا  التوت / الفاكهة حبات ضبعمع نوا منتفخة وزبادي طبيعي مع كيلبن : على سبيل المثال * 

  على السندويش التي تفرش طعامال إضافاتغني باأللياف مع ( الknäckebröd)خبز مقرمش 
 أو الحمص. ( leverpastej) فطيرة الكبدمثل غنية بالبروتين ال

https://www.livsmedelsverket.se/



