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 مادران  خدمات بهداشت    واحد 

 
 

 نکات توجه کنید  این به
 د یبخور  جاتیو ست    وهیم توانید تا یم . 1
 مشخص شده اند  «دیسوراخ کلعالمت »که با   د ی را انتخاب کن یی . غذاها2
 دی کن  پخشوعده ها را در طول روز   انیو م یی غذا ی. وعده ها3
 دیرا انتخاب کن عیما و روغن نی. مارگار 4
 د یبخور   زیاد  . مایه5
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REKOMMENDERAD KOST VID 
GRAVIDITETSDIABETES  

 

 

 
 

 

      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mödrahälsovårdsenheten  

  

1) Frukost 

2) Mellanmål 

3) Lunch 

4) Mellanmål 

5) Middag 

6) Mellanmål 

 

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

Mödrahälsovårdsenheten

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


Persiska

 ایهش یر  جاتی و سب     جاتیسب   

ی   نوع  همه ی هایی که  . د یگرم شده را بخور   ا ی، خام ست   د،  نشو   یم شخ  مدت کوتایه  یبرا ست  
 wok  ووک  مانند 

 
 (  bär)  ها و انواع توت ها  وهیم

  د یتوان  یم ن،یشود. عالوه بر ا   یم مرصف است که در طول روز   وه یم عدد   مناسب سه مقدار 
  را یکم مرصف کرد، ز   د ی خشک را با  وهی. م د ینشده بخور  نی ت  خشک شده ش ا یتازه    یتوت ها 

 است.  یاد یقند ز  یحاو 
 
 نخود و عدس  ا،یلوب

 هستند.  ت  ی ف  یاد یو مقدار ز  ایهیگ  ی   پروتئ یآنها حاو  را ی است، ز  خوی    انتخاب
 
 نوا یبرنج، پاستا، جو و ک  ، ن  یزم بی س

گندم و    ،جو خوب است. پاستای ساخته شده از حبوبات مانند پاستای لوبیا   ا یسبوس دار  پاستا 
شده از قبل پخته شده    یهستند. برنج سبوس دار، برنج خام، برنج فرآور   گر ید  یها  نهیگز   نوا یک

 شود.   داده یم حیترج  د یبر برنج سف 
 

 مرغ و تخم مرغ  ،مایه گوشت،
.  د ی. هنگام پخت مرغ مراقب بهداشت باشد یرا انتخاب کن صورت امکان گوشت بدون چری   در 

اداره   تیدر وبسا  د یتوان  یم د یمرصف کن اطیبا احت  د یکه با   یی ها   در مورد مایه . د یبخور  مایه
ل کیفیت مواد غذایی    در روز.  تخم مرغ 2یا  1از  شت  یاما نه ب د، ی. تخم مرغ بخور د یبخوان کنت 

 
یفرآورده  های شبر

  از یدر روز ن   ت  ش ت  یل دش  5تا    3به حدود  یدر دوران باردار  D  ی   تامیو و  میبه کلس  از ین  تامی     یبرا 
تواند قند خون را   یم ت  که قند ش   از آنجایی شود.  یماین نیاز تامی   هم   ت  . با ماست و پند یدار 
ی دهد، مرصف شیافزا  را   های کم چری  فرآورده . د یرا در طول روز پخش کن فرآورده های شت 

 . د یانتخاب کن
 

 چری  خوراک 
 دیرا انتخاب کن  تونیروغن ز  ا ی  عیمانند کره ما  عیما  یها و روغن ها   چری  

 
 های خوراک دانهو  لیآج
در ماست و نان   د یتوان  یم از آنها  هستند.   خوی    و چری   ی   پروتئ  یحاو  ی خوراک و دانه ها  لیآج

 . د یاستفاده کن

 ها نوشیدی  
 . د ینشده بنوش   نیت  آب گازدار ش ا یآب ساده تا جای ممکن 

 
 کننده ها   نیبر و ش شکر 
بدون   یکننده ها   نیت  از ش د،ی کن  نیت  ماست را ش ا ی  شت  ترش  ،فری   ،ی قهوه، چا   د یخواه  یم اگر 
استفاده   ولیاستو  یدها ی کوز یو گل  کالماتیس  ن،ی ، ساخار K-مانند آسپارتام، آسه سولفام یانرژ 
 . د یکن
 

 نیبر ش  خوراک های
یت   اصال مرصف نشوند. اگر   بهت  است که   ا یبه ندرت مرصف شوند  د یبا  و بستت   شکالت و شت 

تکه آب    4تا   3 ا بکوچک بعد از غذا   کیک   کیبار با   ک ی  یهفته ا   د یتوان  قند خون ثابت است، یم
 . د یکن   یی را یشکالت تلخ( از خود پذ  یا بجای آننبات کوچک )

 
 ساعات خوردن غذا 

صبحانه  . صبحانه بخورید کار مفیدی استمدرسه در خانه  ا یقبل از رفی   به محل کار  د یبتوان اگر 
تخم مرغ، ماست    ،باشد. به عنوان مثال، نان سبوس دار  ی   و پروتئ ت  یف ی ادیمقدار ز   یحاو  د یبا 

  یمقدار  ا یو/  جاتی ، ست   سفید  ت  و پن تونیز  ، havregrynپوست کنده   ، جو دوش kvargی کوار 
  د یوعده ها با   انی. ممرصف یم شوند در طول روز  که  وعده   انی. سپس ناهار و شام و سه موهیم

داده    قیتطب   یو هفته باردار  تیبر اساس فعال د یبا  کنند. آنها   ی   تام قند خون را به اندازه کاف  
  در  وهیم  3تا   1* و  یوعده مغذ انیم  1: 6تا   4ماه   وه، یم  1:  3تا   1  یمثال ماه ها  یشوند، برا 

 . بخورید در طول روز   وه یم  3تا   1و   یوعده مغذ   انیم  2:  9تا    7 ی روز، ماه ها  طول
 
 و قهوه   یچا
  ،مخلوط شود   ت  با شچه بهت  که در روز خوب است.   ت  یل دش  5قهوه تا   ،دلخواهبه مقدار  یچا 

 اما بدون شکر/عسل. 
 

  ی   با مواد پر پروتئ ت  یاز ف  غت    خشک . نان وهیتوت/م  یمقدار یا و   نوآ ی با کمخلوط   ع ی* ماست طب
 hummusُحُمص مخلوط   ا ی  leverpastej جگر  ت  مانند خم
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 یاهش,ر تاج%$#"س و تاج%$#"س

 ،دنوش H خE Fاتوک تدم یارب هک ?<اه ی+*(س .د>روخ9 ار ەدش مرگ ا1 ماخ ،ی+*(س ع&ن همه
 wok کوو دننام
 
 ) bär ( ا5 توت عاونا و ا5 ەویم
 د[ناوت H ،نیا رب ەوالع .دوش H فXم زور لوط رد هک تسا ەویم ددع هس بسانم رادقم
 ار>ز ،درک فXم مb د1ا9 ار کشخ ەویم .د>روخ9 ەدشa ن>̀(ش ەدش کشخ ا1 ەزات یاه توت

 .تسا یدا>ز دنق یواح
 
 سدع و دوخن ،اA@?ل
 .دنoسه *(یف یدا>ز رادقم و Eا[گ +l̀ئتورپ یواح اiنآ ار>ز ،تسا *<وخ باختنا

 
 اونیک و وج ،اتساO ،جنرب ،$Kیمز بHس
pا1 راد سوبس اتسا pبح زا ەدش هتخاس یاتسا&sدننام تا pل یاتسا&s]و مدنگ ،وج .تسا بوخ ا 
 ەدش هتخp لyق زا ەدش یروآرف جنرب ،ماخ جنرب ،راد سوبس جنرب .دنoسه رگ1د یاه هن>vگ اونیک
 .دوش H ەداد حیجرت د[فس جنرب رب
 

 غXم مخت و غXم ،Wام ،تشوگ
 .د[شا9 تشادiب بقارم غÇم تخp ماÅنه .د[نک باختنا ار *<رچ نود9 تشوگ نا~ما تروص رد
 ت1اسÖو رد د[ناوت H د[نک فXم طا[تحا ا9 د1ا9 هک ?<اه Eام دروم رد .د>روخE 9ام
 .زور رد غÇم مخت 2 ا1 1 زا Ü(شâب هن اما ،د>روخ9 غÇم مخت .د[ناوخ9 ?<اذغ داوم ت[ف[ک لÜ(نک ەرادا 

 
 ی["ش یا5ەدروآرف
 زا[ن زور رد ̀(ش Ü(یل êد 5 ات 3 دودح ه9 یرادرا9 نارود رد l̀+ Dمات>و و م[سلb ه9 زا[ن +l̀مات یارب
 ار نوخ دنق دناوت H ̀(ش دنق هک ?<اجنآ زا .دوش l̀+ Hمات زا[ن نیا مه ̀(نپ و تسام ا9 .د>راد
 ار *<رچ مb یاهەدروآرف .د[نک شخp زور لوط رد ار ی̀(ش یاه ەدروآرف فXم ،دهد شìازفا
 .د[نک باختنا
 

 aاروخ #_رچ
 د[نک باختنا ار نوت>ز نغور ا1 عیام ەرک دننام عیام یاه نغور و اه *<رچ
 
 aاروخ یا5هناد و لAجآ
 نان و تسام رد د[ناوت H اiنآ زا .دنoسه *<وخ *<رچ و +l̀ئتورپ یواح ñاروخ یاه هناد و ل[جآ
 .د[نک ەدافتسا

 اه+<د[شون
 .د[شونب ەدشa ن>̀(ش رادزاò بآ ا1 ەداس بآ نکمم یاج ات
 

 ا5 ەدننک ن%["ش و رکش
 نود9 یاه ەدننک ن>̀(ش زا ،د[نک ن>̀(ش ار تسام ا1 شرت ̀(ش ،+<رف ،یاچ ،ەوiق د[هاوخ H رôا
 ەدافتسا لو>&تسا یاهد>زوک[لò و تامال~[س ،ن>راخاس ،K-مافلوس هسآ ،ماتراúسآ دننام یژرنا

 .د[نک
 

 ن%["ش یاa 5اروخ
 رôا .دنوشa فXم الصا هک تسا i)Üب ا1 دنوش فXم تردن ه9 د1اü+ 9تس† و +ü>̀(ش و تال~ش
 بآ هکت 4 ات 3 ا9 اذغ زا دع9 کچوک ک[ک ک1 ا9 را9 ک1 یا هتفه د[ناوت H ،تسا ت9اث نوخ دنق
 .د[نک ?<اریذp دوخ زا )خلت تال~ش نآ یاج9 ا1( کچوک تاyن
 

 اذغ ندروخ تاعاس
 هناحyص .تسا ید[فم راb د>روخ9 هناحyص هناخ رد هسردم ا1 راb لحم هlÜ+ 9فر زا لyق د[ناوتب رôا
 تسام ،غÇم مخت ،راد سوبس نان ،لاثم ناونع ه9 .دشاl̀+ 9ئتورپ و *(یف یدا>ز رادقم یواح د1ا9

 یرادقم ا1±و تاج>+*(س ،د[فس ̀(نپ و نوت>ز ،havregryn ەدنک تسوپ Fود وج ،kvarg یراوک
 د1ا9 اه ەدعو نا[م .دنوش H فXم زور لوط رد هک ەدعو نا[م هس و ماش و راهان س≥س .ەویم
 ەداد قیبطت یرادرا9 هتفه و ت[لاعف ساسا رب د1ا9 اiنآ .دننک +l̀مات +¥اb ەزادنا ه9 ار نوخ دنق

 رد ەویم 3 ات 1 و *یذغم ەدعو نا[م 1 :6 ات 4 ەام ،ەویم 1 :3 ات 1 یاه ەام لاثم یارب ،دنوش
 .د>روخ9 زور لوط رد ەویم 3 ات 1 و یذغم ەدعو نا[م 2 :9 ات 7 یاه ەام ،زور لوط
 

 ەوiق و یاچ
 ،دوش طولخم ̀(ش ا9 هک i)Üب هچ .تسا بوخ زور رد Ü(یل êد 5 ات ەوiق ،ەاوخلد رادقم ه9 یاچ
 .لسع±رکش نود9 اما

 
 +l̀ئتورپ رپ داوم ا9 *(یف زا +üغ کشخ نان .ەویم±توت یرادقم ا1 و آونیک ا9 طولخم Ω[بط تسام *
 hummus صُمُح طولخم اleverpastej 1 رگج ̀(مخ دننام
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 ایهش یر  جاتی و سب     جاتیسب   

ی   نوع  همه ی هایی که  . د یگرم شده را بخور   ا ی، خام ست   د،  نشو   یم شخ  مدت کوتایه  یبرا ست  
 wok  ووک  مانند 

 
 (  bär)  ها و انواع توت ها  وهیم

  د یتوان  یم ن،یشود. عالوه بر ا   یم مرصف است که در طول روز   وه یم عدد   مناسب سه مقدار 
  را یکم مرصف کرد، ز   د ی خشک را با  وهی. م د ینشده بخور  نی ت  خشک شده ش ا یتازه    یتوت ها 

 است.  یاد یقند ز  یحاو 
 
 نخود و عدس  ا،یلوب

 هستند.  ت  ی ف  یاد یو مقدار ز  ایهیگ  ی   پروتئ یآنها حاو  را ی است، ز  خوی    انتخاب
 
 نوا یبرنج، پاستا، جو و ک  ، ن  یزم بی س

گندم و    ،جو خوب است. پاستای ساخته شده از حبوبات مانند پاستای لوبیا   ا یسبوس دار  پاستا 
شده از قبل پخته شده    یهستند. برنج سبوس دار، برنج خام، برنج فرآور   گر ید  یها  نهیگز   نوا یک

 شود.   داده یم حیترج  د یبر برنج سف 
 

 مرغ و تخم مرغ  ،مایه گوشت،
.  د ی. هنگام پخت مرغ مراقب بهداشت باشد یرا انتخاب کن صورت امکان گوشت بدون چری   در 

اداره   تیدر وبسا  د یتوان  یم د یمرصف کن اطیبا احت  د یکه با   یی ها   در مورد مایه . د یبخور  مایه
ل کیفیت مواد غذایی    در روز.  تخم مرغ 2یا  1از  شت  یاما نه ب د، ی. تخم مرغ بخور د یبخوان کنت 

 
یفرآورده  های شبر

  از یدر روز ن   ت  ش ت  یل دش  5تا    3به حدود  یدر دوران باردار  D  ی   تامیو و  میبه کلس  از ین  تامی     یبرا 
تواند قند خون را   یم ت  که قند ش   از آنجایی شود.  یماین نیاز تامی   هم   ت  . با ماست و پند یدار 
ی دهد، مرصف شیافزا  را   های کم چری  فرآورده . د یرا در طول روز پخش کن فرآورده های شت 

 . د یانتخاب کن
 

 چری  خوراک 
 دیرا انتخاب کن  تونیروغن ز  ا ی  عیمانند کره ما  عیما  یها و روغن ها   چری  

 
 های خوراک دانهو  لیآج
در ماست و نان   د یتوان  یم از آنها  هستند.   خوی    و چری   ی   پروتئ  یحاو  ی خوراک و دانه ها  لیآج

 . د یاستفاده کن

 ها نوشیدی  
 . د ینشده بنوش   نیت  آب گازدار ش ا یآب ساده تا جای ممکن 

 
 کننده ها   نیبر و ش شکر 
بدون   یکننده ها   نیت  از ش د،ی کن  نیت  ماست را ش ا ی  شت  ترش  ،فری   ،ی قهوه، چا   د یخواه  یم اگر 
استفاده   ولیاستو  یدها ی کوز یو گل  کالماتیس  ن،ی ، ساخار K-مانند آسپارتام، آسه سولفام یانرژ 
 . د یکن
 

 نیبر ش  خوراک های
یت   اصال مرصف نشوند. اگر   بهت  است که   ا یبه ندرت مرصف شوند  د یبا  و بستت   شکالت و شت 

تکه آب    4تا   3 ا بکوچک بعد از غذا   کیک   کیبار با   ک ی  یهفته ا   د یتوان  قند خون ثابت است، یم
 . د یکن   یی را یشکالت تلخ( از خود پذ  یا بجای آننبات کوچک )

 
 ساعات خوردن غذا 

صبحانه  . صبحانه بخورید کار مفیدی استمدرسه در خانه  ا یقبل از رفی   به محل کار  د یبتوان اگر 
تخم مرغ، ماست    ،باشد. به عنوان مثال، نان سبوس دار  ی   و پروتئ ت  یف ی ادیمقدار ز   یحاو  د یبا 

  یمقدار  ا یو/  جاتی ، ست   سفید  ت  و پن تونیز  ، havregrynپوست کنده   ، جو دوش kvargی کوار 
  د یوعده ها با   انی. ممرصف یم شوند در طول روز  که  وعده   انی. سپس ناهار و شام و سه موهیم

داده    قیتطب   یو هفته باردار  تیبر اساس فعال د یبا  کنند. آنها   ی   تام قند خون را به اندازه کاف  
  در  وهیم  3تا   1* و  یوعده مغذ انیم  1: 6تا   4ماه   وه، یم  1:  3تا   1  یمثال ماه ها  یشوند، برا 

 . بخورید در طول روز   وه یم  3تا   1و   یوعده مغذ   انیم  2:  9تا    7 ی روز، ماه ها  طول
 
 و قهوه   یچا
  ،مخلوط شود   ت  با شچه بهت  که در روز خوب است.   ت  یل دش  5قهوه تا   ،دلخواهبه مقدار  یچا 

 اما بدون شکر/عسل. 
 

  ی   با مواد پر پروتئ ت  یاز ف  غت    خشک . نان وهیتوت/م  یمقدار یا و   نوآ ی با کمخلوط   ع ی* ماست طب
 hummusُحُمص مخلوط   ا ی  leverpastej جگر  ت  مانند خم
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