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  » فهرست جانشینی «
  

بنابراین  ،اي مساوي هستند هر فهرست جانشینی شامل غذاهایی است که در اندازه مشخص حدوداً داراي ارزش تغذیه :تعریف
  .شوندمصرف غذاهاي دیگر موجود در همان فهرست  به جايتوانند  غذاهاي هر فهرست می

  

  :اند  بندي شده گروه اصلی طبقهمواد غذایی به سه  ،در فهرستهاي جانشینی :بندي تقسیم
  

  :که شامل چهار فهرست است گروه کربوهیدرات -1
  فهرست نشاسته - الف

  )زیر فهرست 3شامل (فهرست شیر  - ب
  فهرست میوه - ج
  فهرست سبزي -د

د در بنابراین مواد غذایی موجو. کربوهیدرات است گرم 15رست نشاسته، شیر و میوه حاوي هریک از غذاهاي موجود در فه   
  .توانند به جاي یکدیگر استفاده شوند ها می این فهرست

  

  :شود فهرست تقسیم می 4که به  هاي آن گروه گوشت و جانشین -2
  هاي خیلی کم چرب گوشت - الف

  هاي کم چربی گوشت - ب
  هاي با چربی متوسط گوشت - ج

  هاي پرچربی گوشت -د             
  

  :فهرست است 3که شامل  گروه چربی -3
 چربیهاي غیراشباع با یک باند دوگانه - الف
 چربیهاي غیراشباع با چند باند دوگانه- ب 
  چربیهاي اشباع- ج
  

  . اند غذایی که مقادیر قابل توجهی سدیم دارند، مشخص شده دهمچنین در فهرست جانشین، موا
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  فهرست نشاسته

 .کالري است 80گرم چربی و  0 -1روتئین، پ گرم3ات، گرم کربوهیدر 15حاوي  یک از غذاهاي موجود در این فهرست،هر 
  .نشاسته اي و حبوبات می باشد یهايبزِِِِسنان، غالت،  فهرست نشاسته، شامل انواع

  
  انواع نان  -الف                                             

 )cm 10  ×10(یک برش   نان سنگک
  )cm 7  ×7(برش  یک  نان نان بربري  

   تافتوننان   
  

  )cm 10  ×10(یک برش 
  نان لواش

  
  )cm 10  ×10(یک برش 

  نصف  )شود  خمیر خالی( همبرگرينان 
  cm7به طول (برش  1    نان ساندویچی

  
  :غالتسایر-ب

  قاشق غذاخوري 5  برنج پخته
  قاشق غذاخوري  8  انواع رشته و ماکارونی پخته

  قاشق غذاخوري 3  آرد  
              

  :اي سبزیجات نشاسته- ج
  نصف لیوان= قاشق غذاخوري  8  باقالسبز

  نصف لیوان= قاشق غذاخوري  8  نخودسبز
  یک عدد متوسط  بالل

  )گرم 90(یک عدد کوچک   سیب زمینی  
  یک لیوان    کدو حلوایی  

  
        

  :ختهپحبوبات  -د
  نصف لیوان= قاشق غذاخوري  8  نخود

  نصف لیوان= قاشق غذاخوري  8    انواع لوبیا  
  نصف لیوان= قاشق غذاخوري  8  عدس  
  نصف لیوان= قاشق غذاخوري  8  هپل  
        

  .است چربی یک واحد گوشت خیلی کم ویک واحد نشاسته معادل نصف لیوان حبوبات پخته  *
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  فهرست سبزي
سـبزي   یک جانشین .کالري است 25گرم پروتئین و  2گرم کربوهیدرات،  15حاوي هر یک از غذاهاي موجود در این فهرست، 

 ...)کاهو، آنـدیو و مانند سبزیهاي ساالد  ،گل کلم، گوجه فرنگی و هویجپیاز، تربچه، پیازچه، جوانه لوبیا، خیار، فلفل سبز، ( خام
  .است یک لیوان مساوي 

فرنگی، چغندر، شلغم، فلفل سبز، قارچ، کدوسبز، کلـم، لوبیاسـبز، مارچوبـه،     اسفناج، بادنجان، تره( سبزي پختهیک جانشین 
     .است لیوانمساوي نصف ) نخود سبز، هویج

  
  فهرست میوه

  .کالري است 60گرم کربوهیدرات و  15حاوي هر یک از غذاهاي موجود در این فهرست، 
  میوه تازه -الف

  لیوان  4/3  آلبالو
  )گرم 140(عدد  2  )بزرگ(آلو   

  نصف میوه  انار
  نصف لیوان  آناناس کنسرو  

  )گرم 100(عدد  2    )متوسط(خام  رانجی
  )گرم 90(عدد  17  انگور کوچک  

  )گرم 180(عدد  1  پرتقال متوسط
  لیوان 1  تمشک  

  )گرم 180(لیوان  5/ 4  توت فرنگی
  گرم 300= یک قاچ   خربزه شیرین  
  عدد 1  خرمالو کوچک  
  )گرم 165(عدد  4    زردآلو  
  )گرم 120(عدد  1    سیب کوچک  
  عدد 1  شلیل کوچک  

  گرم 300= چ یک قا  طالبی کوچک
  )گرم 100(یک عدد   کیوي

  )گرم 300(نصف میوه   ریپ فروت متوسطگ  
  )گرم 120(نصف میوه   گالبی بزرگ  
  )گرم 84(دد ع12    گیالس  
  )گرم 120(عدد  1  موز کوچک  
  )گرم 240(عدد  2  نارنگی کوچک  
  )گرم 180(عدد  1  هلو متوسط  
  گرم 400= یک قاچ     هندوانه  
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  خشکبار -ب

  عدد 3  آلوچه، آلو برغانی
  نصفه کوچک 8  برگه زردآلو

  عدد 2-3  خرما
  )گرم 20(برش  1    لواشک  
            

  آب میوه - ج
  لیوان 3/1  آب آلو

  لیوان 2/1  آب آناناس  
  لیوان 3/1  آب انگور  
  لیوان 2/1  آب پرتقال  

  لیوان 2/1  آب سیب
  لیوان 2/1  آب گریپ فروت  
            

          
  فهرست شیر

  :شود به سه زیرفهرست تقسیم می
  

  %)1کمتر از (بدون چربی یا خیلی کم چربی  -الف
  :شامل .کالري است 90گرم چربی و  0 - 3 ،گرم پروتئین  8گرم کربوهیدرات،  12هر جانشین حاوي         

  لیوان 1                 ماست بدون چربی -
  لیوان 1    شیر بدون چربی -
  

  %)1 - 2(چربی  کم -ب
  .کالري است 120گرم چربی و  5گرم پروتئین،  8گرم کربوهیدرات،  12هرجانشین حاوي        

  لیوان 1  ماست کم چربی -
  لیوان 1    شیر کم چربی -
  

  %)5/2(پرچربی مساوي یا بیشتر از  - ج
  .کالري است 150گرم چربی و  8گرم پروتئین،  8گرم کربوهیدرات،  12هر جانشین حاوي       

  لیوان 1    شیر پرچربی-
  لیوان 1    ماست کم چربی-
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  هاي آن فهرست گوشت بدون چربی و جانشین 

  
  .کالري است 35گرم چربی و  0 -1گرم پروتئین،  7گرم کربوهیدرات،  0حاوي  ،هر جانشین

  
  گرم 30  )بدون پوست(گوشت پرندگان 

  گرم 30  آال ماهی قزل  
گرم سدیم  میلی 400حاوي(پنیر رژیمی  

  )هر واحد در
  

  گرم 30
  

  عدد 2  مرغ سفیده تخم
عالوه بر یک (لوبیا، نخود، عدس پخته 

چربی شامل  واحد گوشت خیلی کم
  )یک واحد نشاسته هم هستند

  

  نصف لیوان

  
  هاي آن چربی و جانشین هاي کم فهرست گوشت

           
    .ي استکالر 55گرم چربی و  3گرم پروتئین،  7گرم کربوهیدرات،  0حاوي جانشین،  هر
     

  گرم 30  گوشت گاو بدون چربی
  راسته، ران: گوشت گوسفند  

    
  گرم 30

  گرم 30  گوشت گوساله، راسته  
گوشت سفید با (گوشت پرندگان   

  )پوست، گوشت تیره بدون پوست
  گرم 30

  
  گرم 30  ماهی آزاد

  گرم 30  چربی% 5/4پنیر با   
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  هاي آن انشینهاي با چربی متوسط و ج فهرست گوشت

  
  .کالري است 75گرم چربی و  5گرم پروتئین،  7گرم کربوهیدرات،  0حاوي  جانشین،هر 

  
 گرم 30    گوشت گاو، چرخ کرده، دنده

 گرم 30  گوشت گوسفند، چرخ کرده، دنده  
 گرم 30  گوشت گوساله، چرخ کرده، دنده  
تیره، باپوست یا : (گوشت پرندگان  

  )کرده مرغ سرخ
 گرم 30
  

      هی سرخ کردهما
        

 گرم 30
  عدد 1    مرغ تخم  
 30گرم چربی در هر  5حاوي (پنیر   

    لیقوان) گرم
 گرم 30
  

  نصف لیوان  )پروتئین سویا(توفو 
    

            
  هاي آنها هاي پرچربی و جانشین فهرست گوشت

  .کالري است 100گرم چربی و  8گرم پروتئین،  7گرم کربوهیدرات،  0حاوي  جانشین، هر 
  

  گرم 30  نیرهاي زرد مثل چدارپ
  قاشق غذاخوري 2  کره بادام زمینی
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  فهرست چربیهاي غیر اشباع با یک باند دوگانه

  .کالري است 45گرم چربی و  5حاوي  جانشین،هر
  

  عدد 6  بادام
  عدد 10  بادام زمینی  
  یک قاشق غذاخوري  دانه کنجد  

  قاشق مرباخوري یک  روغن زیتون، بادام زمینی، کانوال
  عدد بزرگ 10  زیتون سبز

  عدد بزرگ 8  زیتون سیاه  
  قاشق مرباخوري 2  کره بادام زمینی  

  
                    

  فهرست چربیهاي اشباع
  .کالري است 45گرم چربی و  5حاوي  جانشین،هر
  

  )گرم 15(یک قاشق غذاخوري   اي پنیر خامه
  قاشق غذاخوري 2  خامه

  یک قاشق مرباخوري  کره  
  یک قاشق مرباخوري  روغن جامد  

  قاشق غذاخوري 2  نارگیل رنده شده
    

      
  

  فهرست چربیهاي غیراشباع با چند باند دوگانه
  .کالري است 45گرم چربی و  5برابر  جانشین،هر
  

  یک قاشق مرباخوري   )کدو، آفتابگردان(تخمه 
  یک قاشق مرباخوري  )ذرت، آفتابگردان( روغن
  عدد 2  گردو

  یک قاشق مرباخوري    مارگارین  
  مایونز  

  
  یک قاشق مرباخوري
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  هاي جانشینی براي تنظیم برنامه غذایی روش استفاده از فهرست
  :اي ارزیابی کنید ابتدا بیمار را به طور کامل از نظر تغذیه) الف

  .وزن مناسب بیمار را برآورد نمایید -1
 .کالري مورد نیاز بیمار را برآورد نمایید -2
توانید از بیمار بخواهید که غذاهاي مصرفی خود را در چند روز گذشته  می. (اي بیمار را بگیرید شرح حال تغذیه -3

 )بنویسد
  .اي بیمار را ارزیابی نمایید سابقه تغذیه) ب

 .بندي کنید هاي جانشینی طبقه غذاهاي دریافتی را براساس واحدهاي فهرست -1
 .یافتی روزانه را برحسب گرم محاسبه کنیدمیزان کربوهیدرات، پروتئین و چربی در -2
 :دریافت غذاهاي روزانه معمولی را مرور کنید و براي توصیه برنامه غذایی موارد زیر را در نظر بگیرید -3

 کالري دریافتی در مقابل کالري مورد نیاز  
 ها هاي غذایی، غذاهاي معمولی مصرفی در هر وعده و فاصله زمانی بین وعده تعداد وعده  
 در مورد مصرف کنندگان انسولین(نگی درمان با انسولین با برنامه غذایی هماه( 

براي بیمار اهدافی تعیین کنید و در مورد تغییراتی که الزم است ایجاد شود با بیمار بحث کنید و با در نظر گرفتن نکات زیر، ) ج
  .برنامه غذایی مناسب را براي بیمار تنظیم کنید

 و داروهاي مورد استفاده در درمان دیابت دارد  بسته به شیوه زندگی و فعالیت  دهوع  ها و میان توزیع وعده.  
 هاي غذایی یا  پذیر درمان با انسولین، معموالً احتیاجی به تقسیم وعده هاي انعطاف درصورت استفاده از شیوه

  .کربوهیدرات در طول روز نیست
 توان میزان انسولین را طوري تنظیم کرد که با  والً میاگر میزان دریافت غذا در روزهاي مختلف ثابت باشد، معم

  .دریافت غذا هماهنگ باشد
 گیري  توانید از بیمار بخواهید که قند خون خود را چند بار در روز اندازه براي ارزیابی برنامه غذایی تجویز شده، می

  .کند



 9

  
  :چند نکته

  .جانشینی براي تنظیم برنامه غذایی استفاده کنند هاي توانند از فهرست افراد مبتال به دیابت نوع یک و دو می -
پذیري الزم، امکان شمارش کربوهیدرات، پروتئین، چربی و  هاي جانشینی، ضمن ایجاد تنوع و انعطاف استفاده از برنامه -

 .دهد کالري مصرفی را به بیمار می
هاي  رك جزئیات پیچیده سیستمبیمارانی که خواهان راهنماي تنظیم برنامه غذایی هستند و همچنین قادر به د -

 .هاي جانشینی هستند جانشینی هستند، کاندیداي مناسبی براي استفاده از فهرست
اند، اما ممکن است براي فهرست دیگر نیز مناسب باشند، مثالً  بعضی از غذاها در یک فهرست خاص جاي گرفته -

توانند  کربوهیدرات و کالري هستند و میغذاهاي موجود در فهرست نشاسته، میوه و شیر داراي مقادیر مساوي 
اما اگر میوه و نشاسته دائماً جایگزین شیر شوند ممکن است کلسیم و پروتئین دریافتی به . جایگزین یکدیگر شوند

اي کاهش یابد و برعکس انتخاب دائمی شیر به جاي میوه و نشاسته ممکن است باعث دریافت  طور قابل مالحظه
 .غیر قابل انتظار دریافت پروتئین شود ناکافی فیبر و افزایش

یک واحد خواران ، در برنامه غذایی گیاه. اند لوبیا، نخود و عدس در فهرست نشاسته در گروه کربوهیدرات قرار گرفته -
جانشین گوشت خیلی کم چربی در نظر گرفته  ویکجانشین نشاسته  یکمعادل  ،) فنجاننصف (این مواد غذایی 

جانشین (فنجان از غذاهاي فوق معادل یک جانشین نشاسته است  یک سوم،خوار نیستند  ه گیاهدر افرادي ک. شود می
 ).رود گوشت کم چربی درمحاسبه به کار نمی

مصرف شیرهاي بدون چربی و کم چربی . در مورد فهرست شیر، حتماً باید زیرفهرست مورد استفاده مشخص شود -
 .شود جاي شیر کامل توصیه می سال به باال به 2هاي  براي بزرگساالن و بچه

 1واحد سبزیها معادل  3اگرچه . اند باید جزئی از برنامه غذایی باشند سبزیها که در گروه کربوهیدراتها گنجانده شده -
کنند  در هر وعده استفاده می جانشین سبزيافرادي که فقط یک تا دو . باشد کربوهیدرات می) واحد(جانشین 

و درشت مغذیهاي موجود در آن ندارند، مگر آنکه کالري و کربوهیدرات مصرفی آنها به احتیاجی به محاسبه کالري 
 .کند شود و تنظیم برنامه غذایی را آسان می این مسأله باعث تشویق مصرف سبزیها می. شدت تحت کنترل باشد

رژیم . باشند احد میاند شامل کمتر از یک گرم چربی در هر و غذاهایی که در فهرست جانشینی نشاسته قرار گرفته -
اگر رژیم شناس بداند بیماري غذاهاي حاوي چربی را خیلی کم . گرم چربی را در نظر بگیرد 1شناس باید در محاسبات، 

گرم در نظر بگیرد و در تنظیم کالري رژیم بیمار، این مسئله را به ) صفر( 0کند بهتر است چربی مصرفی را   استفاده می
 .حساب آورد

 3/2میزان پروتئین در تنظیم غذایی بیماران دیابتی با ناراحتی کلیوي، به ازاء هر جانشین نشاسته باید براي محاسبه  -
 .گرم پروتئین در نظر گرفته شود
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  جایگاه بالینی

  
توانند براي کنترل مناسب قند خونشان، سیستم جانشینی را بکار برند و میزان کربوهیدرات دریافتی و انسولین  بیماران می

چگونگی استفاده . بیماران براي استفاده از فهرست جانشینی باید به طور سرپایی آموزش ببینند. مورد نیازشان را تعیین کنند
  .هاي غذایی باید در چندین جلسه براي بیمار و خانواده او توضیح داده شود از جانشین

براي آموزش  جلسه، 3تا  2حداقل . ی انجام شودآل این است که آموزش تنظیم برنامه غذایی در طول یک دوره زمان ایده
  .هاي جانشینی مورد نیاز است فهرست

تواند به  ارائه نکات ساده می. باشد ریزي براي چگونگی آموزش می عمدتاً شامل ارزیابی اولیه، تعیین اهداف و برنامه: جلسه اول
  .طور موقتی در انتخاب غذا کمک کننده باشد

شود که برنامه  از بیماران خواسته می. باشد یستم جانشینی و برنامه غذایی مناسب هر فرد میشامل معرفی س: جلسه دوم
  .غذایی خود را براي چند روز تنظیم کنند و بنویسند تا در جلسه سوم ارزیابی شود

توان  ا تلفن میاگر برگزاري جلسه سوم مقدور نبود، توسط نامه ی. شامل ارزیابی مناسب بودن برنامه غذایی است: جلسه سوم
  .با بیماران ارتباط برقرار کرد

ماه تا یکسال یکبار و در صورت نیاز بیشتر  6جلسات پیگیري بعدي باید هر . هفته برگزار شود 4تا  3یک جلسه پیگیري باید 
  .برگزار شود
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  جدول فهرست جانشینی

  

.CHO  اندازة واحد  فهرست
gr. 

PRO. 
gr. 

FAT 
gr. CAL. 

 80 یا کمتریک  3 15 یک برش نان و غالت

 شیر

 بی چربی

 8 12 یک لیوان

3-0 90 

  120 5 کم چرب

 150 8 پرچرب

  60 - - 15 مختلف میوه

 25 -  2 5 لیوان خام 1 سبزي

 20 - - 5 ق م1 مربا عسل، قند، شکر،

گوشت و 
هاي جانشین
 آن

 بسیارکم چرب

 7 - گرم 30

1 - 0 35 

 55 3 کم چرب

 75 5 متوسطباچربی 

 100 8 پرچرب

 45 5 - - ق م 1 چربی

  


