
ARABIC – Healthy Eating for Gestational Diabetes 

Mercy Hospitals Victoria Ltd. 

 الحمل يلسكر نظام الغذاء الصحي المناسب

 ما ھو سكري الحمل؟
حالة  ھوالحمل  سكريدوث تغیرات في مستوى ھرموناتك. وذلك بسبب ح ،یحدث سكر الحمل أثتاء فترة الحمل

في  جلوكوزمستوى الوارتفاع  .مما ینبغي أعلىإلى  ) في الدمالسكر نوع من أنواع( كوزلوجتوى الیرتفع فیھا مس
، لھ رةمبكالوالدة وال، ھحجممثل كبر  للجنین قد یسبب مشاكل ،أثناء فترة الحمل ستوى الطبیعيمالعن  الدم

 .بعد الوالدة ھبدم جلوكوزمستوى ال وانخفاض ،دةضغوط الوال ھصعوبة تحملو

ً مھم ئكغذانظام یكون لماذا   ؟في فترة الحمل ا
 ثناء فترةوالتحكم في زیادة  وزنك أ بدمك جلوكوزلفي مستوى اساعدك في التحكم یسصحي نظام غذائي إن اتباع 

 .لك ولطفلك مناسبةقیمة غذائیة  علىمع حصولك في نفس الوقت  ،الحمل

 فترة الحمل: أثناءالتغذیة 
والغذاء الذي تناسب مع االحتیاج الغذائي لك ولطفلك. ت المتنوعة ةصحیال ةمتشكیلة من األطع ناوليتت من المھم أن

المبادئ بعض  معولكن یماثل غذاء كل النساء الحوامل  ،الحمل يسكرالالتي یعانین من نساء لل یُنَصح بھ
 التوجیھیة اإلضافیة.

 اآلتي:على  ملتیش الیومياجعلي نظامك الغذائي 

 بالحلیك(نتجات األلبان موعكرونة)، ألرز والماالخبز وك( الكاملة الحبوبو ،الخضرواتوالفواكھ،  •
والمطھي من ، األصفر الصلبالجبن و ،الكریميالجبن و لبنةلاو (الزبادي) الرایبو

 .)اللِّب/المكسرات والبذورالبقول و بدائل مثل ولبیض (ألدجاج/السمك/اااللحم/
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 من: )بكمیات قلیلة تناولي(ي دِّ حِ 

بیل ، برودswordfish، سوردفیش  flake/sharkش رفلیك/الق(الزئبقي األسماك المرتفعة المحتوى  •
broadbill مارلین ،marlin(ع مالحظة عدم تناول أي أسماك كل أسبوعین م واحدة حصةإلى  ، حدیھا

دي من تناول األسماك المتوسطة المحتوى الزئبقي إلى أخرى في ھذین األسبوعین.  واحدة في  حصةّحِ
 ) مع مالحظة عدم تناول أي أسماك أخرى catfish، كاتفیشorange roughyاألسبوع (أورانج رافى 

 مرات في األسبوع. 3-2في ھذا األسبوع. ولكن أي من األسماك أو األغذیة البحریة یمكن تناولھا 

مجم  50-10:بھ الشاي ؛الفنجانمجم في 120ــ90: بھا "كافیھ"(قھوة  :مجم في الیوم 200إلى  نالكافی •
 جلوكوزمستوى ال حصلف في فترة الساعتین السابقةتناول الشاي والقھوة  االمتناع عنالفنجان). یجب في 

 في الدم.

 :)ال تتناوليبي (تجنَّ 

كأنواع  ،لمونیالاالسو میكروب اللیستیریا على لالحتواءكثر عرضة األ طعامالو ؛المشروبات الكحولیة •
 السلطاتو ؛) deliليیالد(اللحوم الباردة وشرائح  ؛)والجبن البلدي اتَّ الفِ  :مثل(الجبن األبیض الطري 

 .ءيوالبیض الن ؛الجاھزة

 :في الدمسكر ال معدل م فيالتحكُّ 
التؤثر الدھون والبروتینات  .الدھون، والبروتینات، والكربوھیدرات وھيئیة ثة عناصر غذاتوجد في الطعام ثال

، وزنكإلى زیادة  تؤديبكمیات كبیرة فمن الممكن أن  إذا تناولتیھا ،لكنو. في الدم الجلوكوزمباشرة على مستوى 
 في الدم.  جلوكوزعب علیِك أن تتحكمي في مستوى الأص مما یجعل األمر

 ھناك عامالن أساسیان یجب علیِك مراعاتھما عندما تحاولین التحكم في سكري الحمل بالنظام الغذائي:
 الكربوھیدرات نوعیة .1
 الكربوھیدرات كمیة .2

 
 ؟ي الكربوھیدراتما ھ

وجد أثناء الھضم. وت جلوكوزإلى  تتحلل وھي الطعام.الكربوھیدرات ھي النشویات والسكریات التي توجد في 
توجد الكربوھیدرات في العدید من األطعمة الصحیة: وتزود الجسم  . األغذیة الصحیةالكربوھیدرات في كثیر من 

بالوقود (الطاقة). توفر األطعمة التي تحتوي على الكربوھیدرات أیًضا األلیاف والفیتامینات والمعادن. من المھم 
 الحمل: أثناءخاصة  الغذائي،عمة في نظامك تضمین ھذه األط

 
 .سلایر الفطورو األرز والشعریةوالمعكرونة والخبز أنواع في : الحبوب .1
 الفاكھة .2
المنخفض  الجبناللبنھ وما عدا ( بما في ذلك الحلیب والرایب ،لبانمنتجات األ .3

 تمیمبر، الكاbrieالكربوھیدرات؛ تجنبي أنواع الجبن الطري مثل البري 
camembert الفیتا ،feta والریكوتا ،ricotta ،ال إذا كانت إ، والبلدي
ھا حتى درجة السخونة والتبخیر. أما أنواع الجبن الصلبة فھي الجبن قد تم طبخ

 آمنة.
 ،الخضروات .4

 الذرة،و )الیقطین( قرع العسلو كالبطاطس الخضروات النشویة: .أ
                                                                                                                     واللوبیا. األحمر الفولو : مثل العدس والحمصالبقولو

 عالیة الكربوھیدرات
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األخرى كل الخضروات المطھیة وھي  :ةالنشویغیر خضروات ال ب.

، (القرنبیط) وخضروات السلطات مثل: الباذنجان، الجزر، الزھرة
، الخس، الخیار، الرومي صل، الكوسة، الفلفل، الفول، البالفاصولیا

 .الطماطم، البامیة
 

ق، البندق، اللوز، ست(الف المكسراتو البیضو ،السمكو ،والدواجن ،لحومال .5
 اللب،/البذورو)، والمكسرات المشكلةالسوداني،  الفستق/و، الفولالكاش

 ة.الطحینو

 

ة السبعة بھارات العربیة، الكزبرة، الحبھان/الھیل، الثوم، الكمون، النعناع، خلط :األعشاب والبھارات مثلإن 
 ویمكن استخدامھا، ال تحتوي على الكربوھیدرات القرنفل، جوزة الطیب، القرفھ، الملح، الفلفل، الطحینة، الزعتر

 لتعطي نكھة لألكل.

 
یجب ولذا دم. األطعمة عالیة الكربوھیدرات المذكورة أعاله ستؤثر بشكل مباشر على مستویات الجلوكوز في ال

مراقبة نوع وكمیة ھذه األطعمة. لن تؤثر األطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوھیدرات بشكل كبیر 
 على مستویات الجلوكوز في الدم.

 : السكر

والمشروبات  )والبني (األبیضسكر التحلیة  تتضمنقلیلة  التي تحتوي على قیمة غذائیة األغذیة الكربوھیدراتیة
 البقالوةو كوالتھ،یالشو الحلو ك والبسكویتالكیو الحلوىووالعسل  ) cordial (/الكوردیال الشرباتویة الغاز

لة).( ةوالكناف  صغیرة من ھذه األطعمةالمیات فمن األفضل الحد من تناول ھذه األطعمة. فالك أنواع الحلو المعّسِ
على مستویات السكر في یجب أال تؤثر  )اخنعلى سبیل المثال ملعقة صغیرة من السكر أو العسل في مشروب س(

 .اً الدم كثیر

 الصناعیة:  بدائل السكر (الُمحلیات)

تجاریاً المعروف (األسبرتام  فھي تتضمن .ھامند تحتوي على نسبھ صغیرة ق ولكربوھیدرات أعلى ا يھي ال تحتو
ً باسم "( وزالركْ والسُ  ،)Equal( )951"لاإكو" باسم  ستیفیا، واإل)Splenda( )955"سبلنداالمعروف تجاریا

Stevia )960أثناء الحمل، وھي موجودة  وھي آمنة االستخدام ا بكمیات قلیلة كبدیل للسكراستعمالھ ) ویمكن
 أیضاً في المنتجات المصنوعة بالمحلیات الصناعیة مثل المشروبات الغازیة الدایت.

 

 نوع األطعمة الكربوھیدراتیة التي یجب أن أتناولھاھو ما 

 سرعةمنھا یتحلل ببمعدالت مختلفة. فالبعض  جلوكوزتحللھا إلى الو الكربوھیدراتیة المختلفة األطعمة تكسیرم تی
. ویشار إلى ھذه األطعمة بان لھا بالدم إلى مستوى عالٍ  الجلوكوزارتفاع  سرعةیؤدي إلى مما  أثناء عملیة الھضم

وبعض األطعمة الكربوھیدراتیة األخرى . GIرمز رمز لھ بالویُ  ،عالٍ Glycaemic Index "مؤشر جالیسیمي" 
ویشار إلى تلك األطعمة بالدم.  لجلوكوزاارتفاع بطء یؤدي إلى  مما طلق الجلوكوز بشكل تدریجيیتحلل ببطء وی

واألطعمة ذات المؤشر الجالیسیمي المنخفض ھي االختیار األفضل للتحكم في  .ضمنخف مؤشر جالیسیمي بأن لھا
  م.مستوى جلوكوز الد

 
 

 منخفضة الكربوھیدرات 
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األطعمة 

 یةالكربوھیدرات
 تؤدي إلى أقل ارتفاع التي  األطعمة البطیئة الھضم

 منخفض)   GIللجلوكوز بالدم (
  تؤدي إلى أكبر ارتفاع التي  السریعة الھضماألطعمة

 مرتفع)   GIللجلوكوز بالدم (

 الخبز والسیلایر

 بالحبوب األسمر الخبز شرائح   
 خبز لبناني أسمر 
 ـ أبیض منخفض ال خبز GI 
 من الدقیق األسمر منزلیاً مصنوع  مرحَرح خبز 
 خبز الفواكھ والحبوب 
 أوت بران، حاردیانGuardianسبیشال كیھ ،   

SpecialK 
الویت بكس أمزجة Wheet-bix 
 المیوزلي غیر المشوي Unroasted Museli 
 الشوفان الملفوف (البوریدج porridge( Rolled 

0ats 

 xرائح الخبز األبیضش 
x صمونھ من الدقیق األبیض أو األسمر 
x شرائح الخبز األسمر 
x الخبزاللبناني األبیض 
x الخبز التركي 
x التركي) الخبز (مثل خبز التنور 
x الدقیق األبیض 
x كسیكورن فل Cornflakes  فروت لوبسFruit loops 
x  بابلز رایس Rice Bubbles   كوكو بوبسCoco-Pops 
 xبوریدج-الشوفان السریع الطھي (اینستانت أوتس Instant 

oats( 

األرز والمعكرونة 
 والنودلز

  

الحبة الطویلة األرز ذو 
  أسمر أبیض أو(أرز بسماتي( 
  خفض الـ من "ن رایسص"أرزGI أسمر أبیض أو 
 سمراء أو بیضاء(القمح  معكرونة( 
 كل أنواع النودلز 
 رغلالب 
 مولینایالس 

  xأرز یاسمین 
x  الحبة القصیرة وذاألبیض األرز 
x الحبة القصیرة األسمر ذورز األ 
x دقیق الذرة 
x سالكسك 

  الخضروات النشویة

 برتقالیة اللونالحلوة ـ البطاطا  الحلوة البطاطا  
 نیكوال"طاطس ماركة ب" Nicola 
 طنَ رطَ نوع البَ  ــ الیقطین Butternut 
 الذرة 
  الفاصولیا  حمر،فول األالعدس، الالبقول مثل

 اللوبیا، الحمصالبیضاء/
 یةصحمُّ الفالفل و ال 

x البنفسجیةالحلوة  البطاطس البیضاء، البطاطا  البطاطس ـ 
 .اللون

x /رنَططَ عدا البَ (كل األنواع  الیقطینقرع العسل  Butternut( 
 
 

 الفواكھ

 البلح 
 وأنواع التوت األخرىلة والفرا 
 ،الكمثرى، الموز التفاح 
 الكریز، العنب 
 البرتقال، الیوسفي، الكیوي 
 برقوق ال، المشمش، خوخ، ال)الدراق( النكتارین 
  ،المانجاالجریب فروت 
 باشن فروتال passion fruit الرمان، الجوافة ، 
(ال الشربات) الفواكھ المعلبة في عصیر الفاكھة 
ساألنانا  

x لوبالكانتا/البطیخ والشمام 
x الشربات)في (فاكھة  الكمبوت فواكھال 
 x في الشربات( فواكھ معلَّبھ( 
x الفاشاك المجففةالمھروكة ھ ھشرائح الفاك) Lavashak ( 
 
 
 

كمیات قلیلة من الفواكھ المجففة،  إال تناولي ملحوظة: ال
المجففة. یفضل  المھروكة شرائح الفواكھوعصیر الفواكھ، و

 الفواكھ الطبیعیة. تناول

  والرایب الحلیب   الحلیب والرایب

البسكویت 
والقرامیش 

) crackers(كراكرز
 وأمثالھا

  مثل "فایتا ویت بالتسعة  بالحبوبكراكرز  
   Vita Wheat 9 Grainحبوب"

 Ryvita Multigrain"رایفیتا بالحبوب" 
  "بسكویت "أرنوتس سناك رایت  

Arnott’s Snack Right™  

x الكیك 
x مثل  كراكرز مالحة بالدقیق األبیض. savoy 
x الحلو البسكویت Marie 
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 ما ھي كمیة الكربوھیدرات التي یجب أن أتناولھا؟

وثالث ثالث وجبات متوسطة الكمیة علیِك أن تتناولي  كما. یجب والصغیرة،اشملي الكربوھیدرات في وجباتك األساسیة 
 یومیاً. صغیرة (سریعة/تصبیرة) وجبات

نسبة عالیة من واألطعمة التي تحتوي على   .مقدار الكربوھیدرات في الطعام یُحسب بحصص/معاییر الكربوھیدرات
 .، ھيَّ التي یجب علیك أن تحسبیھا بالمعاییرالكربوھیدرات

  
 1  تقریباً. جم15معیار كربوھیدرات یساوي 
  ساسیة األوجبة لل جم) 45(= من الكربوھیدراتمعاییر  3اھدفي إلى تناول 

 الصغیرة  ةلوجبل  جم)30ــ 15 (كربوھیدرات معیار 2ــ1و
 

  )جم من الكربوھیدرات15 =(معیار واحد  یةربوھیدراتالكاألطعمة 

 لایریالخبز والس

 شریحة من الخبز  1
 خبز لبنانيرغیف  3/1

 جرام) 30( صغیرمرحرح بز بیتي خَ رغیف أسمر 
 اإلفطاركوب من سلایر  2/1

الشوفان  /Museli میوزلي وبك1/4 / ھملعق 2
  النيْ 
 كوب شوفان مطھي  ½
 Wheet-bix ویت بكس ½ 1

كرونة عاألرز،الم
 والحبوب

 أرز مطھي كوب  3/1
 لز مطھيكوب نود 2/1

 مطھيكوب مكرونة  3/1
 سمولینا/كسكس مطھي أو كوب برغل 1/3

 الخضروات النشویة

 الحجم. ةبطاطس صغیر 1
  بطاطا مسكرة كوب 2/1
 )یقطینةكوب قرع العسل ( 1
 كوب بقول مطھیة أو معلبة 2/1
 )اللوبیا، الحمص ،الفول األحمر(

 ذرة كوب 2/1
   ذرة صغیر كوز 1
  جم)100حمصیة (كبیرة مالعق   5
 عدس كوب 4/3
فالفل قطعة  4جم) أو 40فالفل حجم كبیر (قطعة   2

                        حجم صغیر

 
 
 
 
 

 الفواكھ
 
 
 
 

 حجم متوسطبرقوق برتقالة، كمثرى،  تفاحة،   1
  بلحات    4
 كبیرة موزه 2/1
 موزه صغیره 1
 عنب كوب    2/1
 كوب شمام/ أناناس 1 2/1
  كریز /كوب توت   1
  ھ كاملةرمان   1
 كوب عصیر فواكھ     2/1

شرائح الفاكھة المھروكة/ اللفات غیر /قمر الدین شرائح جم  20
 المسكَّرة

 یرةمشمشات كب  3
 كیوي صغیر/یوسفي 2
 مانجو 2/1
 فروت كاملة جریب 1

 صغیرة  فراولة 25
 فراولة كبیرة 8
 ناكتارین/برقوق متوسط الحجم   2

 كوب فواكھ معلبة في العصیر  
 ملعقة كبیرة خلیط فواكھ مجففة   

 ملعقة كبیرة زبیب    1
       قراصیة مجففة/مجفف مشمش   6

  (جمیع األنواع) مل حلیب  250 الحلیب

 الرایب
ً  افحصي( سادةجم رایب  200 البیانات الغذائیة  دائما

المدونة على العلبة حیث أن محتوى الكربوھیدرات 
 یختلف من منتج إلى آخر.)

 جم رایب بالفواكھ100

البسكویت 
 الكراكرزالقرامیش/و

 وأمثالھا

 Ryvita  "رایفیتا" كراكرز 2
  Vita Wheat كراكرز "فایتا ویت"  4

 بسكویت "آرنوتس سناك رایت"  2
 Arnotts Snack Right biscuits 
 بدون إضافاتكوب فشار   3

  ملعقة دقیق أبیض/ أسمر  2 الدقیق
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 اتــــــاذج للوجبــنم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ربوھیدرات) معاییر من الك 3( اإلفطار:وجبة 
 :1ال ــــــــمث

o 1  وخبز لبناني أسمر 
o 2  االدلفیفی"تل م كریمي جبنملعقة" ™Philadelphia البقرة الضاحكة"من جبن  نمثلثی أو" 

™Laughing Cow وزیتون. أعشاب وسمسم)ر(زعت و  لبنَھ كورتین  أو 
  أو

 :2ال ــــــــمث
o 2  (مسلوقة / مقلیة) ر مع الطماطم.شریحة خبز لبناني أسم وبیضة 
o أّيٍ من المثالین. معالحلیب یل من قلمع شاي/قھوة  و 

 
 معیار كربوھیدرات) 2ــ 1( وجبة خفیفة للصباح

o 1   عبوة صغیرة رایب طبیعي1 أو فنجان من الحلیب 1 ومعیار من الفاكھة 
 أو 
o 1  عبوة صغیرة رایب بالفواكھ 

 
 معاییر كربوھیدرات) 3( الغداءوجبة 

 :1ال ــــــــــمث
o 1  وكوب أرز بسماتي مطھي  1 أوخبز لبناني أسمر 
o ) و) ةمشویلحم/ دجاج/ سمك 
o الباذنجان والجزر  :مثل طبق) 2/1( والخضروات غیر النشویة سلطةمن ال كمیات كبیرة

الخضراء  سلطةوالفاصولیا الخضراء والبسلة والكوسة والبصل والفلفل الرومي وأوراق ال
 ار والطماطم.المشكلة والخس والجرجیر والخی

o أو  باباغنوج (باذنجان مشوي مع الطحینة وزیت الزیتون والثوم والكمون) كبیرة ملعقة1 و 
 . مع زیت الزیتون والطحینة والثوم والكمون) (حُمصالحمصیة 

o 2ال ــــــــــمث: 
o :بطاطس صغیرة مع بسلة وجزر وكرفس وطماطم وشوربة لحم مع  1( شوربة الخضروات

 و )أردتِ إضافة اللحم إذا 
o و) ةاللحوم / الدجاج / السمك (مشوی 
o 3/2  و مطھيكوب أرز بسماتي 
o المشكلة والخس والجرجیر  سلطةمثل خضروات ال :طبق) 2/1( سلطةمن ال كمیات كبیرة

اضفتي قد تضیفي حمُّص في الشوربة إن كنت  الوالبصل والفلفل الرومي والخیار والطماطم (
  البطاطس)

  :3ال ـــــــــمث
o كوب عدس مطھي) مع  3/2كوب عدس جاف،  3/1عدس أصفر/بني ( بة العدس:شور

 وكمون وطماطم وثوم واسبراجس وبصل وجزر 
o ) و) ةمشویلحوم / دجاج/ سمك 
o :كوب برغل منقوع مع البقدونس والطماطم والبصل والخیار والنعناع  3/1 سلطة التبولة

 ووالملح  وعصیر اللیمون
o 3/1 رغیف خبز لبناني أسمر 
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 معیار من الكربوھیدات) 2ــ 1( بعد الظھرصغیرة بة وج
o 1-2  كرة  1رغیف خبز لبناني) مع  3/2-3/1شریحة من الخبز األسمر بالحبوب (أو

 مع الزیتون. لبنة
 

 معاییر من الكربوھیدرات) 3( العشاءوجبة 
o  أوأو الغذاء المذكور أعاله  اإلفطارمثل 
o :أو الخضراء سلطةوال ،اللحومأو  جاجمع الد ،شریحة خبز أسمر بالحبوب 2 سندوتش 

 من الفاكھة. معیار 1 و ،الخضروات غیر النشویة
 

 معیار كربوھیدرات) 2ــ  1( صغیرةوجبة مسائیة 
o 1  أو رایب سادة عبوة صغیرة مع معیار من الفواكھ 
o 1  ملء راحة الید  مكسرات جم 30 مع یل من الحلیب قلمع  شاي و معیار من الفاكھة)

 الصغیرة)
 

جم (ملء راحة  30أيفاكھة مجففة)  بدونمن المكسرات ( صغیرةك تناول وجبة یمكنِ  ،إن شعرِت بالجوع
 ً أو المكسرات  مثل: الفستق أو البندق أو اللوز أو الكاشو أو الفول/الفستق السوداني الید الصغیرة) یومیا

 المشكلة. 
 

 فحص الجلوكوز بالدم.و فیما بین وجبة الطعامفي فترة الساعتین  تناول الطعامتجنبي 
 

 ماذا أشرب؟
ً  الماءاشربي  •  ، والمیاه الغازیھ والمعدنیھ الساده. أضیفي لیمون طازج للمذاق.أساسا
ھو مصدر جید للكالسیوم والبروتین. تذكري بأن الحلیب یحتوي على  السادةالحلیب  •

 رات المتاحة لك.ویجب أن تأخذي ذلك في االعتبار بالنسبة لمعاییر الكربوھید ،الكربوھیدرات
 .(عدیمة السكر) باعتدال والمشروبات الغازیة "دایت" والقھوة الشايیمكنك شرب  •

 
 ماذا لو الزمني الشعور بالجوع؟

إلى وجباتك  الكربوھیدرات منخفضةال األطعمةأذا ما الزمِك الشعور بالجوع، أضیفي أنواع أكثر من 
 والصغیرة، وذلك مثل:اآلساسیة 
  سلطةویة أو الالخضروات غیر النش •
  اللب/اللحوم، الدجاج، األسماك، البیض، المكسرات السادة، البذور •
 الجبن  •
 أفوكادو •
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 ؟ لديَّ  ذا لو ظلت قراءات سكر الدم مرتفعةما
والنوعیة الكمیة  تتناولینستحصلین على قراءات مرتفعة لجلوكوز الدم رغم أنك  ،في بعض األحیان

في حاجة إلى مساعدة إضافیة للتحكم في مستویات الجلوكوز  النساء یكنُّ  بعضف  .للكربوھیدرات السلیمة
تناول الكربوھیدرات أو  ال تتجنبيعلیِك أن  ، یجبإذا صار ھذا معك بالدم، وقد یحتجن إلى االنسولین.

السكري في مستشفى المیرسي  ىمرض اتالحد من كمیة الوجبة أكثر من المسموح. الرجاء االتصال بمعلم
 .عالیة قراءات الجلوكوز بالدم لدیكِ  كانتا إذا م

 
 بعد الوالدة:

 مرض السكري؟من كون عرضة لألصابة بالنوع الثاني أسھل 

الً سكري الحمل احتماحدوث عادةً ما یرجع مستوى الجلوكوز بالدم إلى معدلھ الطبیعي بعد الوالدة. ویمثل 
یمكن تقلیل ھذا االحتمال عن طریق لكن، . ومرض السكري في المستقبلمن أعلى إلصابتك بالنوع الثاني 

تناول الطعام الصحي، والتحكم في الوزن، وممارسة التمرینات البدنیة بانتظام، وإرضاع الطفل رضاعة 
 طبیعیة.

 

 

 
 

 
 للنساءمة بمستشفى المیرسي ترجِ مال ، http://www.spinneys-dubai.com الصور:

 

 

 

 

 

 ممارس مؤھل.  لِك من المقدمة الصحیةیوفر ھذا المستند معلومات عامة فقط وال یُقصد بھ أن یحل محل المشورة "

 ".مؤھلفعلیك طلب المشورة من ممارس  صحتك،إذا كنِت قلقة بشأن 

 للمزید من المعلومات اتصل بـ:
 أخصائیة الحمیات الغذائیة

 4165 8458 03 ھاتف:  مستشفى المیرسي للنساء، 
 3150 8754 03 بویریبي، ھاتف:مستشفى المیرسي 

 

 شكر وتقدیر:
 قسم الحمیات الغذائیة : اصدار
 للنساءبمستشفى المیرسي  الترجمةوقسم 
  بمعھد القلب والسكري  IDI Baker آي دي بیكر آيتقدیرل
 2017 یولیو :االصدارتاریخ 
 2020 نوفمبر :مراجعة آخرتاریخ 

 2022 نوفمبر :  التاریخ القادم للمراجعة



Your important health information (Arabic) 

Mercy Hospitals Victoria Ltd. 

Healthy eating for gestational diabetes 
What is gestational diabetes? 

Gestational diabetes occurs in pregnancy due to changes in your hormone levels. Diabetes is 
a condition where the level of glucose (a type of sugar) in the blood is too high. A higher than 
normal level of glucose in the blood while you are pregnant can cause problems for the baby, 
such as growing too large, early birth, distress during birth and/or low blood glucose levels  
after birth.  

Why is your diet important in gestational diabetes? 

Following a healthy eating plan will help you to manage your blood glucose levels and weight 
gain during your pregnancy while providing adequate nutrition for you and your baby. 

Nutrition in pregnancy 

It is important to eat a variety of healthy foods to meet your and your baby’s nutritional needs. 
The recommendations for women with gestational diabetes are similar to those for all pregnant 
women, with some additional guidelines. 

Include the following foods in your diet each day 

• Fruit, vegetables, wholegrains (bread, rice, pasta), dairy (milk, yoghurt, labneh, cream
cheese, hard yellow cheese), cooked meat/chicken/fish/eggs (or alternatives e.g.
legumes, nuts, seeds).

Limit (eat in small amounts) 

• High mercury fish (shark/flake, swordfish, broadbill, marlin) to one serve in two weeks
with no other fish that fortnight. Limit moderate mercury fish (orange roughy, catfish) to
one serve per week with no other fish that week. Any other fish or seafood can be
eaten two to three times each week.

• Caffeine to 200mg/day (café coffee has 90-120mg/cup, tea has 10-50mg/cup). Coffee
and tea should be avoided in the two hour period before testing blood glucose levels. 

Avoid (don’t eat)  

• Alcohol and high risk listeria and salmonella (bacteria) foods such as soft white
cheeses e.g. feta, baladi, cold/deli meats, pre-prepared salads, raw eggs.
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Managing your blood glucose levels 
In food there are three major nutrients. They are fats, proteins and carbohydrates. Fats and 
proteins do not directly affect your blood glucose level. However, if eaten in large amounts 
they can cause extra weight gain which can make it harder to control your blood glucose 
levels. There are two key factors to consider when managing your diabetes with diet: 

1. Type of carbohydrate 

2. Amount of carbohydrate 

What are carbohydrates? 
Carbohydrates are starches and sugars found in foods. They are broken down to glucose 
during digestion. Carbohydrates are found in many healthy foods and provide the body with 
fuel (energy). Foods that contain carbohydrates also provide fibre, vitamins and minerals. It is 
important to include these foods in your diet, especially when pregnant: 
 

1. Grains: breads, pasta, rice, noodles, breakfast cereals  
2. Fruit  
3. Dairy - including milk and yoghurt (labneh and cheese are low in 

carbohydrate.  Avoid soft cheeses e.g. brie, camembert, ricotta, 
baladi and feta unless they have been cooked until steaming hot. 
Hard cheeses are safe)  

4. Vegetables 
a. Starchy vegetables: potatoes, pumpkin, corn and  

legumes e.g. lentils, chickpeas, red beans/kidney beans 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Non-starchy vegetables: all other cooked vegetables and 
salad vegetables e.g. eggplant, carrot, cauliflower, green 
beans, broad beans, onions, zucchini, capsicum, lettuce, 
cucumber, tomato, okra  

5. Protein foods: meat, chicken, fish, eggs, nuts e.g. pistachio, 
hazelnuts, almonds, cashews, peanuts, mixed nuts, seeds, 
tahini. 

Herbs and spices e.g. garlic, cumin, mint, Arabian seven spice, coriander seeds, cardamom, 
cloves, nutmeg, cinnamon, salt, pepper, tahini and za’atar do not contain carbohydrate and 
can still be used to flavour food  
The high carbohydrate foods above will directly affect your blood glucose levels. The type and 
amount of these foods needs to be monitored. The foods which are low in carbohydrate will 
not significantly affect your blood glucose levels. 

Sugar 
Carbohydrate foods that contain little nutritional value include table sugar (white and raw), soft 
drinks, sharbat (cordial), honey, lollies, cakes, sweet biscuits, chocolate, baklava and konafa 
(sweet desserts). It is best to limit these foods. Small amounts of sugar, e.g. one teaspoon in a 
hot drink, should not affect blood glucose levels much. 

Artificial sweeteners  

Artificial sweeteners contain either little or no carbohydrate. Sweeteners include Aspartame 
(Equal) (951), Sucralose (Splenda) (955) and Stevia (960). They can be used in small 
amounts instead of sugar and are safe to have during pregnancy. They are also found in 
artificially sweetened products such as diet soft drinks 

Low carbohydrate 

High carbohydrate 
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What type of carbohydrate foods should I eat? 

Different carbohydrate foods break down into glucose at different rates. Some break down 
quickly causing a large rise in blood glucose levels. These are referred to as higher Glycemic 
Index (GI) foods. Others break down more slowly resulting in a smaller rise in blood glucose 
levels. These are referred to as lower Glycemic Index (GI) foods. Lower GI foods are the 
better choice for managing your blood glucose levels. 

 
 

Carbohydrate 
food 
 

 

 Slowly digested foods that raise 
blood glucose least (lower GI) 

 

 Quickly digested foods that 
raise blood glucose most (higher 
GI) 

 
Bread and 
cereals 

Wholegrain bread slices 
Wholemeal Lebanese bread 
Low GI white bread 
Homemade flatbread made with wholemeal 

flour 
 Fruit & grain bread 
 All Bran, Guardian, Special K 
 Weet-Bix blends 
 Untoasted muesli 
 Rolled oats (porridge) 

x  White bread slices/rolls 
x Wholemeal bread slices/rolls 
x White Lebanese bread 
x Turkish bread 
x Tanoor (like Turkish bread) 
x White flour 
x Cornflakes, Froot Loops 
x Rice Bubbles, Coco-Pops 
x Instant oats (porridge) 

Rice,  
pasta and  
noodles  

Long grain rice 
Basmati rice (white and brown) 
SunRice Low GI (white and brown) 
Wheat pasta (white and wholemeal)  
All noodles  
Bulghur  
Semolina 

x Jasmine rice 
x White short grain rice 
x Brown short grain rice 
x Polenta 
x Cous cous  

Starchy  
vegetables  

Orange sweet potato  
Nicola potato 
Butternut pumpkin 
Corn 
Legumes e.g. red beans, kidney beans,  

chickpeas and lentils 
Falafel, hommos 

X White potato, purple sweet potato  
x Pumpkin (varieties other than butternut) 
 
 
 

Fruit  Dates 
Strawberries and other berries 
Apple, pear, banana  
Cherries, grapes  
Orange, mandarin, kiwifruit 
Nectarine, peach, apricot, plum 
Grapefruit, mango 
Passionfruit, pomegranate, guava 
Pineapple 
Tinned fruit in natural juice (not syrup) 

x Rockmelon, watermelon  
x Fruit compote (in syrup) 
x Tinned fruit (in syrup) 
x Lavashak (fruit puree bar) 
 
 
Note: Consume only small amounts of dried 
fruit, fruit juice and Lavashak. 
Fresh fruit is preferable.  
 

Milk and yoghurt Milk and yoghurt   

Biscuits, 
crackers and 
extras 

Wholegrain crackers e.g. Vita-Weat 9 Grain, 
Ryvita Multigrain  
Arnott’s Snack Right biscuits  

x Cakes 
x White savoury crackers e.g. Savoy 
x Sweet biscuits e.g. Marie 
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What amount of carbohydrate should I eat? 

Include carbohydrates at each meal and snack. You should eat three moderately sized meals 
and three small snacks each day.  

The amount of carbohydrates recommended below is needed to meet your daily requirements 
in pregnancy. The amount of carbohydrate in food is counted in carbohydrate portions. Only 
high carbohydrate foods are counted in portions.  
 

 One carbohydrate portion is approximately 15g of carbohydrate.   
 Aim to eat three portions of carbohydrate (45g) at each main meal  

and one to two portions of carbohydrate (15-30g) at each snack.  
 

 

Carbohydrate 
food 

One portion (15g carbohydrate)  

Breads and 
cereals 

1 slice bread  
⅓ Lebanese bread  
1 small (30g) homemade flatbread (wholemeal)  
½ cup breakfast cereal                    

2 tablespoons/¼ cup muesli/raw oats 
½ cup cooked oats 
1½ Weet-Bix 

Rice, pasta 
and grains 

⅓ cup cooked rice  
½ cup cooked noodles                          

⅓ cup cooked pasta 
⅓ cup cooked bulghur/cous cous/ 
semolina 

Starchy 
vegetables 

1 small potato                                         
½ cup sweet potato                                      
1 cup pumpkin               
½ cup canned/cooked legumes           
(red beans/kidney beans, chickpeas)     

½ cup corn kernels 
1 small corn cob   
5 tablespoons hommos (100g)  
¾ cup lentils 
2 large (40g) or 4 small falafel balls                                                                   

Fruit 1 medium apple, orange, pear, peach        
4 dates                                                        
½ large banana                           
1 small banana                                        
½ cup grapes                                  
1½ cups melon/pineapple                          
1 cup berries/cherries                               
1 whole pomegranate                                 
½ cup fruit juice                                                      
20g bar apricot dried fruit sheets/pureed fruit 
strips/unsweetened rollups                                                                            

3 large apricots         
2 small mandarins/kiwi fruit 
½ mango 
1 whole grapefruit    
25 small strawberries   
8 extra-large strawberries  
2 medium nectarines/plums 
½ cup tinned fruit in juice  
1½  tablespoons dried fruit mix  
1 tablespoon sultanas  
6 dried apricots/prunes 

Milk 250ml milk (all types) 
 

 

Yoghurt 200g plain yoghurt  
(always check yoghurt labels as the 
carbohydratecontent may vary) 

100g fruit yoghurt 

Biscuits, 
crackers  
and extras 

2  Ryvita                                           
4 Vita-Weat                                    

2 Arnott’s Snack Right biscuits 
3 cups air popped popcorn 

Flour 2 tablespoons white/wholemeal flour  
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Sample meal plan 
Breakfast (three portions carbohydrate)  
Example 1: 

o 1 wholemeal Lebanese bread PLUS 
o 2 tablespoons cream cheese e.g. Philadelphia OR 2 wedges Laughing Cow OR 2 balls Labneh 

PLUS Za’atar (herb and sesame) and olives 
  
Example 2: 

o 2 eggs (boiled/fried) PLUS 1 wholemeal Lebanese bread and tomato 
PLUS tea/coffee (with a dash of milk) can be had with any example 
 

Morning snack (two portions carbohydrate) 
o 1 portion fruit PLUS 1 cup milk OR 1 small tub plain yoghurt  

OR 
o 1 small tub fruit yoghurt  

 
Lunch (three portions carbohydrate)  
Example 1: 

o 1 wholemeal Lebanese bread OR 1 cup cooked Basmati rice PLUS  
o Meat/chicken/fish (e.g. BBQ, grilled) PLUS 
o Plenty of salad or non-starchy vegetables (½ plate) e.g. eggplant, carrot, green beans, peas, 

zucchini, onions, capsicum, mixed green salad leaves, lettuce, rocket, cucumber, tomato PLUS 
1 tablespoon Babaganoush (barbequed eggplant, tahini, olive oil, garlic, cumin) OR hommos 
(chickpeas, olive oil, tahini, garlic, cumin)  

Example 2: 
o Vegetable soup (1 small potato plus peas, carrots, celery, tomatoes, stock/meat broth plus extra 

meat if desired) PLUS 
o Meat/chicken/fish (e.g. BBQ, grilled) PLUS 
o ⅔ cup cooked Basmati rice PLUS 
o Plenty of salad (½ plate) e.g. mixed green leaves, lettuce, rocket, onions, capsicum, cucumber, 

tomato (NO chickpeas if having potato in the soup)   
Example 3:  

o Arabic lentil soup: red/brown lentils (⅓ cup dry, ⅔ cup cooked), carrot, onion, asparagus, garlic, 
tomato, cumin PLUS 

o Meat/chicken/fish (e.g. BBQ, grilled) PLUS 
o Tabbouleh salad: ⅓ cup soaked bulghur, parsley, tomato, onion, cucumber, mint, lemon juice, 

salt PLUS 
o ⅓ wholemeal Lebanese bread 

 
Afternoon snack (one to two portions carbohydrate) 

o 1-2 slices wholegrain bread (or ⅓ to ⅔ Lebanese bread) PLUS 1 ball Labneh and olives 
 

Dinner (three portions carbohydrate) 
o As for breakfast/lunch above OR 
o Sandwich: 2 slices wholegrain bread with chicken/meat and salad/non-starchy vegetables 

PLUS 1 portion fruit  
 
Evening snack (one to two portions carbohydrate) 

o 1 portion fruit PLUS 1 small tub plain yoghurt OR  
o 1 portion fruit PLUS tea (with a dash of milk) PLUS 30g (small handful) nuts 

 
Snack on plain nuts (not with dried fruit) if hungry: 30g (small handful) per day e.g. pistachios, 
hazelnuts, almonds, cashews, peanuts, mixed nuts.  
 
Avoid eating in the two hour period between your meal and blood glucose test. 
 
 



Mercy Hospitals Victoria Ltd. 6 
 

This document provides general information only and is not intended to replace advice about your health from a qualified 
practitioner. If you are concerned about your health, you should seek advice from a qualified practitioner. 

 

What can I drink? 

• Drink mainly water, plain mineral water and soda water. Add fresh lemon or lime for 
flavour. 

• Plain milk provides a good source of calcium and protein. Remember that milk contains 
carbohydrate and needs to be included in your carbohydrate portions.  

• Tea, coffee, diet soft drink and diet cordials can be consumed in moderation.  

What if I still feel hungry? 

If you still feel hungry add extra foods that are low in carbohydrate to your meals and snacks. 

• Non-starchy vegetables or salad (refer to page 2) 

• Meat, chicken, fish, eggs, plain nuts, seeds  

• Cheese   

• Avocado 

What if my blood sugars are still high? 

In some instances you may be eating the right amount and type of carbohydrate but will still 
have high blood glucose levels. Some women need extra help to manage their blood glucose 
levels and may require insulin. If this occurs it is important not to avoid carbohydrates or 
further restrict your diet. Please contact the Mercy diabetes educators if your blood glucose 
levels are high. 

After your pregnancy 

Am I at risk of developing Type 2 diabetes? 

Your blood glucose levels will usually return to normal after the birth of your baby. Gestational 
diabetes is a risk factor for developing Type 2 diabetes later in life. Eating healthy foods, 
controlling body weight, regular exercise and breastfeeding can reduce this risk. 

 
Photographs: http://www.spinneys-dubai.com , MHW interpreter 

 

For Further Information contact: 
Dietitian 
Mercy Hospital for Women 
Phone: 03 8458 4165 
 

Werribee Mercy Hospital 
Phone: 03 8754 3150 
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