
   

 غذاهای پوره شامل: شما می توانید غذاهای نیمه جامد یا پوره مانند میل کنید. از هفته سوم   

  سفیده را میل کنند()کسانی که کیسه صفرا ندارند فقط   با کمی شیر یا روغن زیتو نرم شدهتخم مرغ آب پز کامال سفت رنده شده 

 .سوپ مرغ یا گوشت یا سویا با یک عدد هویج و کمی برنج یا عدس که در مخلوط کن کامال میکس شود یا از صافی رد شده باشد 

 تن ماهی له شده 

  1ماست کم چرب% 

  شده لهماهی کبابی یا آب پز 

 پوره سیب زمینی یا هویج یا گل کلم 

 دون شکر میوه پوست کنده و پخته و له شده شده ب 

 فرنی با آرد برنج یا نشاسته با شکر خیلی کم 

 حلیم بدون روغن و با شکر بسیار کم 

 

 

  .این غذاها باید حاوی پروتئین باشد ولی نباید چرب یا شیرین بوده یا مقدار زیادی فیبر داشته باشد 

 ( غذا میل کنید.   6تا  4باید مقدار غذا در هر وعده کم باشد و شما به دفعات )بار در روز 

  در هر روز فقط یک غذای تازه به برنامه غذایی خود اضافه کنید و وقتی مطمئن شدید بدنتان تحمل می کند غذای جدید بعدی را اضافه

 ذا را از برنامه خود حذف کنید. کنید و در صورتی که دچار نفخ یا دل درد شدید شدید آن غ

 .در این مرحله تمرین کنید تا در طی روز سه وعده غذا با حجم کم میل کنید 

  و اگر ادامه دار باشد حتی باعث افزایش وزن  شدهکاهش وزن  توقفدر طی روز از ریزه خواری و خوردن مداوم پرهیز کنید چرا که باعث

 بعد از جراحی نیز خواهد شد.

 هسته غذا خوردن عادت دهید. برای این کار در مدت جویدن هر لقمه قاشق یا چنگال خود را زمین بگذارید. سعی کنید هر آ خود را به

 دقیقه طول بکشد. لقمه های کوچک در دهان خود بگذارید.  02وعده غذایی 

 ساس بعد از لقمه دوم یا سوم به شما یاد بگیرید به محض سیر شدن یا احساس پری بالفاصله دست از خوردن بکشید حتی اگر این اح

 دست داد. در غیر اینصورت شما حالت تهوع، احساس درد در ناحیه مرکزی شکم یا زیر دنده آخر یا ناحیه شانه خواهید داشت. 

 .ب های شقاخیلی کوچک  به جای ببنابراین از بشقاب ها  هر وعده غذایی باید به اندازه یک پیاله کوچک )یک فنجان( حجم داشته باشد

 غذا خوری بزرگ برای صرف غذا استفاده کنید.

  خود را عادت دهید که قسمتی از هر وعده غذایی شما پروتئین باشد و ابتدا آن را میل کنید. حداقل پروتئین در هر وعده نصف فنجان یا

 گرم در روز است. 02تا  62بطور کلی 

 ت تهوع شدید قادر به خوردن نیستید با کلینیک تماس بگیرید.اگر مطمئن نیستید که غذای شما پر پروتئین است یا بعل 

 مایعات در روز را ادامه دهید (وانلی 0تا  6 )مصرف دو لیتر. 

 

رژیم نیمه جامد  یا پوره _سه تا  هفت هفته پس از جراحی_مرحله دوم  

 دستور العمل مصرف پوره

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر بعد از غذا خوردن احساس دل درد، سوزش سر دل، حالت تهوع، احساس 

 ناراحتی و پری، برگشت غذا در دهان داشتید این بدان معناست که:

 زیادی غذا خورده اید -1

 غذا را خوب نجویدید-2

 غذای خود را سریع میل کرده اید-3

 خیلی زود و قبل از موعد غذای جامد را شروع کرده اید  -4

 به همراه غذا آب یا مایعات مصرف کرده اید-5

 برای جلوگیری از آن:

 

 به محض احساس سیری یا حالت تهوع یا استفراغ دست از خوردن بکشید. 

 غذا را خوب بجوید و از بلعیدن غذا اجتناب کنید. 

 دقیقه زمان اختصاص دهید. 30تا  20سرعت غذا خوردن خود را کاهش دهید و برای هر وعده غذا بین  

 غذای جامد را شروع نکنید. 6قبل از هفته  

 یک ساعت قبل و یک ساعت بعد و در حین غذا آب یا مایعات دیگر وصرف نکنید.

 :تر است در این مرحله از خوردن این غذاها پرهیز کنیدبه

o       غذاهای چسبناک و خیلی غلیظ                            نان 

o                                                    پاستا و ماکارونی یا نودل        برنج کته 

o                                                    کره بادام زمینی       پنیر پیتزا 

o                                             میوه با پوست      سبزیجات خام 

o                )... ،ذرت بو داده     مغزها )گردو، بادام، پسته، فندق 

o                       نارگیل                                                چیپس 

o                                              خامه       کره، مارگارین 

o   )سفید )مایونز( یا خردل  سس                                  سس های قرمز )کچاپ 

o            شکالت                                          ادویه و فلفل   

o چرب   یا شیر پر چرب                                                   غذاهای سرخ شده 

o   دسرهای شیرین                                             نوشابه های گاز دار 

o                                   آب میوه های صنعتی   نوشابه های حاوی الکل 

 



 

شده پوره مرغ تخم نصف% + 1 چرب کم شیر فنجان 1: صبحانه  

آب فنجان + یک طبیعی میوه آب فنجان یک یا چرب کم شیر فنجان نصف: صبح 10 وعده میان  

رقیق( کمی و نرم پوره )حالت شده میکسو کرفس  هویج با گوشت یا مرغ سوپ کوچک پیاله یک: ناهار  

حل شده در آن پیمانه مکمل پروتئن با یک یا آبمیوه آب فنجان یک+  کم شیر فنجان نصف: ظهر( از بعد 4-5) عصر وعده میان  

  شده کباب ماهی پوره فنجان نصف :شام

 آب فنجان + یکچرب کم ماست فنجان یک :خواب از قبل

 

 

شده پوره مرغ تخم نصف+ به اندازه یک قوطی کبریت پنیر: صبحانه  

پیمانه مکمل پروتئین 0/1+ طبیعی میوه آب فنجان یک یا چرب کم شیر فنجان نصف :صبح 10 وعده میان  

مرغ پخته شده )با کمی آب مرغ نرم و پوره مانند باشد(ساق  0/1سینه یا   4/1: ناهار  

+ ا پیمانه مکمل پروتئن طبیعی میوه آب فنجان یک یا چرب کم شیر فنجان نصف: ظهر( از بعد 4-6) عصر وعده میان  

چرب  کم ماست فنجان یک جوجه میکس شده یا  سوپ فنجان 1 :شام  

آب + ا پیمانه مکمل پروتئن فنجان یا  یک طبیعی میوه آب فنجان یک یا چرب کم شیر فنجان نصف :خواب از قبل  

 

 

 

 

 

 

 

 

شده لهفنجان سیب یا گالبی پخته  4/1+  باشد شده نرم چرب کم شیر کمی با که شده رنده سفت پز آب مرغ تخم1 :صبحانه  

آب فنجان یک+  شکر بدون طبیعی میوه آب فنجان یک یا سبز چای یا رنگ کم چای فنجان یک: صبح 10 وعده میان                           

باشد شده نرم مرغ آب کمی با که شده چرخ یا له پخته مرغ فنجان 4/1 :ناهار   

آب فنجان یک و  کرفس آب فنجان یک(: ظهر از بعد 4-6) عصر وعده میان  

شده ریش کامال آال قزل یا سفید یا سالمون ماهی گوشت نازک ورقه یک: شام  

آب فنجان یک+  شکر بدون طبیعی میوه آب فنجان یک یا چرب کم شیر فنجان نصف :خواب از قبل   

 یک نمونه دستور غذایی برای هفته سوم  پس از جراحی:

 یک نمونه دستور غذایی برای هفته چهارم  پس از جراحی:

 با مرحله این در و نمایید مراجعه کلینیک به ای دوره معاینات انجام جهت باید شما چهارم هفته پایان در

 بررسی با مالقات راین د. این. گردد می تنظیم بعد ماه دو برای مناسب غذایی برنامه  شما شرایط به توجه

 های بیماری نظر از فرد هر ویژه شرایط گرفتن نظر در با احتمالی گوارشی مشکالت و وزن کاهش روند

 کبود و تغذیهسوء هرگونه بدون تا شود می تهیه فرد هر برای خاصی ای تغذیه برنامه چاقی با مرتبط

 . کنید طی را حساس دوره این معدنی، امالح و ویتامین

 یک نمونه دستور غذایی برای هفته پنجم  پس از جراحی:



 

  مارگارین کره کمی یا چرب کم پنیر ورقه یک+  شده رنده سفت پز آب مرغ تخم عدد یک: صبحانه

+ یک فنجان آب شکر یا قند بدون طبیعی میوه آب فنجان یک یا سبز چای یا رنگ کم چای فنجان یک: صبح 10 وعده میان   

چرب کم پنیر نازک ورق دو + ژامبون نازک ورق دو :ناهار  

+ یک فنجان آب کرفس آب فنجان یک(: ظهر از بعد 4-6) عصر وعده میان   

  چرب کم ماست فنجان  0/1+  مرغ یا گوشت سوپ فنجان یک: شام                                        

+ یک فنجان آب  شکر بدون طبیعی میوه آب فنجان یک یا چرب کم شیر فنجان نصف: خواب از قبل   

 

 یک نمونه دستور غذایی برای هفته ششم  پس از جراحی:


