
 

 

 

به برنامه اکنون نزدیک دو ماه از جراحی گذشته و اگر شما مراحل قبل را بخوبی اجرا کرده باشید آماده اید تا رژیم غذایی جامد را تحمل نمایید و 

کنید  شما باید غذاهای سالم را انتخاب. منتها با مقدار بسیار کمترغذایی عادی بازگردید و هرآنچه قبل از جراحی می خوردید را میل کنید 

پر  مانند پروتئین و سبزیجات، لبنیات کم چرب و میوه و از خوردن تنقالت و غذاهای آماده نا سالم که حاوی چربی و قند فراوان است و غذاهای

میزان  که از آنجاکالری و سرخ کرده پرهیز نمایید. عادت کنید برچسب مواد غذایی را بخوانید و غذاهای کم کالری و کم چرب را انتخاب نمایید. 

و غذاهایی را میل نمایید که برای بدن شما ضروری  هوشمندانه غذا بخوریددریافت شما بعلت کاهش حجم معده کاهش یافته است پس 

 است و از مصرف غذاهایی که فقط حجم معده اتان را پر می کنند بپرهیزید.

 

 

 

 

 .مطمئن شوید که قبل از بلعیدن هر لقمه را به  شما باید! بجوید، بجوید، بجوید آهسته غذا بخورید و هر لقمه را بخوبی بجوید

 مقدار کافی جویده اید. این مسئله به هضم بهتر غذا کمک خواهد کردو زمان هضم را کوتاه خواهد کرد. 

 ه به محض احساس پری یا سیری دست از غذا خوردن بکشید. اگر به غذا خوردن ادامه دهید، ممکن است دچار تهوع و درد در ناحی

 و مجددا دچار افزایش وزن می شوید. یافتهقفسه سینه یا شکم شوید و بتدریج حجم معده اتان افزایش 

  دقیقه قبل و بعد از غذا و همچنین در حین خوردن غذا بپرهیزید.اگر شما حجم کوچک شده معده اتان را با  03از نوشیدن مایعات

نخواهید داشت و دچار سوء تغذیه می شوید. همچنین مخلوط مایعات با غذا  مایعات پر کنید دیگر جایی برای مصرف آن وعده غذایی

 در معده ممکن است باعث ناراحتی و تهوع شود.

 (  است فنجان 8تا  6 که معادل در بین وعده های غذایی به میزان الزم مایعات مصرف کنید )دو لیتر در روز 

 خواهد شد.اعث سردرد، سرگیجه، تعریق، تهوع چرا که بایعات خیلی شیرین بشدت بپرهیزید از مصرف غذاها و م 

 .چربی غذای مصرفی خود را کنترل کنید. این کار به کاهش وزن مطلوب شما کمک خواهد کرد 

 .همچنان از مصرف نوشابه های گاز دار، نوشابه های حاوی الکل، غذاهای آماده )فست فود( بپرهیزید 

 .بمنظور کاهش عوارض گوارشی بهتر است از مصرف ادویه و ترشی بپرهیزید 

 یتامین خود را مصرف کنیدمکمل های تجویزی و مولتی و. 

 وزانه و هفتگی ورزشی داشته باشید.برنامه مرتب ر 

 یدرای کنترل وزن و معاینات و آزمایشات دوره ای به پزشک خود مراجعه نماییب 

 

 جامد رژیم _بعد به هفتم هفته از _سوم مرحله

 غذای جامد دستور العمل مصرف

 



 

 

 یک پیاله کوچک فرنی صبحانه:

 + یک فنجان آبیک فنجان چای کم رنگ یا چای سبز یا یک فنجان آب میوه طبیعی بدون شکر  صبح: 01میان وعده 

دو تکه جوجه کباب و چند حلقه سبزیجات پخته )هویج، کدوی سبز، نخود فرنگی( یک حلقه خیار و یک عدد گوجه فرنگی  ناهار:

 گیالسی برای چشیدن و عادت کردن به سبزیجات خام       

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

 یک پیاله کوچک عدسی   شام:

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

 

 

 

 

  فنجان میوه خرد شده  4/1+ یک برش پنیر کم چرب +  یک برش نان تست شده یا سوخاری صبحانه:

 یک فنجان آب+ شیر کم چربیک فنجان چای کم رنگ یا چای سبز یا یک فنجان  صبح: 01میان وعده 

کاهو، نصف خیار حلقه شده و یک برش گوجه فرنگی( ساالد کاهو )یک برگ +  سیخ کباب کوبیده 4/1دو تکه کباب برگ یا  ناهار:

 برای سس ساالد )یک قاشق مرباخوری روغن زیتون و چند قطره لیمو ترش تازه و کمی نمک و فلفل(

 بعد از ظهر(: یک فنجان شیر کم چرب یا چای کم رنگ با یک عدد بیسکویت ساقه طالیی یا یک خرما   4-6) میان وعده عصر

 یک فنجان ماست کم چرب با کمی اسفناج پخته له شده شام:              

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

 

 :جراحی از پسهفتم  هفته برای غذایی دستور نمونه یک

 :جراحی از پسهشتم  هفته برای غذایی دستور نمونه یک


