
Diyabet Diyetisyenli€i Derne€i

Bal›k, tavuk, k›rm›z› et, peynir, yumurta
• Taba€›n›z›n ’ünde bal›k, tavuk eti,

k›rm›z› et, yumurta veya peynir yer almal›
• Haftada 2 kez bal›k yenmeli
• Mümkün oldu€uca az ya€l› et tüketilmeli
• Taba€ın bu bölümünde yer alan besinler

protein ve ya€ içerir

Meyve
• Günde 3 porsiyon meyve yenilmeli
• Farkl› renkte meyveler tüketilmeli
• Meyve karbonhidrat içeren bir besindir
• Ayr›ca posa, vitamin ve mineral yönünden

zengindir
• Ara ö€ünlerde veya ana ö€ünlerde tüketilebilir

Süt, yo€urt
• Kemik sa€l›€› için süt veya yo€urt tüketilmeli
• Süt, yo€urt, ayran, kefir karbonhidrat

içeren besinlerdir

Sebze yeme€i, salata
• Taba€›n›z yar›s›nda sebze yer almal›
• 1 kg sebze yeme€ine sadece 2 yemek kafl›€›

ya€ konulmal›
• Sebzeler vitamin ve mineral deposudur
• ‹çerdikleri posa tokluk sa€lar, barsak

haraketlerini düzenler, tokluk kan flekerinin
daha az yükseltir

Tah›llar, Niflastal› Besinler
• Taba€›n›z›n ’ünde pilav, makarna,

patates, börek, tam bu€day ekme€i
gibi karbonhidrat içeren besinler yer almal›

• Beyaz ekmek yerine tam tah›l ekme€i yenmeli
• Bu bölümde yer alan besinlerin fazla miktarda

tüketilmesi tokluk kan flekerini yükseltebilir

Taba€›n›zda yer alacak besinler için yapaca€›n›z do€ru seçimler ile kan flekerinizi kontrol alt›na alabilirsiniz.

Kahvalt›, ö€le yeme€i ve akflam yeme€inde taba€›n›zda yer vermeniz gereken besinler
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