
Diabet həyatdan zövq almağınıza maneə
deyil. Buna evdən kənarda şam yeməyi də
daxildir. Evdən kənarda yeyərək də qidalanma
planınıza davam edə bilərsiniz. Aşağıda 
göstərilən tövsiyələr sizin üçün faydalı ola 
bilər.

Cədvəlinizə riayət edin

Diabet həbləri və ya inyeksiya oluna bilən
dərmanlar qəbul edirsinizsə, qidalanma 
vaxtı sizin üçün vacib ola bilər. Ona görə də
əvvəlcədən planlaşdırmaq yaxşı fikirdir.

▪ Gözləməmək üçün restoranların çox 
məşğul olduğu vaxtlardan çəkinin.

▪ Restoranda əvvəlcədən rezervasiya edin və
yubanmayın. Restorana zəng etdiyiniz və ya
gəldiyiniz zaman diabetiniz olduğunu
vurğulayın və qidalanma vaxtının sizin üçün
vacib olduğunu vurğulayın.

▪ Restoranın menyusuna əvvəlcədən onlayn
baxa bilərsiniz. Bununla evdə olarkən
sağlam seçim edə bilərsiniz və menyuya
baxmaqla vaxt itirməyəcəksiniz.

▪ Sifariş verməzdən əvvəl istədiyiniz
yeməyin hazırlanması üçün əlavə vaxt sərf
edilib-edilməcəyini soruşun.

▪ Əgər nahar və ya axşam yeməyini
həmişəkindən gec yeyəcəksinizsə, həmin 
vaxtda meyvə və ya nişastalı qida qəbul 
edə bilərsiniz.

Sifariş vaxtı gəldikdə

Yemək seçdikdə ərzağın qidalanma planınıza
necə uyğun olacağını diqqətlə düşünün.

▪ Əgər yeməkdə nə olduğunu və ya necə
hazırlandığını bilmirsinizsə, qidalanma
planınıza uyğun olub-olmadığına qərar
vermək üçün ofisiantla məsləhətləşin.

▪ Əgər siz karbohidratların miqdarını
hesablayırsınızsa, sous və şorbada un və ya
qarğıdalı nişastası kimi karbohidratların olub-
olmadığını soruşun.

▪ Əgər yeməyin az duzlu olmasını
planlayırsınızsa, yeməyi duz əlavə edilmədən
istəyin.

▪ Yanında veriləcək sous və qarnirlər haqqında
soruşun. 

▪ Yeməyin qızartma əvəzinə manqalda və ya 
sobada qril edilə biləcəyinin mümkün olub-
olmadığını soruşun.

▪ Menyu elementlərinin seçimini qidalanma
planınıza uyğunlaşdırın. Əgər qidalanma
planınıza daha çox uyğun gəlirsə, əsas yemək
əvəzinə salat, şorba və ya qəlyanaltı sifariş
edə bilərsiniz.

▪ Yeməkdə dəyişiklik edilməsini istəməkdən 
çəkinməyin. Məsələn; yemək fri kartofla
gəlirsə, əvəzinə tərəvəz istəyin.

▪ Sifariş etdiyiniz yeməyin porsiyası 
böyükdürsə, masada digərləri ilə bölüşə 
bilərsiniz.

Diabetlə evdən kənarda qida 
qəbulu



Acmısınız və iştahla yeməyə başlamağa hazırsınız! 
Qidalanma planınıza davam etmək aşağıdakı 
məsləhətləri nəzərə ala bilərsiniz. 

▪ Porsiyanızın ölçüsünü eyni saxlamağa çalışın. 
Restoranda porsiyalar, adətən, böyük olur. Buna 
görə də yeməyə başlamazdan əvvəl artıq olan
porsiyanı masada digərləri ilə bölüşün yaxud evə
aparmaq üçün konteynerə qoyun.

▪ Porsiyadakıları dəqiq ölçə bilməsəniz də, ölçüsünü
təxmin edə bilərsiniz. Məsələn:

- Ət, balıq və ya toyuğun porsiyası 85 qr - təxminən
ovucunuz ölçüsündə ola bilər;

- Pendirin porsiyası 30 qr - təxminən baş
barmağınızın ölçüsündə ola bilər;

- Süd, qatıq və ya sərin tərəvəzlər 1 fincan - təxminən
tennis topu ölçüsündə ola bilər.

▪ Salatınıza sous tökməyin. Bunun əvəzinə, Amerika 
Diabet Assosiasiyası sizə çəngəlinizi salat sousuna
batırmaq və ardınca bir parça kahıya batırmağı
təklif edir. Bununla daha az salat sousundan istifadə
edəcəksiniz.

▪ Alkoqollu və şəkərli içkilərə sərhəd qoymağa
çalışın. Onlar yeməyinizə qidalandırıcı maddələr
deyil, kalori əlavə edirlər.

▪ Tələsməyin! Yavaş yeyib, yeməkdən zövq alın.

Evə getmək vaxtı gəldikdə

Sağlam seçim etmək üçün menyuda
kifayət qədər qida növü var idi? 
Sifariş etmək asan idi? Bu haqda 
meneceri məlumatlandırın. 
Restoranlar sizin məmnun
qalmağınızı istəyirlər və onlar bunu 
yalnız sizin rəylərinizin əsasında edə 
bilərlər. 

Diabetlə evdən kənarda qida qəbulu

Ətraflı məlumat üçün diabetim.az veb
saytını ziyarət edin.

Material Virtual Diabet Məktəbi layihəsi çərçivəsində diabetim.az veb saytı üçün hazırlanmışdır. Layihə İcbari Tibbi Sığorta
üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü və Novo Nordisk şirkətinin dəstəyi ilə icra olunur.


