
Qida dəyəri göstəriciləri 
etiketinin oxunması

Demək olar ki, qablaşdırılmış  bütün qida məhsullarının 
paketlərində qida dəyəri göstəriciləri etiketi var. Bu 
etiketlər sağlam qida seçimi edə bilmək üçün sizə lazım 
olan hər şeyi izah edir. Buna görə də onları oxumağı 
öyrənmək vacibdir. Aşağıda bu haqda daha ətraflı tanış 
ola bilərsiz: 

Nə yediyiniz vacibdir. Lakin nə qədər yediyiniz 
də önəmlidir. Buna görə də porsiyanın 
ölçüsünü ilk növbədə qiymətləndirmək 
lazımdır. Etiket, göstərilmiş ölçüyə uyğun 
(şəkildə hər 100 qr-a uyğun) qida dəyəri 
göstəricilərinin miqdarını bildirir. Hər gün 
etiketdəki hər bir qidanın nə qədərinə 
ehtiyacınız olduğunu diabetə qayğı 
komandanızla danışın.

Kalori
Arıqlamağa yaxud hətta kilonuzu eyni çəkidə 
saxlamağa çalışırsınızsa, qəbul etdiyiniz kalori 
miqdarı önəmlidir. Arıqlamaq üçün 
bədəninizin yandırdığından daha az kalori 
qəbul etməlisiniz. Diabetə qayğı komandanızla 
hər gün nə qədər kalori qəbul etməli 
olduğunuz barədə danışın. Yeməyin planınıza 
uyğun olub-olmadığını görmək üçün qida 
etiketlərində kalori miqdarını yoxlayın (enerji 
miqdarı yazılan yerdə qeyd edilir, kilojoul (kJ) 
yaxud kilokalori (kkal) ilə ölçülür). Ən aşağı 
kalorili seçimi tapmaq üçün oxşar qidaların 
etiketlərində kalori sayını müqayisə edə 
bilərsiniz.

Qida Dəyəri Hər 100 qr 
üçün

Enerji 359 kJ/85 
kkal

Yağlar 0.6 qr

doymuş yağlar 0.1

Karbohidratlar 12.5 qr

şəkər 4.7 qr

Liflər 5.9 qr

Zülallar 4.6 qr

Duz 0.6 qr

Qidalanma planınıza nələri daxil etməyiniz barədə diabetə qayğı komandanız ilə danışın.



Yağlar

Bu etiketdə bu qidanın hər 100 qramında nə qədər yağ
olduğu barədə sizə məlumat verir. Etiketdə ümumi yağ
miqdarı ilə yanaşı həmçinin sizin üçün faydalı olmayan
doymuş yağların miqdarı göstərilmişdir.

Daha az yağlı qidalar qəbul etmək, kalori nəzarətinə və
sağlam bədən çəkisini saxlamağa kömək edə bilər. Az
yağlı bir yeməkdə hər 100 qramda 3 qram və ya daha
az yağ olur. Hər 100 qramında 17.5 qramdan artıq yağ
olan qidalar isə çox yağlı qidalar sayılır.

Duz

Duz qan şəkərinizə təsir göstərmir. Lakin bir çox insan
ehtiyacı olduğundan çox duz qəbul edir. Gündə 2300
mq-dan (1 çay qaşığı) çox qəbul edilməməsi məsləhət
görülür. Duz bir çox formada əldə edilir. Duz mənbələri
dedikdə, ağıla ilk növbədə süfrə duzu gəlir. Lakin
həqiqət budur ki, qəbul etdiyimiz qidaların çoxunda duz
var. Etiketi oxumaq, fərqli qidalardakı duz miqdarını
müqayisə etməyə kömək edə bilər ki, bununla da siz
daha az duzlu variantları seçə bilərsiniz.

Karbohidratlar

Karbohidratları sayırsınızsa, bura nəzər salmaq üçün
çox əhəmiyyətli bir yerdir.

Şəkər qan şəkərini sürətlə artırır. Buna görə də,
tərkibində çox şəkər olan qidalardan xəbərdar olmaq
vacibdir. Şəkər əlavə olunan qidalardan çəkinin.

Zülallar (protein)

Zülallar bədəninizə lazımdır. Zülal tox hiss etməyinizə
kömək edir, lakin qan şəkərini artırmır. Əksər insanlar
kifayət qədər protein qəbul etmir.
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Daha çox məlumat üçün diabetim.az veb
saytını ziyarət edin.
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