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 :رژیم مایع صاف شده  

            

                                

 

 

 

 

 :رژیم مایع کامل

ل
ام

ع ک
مای

م 
ژی

ر
 

 مواد غذایی غیرمجاز مواد غذایی مجاز

غالت بدون سبوس  *

پخته و غربال شده 

فرنی و لعاب  مانند

 برنج و شله زرد

انواع سوپ ها همراه  *

با گوشت چرخ 

کرده یا له شده و 

آب یا پوره انواع 

 سبزیجات

 ماست و شیر *

 تخم مرغ عسلی *

کره و روغن های  *

 گیاهی

 

 سایر انواع غالت  *

سبزی و میوه خام با  *

های پوست یا میوه 

 خشک

سوپ هایی که  *

محتویات آن له و نرم 

 .نشده اند

 انواع مغزها یا میوه ها *
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 رژیم نرم

رم
م ن

ژی
ر

 

 مواد غذایی غیرمجاز مواد غذایی مجاز

نان سفید، برنج به  *

صورت کته، 

ماکارونی، سیب 

 زمینی پخته

میوه رسیده نرم یا له  *

 شده، کمپوت میوه

 ...انواع شیر، ماست  *

انواع سبزی پخته و  *

 نرم

 گوشت نرم *

 

 سبوس دارو برنج  نان *

سیب زمینی سرخ  *

 کرده

 انواع گوشت سفت *

 میو های خام با پوست *

 غذاهای سرخ شده *

شکالت،  مغزها، مربا، *

فلفل، زیتون، 

 خیارشور

 

 

 

                                       

 

ف
صا

ع 
مای

م 
ژی

ر
 

 مواد غذایی غیرمجاز مواد غذایی مجاز

سوووپ صوواه شووده   *

 گوشت و مرغ

 ژله ساده *

 بستنی یخی *

آبمیوه طبیعی صاه  *

 شده

مکمل های غذایی  *

 تجارتی

 چای و قهوه *

 سایر بستنی ها ° *

 کرم کارامل° *

 شیر ° *

 آب گوجه فرنگی ° *

فلفل و سایر  ° *

 ادویه ها
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 فیبریت محدودبا رژیم 

بر
فی

ت 
دی

دو
ح

ا م
م ب

ژی
ر

 

 مواد غذایی غیرمجاز مواد غذایی مجاز

انواع نان سفید، برنج، * 

 زمینی ماکارونی، سیب

 ،مرغ     گوشتانواع * 

صورت ه ماهی، گوسفند ب

 پز یا کبابیآب

 سبزیجات پخته* 

 آبمیوه ها* 

 شیر، ماست، دوغ* 

 روغن کره،* 

 

 سبوسدار  نان و غالت *

های سرخ گوشت *

 کرده

 حبوبات *

 سبزی های خام *

 میو های خام *

 مغز ها *

 ذرت، نارگیل، مربا *

 

 (پرفیبر)رژیم دیابتی

  مانند نان سنگک یا برنج )استفاده از نان و برنج سبوسدار

 به جای نان و برنج سفید( قهوه ای

  میان وعده در بازه زمانی مشخص شدهالزام توزیع. 

 با فیبر باال   یهای سبوسدار یا میوه هااستفاده از بیسکویت

 در میان وعده ها

 دلستر، قند، شکر، آبمیوه صنعتیعدم توزیع نوشابه ،، 

 شکری، عسل حلوا 

 

 

 

 رژیم اورمیک

  ا رژیم اورمیک، به هوی  وجوه   میان وعده بیماران بدر

و ( ماننوود سوواقه طالیووی) سبوسوودار هووای تبیسووکوی

 .نشودمانند شیر داده  لبنیات

پوست کنده  د بدون گوجه باشد و خیار آن حتما ساال

 (.ساالد کاهو و خیار پوست کنده و کلم) .باشد

    میان وعده بیماران با رژیم اورمیک شامل میووه هوای

،   (هلوو، هندوانوه، انگوور، سویب، گویالس     ) کم پتاسیم

 .ای ساده، کیک های اسفنجی باشدهیتژله، بیسکو

  از نوع  حتما  با رژیم اورمیکبرای پخت غذای بیماران

 .روغن زیتون مخصوص پخت و پز استفاده شود

  صورت خورشتی نباشد ه غذاها ب ترجیحا. 

 و ( بورنج قهووه ای  )استفاده از برنج سوبوس دار   عدم

در رژیوم  ...( نوان سونگک، نوان جوو و     )نان سبوسدار 

 اورمیک

 یم پرپروتیین و پرکالریرژ

 افزودن پودر شیر به شیر، انواع سس ها، انواع سوپ 

 ماست اده از کره بادام زمینی، تخم مرغ، بستنیاستف ،

 پرچرب در میان وعده ها

 بستنی و افزودن مغزها به انواع ساالد ،.... 

 افزودن کره به غذاها 
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 عظیمه حسن پور : تهیه کننده 

 (کارشناس ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی)

 بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ
 واحد آموزش و پژوهش 

 واحد تغذیه و آموزش سالمت بیمارستان توحید جم
 

 9911تابستان 

 9049تابستان:بازنگری

  

 991۱بهار 

 :عنوان

 انواع رژیم های بیمارستانی
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