
 

 ی الغر  ی بعد از جراح  یی غذا  میرژ  ی برنامه هفتگ

 ی تا بعد از عمل جراح  کندیم متعادل به شما کمک    ییغذا  میمناسب و داشتن رژ  یانتخاب غذا

 . دیو وزن سالم را مادام العمر حفظ کن  د یوزن خود را کاهش ده   یچاق

چند   یبرا  دیکه با  دهدیم  یمخصوص  ییبه شما برنامه غذا  ، یشما بعد از انجام جراح  یچاق  جراح

.  میادادهرا ارائه    یشنهادیپ  ییبرنامه غذا  کیما    ری . در مقاله زدیبرو  ش یبر اساس آن پ  حتما    ندهیماه آ

الزم   نیبنابرا.  کندیم  شرفتیمختلف پ  یها سرعتهر کس متفاوت است و با    د، یداشته باش  ادیاما به  

ینجاست که سرعت مصرف ته کلیدی انک  را پزشک متخصص به شما بدهد.  ییاست که برنامه نها

 غذا در تمام مراحل بسیار مهم است. 

 

 شفاف   عاتیما  می: رژو دوم  هفته اول ،ی الغر  یبعد از جراح   ییغذا  میرژ

 دیبماند. شما با  دراته یبدنتان ه   شودیم است که باعث    ن یشفاف، ا  ع یما  ییغذا  م یجنبه رژ نیترمهم

ل  شودیم  هیتوص.  دیبنوش  عاتیمدام ما  ،یبعد از عمل الغر  عاتیما  وانیکه روزانه، شش تا هشت 

 . دیمصرف کن



 

 

 مرحله  نیا ی د یکل اهداف

اسهال    ا یتا از تهوع    دیکن  ق یرا رق  ها وهیم آباست در چند روز اول بعد از عمل، الزم باشد که    ممکن 

 شود.   یریجلوگ

معموال  شش  که  است افتهیکه معده شما به طور کامل بهبود ن ی. تا زماندی زیبپره  طیافراط و تفر از

 . دیکن   ی سرد خوددار  اریبس  ای گرم    ار یبس  عاتی، از مصرف ماکشدیمهفته طول  

 نیمعموال  در ا  نی؛ بنابرااست  ی چاق ی از جراح  یمعده شما هنوز در حال بهبود   د،یداشته باش  ادی  به

 . دینگه دار  دراتهی مهم است که بدن خود را ه   اری . پس بسدیکنیم استفراغ را تجربه    ایمرحله تهوع  

 ی الغر یشفاف بعد از جراح عاتیما میرژ   یبرا  یشنهادیپ یهانه یگز

که دارد،   یکالر   زانیم  ل یدل)  .یکننده مصنوع   نیریسبک با ش  ا ی  قی رق  ی هاوهیآبم ،  هاوهیمآب •

 ( .دیدر روز مصرف کن  وانیل  2  دیتوانیمتنها  

 ب یس  آب



 

 انگور   آب

 غذاها  •

 آبگوشت

 جات یسبز  آب

 مجاز   ییمواد غذا  ریسا •

 آب

 نی بدون کافئ  یچا   ای  قهوه

 ی کم کالر  ی ورزش  یهایدنینوش

 ن یژالت

 طعم دار بدون گاز  ی هاآب

 غذاهای پوره شده:  سوم و چهارمهفته   ،ی الغر  یبعد از جراح   ییغذا  میرژ

پوره شده   ییغذا  م یوارد رژ  د یتوانیمدو هفته از عمل، در صورت اجازه پزشک،    ا ی  ک یبعد از گذشت  

 .  دیشو



 

 

 مرحله  نیا ی د یکل اهداف

به   که   دیخود بگنجان  ییغذا  م یباال را در رژ  نیپروتئ  یحاو  ی غذاها  دیکن  یسع  دیمرحله با  نیدر ا

 . کندیم  ی ادیز  اریشما کمک بس  یروند بهبود

 نی پروتئگرم    60-50:  زنان

 نیگرم پروتئ  70-60:  مردان

و  ن یتامیمرحله مصرف مکمل و نیا در  . دیکوچک در روز مصرف کن ییسه وعده غذابهتر است که 

 .دی کنیمشروع    یمواد معدن

 چیزی ننوشید. قبل از غذا   قهیدق  30حداقل و    دیفراوان بنوش  عاتینرود که ما  ادتانی

   یپوره پس از عمل الغر ییغذا می رژ یبرا یشنهادیپ ییغذا یهادهیا

 ی نیپروتئ  منابع •

 ( ی بدون چرب  ایبدون قند، کم چرب    ای)ساده   ماست



 

 ( یبدون چرب  ر یمرغ با ش  ایقارچ    ،ین یزم  ب ی)کرفس، سسوپ

 ن ی پودر پروتئ  مانهپی   ½ با     ی بدون چرب  ریش

 .شوندیمآب اضافه    ایبه غذا    ی اضاف  ن یپروتئ  یکه برا  ی نیپروتئ  ی هامکمل

 له شده   ریپن

 مرغ هم زده   تخم

 بوقلمون پوره شده  ایگاو، مرغ    گوشت

 له شده  دیسف  ی ماه 

 مرغ، له شده و مرطوب   نهیس  کنسرو

 تن، له شده  ی ماه   کنسرو

 نشاسته / غالت •

 سبوس برنج  ایگندم    سبوس

 دوسر   جو

 ی ن یزم  بیس  پوره

 کدو   پوره

 ها وهیم •

 شده   ق یرق  ی هاوهیآبم 

 ب یس  پوره

 له شده   موز



 

 جاتیسبز •

 گوجه   آب

 سبز پوره شده  ا یلوب  ای کدو سبز    ج،یهو  اسفناج،

 .دیکن  یخوددار یبری ف  جاتیسبز  ر یپوره شده، گل کلم و سا  یمرحله از مصرف کلم بروکل  نیا  در

 نرم   ییغذا  میرژ:  دوم و سوم  ماه  ،ی الغر  یبعد از جراح   ییغذا  میرژ

مرغ، غالت،   ، ینرم مانند ماه   یها گوشت  دیتوانیمو    شودیم شما جامدتر    ییغذا  م یمرحله، رژ  نیدر ا

 . دیکنسرو شده و تازه را مصرف کن  یها وهیمپخته و    جاتیسبز

 

 مرحله  نیا ی د یکل اهداف

 : دیتوجه کن  ریبه موارد ز  ، دیکنیم  یروینرم پ   میکه از رژ  یزمان  در

مصرف   ییوعده غذا  یو آنها را ابتدا  د یخود بگنجان  ییغذا  میباال را در رژ  ن یپروتئ  ی حاو  ی غذاها

 .دیکن



 

 نی گرم پروتئ  60-50:  زنان

 نیگرم پروتئ  70-60:  مردان

 . دیرا فراموش نکن  یو مواد معدن  نیتامیو  مکمل 

 .دیفراوان بنوش  عاتیما

 .دیکوچک در روز مصرف کن  ییسه وعده غذا

 . دیخود اضافه کن ییغذا  میرا به رژ  ی کم چرب و کم کالر  جاتیو سبز  هاوهیم،  هانشاسته   انواع

 .دیکن  یخوددار جاتیو سبز  وهیم  یها دانهمصرف پوست و    از

 . دیزیمصرف نان بپره   از

 .دیرا به طور کامل بجو  غذاها

 .دیخوردن غذا را متوقف کن د،یکرد  یر یزمان که احساس س  هر

 . دیصبر کن  قه یدق  30حداقل  عاتیمصرف ما  یبرا   ییاز هر وعده غذا  بعد

 . دیننوش  عاتیقبل از غذا، ما  قه یدق  30  حداقل

 نرم غذایی  می رژ یبرا یشنهادیپ ییغذا یهادهیا

 ی نیمنابع پروتئ •

 ی انواع ماه  همه

 مرغ    نهیس  ا یبوقلمون    نهیس

 کمتر(   ای  ی گرم چرب  5رنده شده )  ای کم چرب خرد شده    ریپن

 پخته شده  ایمرغ آب پز    تخم



 

  سوپ

 نشاسته / غالت •

 گرم   غالت

 مربا   ای  ن یریش  ینیزم بیپخته، س  ی نیزم  بیس

 د یبرنج سف  ا ی  یپخته، رشته فرنگ  یماکارون

 جاتیسبز/ وهیم •

 وهیم  کنسرو

 هلو(  ،یگالب  ب، ینرم و تازه بدون پوست)س  وهیم

 موز

 کنسرو شده  ا یپخته    جاتیسبز

پوست   از مصرف.  دیکن  یو کلم بروکسل خوددار  یمانند کلم بروکل  یبریخام و ف  جاتیمصرف سبز  از

 .دیکن  یخوددار لیو آج  وهیو دانه م

 جامد و تثبیت شده  ییغذا  میرژ  ماه چهارم به بعد:  ،ی الغر  یبعد از جراح   ییغذا  میرژ

به   دیتوانیم که    ستیبدان معنا ن  نیحال، ا  نی. با ادیجامد بخور  ی غذاها  دیتوانیممرحله    نیدر ا

 .دیقبل از عمل بازگرد  ییغذا  یعادات و الگوها 



 

 

 مرحله  نیا ی د یکل اهداف

 . دیکن  لیمتعادل م  ییسه وعده غذا  روزانه

 ریبود مقاد  دی. از آنجا که شما فقط قادر خواه دی کن  ی خوددار  ی خال  یکالر  ییمصرف مواد غذا  از

 مهم است.  اریبس  یاز مواد مغذ   ی غن  یخوردن غذاها   د، یزمان تحمل کن  کیغذا را در    یمحدود

غذاها  از حاو  اد یز  ی چرب  ا یقند    ی حاو  ی مصرف  معدن  ا ی  ن یتامیو  ن، ی پروتئ  ی که   ستند ین  ی مواد 

 . دیکن  یخوددار

 مانند:  د،یمصرف کن  یاز مواد مغذ  یغن  ی غذاها  یحاو ییهر روز سه وعده غذا

 ی مرغ و ماه  ، یبدون چرب  گوشت •

 کم چرب   ی لبن  محصوالت  •

 کم چرب و غالت کامل   نشاسته •

 ها وهیمو    جاتیسبز •



 

 بدن شما هستند.   ازیمورد ن  یو مواد معدن  هانی تامیو  ن،یپروتئ  ، یانرژ  ی غذاها حاو  نیا

هر روز شش   دیممکن است مجبور شو  د،یوعده تحمل کن  کیغذا را در    یادیمقدار ز  دیتوانینم   اگر

 .دیمصرف کن  تر کوچک  ییوعده غذا

 .دیخوردن غذا را متوقف کن د،یکرد  یر یزمان که احساس س  هر

صورت، ممکن   نیا  ری. در غدیکن  ن یغذاها تام  قیخود را از طر  نیروزانه پروتئ  ازین  دیبتوان  دیبا  شما

 .دیاستفاده کن  ینیپروتئ   کیاز ش  ییغذا  ی هاوعده  ن یاست الزم باشد ب

 نی گرم پروتئ  60-50:  زنان

 نیپروتئگرم    70-60:  مردان

 . دی بنوش  عاتیو سپس ما  دی صبر کن  قه یدق  30حداقل   ییاز هر وعده غذا  بعد

 .دیننوش  ی زیقبل از غذا چ  قه یدق  30  حداقل

 جامد  ییغذا م یرژ ی برا یی نمونه برنامه غذا

 . دیخود را بخور ییوعده غذا  ی نیباشد که ابتدا قسمت پروتئ  ادتانی

 صبحانه  •

 تخم مرغ نیگزجای  فنجان  ¼ ا یتخم مرغ    1:  نیپروتئ

 گرم   برشتوک  فنجان   ½:  نشاسته

 موز   ½:  وهیم

 ن یمارگار  ی خوریقاشق چا  1:  یچرب

 ناهار  •

 بوقلمون کم چرب   نهیگرم س  50:  نیپروتئ



 

 پوره شده   ینیزم بیس  مانه پی   ½:  نشاسته

 فنجان ساالد  1:  جاتیسبز

 پرتقال کوچک   1:  وهیم

 شام •

 پخته شده   ی گرم ماه   85تا    50:  نیپروتئ

 پخته  برنج  فنجان   ½:  نشاسته

 پخته   اسفناج  فنجان   ½:  جاتیسبز

 ب سی  رب   فنجان   ½:  وهیم

 ن یمارگار  ی خوریقاشق چا  1:  یچرب

 جمع بندی 

مهم است.   اریبس  کندیم   ه یشما ته  یبرا  ی الغر  ی که پزشک قبل و بعد از جراح  ییبرنامه غذا  تیرعا

که به مرور   شوند یمکمک به بهبود بدن شما است و باعث    هدفشان هستند که    ییمجاز، غذا  ی غذاها

 . دیشو  بند یسالم پا ییغذا  میرژ  ک یزمان به  

قدس  دکتر ا  ل یالتحص   فارغ   یحامد  فرانسه    ی هادانشگاهاز    یک یو    رانیدانشگاه  . هستندمطرح 

اسل  ی چاق  ی مختلف جراح  ی هاکیتکن در    شانیا  یها مهارت با  ویمانند  به   ی معده،  و..  پس معده 

 برسند.  ی هزاران نفر کمک کرده است تا به الغر

 .دی ده   امیپ  نستاگرامیا  رکتیدا  ایبه شماره واتس آپ   دیتوانیممشاوره    افتیدر  یبرا
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