به نام خدا
جدول و توضیحات مربوط به شاخص گالیسمیک مواد غذایی
دوست عزیزم سالم .خوشحالم که تا به اینجای کتاب همراهمان بودی.
در این بخش در مورد شاخص  GIمواد غذایی توضیحاتی ارائه می شود و در آخر هم لیست
مواد غذایی به همراه شاخص آن ارائه می شود .پس با ما همراه باشید.
شاخص گلیسمی (شاخص گالیسمیک) ،یا شاخص قندی یا بار گلیسمی که به اختصار به
آن ((glycemic index GIهم می گویند ،یک راهنما و یک سنجش برای بهتر مصرف کردن
مواد غذایی ،مخصوصا کربوهیدرات هاست و بهتراست بگوییم شاخصی است برای تغذیه
سالم و اصولی.
یک رتبه بندی از کربو هیدرات ها در مقیاس  0تا 100است ،که با توجه به اینکه سطح قند
خون را بعد از خوردن چقدر باال می برد تعیین می شود .غذاهای با شاخص باال به سرعت
جذب و هضم می شوند در نتیجه یک نوساناتی را در سطح قند خون ایجاد می کند در حالیکه
غذاهای با شاخص پایین به کندی و بتدریج تغییر می کند و افزایش ناگهانی نداریم.
رژیم غذایی با شاخص GIپایین در افراد مبتال به دیابت نوع 1و  2باعث بهبود سطح چربی و
گلوکز خون می شود و از آنجایی که اشتها را کنترل می کند وگرسنگی را به تاخیر می اندازد،
باعث کاهش وزن می شود .همچنین مصرف مواد با شاخص قندی پایین سطح انسولین و
مقاومت به انسولین را کاهش می دهد .سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و کشاورز ی در
سال  1999به مردم توصیه کرد که پایه رژیم غذایی خود را بر اساس غذاهایی با شاخص
گالیسمی پایین قرار بدهند تا از بیمار ی هایی مثل عروق کرون ،دیابت و چاقی جلوگیر ی شود.

مثال هایی از خوراکی هایی که شاخص قندی )گلیسمی)پایین دارند :
بادام زمینی ،کنگرفرنگی ،مارچوبه ،کلم بروکلی ،گلکلم ،کرفس ،گیالس ،خیار ،گریپ فروت،
لوبیاسبز ،ساالد (همه رقم ساالد سبزیجات) ،ماست کم چرب ،نخودفرنگی ،انواع فلفل ،دانه
سویا ،اسفناج ،گوجهفرنگی و کدوسبز.

مثالهایی از خوراکی هایی که شاخص قندی (گلیسمی) باال دارند :
نان سفید ،هندوانه ،گندمک ،چیپس ،ذرت ،کلوچه ،کیک های برنجی ،آب نبات ،چوب
شور،سیب زمینی سفید ،برنج قهوه ای ،برنج سفید و خرما.همچنین مصرف غذا هایی با
شاخص گلیسمی پایین اثرات زیر را به همراه دارد :
 .۱سالمت قلب به وسیله کاهش سطح خون بعد از وعده غذایی و بهبود خاصیت ارتجاعی
دیواره رگ های خونی
 .۲بهبود سطح کلسترول خون
 .۳کاهش خطر ابتال به تصلب شرایین (بیماری های عروق خونی) و کاهش التهاب
 .۴سطح انرژی پایدار ،رژیم شاخص گلیسمی پایین اجازه می دهد تا شما انرژی خود را در
مدت زمان طوالنی تری حفظ کنید ،بجای اینکه این انرژی مرتب کم و زیاد شود و افت و
خیز داشته باشد.
 .۵افزایش عملکرد ذهن
در جدول های صفحه بعد لیست کامل مواد غذایی و اطالعات آن را دریافت خواهید کرد.
امیدوارم از این اطالعات ارزشمند استفاده کنید.

