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  بعض المالحظات  حول الحمیة الغذائیة العالجیة لماریو بیانیزي

  
 البسیطة لسكریاتلالسنوات على مدار  المفرط ھو التناولالسكري إلى حد كبیر  مرضیعد أحد أسباب 

الملح تناول القلیل من لمفرط للملح المكرر بدال من اتناول اللسكریات المعقدة، مثلھ مثل تناول القلیل لوال
 .لالكام
یجب على ، وةأحد العناصر العالجی، مثل الجزر والبصل، ةلطازجروات االحبوب الكاملة والخضتعد و

فضل المنتجات الطبیعیة الذي ینظام غذائي بسیط، وأن یعتمد على یعاني من ھذه األمراض الذي الشخص 
 من السكر المكرروع ومن المھم االبتعاد تماما عن تناول أي ن  ،مالح المعدنیةیة باأل الغنوالطازجة

كربوھیدرات الحبوب الكاملة أفضل مصدر للحفاظ على التوازن بین نسبة السكر واألنسولین في وتعتبر 
البانشا  األكثر مناسبة للشرب ھووالشاي ، والمشي بعد الوجباتالطعام جیدا مضغ ومن المھم للغایة  ، الدم

 .الیاباني
  

 في ،الحبوب الكاملة وإدخال) انظر أدناه(زالة بعض األطعمة وإعدیالت البسیطة عام، مع بعض الت بشكل
  .نا فعلیا یجب أن تشاھد تحس،غضون أسبوعین

 
نظام  ھو الMa-Pi 4 مكن أن یكونوی . MA-PI 2 النظام الغذائي الذي یشفي مرض السكري ھوو
 ).مر وقتا أطولیستغرق األ(على أیة حال یعد نظاما عالجیا نتقالیة، واالمرحلة المناسب لل غذائيال
 
حیاة ال توفیر بعض النصائح األساسیة التي تسھم في إتباع، حتى قبل الطھي، یجب  وقبل أي شئأوال
 :صحیة للفردال
 .بھدوء وتركیزاطبخ  •
 .تناول الطعام في وضع مستریح وأنت جالس •

 .) مساء6 الساعة -11الساعة(تناول الطعام في ساعات منتظمة
 . للنوم مبكراتناول العشاء مبكرا واذھب •
 .امضغ األكل جیدا •
  . اشرب فقط قبل أو بعد الوجبات بنصف ساعة •
 .حافظ على التنفس المنتظم حتى أثناء تناول الطعام •
 الخ...لتنظیف المنزل، منتجات كیماویة صناعیة سواء للنظافة الشخصیة أو للتعطر، ال تستخدم  •
 )الخ...، الكیمیائیةالمواد ( التعرض لروائح نفاذة للغایةتجنب  •
 .االصطناعیةاستخدم المالبس القطنیة أو الكتان المالصقة للجلد، وال ترتدي المالبس  •
 الخ...استخدام األحذیة الجلد أو القماش، ولیس المصنعة من مواد بالستیكیة أو مواد االصطناعیة،  •
التلفاز، الكمبیوتر، الھواتف النقالة، ، أضواء ( تجنب األماكن المعرضة لإلشعاع اصطناعیا  •

 .)الخ...النیون،
ومغادرة ) تناول كمیة أقل من الطعام یكون دائما أكثر صحیة من تناول كمیة أكبر(مراقبة نسب األكل  •

 .المائدة قبل الوصول لمرحلة الشبع أفضل قاعدة لتحقیق ذلك
٪ 8- 7٪ خضروات، 45- 40الحبوب، ٪ من 55- 50ما یقرب من : نسب كمیة الطعام في الطبق( •

 .)بقولیات
تجنب االستحمام في المغطس والدش الساخن لفترة طویلة  (االغتسال بطریقة صحیة أمر ال غنى عنھ  •

   .)للغایة
 . ذات جودة أعلى أمر ممكنتناول أطعمة •
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الصناعیة، والمحلیات  السكر األبیض والعسل: كان ذلك ممكنا، تجنب، لمدة أسبوعین، على األقل إذا

، والحلیب، ومنتجات األلبان، واألطعمة بشكل العام الكمیات الكبیرة من الفواكھالفواكھ االستوائیة، و
 الطماطم والبطاطا والباذنجان(المصنعة، والكحول، القھوة، والباذنجانیة  الدھنیة بشكل مفرط، واألطعمة

 ) الخ...، والتوابل،)والفلفل
 

 :الحبوب
 .األرز البني والدخن والشعیر: ة في الیومعلى األقل مرة واحد

 
 :وات الخضر

 ... ، الملفوف، الھندباء، الجزر، البصل، الفجل)الخام فقط(البقدونس : في الیومعلى األقل مرة واحدة 
 

  )الغداء والعشاء(البروتین النباتي 
 )ةالمطبوخبقولیات  من الانالحد األقصى ملعقت(مرة واحدة في الیوم، بكمیات صغیرة 

ویجب أن ) مثلھا مثل الجزء الداخلي لزجة القشرة الخارجیة یجب أن تكون طریة(یجب طھیھا جیدا 
زوكي والحمص اصولیا السوداء، فاصولیا األالف: أفضل البقولیات التي ینصح بتناولھا .مضغ جیدات

 .والعدس
 

 :التوابل
 )قلیل(، زیت بذور السمسم وزیت عباد الشمس وزیت الزیتونبحري كاململح 

 
 :الطحالب

 ...اكامي، كومبو، 
 

 :المشروبات
  ، شراب الحبوب، قھوة الشعیر) وجبات الطعامعنبعیدا كل األیام ( شاي البانشا


