
 

 بعد از اسلیو + یک نمونه رژیم غذایی  رژیم غذایی بعد از اسلیو معده  در و غیرمجاز مواد غذایی مجاز

 

 شفاف  عاتیمامعده:  ویبعد از اسل ییغذا میرژ هفته اول واد غذایی مجاز برای م

 :شود یم  ریشامل موارد ز قیرق ایشفاف  عاتیما

 آب •

 .یاهیگ  یدمنوش ها  ای یا  وه یقهوه سبز، م  ای یچا  مانند  نیقهوه بدون کافئ  ای یچا •

 جاتیسبز ایمانند آب گوشت مرغ، گوشت گاو   قیرق آبگوشت •

 زغال اخته   ایانگور  ب،یشده مانند س  قیرق  وهیآبم •

 قی نارنج بدون قند و رق  شربت •

 ی خ ی ی بدون قند، آب طعم دار و بستن یها یدنینوش  •

 معده: وی بعد از اسل ییغذا  می رژهفته اول مجاز برای غیرواد غذایی  م

 نیکافئ •

 ن یریش  یها یدنینوش  •

 گازدار   یها یدنینوش  •

 ریش  •

 (ظیکامل )غل عاتی ما معده: ویبعد از اسل ییغذا   میرژ دومهفته واد غذایی مجاز برای م

 :قیرق عاتیکامل عالوه بر ما یآبک یغذاها

 ی خانگ  یها یاسموت •

 ی الغر ی ها کیها و ش  یدنینوش  •

 دوغ  •

 مرغ  ، یمانند خامه گوجه فرنگ  قیرق  یها سوپ •

 ی ساده بدون قند و بدون چرب یونانی ماست •

 و بدون شکر ی بدون چرب یبستن •



 

 معده: وی بعد از اسل ییغذا میرژ  دومهفته مجاز برای غیرواد غذایی  م

 .د یکن  ی خوددار  قند دار و گاز دار یها یدن یو نوش ری ش ن، یکافئاز مصرف  د یمرحله هم با  نیدر ا

 :شوند   ز یپره د یکه با ییغذاها ریسا

 نیریش  یغذاها •

 پرچرب مثل ماست پرچرب یغذاها •

 .در آن است یدرشت   یکه تکه ها ییغذا هر •

 پوره ها   معده: ویبعد از اسل ییغذا  میرژ  سومهفته واد غذایی مجاز برای م

 :پوره شده یغذاها

بدون شکر استفاده    یخانگ   یکنسرو شده )از کنسروها  یها  وهیله شده مثل موز، آووکادو و م  یها  وه یم •

 .(د یکن

 بخارپز مخلوط شده در سس کم چرب  یماه •

 .د یکم چرب اضافه کن  ونزیسس ما د یکن یتن و سالمون؛ سع یماه  کنسرو •

 نرم  یرهای کم چرب و پن  یخامه ا ریپن •

 درشت یگوشت بدون تکه ها  خورشت •

 آب پز له شده ایبخارپز  جاتیسبز •

 ظ یمخلوط غل یها سوپ •

 مرغ همزده   تخم •

 گوشت گاو چرخ کرده  ای مرغ  •

 معده: وی بعد از اسل ییغذا   میرژ سومهفته مجاز برای غیرواد غذایی  م

 برنج و نان  ، یسرشار از نشاسته مانند ماکارون یغذاها •

 برگدار  جاتی مارچوبه، کرفس و سبز  ،یخام و سفت مانند کلم بروکل  جاتیسبز •

 ها وه ی و م  جات یسبز یو دانه ها پوست •

 ره چرب از جمله روغن و ک  یغذاها •

 تند  یغذاها •



 

 غذاهای نرم  معده: ویبعد از اسل ییغذا میرژ چهارمهفته واد غذایی مجاز برای م

 :یشنهادینرم پ یغذاها

 که خوب پخته شده  ی و بوقلمون مرغ  •

 نرم  یماه •

 یچرخ کرده بدون چرب  گوشت •

 خوب پخته شده  جاتیسبز •

 املت  ا یهمزده، آب پز  ی مرغ به شکل ها  تخم •

 درشت مثل عدس  ی با تکه ها سوپ •

 نرم  ایکنسرو شده   یها وه یم •

 کم چرب  ریپن •

   معده: ویبعد از اسل  ییغذا  می رژ چهارمهفته مجاز برای غیرواد غذایی  م

 ل یسفت و آج جاتیسبز ک،یاست؛ مثل است نیکه هضمشان سخت و سنگ  ییغذاها •

 د یسف ی نیزم بیس  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سوم و چهارم  ینمونه دوره پوره هفته  

 : صبحانه

   وان یل  کیکم رنگ  یچا •

  گرم  30  ای کبریت ی قوط کیکم چرب کم نمک هراز   ریپن •

 عسل  یخور یچا قاشق کی •

 :نهار

 مرغ پخته و له شده   له یف  تیبرک  یقوط 1 •

 نصف کدو پخته شده و له شده •

 :شام

 همراه با پودر گل سرخ و نعنا  کی وتیماست کم چرب پروب  وانی ل نصف •

 عدد گردو رنده شده  1شده +  رنده  ار ینصف خ  •

   :نکته

یک قاشق  عدد خرما به همراه    1  وانید می ت   و در صورت ضعف  د یستیوعده ن  ان یبه استفاده از م  مجاز •

 .د یکن  لیو نصف گردو م ارده  چایخوری

 .بدون شکر و قند مجاز هست ی، دمنوش ها ی آب ،چا دنینوش  •

 

 

 

 

 

 



 

   معده: ویبعد از اسل ییغذا میرژ  پنجم به بعدهفته واد غذایی مجاز برای م

 :یشنهاد یسالم پ یمیرژ یغذاها

 یمرغ و ماه ، یبدون چرب گوشت •

 کم چرب  اتیلبن •

 خام  ایبخارپز  ی ها وهیو م جاتیسبز •

 کم  ر یها در مقاد یچرب •

   معده: ویبعد از اسل ییغذا  میرژ پنجم به بعدهفته مجاز برای یرغ  واد غذاییم

 یپر کالر  ی ها یدنیو نوش  غذا •

 ی نیریو ش  سودا •

بعد از عمل اسلیو آمده است و همچنین یک نمونه رژیم بعد از  لیست مواد غذایی مجاز و غیرمجاز در اینجا تنها 

خصات  سبت مشیل اینکه رژیم بعد از عمل اسلیو هر فردی به ناسلیو برای هفته سوم و چهارم را آورده ایم. به دل

 م کلی برای تمامی افراد تجویز کرد.  ژی فردی وی کامال متفاوت است نمی توان یک ر

بعد از عمل    یی هر وعده غذا  ی برا  ییغذا  ی است که منو   ی تخصص  یی و تنها برنامه غذا  ن یاول  را یس   شنیکیاپل

بر اساس مشخصات   د یمصرف کن  د یکه با ی زانیصات غذا و ماسم و مشخ شن،یکیاپل ن یدهد. در ا ی را ارائه م ویاسل

نام برده شده هم    یغذاها  هیبه طرز ته  نکه یگذرد، وجود دارد. جالب ا  یکه از عمل م  ی و در مدت زمان  ی فرد

توانند از آن استفاده کنند.    یم  نیراحت است و همه افراد در همه سن  اریبس  شنیکیاپل  نیا  ی. کاربرد یدار  یدسترس 

وجود    رایدر استفاده از س   یزمان   تیاست. محدود  رایس   شنیکیهوشمند و دانلود اپل  یگوش   ک ی  ازیتنها موارد مورد ن

تا وزن    د یاز آن استفاده کن  د یتوان  ی م  گذرد، باز هم  یمعده شما م  و یسال از عمل اسل  ن یچند   ر اگ  ی حت  ی عنیندارد.  

سواالت    ی کند به پاسخ تمام  یبه شما کمک م  بانیبه عنوان پشت  هی . وجود متخصص تغذ د ییآلتان را حفظ نما  دهیا

 ک کنید.ن در اپلیکیشن الغری سیرا روی عبارت زیر کلیبرای ثبت نام رایگا .د یخود برس 

 ثبت نام رایگان در اپلیکیشن الغری سیرا 
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