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florasını düzenleyen
beslenme şekli,
beslenme
tıbbi şekli, t
tedavinin yanı
tedavinin
sıra inflamasyonu
yanı sıra inflamasyonu
ve eklem ağrısını
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probiyotik yoğurtların
ve probiyotiklerle
ve probiyotiklerle
zenginleştirilmiş
zenginleştirilmiş
ürünlerin tüketimi
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sofra kabul
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meşrubatlar,
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bulunabilen glikoz,bulunabilen
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Alkol alımının olumsuz
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alımınınbilindiğinden
olumsuz etkileri
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alımını yasaklayıcıalımını
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yasaklayıcı
bulunmayan
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Tuz

eriğini
Diyetin
azaltabilmek
tuz içeriğini
için sofralarda
azaltabilmek
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kullanılmamalıdır.
turşu, salamura,
Ayrıcasoya
turşu,
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haratlar
Tuz tercih
yerineedilebilir.
baharatlar tercih edilebilir.

İdeal Vücut Ağırlığı
İdeal vücut ağırlığına ulaşılması ve korunması hastalığın
seyri açısından önemlidir. Bu nedenle diyetin enerji
içeriği ayarlanmalı ve doktorun önerdiği ölçüde fiziksel
aktivite yapılmalıdır.

Su Tüketimi
Sıvı kısıtlamanız olmadığı sürece günde 2-2,5 litre su
tüketimi önemlidir. Günlük toplam sıvı alımı ile su alımı
birbirinden ayrılmalıdır. Toplam sıvı tüketimi
değerlendirildiğinde bu miktar 3-4 litreye ulaşmaktadır.
Sıvı alımını artırmak için iltihaplanmayı azaltıcı etkisi
olan yeşil çay önerilmektedir.

TüketimiTüketimi
Artırılacak
Artırılacak
Besinler Besinler

Omega 3 yağ asidinden
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zengin
3 yağbalıklar
asidinden ze

Soğan, sarımsak gibi
Soğan,
hem sarımsak
prebiyotikgibi hem
hem de inflamasyon
hem
azaltan
de inflamasyon
besinler azalt

Çilek, ahududu, kiraz,
Çilek,
nar,
ahududu,
portakalkiraz,
ve nar,
mandalina gibi turuncu
mandalina
ve gibi turuncu ve
kırmızı meyveler kırmızı meyveler

Ispanak, pazı, semizotu
Ispanak,
gibipazı, semizotu gib
koyu yeşil yapraklıkoyu
sebzeler
yeşil yapraklı sebzele

Güçlü antioksidan Güçlü
etkisi antioksidan
olan yeşil çay
etkisi ol

Zeytinyağı, avokado
Zeytinyağı,
gibi sağlıklı
avokado
yağlar gibi s

İçerdikleri sağlıklı yağlar,
İçerdikleri
vitamin
sağlıklı
ve yağlar, v
minerallerden dolayı
minerallerden
fındık, badem,
dolayı fındık
ceviz, keten tohumu
ceviz,
gibiketen
yağlı tohumu gibi y
tohumlar ve sert kabuklu
tohumlar
yemişler
ve sert kabuklu y

Özellikle zencefil, zerdeçal
Özellikle zencefil, zerdeça
olmak üzere baharatlar
olmak üzere baharatlar

Tam buğday, yulaf,Tam
çavdar
buğday,
gibi yulaf, çavdar
tam tahıllar
tam tahıllar

TüketimiTüketimi
Sınırlandırılacak
Sınırlandırılacak
Besinler Besinler

Şeker ve şekerli besinler
Şeker ve şekerli besinler

Şekerli içecekler, hazır
Şekerli
meyve
içecekler,
sularıhazır meyve suları
ve meşrubatlar ve meşrubatlar

Ketçap gibi soslar Ketçap
ve konservelerde
gibi soslar ve konservelerde
bulunan glikoz ve fruktoz
bulunanşurubu
glikoz ve
gibifruktoz şurubu gibi
eklenti şekerler eklenti şekerler

Yağlı kırmızı etler ve
Yağlı
salam
kırmızı
sosis
etler
gibive salam sosis gibi
işlenmiş etler
işlenmiş etler

Kızarmış patates, hamur
Kızarmış
kızartmaları,
patates, hamur kızartmaları,
katı margarin ve fast
katıfood
margarin
ürünleri
ve fast food ürünleri

Beyaz un, beyaz pirinç,
Beyazmakarna,
un, beyaz pirinç, makarna,
işlenmiş tahıl ürünleri
işlenmiş tahıl ürünleri
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