
Fasting during Ramadan is a spiritual act when Muslims abstain from eating and drinking from predawn 
until sunset.

WHAT HAPPENS TO YOUR BODY DURING FASTING?
Usually, your body enters into a fasting state around 8 hours after the last meal.
Your body will initially use stored sources of glucose that can increase the risk of hypoglycaemia (low blood 
sugar) on some medication and/or insulin.
Later in the fast, your body will break down fat as a source of energy.
After Iftar, blood glucose levels tend to rise due to the large meals usually served.
Another risk people with diabetes may face is dehydration.
These challenges could be managed when you consult your doctor, diabetes educator and dietician.

BLOOD GLUCOSE TESTING
If you are fasting and taking medication to treat diabetes, you should test your blood sugar levels regularly 
throughout your day. Blood glucose testing will not break your fast.
However, you should be aware that you may have to end your fast if your glucose falls below 70mg/dl.

Suggested timings for glucose monitoring:

• Before Suhoor Your blood glucose targets should be 120-140mg/dl

• Morning Your blood glucose targets should be 140-180mg/dl

• Midday Your blood glucose targets should be 120-180mg/dl

• Pre-Iftar Your blood glucose targets should not be below 70mg/dl

• 2 hours after 
Iftar

Your blood glucose targets should not be above 180mg/dl

• At any time when there are symptoms of hypoglycaemia or hyperglycaemia or when feeling 
unwell

IT IS IMPORTANT THAT YOU SPEAK TO YOUR DOCTOR BEFORE RAMADAN, 
ESPECIALLY IF YOU ARE ON MEDICATION AND/OR INSULIN TO TREAT YOUR 
DIABETES

The timing of your medication and the doses may need altering during Ramadan.

Some patients with diabetes, such as those needing several insulin shots a day, pregnant women on insulin 
or those with kidney disease, are advised not to fast.

FOOD CHOICES FOR RAMADAN
Remember to eat sensibly and healthy all year round as well as during Ramadan.
Overeating will not only cause weight gain, but will also lead to unstable blood sugar levels.
Remember that Ramadan is also about self-control and discipline.

DIABETES AND
HEALTHY FASTING



• Avoid using ghee and butter.
• Limit fried foods such as samosas (grill them instead), pakora, loqaimat, or fried kebabs.
• Reduce the amount of salt in your cooking and avoid adding extra at the table.
• Limit the amount of sweet foods eaten at Iftar and Suhoor.

SUHOOR
• Try to have the meal at Sohoor just before sunrise, instead of at midnight. This will spread out your 

energy intakemore evenly and result in more balanced blood glucose levels when fasting.
• Try to eat a portion of protein such as cheese or laban and yoghurt, or eggs, beans (e.g. foul medames), 

chicken(haris or ersiaa) or fish as this will help you feel full for longer during fasting.
• Try to consume slow-release carbohydrates such as wholegrain rice or bread, lentils and/or oats as these 

foodsrelease energy slowly which can help maintain your blood sugar levels and keep you full for longer.
• Limit consumption of caffeinated drinks to avoid dehydration.
• Avoid salty food such as pickles, olives and salty cheeses as they will increase your thirst during fasting.

EXERCISE
• Light physical activity, such as walking, while fasting is encouraged, but be careful if you are on 

medication as it mayincrease your risk of hypoglycaemia. Vigorous exercise should be delayed until after 
Iftar.

• It is preferable to exercise 2 hours after iftar as you will have more energy and your body will be 
hydrated.

• It is important that you test your blood sugar levels before and after exercise and have a light snack such 
as a pieceof fruit before exercise.

• Taraweeh prayers are considered physical activity. Take a bottle of water with you and a couple of dates 
and testyour blood sugar before and after you complete your prayers.

Below are some tips on healthy eating during Ramadan. You and your dietician can develop an 
individualised balanced diet plan to meet your calorie and nutrients requirements.
• Break your fast with a glass of water and one to three dates.
• Eat protein with each meal as it increases your feeling of being full. Your dietician can help calculate your 

protein requirement.
• Include fruit, vegetables and yoghurt in your meals.
• Choose healthy fats such as avocado, olive oil, raw nuts and fish.
• Have 1-2 snacks between Iftar and Suhoor. Make a nutritious choice such as a piece of fruit, a handful of 

raw nuts, or one cup of yoghurt with no added sugar.
• Keep heavily sweetened Arabic sweets such as Loqaimat and Sago to a minimum.
• Drink plenty of fluids (sugar-free), particularly water, to avoid dehydration.
• Water, fibre and exercise are key to avoiding constipation during Ramadan.

IFTAR
• Use the Ramadan Plate Method shown on the previous page to help you choose a healthy balanced 

meal.
• It is recommended that you break your fast by having one to three dates and a cup of water, laban or a 

bowl ofwarm soup.
• Avoid sugary drinks such as concentrated fruit drinks and liquorice molasses.
• To avoid digestive problems after Iftar, try to eat slowly and divide your main course into two parts, with 

the maincourse after prayers.
• Eat slow-release carbohydrates as these release energy slowly, which are better for blood sugar control. 

Examplesare basmati rice, whole wheat regag, haris, tharid, ersiaa, and seeded or Lebanese bread.
• Remember to keep portion sizes moderate.
• Choose lean meats and chicken, to reduce the amount of saturated fat intake.
• Lentils, beans and pulses are naturally low fat source of protein and fibre.
• Try to use healthier cooking methods such as baking and grilling.
• Reduce the amount of oil used in your cooking. Measure the oil by the spoonful rather than pouring it 

onto your food.

This meal provides: 770 kcal, 45% carbohydrate, 20% protein and 35 % fat

*Plate to be adapted according to the individual’s daily caloric intake

Example of a Ramadan Plate*

4 oz of lean protein

1 glass of low fat milk

1-2 dates

1 apple
2 teaspoons of oil

1.5 cup of whole grain rice cup of beans/lentils/peas3
1

1 cup of vegetables

References:
• American Diabetes Association guidelines 2016 - http://www.ndei.org/uploadedFiles/Common/NDEI/Treatment_Guidelines/ADA%202015%20

Summary%20PDF.pdf
• Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines. International Diabetes Federation (IDF), in collaboration with the Diabetes and Ramadan (DAR) 

International Alliance - http://www.daralliance.org/daralliance/wp-content/uploads/IDF-DAR-Practical-Guidelines_15-April-2016_low.pdf



توجد في األسفل بعض النصائح حول تناول الطعام الصحي خالل شهر رمضان. حيث يمكنك بالتعاون مع أخضائي التغذية 

تطوير حمية غذائية متوازنة تحقق السعرات الحرارية التي تلزمك وحاجاتك الغذائية.

إفطر عىل كوب من الماء باإلضافة إىل 1-3 حبات من التمر. • 

تناول البروتينات مع كل وجبة ألنها تزيد من إحساسك بالشبع. ويمكن ألخصائي التغذية أن يساعدك في حساب ما • 

تحتاجه من البروتينات.

أدخل الفاكهة والخضروات واأللبان إىل وجباتك. • 

اختر الدهون الصحية مثل األفوكادو، زيت الزيتون، المكسرات النيئة واألسماك.• 

تناول وجبتين خفيفتين ما بين اإلفطار والسحور. اختر أطعمة مغذية كالفاكهة، أو المكسرات النيئة أو كوب واحد من اللبن • 

دون إضافة السكر.

قلل من تناول الحلويات العربية كاللقيمات أو حلوى الساقو.• 

تناول كميات كافية من السوائل )الخالية من السكر(، وخاصة الماء لتتجنب اإلصابة بالجفاف.• 

لتجنب اإلصابة باإلمساك عليك تناول كميات كافية من الماء واأللياف وممارسة التمارين الرياضية.• 

اإلفطار

استخدم طريقة الطبق الرمضاني المدرج أعاله لتتمكن من اختيار وجبة صحية متوازنة. • 

يُنصح باإلفطار عىل تمرة إىل ثالث تمرات وكوب من المياه أو اللبن أو طبق من الشوربة الساخنة.• 

تجنب المشروبات السكرية مثل عصائر الفاكهة وشراب عرق السوس.• 

لتجنب اإلصابة بمشاكل الهضم بعد اإلفطار، حاول تناول الطعام ببطء وتقسيم الوجبة الرئيسية إىل قسمينبحيث تتناول • 

الطبق الرئيسي بعد أداء الصالة.

تناول الكربوهيدرات البطيئة االحتراق ألنها تمدك بالطاقة ببطء باإلضافة إىل كونها تلعب دوًرا في التحكم بالسكر كاألرز • 

البسمتي، الرقاق بالقمح الكامل، الهريس، الثريد، أو الخبز بالحبة الكاملة.

تذكر أن تبقي كميات طعامك معتدلة. • 

اختر اللحوم البيضاء والدجاج لتقليل كمية الدهون المشبعة التي تدخل جسدك.• 

تناول العدس والفول وغيرها من البقوليات ألنها تعتبر مصادر قليلة الدسم للبروتين واأللياف.• 

تقدم هذه الوجبة 770 كيلوكالوري، %45 من الكربوهيدرات، %20 من ال�وت� و%35 من الدهون

يتم تعديل الطبق حسب احتياجات الفرد اليومية من السعرات الحرارية*

مثال عىل طبق رمضاني*

أونصات من البروتين 4 

كوب من الحليب قليل الدسم 1 

1-2حبات من التمر

تفاح 1 
ملعقة من الزيت 2 

كوب من األرز ذو الحبة الكاملة 1.5 
كوب من الفول/ العدس/ البازيالء 3

1

كوب من الخضروات 1 

المراجع:

 •http://www.ndei.org/uploadedFiles/Common/NDEI/Treatment_Guidelines/ADA%202015%20Summary%20PDF.pdf - تعليمات رابطة السكري األمريكية

 •http://www.daralliance.org/daralliance/wp-content/uploads/IDF-DAR-Practical-Guidelines_15-April-2016_low.pdf - اتحاد السكري العالمي تعليمات حول السكري ورمضان

قلل من تناول الدهون المشبعة كاللحوم الحمراء ومنتجات األلبان كاملة الدسم.• 

حاول استخدام طرق الطبخ الصحية كالخبز والشوي.• 

قلل من كميات الزيت المستخدمة في الطبخ. حاول قياس كمية الزيت بالملعقة بداًل من سكبه عىل طعامك.• 

تجنب استخدام السمن أو الزبدة. • 

قلل من تناول األطعمة المقلية كالسمبوسك )حاول شيها(، والباكورا، اللقيمات أو الكباب المقلي. • 

قلل من كمية الملح خالل الطبخ وتجنب إضافة الملح عند تناول الطعام.• 

قلل من كمية الحلويات عند اإلفطار و السحور. • 

السحور

حاول تناول وجبة السحور قبل شروق الشمس بداًل من منتصف الليل. فهذا سيعمل عىل توزيع الطاقة بشكل متساٍو • 

خالل اليوم وبالتالي يساعد عىل توازن مستويات الغلوكوز خالل الصيام.

حاول تناول كمية من البروتين كالجبن، اللبن، البيض، الفول )فول مدمس(، الدجاج )الهريس أوالعرسية( أو السمك • 

فهذا سيساعدك عىل الشعور بالشبع لفترة أطول خالل الصيام. 

حاول استهالك الكربوهيدرات البطيئة االحتراق مثل األرز أو الخبز ذو الحبة الكاملة، العدس و/ أو الشوفان ألن هذه • 

األطعمة تطلق الطاقة ببطء مما يساعد عىل الحفاظ عىل مستويات الدم والشعور بالشبع. 

قلل من استهالك المشروبات المنبهة لتجنب اإلصابة بالجفاف.• 

تجنب تناول األطعمة المالحة كالمخلالت، الزيتون، واألجبان المالحة ألنها تزيد من الشعور بالعطش خالل الصيام.• 

التمارين الرياضية

ينصح بتأدية بعض التمارين الخفيفة كالمشي خالل الصيام ولكن عليك الحذر من اإلصابة بنقص غلوكوز الدم إن كنت • 

تتناول بعض األدوية. أما التمارين الرياضية القاسية فيجب تأجيلها إىل ما بعد اإلفطار.

من األفضل ممارسة التمارين الرياضية بعد ساعتين من اإلفطار ألن جسدك سيمتلك الطاقة والسوائل الكافية. • 

من المهم فحص مستوى السكر بالدم قبل وبعد التمارين الرياضية وتناول وجبة خفيفة كقطعة من الفاكهة قبل • 

التمارين.

تعتبر صالة التراويح نشاًطا جسديًا، اصطحب معك زجاجة مياه وبعض حبات التمر وافحص مستوى دمك قبل وبعد • 

إتمام الصالة.



إن صيام شهر رمضان المبارك عبادة روحانية يمتنع خاللها المسلمون عن تناول الطعام والشرب من شروق الشمس حتى 

مغيبها.

ماذا يحدث لجسمك خالل الصيام؟

عادة ما يدخل الجسم في حالة صيام بعد ثمان ساعات من تناول آخر وجبة تقريًبا.يبدأ بعد ذلك جسمك باستخدام المصادر 

المخزنة لديه من الغلوكوز مما قد يزيد من خطر اإلصابة بنقص غلوكوز الدم خاصة عند تناول أدوية معينة و/أو اإلنسولين.

بعد ذلك يعمل جسمك عىل تكسير الدهون للحصول عىل الطاقة.بينما بعد اإلفطار، تميل مستويات الغلوكوز إىل االرتفاع 

بسبب الوجبات الكبيرة التي تتناولها.

باإلضافة إىل ذلك يواجه مرضى السكري خطر الجفاف خالل ساعات الصيام.

يمكنك التعامل مع هذه التحديات عبر استشارة الطبيب أو المثقف حول السكري وأخصائي التغذية.

فحص مستوى الغلوكوز في الدم

األوقات المقترحة لمراقبة مستوى الغلوكوز:

يجب أن يكون مستوى الغلوكوز 120-140 ملغم/ ديسيلترقبل السحور• 

يجب أن يكون مستوى الغلوكوز 140-180 ملغم/ ديسيلترالصباح• 

يجب أن يكون مستوى الغلوكوز 120-180 ملغم/ ديسيلترمتتصف اليوم• 

يجب أال يقل مستوى الغلوكوز عن 70 ملغم/ ديسيلترقبل اإلفطار• 

يجب أن يكون مستوى الغلوكوز أقل من 180 ملغم/ ديسيلتر2 ساعة بعد اإلفطار• 

في أي وقت تشعر فيه بأعراض نقص الغلوكوز في الدم أو ارتفاع الغلوكوز في الدم أو إذا كنت تعاني من التعب.• 

من المهم أن تتحدث مع طبيبك قبل رمضان خاصة إن كنت تتناول أدوية معينة و/ أو 

اإلنسولين لعالج السكري.

قد تحتاج إىل تغيير أوقات جرعات دوائك خالل شهر رمضان. لذا ينصح بعض المرضى الذين يحتاجون إىل تناول جرعات 

متعددة من اإلنسولين يومًيا، والنساء الحوامل الذين يأخذون األنسولين أو مرضى الكىل بعدم الصيام.

 اختيارات األطعمة خالل شهر رمضان

تذكر أن تتناول الطعام باعتدال طوال العام وخالل شهر رمضان أيًضا. 

إن اإلفراط في تناول الطعام سيسبب زيادة الوزن إىل جانب إحداث إضطراب في مستويات السكر بالدم.

تذكر أن شهر رمضان يعلمنا ضبط النفس وااللتزام.

السكري والصيام

الصحي


