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The following are some foods that you may need 
to limit or avoid:

• Beverages:
• Hot cocoa and cola
• Chocolate milk
• Peppermint and spearmint tea
• Regular and decaf coffee
• Drinks that contain alcohol
• Orange and grapefruit juices

• Spices and seasonings:
• Black and red pepper
• Garlic powder
• Chili powder

• Other foods:
• Spicy or strongly flavoured cheeses, such as 

jalapeno or black pepper
• Highly seasoned, high-fat meats, such as 

sausage, salami, bacon, ham, and cold cuts
• Hot chillis and peppers
• Onions and garlic
• Tomato products, such as tomato paste, 

tomato sauce, or tomato juice

• Medications:
• Anti-inflammatory e.g. aspirin, brufen, voltaren

• Foods you can eat:
• Vegetables 
• Whole grains 
• Fat-free or low-fat dairy foods 
• Whole grains include whole-wheat breads 
• Cereals, pasta, and brown rice

تجنب تناول األطعمة التالية:

المشروبات
مشروب الشوكوالتة الساخن أو المشروبات الغازية	 
الحليب بالشوكوالتة	 
النعناع وشاي بالنعناع	 
قهوة عادية أو خالية من الكافيين	 
المشروبات التي تحتوي على الكحول	 
عصائر البرتقال والجريب فروت	 

البهارات والتوابل:
الفلفل األسود واألحمر	 
مسحوق الثوم	 
مسحوق الفلفل األحمر الحار 	 

أطعمة أخرى:
األجبان الحارة أو ذات النكهة القوية، مثل الجالبينو أو 	 

الفلفل األسود
اللحوم عالية التتبيل والدهون، مثل النقانق 	 

والسالمي واللحم المقدد ولحم الخنزير واللحوم 
الباردة

الفلفل الحار وأنواع الفلفل	 
البصل والثوم	 
منتجات الطماطم مثل معجون الطماطم أو صلصة 	 

الطماطم أو عصير الطماطم

األدوية:
مضادات االلتهابات:  األسبيرين، البروفين، الفولتارين	 

األطعمة التي يمكنك تناولها:
الخضروات	 
كل الحبوب	 
منتجات األلبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم	 
الحبوب الكاملة وتشمل خبز القمح الكامل	 
حبوب الفطور والمعكرونة واألرز البني	 


