نقش تغزيه دس پيشگيشي و کنتشل بيماسي هاي غيشواگيش دس دوسان
ميانسالي
ثيٕبضي ٞبي ٔعٔٗ غيطٚاٌيط عٕسسبً ثط اؾبؼ قي ٜٛظ٘سٌي  ٚسغصي ٝزض ؾبَ
ٞبي ا َٚظ٘سٌي سب زٚضٔ ٜيب٘ؿبِي قىُ ٔي ٌيطز .ثب سٛخ ٝث ٝايٙىٔ ٝيب٘ؿبِي
ٔسر ظٔبٖ عٛال٘ي سطي ضا ٘ؿجز ث ٝؾبيط زٚضٞ ٜبي ؾٙي ث ٝذٛز اذشصبل
ٔي زٞس ،اصالح قي ٜٛظ٘سٌي  ٚسغصئ ٝي سٛا٘س زض ديكٍيطي  ٚوٙشطَ
ثؿيبضي اظ ثيٕبضي ٞبي ٔعٔٗ ايٗ زٚض ٚ ٜؾٙيٗ ؾبِٕٙسي ٔٛثط ثبقس .ثطذي
اظ عٛأُ ذغط عٕسٛٔ ٜثط ثط ثطٚظ ثيٕبضي ٞبي غيطٚاٌيط عجبضسٙس اظ:
 )1عبزار غصايي ٘بزضؾز (ٔصطف وٓ ٔي ،ٜٛؾجعيِ ،جٙيبر ٔ ٚصطف
ظيبز چطثي ٞبي اقجبع )... ٚ
 )2ؾبثم ٝذب٘ٛازٌي ثيٕبضي ٞبي غيط ٚاٌيط ٔعٔٗ
 )3اضبفٚ ٝظٖ  ٚچبلي
 )4وّؿشط َٚذ ٖٛثبال
 )5فكبضذ ٖٛثبال
 )6وٓ سحطوي
 )7اؾشعٕبَ زذب٘يبر
 )8اؾشطؼ  ٚفكبضٞبي ضٚا٘ي
عٛأُ ذغط فٛق اِصوط ثب ضعبيز سغصي ٝصحيح  ٚآٔٛظـ لبثُ ديكٍيطي ٚ
وٙشطَ ٞؿشٙس.
معشفي گشوه هاي غزايي
يه ثط٘بٔ ٝغصايي ؾبِٓ ٔٛخت ؾالٔز خؿٓ  ٚضٚاٖ ٔي قٛز ٞ .طفطز ثطاي
زؾشيبثي ث ٝؾالٔز٘ ،يبظ ثٔ ٝصطف ضٚظا٘ ٝسٕبْ ٌطٞ ٜٚبي غصايي زاضز ٛٔ .از
غصايي ثٌ 6 ٝط ٜٚاصّي غصايي سمؿيٓ ٔي ق٘ٛس و ٝعجبضسٙس اظ:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

٘بٖ  ٚغالر
ؾجعي ٞب
ٔيٞ ٜٛب
قيط  ٚفطآٚضزٞ ٜبي آٖ
ٌٛقز  ٚسرٓ ٔطغ
حجٛثبر ٔ ٚغع زا٘ٞ ٝب

نكته :چطثي ٞب  ٚقيطيٙي ٞب ٌطٔ ٜٚشفطلٔ ٝحؿٛة ٔي ق٘ٛس  ٚثبيس ثٔ ٝمساض
وٓ ٔصطف ق٘ٛس
گشوه نان و غالت:
ٔٛاز غصايي ايٗ ٌط ،ٜٚقبُٔ ا٘ٛاع ٘بٖ ثرصٛل ٘ٛع ؾجٛؼ زاض)ؾٍٙه،
ثطثطي٘ ،بٖ خ٘ ، (ٛبٖ ٞبي ؾٙشي ؾفيس)ِٛاـ  ٚسبفش ،(ٖٛثط٘ح ،ا٘ٛاع ٔبوبض٘ٚي
 ٚضقشٞ ٝب ،غالر صجحب٘ ٚ ٝفطآٚضزٞ ٜبي آٟ٘ب ثٚ ٝيػٔ ٜحصٛالر سٟي ٝقس ٜاظ
زا٘ ٝوبُٔ غالر اؾز ٌ .ط٘ ٜٚبٖ  ٚغالر ٔٙجع وطثٞٛيسضار ٞبي ديچيسٚ ٜ
فيجط) ٔٛاز غيط لبثُ ٞضٓ ٌيبٞي( ،ثطذي ٚيشبٔيٗ ٞبي ٌط ، B ٜٚآ،ٗٞ
دطٚسئيٗ ،
ٔٙيعي ٚ ْٛوّؿيٓ ٔي ثبقس.
ميسان توصيه شذه مصرف روزانه گروه نان وغالت 6-11واحذ است.
هر واحذ از اين گروه برابر استبا:
ٌ33 طْ ٘بٖ يب يه وف زؾز ثس ٖٚاٍ٘كشبٖ يب يه ثطـ 13*13ؾب٘شي
ٔشطي اظ ٘بٖ ثطثطي ،ؾٍٙه  ٚسبفش ٚ ٖٛثطاي ٘بٖ ِٛاـ  4وف زؾز ،يب
ٌ 33 طْ يب ؾ ٝچٟبضْ ِيٛاٖ غالر صجحب٘ ، ٝيب
٘ صف ِيٛاٖ ثط٘ح يب ٔبوبض٘ٚي درش ، ٝيب

 ؾ ٝچٟبضْ ِيٛاٖ غالر آٔبزٜ
ذٛضزٖ )ثطقشٛن  ،قيطيٗ
ٌٙسٔه  ٚوٛضٖ فّىؽ)
 3 عسز ثيؿىٛيز ؾبز ٜثرصٛل
٘ٛع ؾجٛؼ زاض
چه نكاتي را در هنگام استفاده از گروه نان وغالت رعايت کنيم:
 ثٟشط اؾز ثط٘ح ضا ث ٝصٛضر وشٔ ٝصطف وٙيٓ.
 ثيكشط اظ ٘بٖ ٞبي حبٚي ؾجٛؼ )ٔثُ ٘بٖ خ ٚ ٛؾٍٙه) اؾشفبز ٜوٙيس.
 ثطاي وبُٔ وطزٖ دطٚسئيٗ ٌط٘ ٜٚبٖ  ٚغالر ثٟشط اؾز آٟ٘ب ضا ث ٝصٛضر
ٔرّٛط ثب حجٛثبر ٔصطف وٙيس) ٔثال عسؼ دّ ،ٛثبلال دّ ،ٛعسؾي ثب ٘بٖ
 ٚغيط(ٜ

 ثٟشط اؾز ٘بٖ ٞبيي ضا ٔصطف وٙيس و ٝثطاي ٚض آٔسٖ ذٕيطقبٖ ثٝ
خبي خٛـ قيطيٗ اظ ذٕيط ٔبي ٝاؾشفبز ٜقس ٜثبقس .خٛـ قيطيٗ ٔب٘ع
خصة آ ،ٗٞضٚي  ٚوّؿيٓ ٔٛخٛز زض ٘بٖ ٔي قٛز .زض ٘شيد ٝوٕجٛز آٗٞ
 ٚوٓ ذ٘ٛي ٘بقي اظ آٖ  ٚوٕجٛز ضٚي  ٚوّؿيٓ ايدبز ٔي قٛز.
 ث ٝخبي ويه  ٚقيطيٙي ٞبي ذبٔ ٝاي  ٚثيؿىٛيز ٞبي وطْ زاض اظ
ثيؿىٛييز ٞبي ؾجٛؼ زاض اؾشفبزٕ٘ ٜبييس.
٘ بٖ ضا ث ٝا٘ساظ ٜي ٔصطف ذب٘ٛاز ٜذطيساضي وٙيس.

به طور مثال اٌط قٕب زض ٚعس ٜصجحب٘ 3 ٝوف زؾز ٘بٖ ؾٍٙه  ٚزض ٚعسٜ
٘بٞبض ِ 2يٛاٖ ثط٘ح درش ٚ ٝزض ٔيبٖ ٚعس ٜعصط  3ثيؿىٛيز ؾجٛؼ زاض  ٚزض
ٚعس ٜقبْ  2وف زؾز ٘بٖ ؾٍٙه ٔيُ وٙيسٚ 13احس اظ ايٗ ٌطٔ ٜٚصطف
ٕ٘ٛز ٜايس.

گشوه سبضي ها:
ايٗ ٌط ٜٚقبُٔ ا٘ٛاع ؾجعي ٞبي ثطي زاض ،ا٘ٛاع وّٓٛٞ ،يح ،ثبزٔدبٖ٘ ،رٛز
ؾجعِٛ ،ثيب ؾجع ،ا٘ٛاع وس ،ٚفّفُ ،لبضذ ،ذيبضٌٛ ،خ ٝفطٍ٘ي ،ديبظ  ٚؾيت
ظٔيٙي ٔي ثبقسٛٔ .از غصايي ايٗ ٌطٜٚ
٘ؿجز ث ٝؾبيط ٌطٞ ٜٚب ا٘طغي  ٚدطٚسئيٗ
وٕشطي زاض٘س  ٚزض ٔمبيؿ ٝثب ٌطٔ ٜٚيٜٛ
ٞب فيجط ثيكشطي زاض٘س .زض وُ وبِطي
ايٗ ٌط ٜٚث ٝغيط اظ ثعضي اظ ؾجعي ٞبي
٘كبؾش ٝاي ٔب٘ٙس :ؾيت ظٔيٙي  ،شضر ،
٘رٛز فطٍ٘ي ... ٚاظ ؾبيط ٌطٞ ٜٚب وٕشط
اؾز.
ٌط ٜٚؾجعي ٞب زاضاي ا٘ٛاع ٚيشبٔيٗ ٞبي ٛٔ ، C ٚ B ، Aاز ٔعس٘ي ٔب٘ٙس
دشبؾيٓٙٔ ،يعئ ٚ ْٛمساض لبثُ سٛخٟي فيجط اؾز.
ميسان توصيه شذه مصرف روزانه سبسي ها  3-5واحذ است .
هر واحذ سبسي برابر است با:
 يه ِيٛاٖ ؾجعي ٞبي ذبْ ثطي زاض ( اؾفٙبج  ٚوب ، ) ٛٞيب
٘ صف ِيٛاٖ ؾجعي ٞبي درش ٝيب

٘ صف ِيٛاٖ ٘رٛز ؾجعِٛ ،ثيب ؾجع ٛٞ ٚيح ذطز قس ، ٜيب
 يه عسز ٌٛخ ٝفطٍ٘ي يب ٛٞيح يب ذيبض ٔشٛؾظ
به طور مثال اٌط قٕب زض ٚعس ٜصجحب٘ 1 ٝعسز ذيبض يب ٌٛخ ٚ ٝزض ٚعس٘ ٜبٞبض
 1ديف زؾشي ؾبالز فصُ  ٚزض ٔيبٖ ٚعس ٜعصط  1عسز ٛٞيح  ٚزض ٚعس ٜقبْ
يه ِيٛاٖ ؾجعي ذٛضزٖ ٔيُ وٙيس ٚ 5احس اظ ايٗ ٌطٔ ٜٚصطف ٕ٘ٛز ٜايس.

چه نكاتي هنگام استفاده از گروه سبسي ها بايذ رعايت شود:

 زض ٞط فصُ اظ ؾجعي ٞبي ٕٞبٖ فصُ اؾشفبز ٜوٙيس.

 سب خبي ٕٔىٗ ؾعي وٙيس اظ ؾجعي ٞب ث ٝصٛضر ذبْ اؾشفبز ٜوٙيس .ثٝ
ذبعط ثؿذبضيس و ٝدرز عٛال٘ي ٔسر ؾجعي اظ اضظـ غصايي آٖ ٚ
ٚيشبٔيٗ ٞبي ٔٛخٛز زض آٖ ٔي وبٞس.

 ث ٝخبي آثذع وطزٖ ثطاي درز ؾجعي ٞب اظ ضٚـ ثربض دع اؾشفبز ٜوٙيس .
ظيطا زض صٛضر آثذع وطزٖ ٔمساض ظيبزي اظ ٚيشبٔيٗ ٞبي ؾجعي اظ ثيٗ
ضفش ٚ ٝاظ عطيك زٚض ضيع آة درز اظ زؾز ٔي ض٘ٚس  .زض حبِي و ٝثربضدع
وطزٖ ث ٝحفظ ضً٘  ,ثبفز  ٚاضظـ غصايي ؾجعي وٕه ٔي وٙس.
 ثطاي درشٗ ؾجعي ٞب ٘جبيس آٟ٘ب ضا ذيّي ذطز وطز.

 ؾجعي ٞب ضا ثٔ ٝسر ظيبز حطاضر ٘سٞيس  ٚثٍٙٞ ٝبْ درشٗ زض ظطف ضا
ثجٙسيس.
 ؾجعي ٞب ضا ثٍٙٞ ٝبْ ذطيس ،آٔبز ٜوطزٖ  ٚشذيط ٜوطزٖ خسا اظ ٌٛقز،
ٔطغ ٔ ٚبٞي ذبْ ٍٟ٘ساضي وٙيس.
 ثطاي قؿشٗ ؾجعي ٞب دؽ اظ دبن وطزٖ  ٚقؿشكٛي اِٚي ٝاثشسا آٖ ضا
زض ِ 5يشط آة ضيرش٘ ٚ ٝصف لبقك چبي ذٛضي)  5لغطٔ (ٜبيع
ظطفكٛيي ث ٝآٖ اضبف ٝوطز ٚ ٜث ٓٞ ٝثع٘يس .دؽ اظ  5زليم ٝؾجعي ضا اظ
ضٚي وفبة خسا وٙيس  ٚآ٘طا ثب آة ؾبِٓ ثكٛييس .ايٗ وبض ثطاي خسا قسٖ
سرٓ اٍُ٘ اظ ؾجعي ٞب ضطٚضر زاضز .ثطاي ضس عف٘ٛي ٕ٘ٛزٖ٘ ،صف
لبقك چبي ذٛضي دٛزض دط وّطيٗ ضا زض ِ 5يشط آة ضيرش ،ٝؾجعي ضا 5
زليم ٝزض آٖ لطاض زٞيس ٔدسزاً ثب آة ؾبِٓ ثكٛييس ٔ ٚصطف ٕ٘بييس.
گشوه ميوه ها:
ايٗ ٌط ٜٚقبُٔ ا٘ٛاع ٔي ،ٜٛآة ٔي ٜٛعجيعي،
وٕذٛر ٔيٞ ٜٛب ٔ ٚيٞ ٜٛبي ذكه ٔي ثبقس

ٔ.يٞ ٜٛب ٔٙبثع غٙي اظ ا٘ٛاع ٚيشبٔيٗ ٞب ,آ٘شي اوؿيساٖ ٞب ,ا٘ٛاع أالح  ٚفيجط
ٔي ثبقٙس .
آ٘شي اوؿيساٖ ٞب ٔٛاز ؾالٔز ثركي ٞؿشٙس و ٝقبزاثي  ٚؾالٔز دٛؾز،
وبٞف فطآيٙس ديطي ٔ ٚجبضظ ٜثب عٛأُ ؾطعب٘عا اظ ٕٟٔشطيٗ ذٛال آٟ٘ب ٔي
ثبقس .
ميسان مورد نياز مصرف روزانه ميوه ها 2-4واحذ است.
هر واحذ از اين گروه برابر است با:

 يه عسز ٔئ ٜٛشٛؾظ ) ؾيتٛٔ ،ظ ،دطسمبَ يب ٌالثي (  ،يب
٘ صف ٌطيخ فطٚر ،يب
٘ صف ِيٛاٖ ٔيٞ ٜٛبي ضيع ٔثُ سٛر ،اٍ٘ٛض ،ا٘بض ،يب
٘ صف ِيٛاٖ ٔي ٜٛدرش ٝيب وٕذٛر ٔي ،ٜٛيب

 يه چٟبضْ ِيٛاٖ ٔي ٜٛذكه يب ذكىجبض  ،يب
 ؾ ٝچٟبضْ ِيٛاٖ آة ٔي ٜٛسبظ ٚ ٜعجيعي

به طور مثال اٌط قٕب زض ٔيبٖ ٚعس ٜصجح  1عسز ؾيت  ٚزض ٔيبٖ ٚعس ٜعصط
 1عسز دطسمبَ  ٚزض ٔيبٖ ٚعس ٜثعس اظ قبْ ٘صف ِيٛاٖ ا٘بض ٔيُ وٙيسٚ 3احس
اظ ايٗ ٌطٔ ٜٚصطف ٕ٘ٛز ٜايس.
چه نكاتي هنگام استفاده از گروه ميوه ها بايذ رعايت شود:
ٔ يٞ ٜٛبي سبظ ٜيب آثٕي ٜٛسبظ ٚ ٜعجيعي ضا ث ٝعٛٙاٖ ٔيبٖ ٚعس ٜزض عَٛ
ضٚظ ٔصطف وٙيس .ثيكشط اظ ٔيٞ ٜٛبي سبظ ٜثدبي آة ٔي ٜٛاؾشفبز ٜوٙيس،
سب ثشٛا٘يس اظ اضظـ فيجط آٟ٘ب ثيكشط ثٟط ٜثجطيس.
ٕٛٞ اض ٜيه ظطف ثعضي ٔي ٜٛزض زؾشطؼ افطاز ذب٘ٛاز ٜثٍصاضيس سب ثب
زيسٖ آٖ قٕب  ٚذب٘ٛاز ٜسبٖ سكٛيك ثٔ ٝصطف ٔي ٜٛقٛيس.

 صجح ٞب ٔي ٜٛسبظ ٜيب آة ٔي ٜٛسبظ ٚ ٜعجيعي ٔيُ وٙيس.
ٔ يٞ ٜٛبي ذطز قس ٚ ٜلغع ٝلغع ٝقس ٜضا ؾعي وٙيس ؾطيع ٔصطف
وٙيس  ٚسب ظٔبٖ ٔصطف زض يرچبَ ٍٟ٘ساضي وٙيس .

 زض ٍٙٞبْ ذطيس ٔيٞ ٜٛبيي ضاذطيساضي وٙيس و ٝثبفز  ٚدٛؾز ؾبِٕي
زاض٘س  ٚثيف اظ حس ٘طْ ٘كس ٜا٘س .
 سٛٙع ضا زض ٔصطف ٔيٞ ٜٛب ضعبيز وٙيس .ظيطا
سطويت ٔيٞ ٜٛب ٘يع ثب ٔ ٓٞشفبٚر ٔي ثبقس .
ثسيٗ سطسيت ٚيشبٔيٗ ٞب  ٚسطويجبر ٔرشّف ضا
زضيبفز ٔي وٙيس.
 اٌط دٛؾز ٔي ٜٛضا خسا وطزيس اظ لطاض زازٖ آٖ
زض ٔدبٚضر ٛٞا ذٛززاضي وٙيس ظيطا ٚيشبٔيٗ
ٞبي آٖ ث ٝذصٛل ٚيشبٔيٗ  Cاظ ثيٗ ٔي ضٚز.

 آة ٔيٞ ٜٛبي عجيعي ثرٛضيس  ٚاظ ذٛضزٖ آة ٔيٞ ٜٛبي صٙعشي وٝ
حبٚي لٙس افعٚزٞ ٜؿشٙس  ،دطٞيع وٙيس.

 زض ٔيبٖ ٚعسٔ ٜي سٛا٘يس اظ ٔيٞ ٜٛبي ذكه اؾشفبز ٜوٙيس ِٚي سٛخٝ
زاقش ٝثبقيس و ٝايٗ ٔيٞ ٜٛب لٙس ظيبزي زاض٘س.
گشوه شيش و لبنيات:
ايٗ ٌط ٜٚقبُٔ قيط  ٚفطآٚضزٞ ٜبي آٖ (ٔبؾز ،دٙيط ،وكه ،ثؿشٙي  ٚزٚغ (
ٔي ثبقس.
ايٗ ٌط ٜٚزاضاي وّؿيٓ ،دطٚسئيٗ ،فؿفطٚ ،يشبٔيٗ  ٚ B2 ٚ B12ؾبيط ٔٛاز
ٔغصي ٔي ثبقس  ٚثٟشطيٗ ٔٙجع سبٔيٗ وٙٙس ٜوّؿيٓ اؾز و ٝثطاي ضقس ٚ
اؾشحىبْ اؾشرٛاٖ  ٚز٘ساٖ ضطٚضي اؾز.
ميسان توصيه شذه مصرف روزانه لبنيات  2-3واحذ است.

يک واحذ از اين گروه برابر است با:
 يه ِيٛاٖ قيط يب ٔبؾز وٓ چطة)وٕشط اظ 3.2زضصس( ،يب
 45 سبٌ 63طْ دٙيط ٔعِٕٛي ٔعبزَ يه ٘ ٚيٓ لٛعي وجطيز ،يب
 يه چٟبضْ ِيٛاٖ وكه ،يب
ِ 2 يٛاٖ زٚغ ،يب

 يه ٘ ٚيٓ ِيٛاٖ ثؿشٙي دبؾشٛضيعٜ
به طور مثال اٌط قٕب زض ٔيبٖ ٚعس ٜصجح ِ 1يٛاٖ قيط وٓ چطة  ٚزض ٚعسٜ
٘بٞبض ِ 1يٛاٖ ٔبؾز  ٚزض ٚعس ٜقبْ ِ 2يٛاٖ زٚغ ٔيُ وٙيس ٚ 3احس اظ ايٗ
ٌطٔ ٜٚصطف ٕ٘ٛز ٜايس.
چه نكاتي هنگام استفاده از گروه شير ولبنيات بايذ رعايت شود:
 اظ قيط دبؾشٛضيع ٜقس ٜوٓ چطثي ( 3.2زضصس يب وٕشط) اؾشفبز ٜوٙيس.
 ثدبي قيطٞبي ععٓ زاض و ٝزاضاي لٙس ٞؿشٙس  ،اظ قيط ٞبي ؾبزٜ
اؾشفبز ٜوٙيس.

 اظ دٙيط ٞبي سٟي ٝقس ٜاظ قيط دبؾشٛضيع ٜو ٝوٓ ٕ٘ه  ٚوٓ چطة
ٞؿشٙس  ،اؾشفبز ٜوٙيس.
 حشٕب لجُ اظ ٔصطف ٞط ٘ٛع وكه ٔمساضي آة ث ٝآٖ اضبف ٝوٙيس ٚ
حسالُ  5-13زليم ٝزض حبَ ث ٟٓظزٖ ثدٛقب٘يس.
 ظطف قيط ضا سب ٍٙٞبْ
ٔصطف ثؿش ٚ ٝث ٝزٚض اظ
ٔٛاز ثٛزاض ٍٟ٘ساضي وٙيس

گشوه گوشت و تخم مشغ:
ايٗ ٌطٙٔ ٜٚبثع سبٔيٗ وٙٙس ٜدطٚسئيٗ ٔي
ثبقٙس .ايٗ ٌط ٜٚقبُٔ ٌٛقز ٞبي لطٔع
)ٌٛؾفٙس ٌٛ ٚؾبٌِٛ ،(ٝقز ٞبي ؾفيس ) ٔطغ ،
ٔبٞي  ٚدط٘سٌبٖ (  ٚسرٓ ٔطغ اؾز.ايٗ ٌطٜٚ
حبٚي دطٚسئيٗ  ،آ ،ٗٞضٚي  ٚؾبيط ٔٛاز ٔغصي
اؾز.
ميسان توصيه شذه مصرف روزانه برابربا  1-2واحذ است.
هر واحذاز اين گروه برابر است با :
2 سىٞ )ٝط سىٌ 33 ٝطْ (ٌٛقز ذٛضقشي درش ،ٝيب

٘ صف ضاٖ ٔشٛؾظ ٔطغ يب يه ؾ ْٛؾئ ٝٙشٛؾظ ٔطغ) ثس ٖٚدٛؾز( ،يب
 يه سىٔ ٝبٞي ث ٝا٘ساظ ٜوف زؾز) ثس ٖٚاٍ٘كز ( ،يب
 ز ٚعسز سرٓ ٔطغ
به طور مثال اٌط قٕب زض ٚعس٘ ٜبٞبض ٘صف ضاٖ ٔشٛؾظ ٔطغ  ٚزض ٚعس ٜقبْ 2
سىٌٛ ٝقز ذٛضقشي ٔيُ وٙيسٚ 2احس اظ ايٗ ٌطٔ ٜٚصطف ٕ٘ٛز ٜايس.

چه نكاتي هنگام استفاده از گروه گوشت و تخم مرغ بايذ رعايت شود:
 ديف اظ درشٗ ٌٛقز لطٔع چطثي ٞبيي ضا و ٝث ٝچكٓ ٔي ذٛضز ،خسا
وٙيس.
 لجُ اظ عجد ٌٛقز ٔطغ ،دٛؾز آٖ ضا خسا وٙيس ،دٛؾز ٔطغ چطثي
فطاٚا٘ي زاضز.
 سب حس أىبٖ اظ ؾطخ وطزٖ ٌٛقز ذٛززاضي وٙيس.

 چطثي  ٚوّؿشطٔ َٚغع ،ظثبٖ ٚوّ ٝدبچ ٝظيبز اؾز .ايٗ ٔٛاز غصايي ضا
ذيّي وٓ ٔصطف وٙيس.

 اٌط ثرٛاٞيس ٌٛقز يد ظز ٜضا آة دع وٙيس ثبيس ثالفبصّ ٝثعس اظ ذبضج
وطزٖ اظ فطيعض آٖ ضا ثذعيس .اٌط ثٞ ٝط زِيّي ٔي ذٛاٞيس ٌٛقز اظ حبِز
يد ظز ٜذبضج قٛز ،آٖ ضا  24ؾبعز لجُ اظ عجد اظ فطيعض ذبضج وطزٚ ٜ
زض يرچبَ ثٍصاضيس.
 ثٟشط اؾز ثيكشط اظ ٌٛقز ٞبي ؾفيس ٔب٘ٙس ٔطغ ٔ ٚبٞي ث ٝخبي
ٌٛقز لطٔع اؾشفبز ٜوٙيس.

ٔ بٞي  ٚآثعيبٖ ٔٙجع ذٛثي اظچطثي ٔفيس أٍب ٞ 3ؿشٙس .حسالُ ٞفشٝ
اي ٔ 2طسج ٝاظ آٖ ٞب اؾشفبز ٜوٙيس.
 فطآٚضزٞ ٜبي ٌٛقشي ٔثُ ؾٛؾيؽ ،وبِجبؼ ٕٞ ٚجطٌط حبٚي ٔمبزيط
ظيبزي ٕ٘ه  ٚچطثي اؾز ٔصطف ايٗ غصاٞب ضا وبٞف زٞيس.
ٞ طٌع ٌٛقز ضا ٘يٓ دع ضٞب ٘ىٙيس.

 وّؿشط َٚثس  LDLذغط ثيٕبضي ٞبي عطٚق وط٘ٚطي لّت ضا افعايف
ٔي زٞس .سعسازي اظ غصاٞبي ٔٛخٛز زض ايٗ ٌط ٜٚقبُٔ لؿٕز ٞبي
چطة ٌٛقز ٌب ،ٚثط ٚ ٜؾٛؾيؽ ٚوبِجبؼ ٔعِٕٛيٞ ،بر زايٌٛ ،قز
أعب  ٚاحكب زض صٛضر ٔصطف ظيبز ٔٛخت افعايف وّؿشط َٚثس ٔي
ق٘ٛس.
گشوه حبوبات و مغض دانه ها:
ايٗ ٌط ٜٚقبُٔ ا٘ٛاع حجٛثبر ٔب٘ٙس ٘رٛز ،ا٘ٛاع ِٛثيب ،عسؼ ،ثبلالِ ،ذٔ ،ٝبـ
ٔي ثبقس .حجٛثبر ٔٙجع ذٛثي ثطاي سبٔيٗ دطٚسئيٗ ،أالح  ٚثطذي ٚيشبٔيٗ ٞب
ٔ ٚغع زا٘ٞ ٝب)ٌطز ،ٚثبزاْ ،فٙسق ،ثبزاْ ظٔيٙي ٔ )...ٚي ثبقٙس.

ثدبي يه ٚاحس ٌٛقز يب يه عسز سرٓ ٔطغ ٔي سٛاٖ يه ٚاحس حجٛثبر
ٔصطف ٕ٘ٛز.

هر واحذاز اين گروه برابر است با :
٘ صف ِيٛاٖ حجٛثبر درش ٝيب يه چٟبضْ ِيٛاٖ حجٛثبر ذبْ
 يه ؾِ ْٛيٛاٖ ٔغع زا٘ٞ ٝب) ٌطز ،ٚثبزاْ ،فٙسق ،دؿش)ٝ

توصيه مي شود روزانه يک واحذ حبوبات مصرف شود.
چنذ توصيه در مورد مصرف گروه حبوبات و مغسها:

 ا٘ٛاع ٔغعٞب (ٌطز ،ٚفٙسق ،ثبزاْ  ٚدؿشٔ (ٝيبٖ ٚعسٞ ٜبي ٔٙبؾجي ثطاي
سبٔيٗ دطٚسئيٗ ،ا٘طغي  ٚثطذي اظ ٔٛاز ٔغصي ٔب٘ٙس آٞ ٗٞؿشٙس.

 ثٟشط اؾز ٔغعٞب (ٌطز ،ٚفٙسق ،ثبزاْ  ٚدؿش (ٝضا ذبْ ثرٛضيس .اٌط ٘ٛع ثٛ
زاز ٜآٖ ضا ٔي ذٛضيس اظ ٘ٛع وٓ ٕ٘ه آٖ اؾشفبز ٜوٙيس.
 زا٘ٞ ٝبي آفشبثٍطزاٖ ،ثبزاْ ،فٙسق غٙي سطيٗ ٔٙجع ٚيشبٔيٗ Eزض ايٗ
ٌطٔ ٜٚي ثبقٙس .ثطاي زضيبفز ٔمساض سٛصي ٝقس ٜي ضٚظا٘ٚ ٝيشبٔيٗ  Eاظ
ٔغعزا٘ٞ ٝب  ٚزا٘ٞ ٝبي ضٚغٙي ٔصطف ٕ٘بييس.

گشوه متفشقه:
ايٗ ٌط ٜٚقبُٔ ا٘ٛاع ٔٛاز لٙسي ٚ
چطثي ٞب اؾز .سٛصئ ٝي قٛز زض
ثط٘بٔ ٝغصايي ضٚظا٘ ٝاظ ايٗ ٌط ٜٚوٕشط
اؾشفبز ٜقٛز.ا٘ٛاع ٔٛاز غصايي ايٗ ٌطٜٚ
عجبضسٙس اظ:
اِف -چطثي ٞب )ضٚغٗ ٞبي خبٔس  ٚضٚغٗ ٞبي ٔبيع ،دي ،ٝز٘ج ،ٝوط ،ٜذبٔ،ٝ
ؾطقيط  ٚؾؽ ٞبي چطة ٔثُ ٔبي٘ٛع(
ة -قيطيٙي ٞب ٛٔ ٚاز لٙسي ) ٔثُ ا٘ٛاع ٔطثب ،قطثز ،لٙس  ٚقىط ،ا٘ٛاع
قيطيٙي ٞبي ذكه  ٚسط ،ا٘ٛاع ديطاقىي ،آة ٘جبر  ٚقىالر(
ح -سطقي ٞب ،قٛضٞب  ٚچبقٙي ٞب )ا٘ٛاع سطقي  ٚقٛض ،فّفُٕ٘ ،ه ،ظضزچٛث،ٝ
زاضچيٗ  ٚغيط(.ٜ
ر ٛ٘-قيس٘ي ٞب ) ٘ٛقبثٞ ٝبي ٌبظزاض ،چبي ،ل ،ٜٟٛا٘ٛاع آة ٔيٞ ٜٛبي صٙعشي
 ٚدٛزضٞبي آٔبزٔ ٜثُ دٛزض دطسمبَ  ٚغيط(.ٜ
چه نكاتي هنگام استفاده از گروه قنذ ها و چربي ها بايذ رعايت شود:







اظ ٔصطف ضٚغٗ خبٔس دطٞيع قٛز  ٚاظ ضٚغٗ ٔبيع ٔعِٕٛي) ضٚغٗ ٘جبسي (
ثطاي درز  ٚدع  ٚاظ ضٚغٗ ٔرصٛل ؾطخ وطز٘ي ثطاي ؾطخ وطزٖ ٔٛاز
غصايي  ٚيب سٟي ٝغصا زض حطاضر ثبال اؾشفبز ٜقٛز.
اظ حطاضر زازٖ ضٚغٗ ٞب ثب قعّ ٝثبال  ٚثٔ ٝسر عٛال٘ي ذٛززاضي  ٚثطاي
ؾطخ وطزٖ اظ ضٚغٗ ٔبيع ٔرصٛل ؾطخ وطزٖ اؾشفبز ٜقٛز.
حشي االٔىبٖ اظ ؾطخ وطزٖ ٔٛاز غصايي ذٛززاضي ٕ٘ٛز ٚ ٜزض صٛضر
سٕبيُ ث ٝؾطخ وطزٖ اظ ضٚغٗ ٔرصٛل ؾطخ وطزٖ ثٔ ٝمساض وٓ
اؾشفبز ٜقٛز.
ٔصطف چطثي ٞب ،قيطيٙي ٞب  ٚچبقٙي ٞب ثؿيبض ٔحسٚز قٛز.









ٔصطف ٘ٛقيس٘ي ٞبي شوط قس ٜزض ٌطٔ ٜٚشفطلٔ ٝحسٚز قٛز  ٚث ٝخبي
آٖ ٞب ٘ٛقيس٘ي ٞبي ؾبِٓ ٔثُ آة ،قيط،آة ٔي ٜٛسبظ ٚ ٜزٚغ وٓ ٕ٘ه
ٔيُ قٛز .
ٔصطف چيذؽ  ٚا٘ٛاع دفه ث ٝزِيُ زاقشٗ چطثي ٕ٘ ٚه ظيبز ثبيس
ٔحسٚز قٛز.
ٕ٘ه ثبيس ثٔ ٝيعاٖ وٓ ٔصطف قٛز  ٚاظ ٘ٛع ٕ٘ه يسزاض سصفي ٝقسٜ
ثبقس.
ضٚغٗ ٞبي ٔبيع ثٛٞ ٝاٛ٘ ،ض  ٚحطاضر حؿبؼ ٞؿشٙس ٛٔ .لع ذطيس ثٝ
سبضيد ٔصطف آٖ سٛخ ٝوٙيس.آٟ٘ب ضا زض خبي ذٙه  ٚزٚض اظ ٘ٛض ٍٟ٘ساضي
وٙيس ٞ ٚطثبض ثعس اظ اؾشفبز ٜزض ظطف ضا ثجٙسيس.
ا٘ٛاع قيطيٙي ٞبي چطة  ٚذبٔ ٝاي ٛ٘ ٚقبثٞ ٝبي ٌبظزاض  ٚقيطيٗ ضا
ٔحسٚز وٙيس.

توصيه هاي تغزيه اي بشاي افشاد ميانسال عباستنذ اص:
 اظ غصاٞبي ٔٙبؾت اؾشفبز ٜوٙيس ٔب٘ٙسٔ :يٞ ٜٛب ،ؾجعي ٞب ،غالر
ؾجٛؼ زاضِ ،جٙيبر وٓ چطة يب ثس ٖٚچطثي  ٚؾبيطغصاٞبي وٓ وبِطي.

 اظ دطذٛضي دطٞيع ٕ٘بييس .اظ ثكمبة ٞبي وٛچىشط ثطاي ؾط ٚغصا اؾشفبزٜ
وٙيس .اظ غصاٞبي ذبٍ٘ي ثدبي غصاٞبي ضؾشٛضا٘ي يب فؿز فٛزي اؾشفبزٜ
ٕ٘بييس سب ٔٛاز آٖ ثٚ ٝيػ ٜچطثي ٔٛضز اؾشفبز ٜزض غصا لبثُ وٙشطَ ثبقس.
 وّؿيٓٙٔ ،يعيٓ ٚ ٚيشبٔيٗ ٞبي  K ٚ Dثسٖ ضا ثب ٔصطف وبفي قيط ٚ
ِجٙيبرٔ ،يٞ ٜٛب  ٚؾجعي ٞب سبٔيٗ ٕ٘بئيس.

 ثطاي ديكٍيطي  ٚوٙشطَ وٕجٛز ٚيشبٔيٗ ٔ Dبٞب٘ ٝيه عسز ٔىُٕ 53
ٞعاض ٚاحسي ٚيشبٔيٗ ٔ Dصطف وٙيس.

 اظ ٔصطف ظيبز ٔٛاز غصايي حبٚي فؿفط )زض غصاٞبي فطايٙس قس ٜحبٚي
ٔٛاز ٍٟ٘ساض٘سٔ ٜب٘ٙس ؾٛؾيؽ  ٚوبِجبؼ ٛ٘ ٚقيس٘ي ٞبي ٌبظزاض( دطٞيع
وٙيس.
 اظ ٔصطف ظيبز ٕ٘ه ،چبي ،لٙٔ ٚ ٜٟٛبثع غصايي دط دطٚسئيٗ ٔب٘ٙس ا٘ٛاع
ٌٛقز و ٝؾجت وبٞف شذبيط وّؿيٓ ثسٖ ٔي ق٘ٛس اخشٙبة ٕ٘بئيس.

ٔ صطف چطثي ٞبي حيٛا٘ي زض ٌٛقز لطٔع ،ظضز ٜسرٓ ٔطغ  ،وط ، ٜذبٔٝ
ِ ٚجٙيبر دطچطة  ٚضٚغٗ خبٔس ضا وبٞف زٞيس.
 اظ غالر ؾجٛؼ زاض اؾشفبزٕ٘ ٜبييس .ث ٝغصا ،ؾبالزٔ ،بؾز يب ٘ٛقيس٘ي
ٞبي ذٛز ،دٛزض ؾجٛؼ اضبفٕ٘ ٝبئيس  ٚاظ ٘بٖ ٞبي ؾجٛؼ زاض ٘ ٚبٖ خٛ
ثدبي ٘بٖ ؾفيسٔ ،بوبض٘ٚي غٙي قس ٜثب فيجط ثدبي ٔبوبض٘ٚي ثس ٖٚفيجط ٚ
ا٘ٛاع حجٛثبر ثغٛض ضٚظا٘ ٝاؾشفبزٕ٘ ٜبئيس.
 ز ٚسب ؾ ٝثبض زضٞفش ٝاظ غصاٞبي زضيبيي ٔب٘ٙس ٔبٞي اؾشفبزٕ٘ ٜبئيس.
 ثدبي ضٚغٗ ٞبي اقجبع )خبٔس) اظ ضٚغٗ ٞبي ٔبيع ،ضٚغٗ ظيشٚ ٖٛ
ضٚغٗ ؾبيط زا٘ٞ ٝب ٕٞطا ٜؾبالز اؾشفبزٕ٘ ٜبئيس  ٚاظ قيطيٙي ٞبي ثسٖٚ
ذبِٔ ٚ ٝجٙيبر وٓ چطة ثدبي قيطيٙي ٞبي ذبٔ ٝزاض ِ ٚجٙيبر دطچطة
اؾشفبز ٜوٙيس .
 ضٚظا٘ ٝاظ ٔٙبيع غصايي غٙي اظ
دشبؾيٓ قبُٔ ٔيٞ ٜٛب (ٔٛظ  ٚذطٔب
( ،ؾجعي ٞب )اؾفٙبجٛٞ ،يح ٚ
خعفطي( ٔ ،غعزا٘ٞ ٝب (ٌطز،ٚ
فٙسق ،دؿش ٚ ٝثبزاْ(  ،حجٛثبر )
ِٛثيب ٘ ٚرٛز( ٔ ،بٞي  ٚقيطوٓ
چطة اؾشفبزٕ٘ ٜبئيس.

خانم هاي ميانسال الصم است عالوه بش نکات تغزيه اي رکش شذه دس
باال نکات صيش سا نيض سعايت نماينذ:
 زض ايٗ زٚض ٜؾٙي ث ٝعّز سغييطار ٛٞضٔ٘ٛي ٔبٞيب٘٘ ٚ ٝيبظ ث ٝذ٘ٛؿبظي
ثيكشطٔ ،صطف ٔٙبثع غصايي ذ٘ٛؿبظ خٟز ديكٍيطي اظ إٓ٘ي فمط آٚ ٗٞ
ٔٛاز غصايي سؿٟيُ ٌط زض خصة آٛٔ ٗٞاز غصايي سٛصئ ٝي ٌطزز .ثطاي
ديكٍيطي اظ وٓ ذ٘ٛي فمط آ ٗٞسٛصيٞ ٝبي شيُ ثبيس ثىبض ٌطفش ٝقٛز:








زض ثط٘بٔ ٝغصايي ضٚظا٘ ٝاظ ٔٛاز غصايي حبٚي آٔ ٗٞثُ ا٘ٛاع ٌٛقز
ٞب(ٌٛقز لطٔعٔ ،طغٔ ،بٞي) ،خٍط ،حجٛثبر (ٔثُ عسؼِٛ ،ثيب) ٚ
ؾجعي ٞبي ؾجع سيطٌ( ٜكٙيع  ٚخعفطي  )… ٚثيكشط اؾشفبز ٜوٙيس.
ٕٞطا ٜثب غصا ،ؾجعي ٞبي سبظ ٚ ٜؾبالز (ٌٛخ ٝفطٍ٘ي ،فّفُ زِٕٝ
اي ،وّٓ ٌُ ،وّٓ  )... ٚو ٝحبٚي ٚيشبٔيٗ  Cاؾز  ٚخصة آ ٗٞضا
افعايف ٔي زٞس ٔصطف وٙيس.
زض ٔيبٖ ٚعسٞ ٜب ،ثدبي اؾشفبز ٜاظ سٙمالر غصايي وٓ اضظـ (دفه،
چيذؽ ،قىالر ٛ٘ ٚقبث ).. ٝاظ ا٘ٛاع ٔيٞ ٜٛب ذصٛصب َ٘بضٍ٘ي،
دطسمبَ ،ذكىجبض ( ثطٌ ،ّٛٞ ٝآِ ،ٛظضز آِ ،ٛسٛر ذكه ،ا٘ديط
ذكه ،وكٕف ،ذطٔب)  ٚا٘ٛاع ٔغعٞب (ٌطز ،ٚثبزاْ ،فٙسق  ٚدؿش)ٝ
و ٝاظ ٔٙبثع غصايي آٞ ٗٞؿشٙس اؾشفبز ٜقٛز.
اظ ٘ٛقيسٖ چبي ،ل ٚ ٜٟٛزْ وطزٞ ٜبي ٌيبٞي يه ؾبعز لجُ ٚ
يه سب ز ٚؾبعز دؽ اظ صطف غصا ث ٝزِيُ وبٞف زض خصة اٗٞ








غصا ذٛززاضي وٙيس.
ٔصطف غصاٞبيي ثط دبيٌ ٝيبٞي ،و ٝحبٚي فيجط  ٚفيش ٛاؾشطٚغٖ ٞب
ٞؿشٙس اظ خّٕ ٝغالر وبُٔ ٔب٘ٙس ٘بٖ ٞبي ؾجٛؼ زاض ،ؾجعي ٞب ٔ ٚيٜٛ
ٞب ،حجٛثبر ،ؾٛيب ثطاي وٙشطَ عالئٓ يبئؿٍي سٛصئ ٝي قٛز.
ٚضظـ ،وّؿيٓ ٛٞ ٚضٔ ٖٛزضٔب٘ي ثعّز ٘مف آٟ٘ب زض ديكٍيطي اظ ا٘ٛاع
قىؿشٍي ٞب ث ٝذب٘ٓ ٞبي ٔيب٘ؿبَ سٛصي ٝقس ٜاؾز.
زاقشٗ يه ضغيٓ غصايي ٔشعبزَ ٔ ٚغصي (حبٚي ضيع ٔغصي ٞب ثٔ ٝيعاٖ
وبفي)  ٚوٓ چطة وّيس سغصي ٝؾبِٓ ثطاي افطاز ٔيب٘ؿبَ ثٚ ٝيػ ٜظ٘بٖ
اؾز .و ٝاظ خّٕٛٔ ٝاز ٔغصي ٔٛضز ٘يبظ زض ظ٘بٖ آ -ٗٞاؾيس فِٛيه
ٚوّؿيٓ اؾز .غصاٞبي غٙي قس ٜثب اؾيس فِٛيه قبُٔ ٔطوجبر ،ؾجعي
ٞبي ثطي د ٟٗؾجعٔ ،غعزا٘ٞ ٝب ٔ ... ٚي ثبقٙس .و غصاٞبي غٙي اظ وّؿيٓ
قبُٔ قيط وٓ چطة يب ثس ٖٚچطثئ ،بؾز ،دٙيط ،وكه ،حجٛثبر (
٘رٛز ،عسؼِ ،ذِٛ ،ٝثيب ِٛ ،).. ٚثيب ؾجع٘ ،رٛز فطٍ٘ي ،ا٘ٛاع وّٓ ذبْ
(ثطٚوّي  ، ).. ٚثبزاْ ذبْ ،دطسمبَٔ ،بٞي ؾبِٕ ٚ ٖٛؾبضزيٗ ٔي ثبقٙس.
ثطاي وبٞف ٌطٌطفشٍي  ٚذكىي ٚاغٖ زض زٚضاٖ يبئؿٍئ ،صطف
ٚيشبٔيٗ ٞبي  ٚ E ٚ Cؾٛيب ٔي سٛا٘س ٔفيس ثبقس .ؾٛيب ضا ٔي سٛاٖ
ٔرّٛط ثب ٌٛقز چطخ وطز ٜزض غصاٞبي ٔرشّف اؾشفبز ٜوطز .زض زٚضاٖ
يبئؿٍي ٘يبظ ظ٘بٖ ث ٝآ ٗٞوبٞف ٔي يبثس.

