
 یهامتنوع از گروه یانتخاب غذاها یعنیسالم  هیتغذ

 کی دیستیسالم مجبور ن هیتغذ یمختلف. برا ییغذا

 یعنیسالم  هی. تغذدیمحدود و سخت داشته باش میرژ

 یرویآنها را پ شهیهم یبرا دیکه بتوان ،یراتییتغ جادیا

 .دیکن

مواد  افتی! و درستین میکه گفت هایسادگ نیبه ا البته

. چون ممکن است در روز ستیآسان ن ازید نمور یمغذ

 گریو از د دیتان را بخوربار تنقالت مورد عالقه نیچند

 یهنگام گرسنگ دیشا ایو  دیغافل شو ییغذا یهاگروه

که  یزیچ تیفیو به ک دیهر چه دم دستتان باشد بخور

 .دینده تیاهم اصالً دیخوریم

 یبرا یگذارو هدف یزیربرنامه ازمندیسالم، ن هیتغذ

 است ییمختلف غذا یمصرف متنوع گروهها

 

 
 

 سالم مهم است؟ هیچرا داشتن تغذ

 :لیسالم مهم است به چند دل هیتغذ

بدن  ازیمورد ن یکننده مواد مغذ نیسالم تأم یغذاها -۱

 است.

بدن، در حفظ عملکرد  یانرژ نیعالوه بر تأم یمغذ مواد

 دارد. تیاهم زین چهیمغز، قلب و ماه

را کاهش  هایماریابتال به ب سکیسالم ر هیتغذ -۲

 .دهدیم

ابتال به  سکیر جاتیو سبز هاوهیم شتری. مصرف بالف

از انواع سرطان را  یبرخچاقی و ،فشار خون باال  ابت،ید

 .دهدیکاهش م

جامد(  یهااشباع )روغن یهای. مصرف کمتر چربب

 .دهدیکلسترول خون را کاهش م شیافزا سکیر

استخوان  یاز پوک D نیتامیو و میلسک ی. مصرف کافج

 .کندیم یریشگیپ

از  یسالم، در کنترل و بهبود عالئم بعض هیتغذ -۳

 کمک کننده است. زیمهم ن یهایماریب

سالم، در کنترل  هیمتعادل و تغذ ییبرنامه غذا تیرعا

 داردو فشار خون باال نقش  ابتید

 
 ست؟یسالم و متعادل چ هیتغذ کیاصول 

را در  ریسالم، سه نکته ز ییبرنامه غذا کی میتنظ در

 :دیذهن داشته باش

متعادل )استفاده از حداقل تعداد  ییغذا میرژ کی: تعادل

کننده  نی( تضمییاز هر گروه غذا ازیمورد ن یواحدها

 است. ازیمورد ن یمواد مغذ افتیدر

. دیمتنوع را مصرف کن یاز غذاها یعیوس فی: طتنوع

مورد  یکننده مواد مغذ نیتأم ییبه تنها ییغذا چیه

متنوع را  یانواع غذاها ،یی. از هر گروه غذاستین ازتانین

 .دیانتخاب کن

است. پس  تیموفق دیکل یدر هر کار یروانهی: میروانهیم

و  هایچرب جات،ینیریدر مصرف ش یروانهیم تیبا رعا

مند دلخواه خود بهره یاز همه غذاها دیتوانیها منمک

 .دیشو

 کی د،یبدان دیسال در قدم اول با هیشتن تغذدا یبرا

 !ستیمتعادل چ میرژ

 
از  ازیمورد ن یمقدار واحدها ییغذا یهاراهنماها و هرم 

مردم در هر  شتریاما ب دهندیرا نشان م ییهر گروه غذا

 دارند به: ازیروز ن

 واحد از غالت: ازدهیشش تا  -

را از غالت  ازتانی: حداقل نصف غالت مورد نهیتوص

 ،یادار، برنج قهوهسبوس یدار )مانند نانهاسبوس

واحد  کی. د( انتخاب کنی…دار سبوس یهایماکارون

 میو ن کیاز نانها ) یگرم ۳۰برش  کیغالت برابر است با 

برش ده در ده نان تافتون  ۲برش ده در ده نان سنگک = 

= عدد نان تست  میو ن کینان لواش =  هبرش ده در د ۴= 

 ایبرنج  وانینصف ل ای( یبرش ده در ده نان بربر ۱

 پخته. یماکارون

 :وهیدو تا چهار واحد م -

پرتقال  ایموز  ب،یس کیبرابر است با  وهیواحد م کی

خام(  ای)به شکل پخته  وهیقطعات م وانیمتوسط، نصف ل

 .وهیآب م وانیسه چهارم ل ای



 :جاتیسبز وانیسه تا پنج ل -

 ایبرگدار  جاتیسبز وانیل کیامل ش جاتیواحد سبز هر

 ایخام(،  ای)به شکل پخته  گرید جاتیسبز وانینصف ل

 است. جاتیآب سبز وانیسه چهارم ل

 کم چرب: اتیدو تا سه واحد لبن -

 ای ریش ایماست  وانیل کیبرابر است با  اتیواحد لبن هر

 .ریپن تیکبر یقوط میو ن کی

 :ینیپروتئ یدو تا سه واحد غذا -

برابر است با شصت تا نود گرم  ینیپروتئ ید غذاواح کی

در ضمن  ،یماه ایگوشت مرغ  ای یگوشت قرمز بدون چرب

تخم مرغ و دو قاشق  کیحبوبات پخته،  وانینصف ل

گرم گوشت بدون  یمعادل س ،ینیکره بادام زم یغذاخور

 .ندیآیبه حساب م یچرب

 
 :هایمتعادل کردن کالر

 .دیکمتر بخور یول د،یلذت ببر تانیاز غذا □

 .دیکن زیپره میبزرگ و حج یاز غذاها □

 :دیبخور شتریب دیکه با ییغذاها -

اختصاص  جاتیو سبز جاتوهینصف بشقابتان را به م □

 .دیده

را  تانی( مصرفیانشاسته یحداقل نصف غالت )غذاها □

 .دیدار( انتخاب کناز غالت کامل )سبوس

صد( مصرف در کیچرب )کم ای یبدون چرب اتیلبن □

 .دیکن

 :دیکمتر بخور دیکه با ییغذاها -

موجود در غذاها از جمله سوپها، نانها و  میمقدار سد □

 میکه سد ییو غذاها دیکن سهیمنجمد را مقا یغذاها

 .دیدارند را انتخاب کن ی)نمک( کمتر

 دیقند از آب استفاده کن یحاو یهایدنینوش یبه جا □
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