
 تغذیه سالم :

شرط اصلی سالم زیستن داشتن تغذیه صحیح است.  اتا          

رعای. دو اصل تنوع و تعادل در ارنامه غتذایتی روزانته              

می توان از دریاف. مواد مغذی اه میزان کافی اطمتیتنتان             

 پیدا کرد 

 تغییر رژیم غذایی خانواده به تغذیه سالم :

تغذیه سالم شامل خوردن موادی از گروههای غتذایتی            

مختلف می ااشد  یکی از اهترین راهها ارای اطمینتان از          

گروه اصلتی غتذایتی         5تامین نیازهای غذایی استفاده از      

گروه در هرم یا مثلث غذایی گتنتنتانتده        5اس. که این    

 می شود 

 گروههای اصلی مواد غذایی :

 سبزی ها-3میوه ها   -2نان وغالت   -1

 شیر ولبنیات  -5گوش. وحبواات    -4

مواد غذایی که در یک گروه قرار متی گتیترنتد دارای                

ارزش غذایی تقریبًا مشااه هستند و می توانند جتانشتیتن             

 یکدیگر شوند      

ی گروه نان وغالت:  ج ،ماکارون ن ،ارن ع نا وا ان ل  شام

، 

گندم وجومی ااشد این گروه اه عل. داشتن نشاسته تامتیتن            

کننده انرژی محسوب می شوند و عالوه ار آن فیبتر، انتواع             

ویتامین های گروه ب ، آهن، پروتئین و منیزیم را تامین می            

 کنند 

شامل انواع میوه ،آب میوه طبیعی ومتیتوه         : گروه میوه ها    

خشک می ااشد میوه ها غنی از انواع ویتامین ها،امالح وفیبر 

می ااشند مصرف این گتروه درجتلتوگتیتری از خشتکتی                  

پوس.،افزایش  مقاوم. ادن در اراارعفونتهاوسالم. چشم       

موثراس. میوه ها دارای آنتتی اکستیتدان هتای طتبتیتعتی                   

هستند شاداای وسالم. پوس. وکاهش فرایند پیری،مبتارزه        

اا عتوامتل     

سرطتان زا    

از مهمترین  

ختتتتتوا  

آنتتتتتتتتتتتی 

اکستتیتتدان  

 هاس. 

مقاوم. ادن درب راارعفون. ها، ترمیتم زختم  و              

 سالم. پوس. ضروری می ااشد 

شامل شیر، ماس. ،کشک و      :  گروه شیر ولبنیات    

دوغ و استنی می ااشد  مواد مغذی این گروه شتامتل             

پروتئین ،کلسیم ،فسفر، ویتامین آ، اعتیتی از انتواع             

ویتامین های گروه ب اس.  این گتروه در رشتد و           

استحکام استخوانها، دندانها و سالم. پوس. نتقتش          

 مهمی دارد 

شامل انتواع گتوشت.       :  گروه گوشت وحبوبات    

قرمز، گوش. سفید ، تخم مرغ ، حبواات و متغتزهتا              

می ااشد  این گروه ارای رشد، خونسازی و سالمت.           

دستگاه عصبی الزم اس.  مواد مغذی مغذی درایتن           

گروه پروتئین، آهن، روی، منیزیم و اعیی از انتواع           

 ویتامینهای گروه ب،  می ااشد 

شامل قندها و چرای ها می ااشد کته          : گروه متفرقه 

در راس هرم قرار گرفته اند این گروه شامتل  انتواع              

روغن ها ، سس ها، شیرینی، شکالت، نوشااه و آب           

 میوه صنعتی اس. 



توصیه می شود افراد در ارنامه غذایی روزانه از این گتروه       

 محدود استفاده کنند 

 

 

 

 توصیه های مهم :

ارای کامل کردن پروتئین گروه نان و غالت اتهتتتر       -

اس. آنها رااه صورت مخلوط اا حتبتواتات مصترف             

 کنیم )مثل عدس پلو،ااقال پلو،   (

در وعده صبحانه ومیان وعده از سبزی ها و میوه هتا            -

 استفاده کنید 

حتماًقبل از مصرف هر نوع کشک مقداری آب اته           -

دقیقه در حال اهم زدن   11-5آن اضافه کنید و حداقل      

 انوشانید از انواع کشک کم نمک استفاده کنید 

از شیر و لبنیات کم چرب استفاده کنید  اتا ایتنتکته                -

دار ادددداستنی در گروه شیر و فراورده هتای آن        قرار 

ولی قند آن ااال اس. ،  انااراین در مصترف آن زیتاده          

 روی نکنیدت ا دچار چاقی و اضافه وزن نشوید 

مغز ، زاان و کله پاچه چرای و کتلتستتترول اتاالیتی              -

دارند   در مصترف ایتنتگتونته متواد غتذایتی افتراط                      

نکنید ازگوشتهای سفید مانند مرغ و متاهتی اته جتای                

 گوش. قرمز استفاده کنید 

از مغزها)گردو ، فندق، اادام و پسته( اه عنتوان متیتان                -

 وعده استفاده کنید زیرا منبع انرژی، آهن، روی اس. 

می ااشد حداقل هفته ای دو    3ماهی منبع خوای از امگا -

اار ماهی مصرف کنید از حرارت دادن زیاد روغتن هتا           

خودداری کنید و ارای سرخ کتردن از روغتن متایتع                

 مخصو  سرخ کردن استفاده کنید 

تغذیه سالم به معنای اجتناب از غذاهای آماده        

 و فست فودی وتمرکز بر غذاهای کامل است.

 (1335اننمن تغذیه ایران،) -اهنمای رژیم درمانی رمنبع :

 

 اسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات اهداشتی و درمانی گیالن

 الهینان دکتر پیروزایمارستان 

 

 

 تغذیه سالم

 

 آموزش به مددجو

 کمیته آموزشی بیمارستان دکتر پیروز
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