
ايیتغذيه سالم ، الگوهای صحيح غذ



چيست؟مغذيماده
مواد مغذي تشكيل شده استاز دودستهغذاها:

پروتئين ،چربي،كربوهيدرات(مغذيهادرشت-الف(

ويتامين ها،مواد معدني)مغذيهاريز-ب(

:ل تغذیه اي دصل تنوع وتعاا

رامغذيمادهبدن الزم است وهيچبراي سالمتكليه مواد مغذي

.كردديگريمغذيجانشين مادهنميتوان 

مصرف كردنيازموردازيا كمتررا نبايد بيشترمغذيمادهبعالوه هيچ.

زياديياكمبودعوارضرا بامواد مغذي فردكردنكم يا زياد مصرف

سازدمغذي مواجه ميمادهآن.



؟الگوي تغذیه اي صحيح چيست

ادل  الگوي تغذیه اي صحيح الگویی است که متع
ياز را  ومتنوع بوده بتواندکليه مواد مغذي مورد ن

.   تامين کند



:غذاییاصلیگروههاي

گروه نان و غالت

گروه سبزیها

گروه ميوه ها

گروه شير و لبنيات

گروه گوشت

گروه چربی ها



هرم غذایی







گروه نان و غالت



گروه نان و غالت
نقش آن در بدن مواد مغذي مهم منابع غذایی

انرژي،رشد،
اعصابسالمت

کروهيدرات،پرو
تئين،

آهن،ویتامين  
گروهBهاي 

انواع
ننان،برنج،ماکارو

ي،
گندم و جو



:مقدار توصيه شده گروه نان و غالت

واحد روزانه11-6:براي افراد بزرگسال سالم

:نکات مهم در استفاده ازاین گروه

بهتراست برنج را به صورت کته مصرف کنيد.
يداستفاده کن... بيشتر از نانهاي سبوس دار مانند نان جو،نان سنگک و.
براي کامل کردن پروتئين گروه نان و غالت بهتراست آنها رابه صورت

...(مانند عدس پلو،عدسی با نان،)مخلوط با حبوبات مصرف کنيد



گروه سبزي ها



گروه سبزي ها

نقش آن در بدن مواد مغذي مهم منابع غذایی

ت دربرابر عفونمقاومت
ترميم زخم ها،سالمت 
چشم و بينایی،سالمت
پوست،کمک به سوخت

و سازبدن،کمک به 
هضم غذا

ویتامين ث،ویتامين
ر،آ،اسيدفوليک،فيب
ویتامين هاي 

،آهنBگروه

هاي سبزي
کاهو،کلم،  )برگی
،هویج،گوجه  (،اسفناج

فرنگی،کدو،خيار،
بادمجان،پياز،سيب 

زمينی،قارچ



:مقدار توصيه شده گروه سبزي ها

واحد روزانه3-5: براي افراد بزرگسال سالم



حاوي ليكوپن و آنتوسيانين و ويتامين ث، فوالت و پتاسيم

(ضدسرطان)آنتي اكسيدان قوي

:نقش مهم در

(پروستات، ريه، مثانه و دهانه رحم)پيش گيري از انواع سرطانها

عروقي-پيش گيري از بيماريهاي قلبي

كاهش كلسترول بد خون(LDL)

: رنگ قرمز

چغندرفلفل دلمه قرمز،فلفل قرمز،گوجه فرنگی،



 و بيوفالونوئيدها( پيش ساز ويتامين آ)حاوي بتا كاروتن

 ضدسرطاننقش

:نقش مهم در

افزايش قدرت ايمني بدن

 (مخصوصا پوست)كند شدن روند پيري سلول ها

افزايش قدرت بينايي

 ت وجود به عل)خاصيت ضد ويروسي و باكتريايي، ضدحساسيت، ضد التهاب
(بيوفالونوييدها

بيوفالونوييدها درمركبات، چاي و سويا نيز موجود است

استحكام استخوانها و دندانها در كنار ويتامين ث

:     رنگ زرد و نارنجی

هويج، سيب زمينی،کدوحلوايی، فلفل دلمه ای زرد يا نارنجی



حاوي آليسين و ايندول ها

نقش مهم در

كاهش كلسترول خون

كاهش فشارخون

افزايش قدرت سيستم ايمني

 ينبه علت آليس( جلوگيري از ايجاد پالک هاي چربي در عروق)ضد آترواسكلروز

ضد قارچ هاي پوستي

حرارت زياد و طوالني مدت و ريز كردن زياد سبب نابودي آليسين: نكته

رطان كاهش خطر و افزايش توانايي بدن در مقابله با انواع س: ايندول در كلم فراوان
ها و تنظيم هورمونهاي جنسي

: رنگ سفيد

سير، پياز، شلغم،کلم سفيد،گل کلم، پيازچه     



حاوي آنتوسيانين و فنل ها

:نقش مهم در

پيش گيري از التهاب

خواص ضد سرطاني

عروقي-پيش گيري از بيماري هاي قلبي

تاخير در روند پيري

: رنگ آبی، ارغوانی يا بنفش

بادمجان و انواع کلم



حاوي ايندول و لوتئين

نقش مهم در:

نقش ضدسرطاني

 و  ( ب سياهآ)لوتئين نقش مهم در سالمت بينايي و پيش گيري از گلوكوم
آب مرواريد

:     رنگ سبز

...خيار، انواع کلم های برگ سبز،کلم بروکلی،کاهو، انواع سبزی خوردن، نخود سبز، لوبيا سبز و



گروه ميوه ها



گروه ميوه ها

نقش آن در بدن مواد مغذي مهم منابع غذایی

،  دربرابر عفونتمقاومت
ترميم زخم ها، سالمت 
چشم و بينایی، سالمت
پوست،کمک به سوخت

و ساز بدن، تنظيم 
کلسترول

، ویتامين ث، ویتامين آ
اسيدفوليک، فيبر،

، Bویتامين هاي گروه
آهن

سيب، گالبی، مرکبات
یپرتقال، ليمو، نارنگ)

طالبی، هندوانه، ...(و
زردآلو، گيالس، هلو، 
ه انگور،کيوي، انار و ميو

هاي خشک
انواع برگه ها، انجير، )

(کشمش، توت



:مقدار توصيه شده گروه ميوه ها
روزانهواحد 2-4:براي افراد بزرگسال سالم

:نکات مهم در استفاده از گروه ميوه ها و سبزي ها
يدقبل از مصرف سبزي ها و ميوه ها ،آنها را به دقت بشویيد و ضد عفونی کن.
ها را براي پختن سبزي ها از آب کم استفاده کنيد و آب حاصل از پختن سبزي

.در غذا استفاده کنيد
هنگام پختن سبزي در ظرف را ببندید.
شتر بهتر است سبزي ها را به صورت خام مصرف کنيد چون ویتامين هاي آن بي

.است
ميو ه هایی که پوست آن ها خوردنی است با پوست بخورید.
به جاي آب ميوه بهتر است از ميوه استفاده کنيد به علت ارزش تغذیه اي

بيشتر ميوه
 عدم مصرف آب ميوه هاي صنعتی به علت پایين بودن ارزش تغذیه اي و

افزایش مواد افزودنی



گروه شير و لبنيات



گروه شير و لبنيات

نقش آن در بدن مواد مغذي مهم منابع غذایی

محکم شدن استخوان
و دندان، رشد، 
سالمت پوست

،پروتئين، کلسيم
هايفسفر، ویتامين

BوA

شير، ماست،  کشک، 
، دوغبستنی



:مقدار توصيه شده گروه شير ولبنيات

واحد روزانه2-4:براي افراد بزرگسال سالم

:نکات مهم در استفاده ازگروه شير ولبنيات
بيشتر از لبنيات پاستوریزه و کم چرب استفاده کنيد.

دقيقه شير را بجوشانيد01قبل ازمصرف شير غير پاستوریزه به مدت.

قبل از مصرف هر نوع کشک باید مقداري آب به آن اضافه و حداقل به مدت
.درحال به هم زدن کشک را بجوشانيد5-10



:  استبراي داشتن استخوان هايي سالم و مستحكم، رعايت توصيه هاي زير ضروري

لسيم تانن و كافيين موجود در اين نوشيدني ها جذب ك.  صرف چاي و قهوه را به حداقل برسانيد
.را كاهش مي دهند

ا  اسفناج، ريواس، چغندر و برگ چغندر همراه با ماست و ساير لبنيات مصرف نكنيد زير��
.اگزاالت موجود در آنها مانع از جذب كلسيم ميشود

ع مصرف انواع كوال و نوشابه هاي گازدار به دليل دارا بودن فسفاته و اسيدي منجر به دف��
.كلسيم و ابتال به پوكي استخوان در دراز مدت خواهند شد

د  تراكم  استفاده بيش از حد از نمك، شوريجات و تنقالت شور، به دليل دفع كلسيم ميتوانن��
مصرف اين دسته خوراكي ها را به حداقل رسانده و از مقدار كمتري . استخوان را كاهش دهند

.نمك در طبخ غذا استفاده كنيد

غذيه  براي پيشگيري از كمبود ويتامين دي از منابع غذايي و مكمل ها زير نظر متخصص ت��
.خود استفاده كنيد



:گروه گوشت،تخم مرغ،حبوبات و مغزها



:گروه گوشت،تخم مرغ،حبوبات و مغزها

نقش آن در بدن مواد مغذي مهم منابع غذایی

رشد، خونسازي،
اعصابسالمت

پروتئين، آهن و 
ن روي، بعضی ویتامي

Bهاي گروه 

و گوشت سفيد
قرمز، دل و جگر،

تخم مرغ، حبوبات
عدس، نخود، لوبيا )

،(سویا
پسته، بادام،)مغزها 

(گردو، فندق



:مقدار توصيه شده گروه گوشتها

واحد روزانه2-3:براي افراد بزرگسال سالم

:نکات مهم در استفاده ازگروه گوشتها

استفاده بيشتر از گوشت هاي سفيد مانند مرغ و ماهی به جاي گوشت قرمز

توصيه به مصرف حبوبات به علت فيبر و پروتئين

جدا سازي چربی هاي قابل رویت گوشت و مرغ قبل از پخت

 ،محدود کردن مصرف غذا هاي حاوي کلسترول زیاد مانند کله پاچه، مغز
...سوسيس، کالباس و

حاوي آهن، روي، چربی هاي ضروري )استفاده از انواع مغزها به عنوان ميان وعده
(3مانند امگا

 جداسازي روغن تن ماهی قبل از مصرف



گروه متفرقه



:مواد غذايی موجود در گروه متفرقه

 (روغن هاي جامد و مايع، پيه و دنبه، كره، خامه، سرشير، سس هاي چرب مايونز)چربي ها

آب نبات، انواع مربا، شربت، قند و شكر، انواع شيريني، انواع پيراشكي)ها و مواد قندي شيريني ،

(شكالت، پاستيل

 يخمك(نوشابه هاي گازدار، انواع آب ميوه هاي صنعتي و پودرهاي آماده)نوشيدني ها ،

 (انواع ترشي و شور، فلفل، نمك، انواع چيپس، پفك و)ترشي ها، شورها و چاشني ها...



:نکات مهم در استفاده ازگروه متفرقه
مصرف كمتر چربي ها ،شيريني ها و چاشني ها

مصرف روغن مايع

خودداري از حرارت دادن زياد انواع روغنها

استفاده از روغن مخصوص سرخ كردني جهت سرخ كردن

 گردده فقط نمك تصفيه شده يددار استفاد)استفاده كم از نمك

ارجحيت نوشيدن آب بر هر آشاميدني


