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ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻡ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﭼﺮﺑﯽ
ﻗﻨﺪ

ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ
ﻭ ﻣﻐﺰﻫﺎ

ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ

ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺎﻥ ﻭ
ﻏﻼﺕ
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ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻴﺮ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎی
ﺁﻥ

ﮔﺮﻭﻩ
ﺳﺒﺰیﻫﺎ
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ﻫ
ﺪﻑﻫﺎی ﺭﻓﺘﺎﺭی :ﺍﻧﺘ
ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ
ﺑﺘ
ﻮ
ﺍﻧ
ﺪ
ﺑﻪ
ﻫ
ﺪ
ﻑ
ﻫﺎ
ی ﺯﻳﺮ
 1ـ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﻏﺬﺍی ﺭﻭ
ﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
 2ـ ﺑﺮ
ﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭ
ﻣﺘ
ﻨﻮّ
ﻉ
ﺑ
ﺮﺍ
ی
ﺧ
ﺎﻧ
ﻮﺍ
ﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ.
 3ـ ﺑﺮﻧﺎ
ﻣﮥ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ
ﺑﺎ
ﺗ
ﻮ
ﺟﻪ
ﺑﻪ
ﻭ
ﺿ
ﻊ
ﺩﺭ
ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 4ـ ﻧﻜ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ.
ﺘﻪﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻨ
ﻈﻴ
ﻢ
ﺑﺮ
ﻧﺎ
ﻣﮥ
ﻏ
ﺬ
ﺍﻳ
ﯽ
 5ـ ﻣﻴ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﺪ.
ﺰﺍﻥ ﺍﻧﺮژی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﺭﻭ
ﺯﺍ
ﻧﮥ
ﺍ
ﻓﺮ
ﺍﺩ
ﺭﺍ
ﺩﺭ
ﺳﻦﻫﺎی
 6ـ ﻣﻘ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
ﺎﺩﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪۀ ﺭﻭﺯﺍ
ﻧﮥ
ﻣ
ﻮ
ﺍﺩ
ﻣ
ﻐﺬّ
ی
ﻣ
ﺨ
ﺘﻠ
ﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺭﻭی ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.
ﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ،ﻫﻨﺮﺟﻮ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ

ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭﺩﻭﻡ
؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

۱ــ آﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻴﺪ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﮥ ﺻﺤﻴﺢ ﮐﺪاماﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﮐﺪامﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﺰء ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ؟
ب( اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻢﭼﺮﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ
اﻟﻒ( ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﮔﺎزدار
د( رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﻮع در ﺧﻮردن ﻏﺬا
ج( زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﺷﮑﺮ
۳ــ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ وﻋﺪه ﻏﺬای اﺻﻠﯽ و ﻣﻴﺎنوﻋﺪه ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟
ب(  ۲وﻋﺪه ﻏﺬای اﺻﻠﯽ و  ۲ﻣﻴﺎن وﻋﺪه
اﻟﻒ(  ۳وﻋﺪه ﻏﺬای اﺻﻠﯽ و  ۱ﻣﻴﺎن وﻋﺪه
د(  ۳وﻋﺪه ﻏﺬای اﺻﻠﯽ و  ۲ﻣﻴﺎن وﻋﺪه
ج(  ۳وﻋﺪه ﻏﺬای اﺻﻠﯽ
۴ــ ﻏﺬای ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ دارای ﮐﺪامﻳﮏ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
ب( ﺳﻴﺮﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺘﻨﻮّ ع ،اﺷﺘﻬﺎآور و دارای ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﺧﻮش
اﻟﻒ( ﺳﻴﺮﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻨﻮّ ع
د( ﭘﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ج( ﺑﯽﺑﻮ و ﺑﯽﻃﻌﻢ
۵ــ ﮐﺪامﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﺰء ﻋﺎدتﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﺻﺤﻴﺢاﻧﺪ؟
ب( ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻏﺬا
اﻟﻒ( ﺧﻮردن ﺧﺎک ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری
ﻏﺬاﻳﯽ آبﭘﺰ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺮخ ﮐﺮده
د( اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ِ
ج( ﻧﺪادن آب ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﻬﺎل
۶ــ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻧﺪ؟
ﺧﺴﺘﮕﯽ زﻳﺎد
ِ
ﻋﻠﺖ
ب( ﺑﻪ ِ
رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ
ﻋﻠﺖ ِ
اﻟﻒ( ﺑﻪ ِ
ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد
د( ﺑﻪ ِ
ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻬﺎ
ج( ﺑﻪ ِ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﮥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎی ﻓﺮﺩی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥﻫﺎی
ﻭﻳﮋﻩﺍی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻭ ﺷﻴﺮﺩﻫﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻴﻤﺎﺭیﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭیﻫﺎی
ﻗﻠﺒﯽ ــ ﻋﺮﻭﻗﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭژﻳﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭیﻫﺎﻳﯽ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ،ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ.

۱ــ۲ــ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﮥ ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ رژﻳﻢ ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻤﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ
اﺻﻞ زﻳﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:
۱ــ۱ــ۲ــ ﺗﻌﺎدل :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺎدل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از
اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
ﻳﮏ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺳﺒﺐ ﺣﺬف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ
ﻧﺸﻮد .ﻣﺜ ًﻼ در ﻃﻮل روز ﻧﺒﺎﻳﺪ آنﻗﺪر ﺳﺒﺰی و ﻣﻴﻮه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻧﺎن و ﻏﻼت ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

۲ــ۱ــ۲ــ ﺗﻨﻮّ ع :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻨﻮّ ع ،ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﺮﻳﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﻳﯽ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ
دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﮏ ﮔﺮوه ،ﻣﺜ ًﻼ از ﺳﺒﺰیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺸﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺑﺎرداری  ۴ﺗﺎ  ۵ﻟﻴﻮان ﺷﻴﺮ و ﻣﺎﺳﺖ
در روز ﺑﺨﻮرد ﻧﻴﺎز او ﺑﻪ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻴﺎز او را ﺑﻪ
ﻏﺬاﻳﯽ ﻳﮏ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ
آﻫﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ اﮔﺮ از ﻣﻮاد ِ
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ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

۳ــ۱ــ۲ــ اﻋﺘﺪال در ﻏﺬا ﺧﻮردن :ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪّ
اﻋﺘﺪال و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان
اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ،ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﭼﺮﺑﯽ ،ﺷﮑﺮ و
ﻧﻤﮏ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺪار و دﻓﻌﺎت
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
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۲ــ۲ــ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ
۱ــ۲ــ۲ــ راﻫﻨﻤﺎی رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ :١راﻫﻨﻤﺎی رژﻳﻢ
ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻧﺤﻮۀ ﻏﺬا ﺧﻮردن
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ِ
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ،آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ ِ
روزاﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد.
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﯽ

ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻮّ ع ،اﻋﺘﺪال و
ِ
۱ــ در اﻧﺘﺨﺎب و
ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
وزن ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
۳ــ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮﺗﺐ ورزﺷﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ
روز و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰دﻗﻴﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

۴ــ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻧﺎنﻫﺎی
ﺳﺒﻮسدار ،درﻳﺎﻓﺖ ﻓﻴﺒﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.
۵ــ ﻣﺼﺮف ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن ،ﮐﺸﮏ و ﺑﺴﺘﻨﯽ )ﮐﻤﺘﺮ
از ۲/۵درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ( را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.
۶ــ از ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯽ ﺟﺎﻣﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و ﻏﺬاﻫﺎ را ﺳﺮخ
ﻧﮑﻨﻴﺪ.
۷ــ ﺗﺎ ﺣﺪّ اﻣﮑﺎن از ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ،
در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
۸ــ ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ را ﻣﺤﺪود و ﺑﻪﺟﺎی آن از ﺧﺮﻣﺎ،
ﺗﻮت ﺧﺸﮏ ،ﮐﺸﻤﺶ و… اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
۹ــ از ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ و ﺳﺮ ﺳﻔﺮه از ﻧﻤﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻴﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﮐﻢ ،ﻧﻤﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺪدار ﺑﺎﺷﺪ.
۱۰ــ از ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﮔﺎزدار ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ K
ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺩﻝﺧﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ،ﻏﺬﺍی
ﻏﻴﺮﻋﺎﺩی ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺍی ﺑﺪﻥ ﻣﻔﻴﺪ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪﻛﺎﺭ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

۲ــ۲ــ۲ــ ﻫﺮم راﻫﻨﻤﺎی ﻏﺬاﻳﯽ :ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮم راﻫﻨﻤﺎی
ﻏﺬاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﺣﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ.
ﻗﺒ ًﻼ ﻳﺎدآوری ﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮم راﻫﻨﻤﺎی ﻏﺬاﻳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ  ۶ﺗﺎ  ۱۱ﺳﻬﻢ از ﮔﺮوه ﻧﺎن و ﻏﻼت ۳ ،ﺗﺎ ۵
ﺳﻬﻢ از ﮔﺮوه ﺳﺒﺰیﻫﺎ ۲ ،ﺗﺎ  ۴ﺳﻬﻢ از ﮔﺮوه ﻣﻴﻮهﻫﺎ ۲ ،ﺗﺎ  ۳ﺳﻬﻢ
از ﮔﺮوه ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن و  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﻬﻢ ﻧﻴﺰ از ﮔﺮوه ﮔﻮﺷﺖ،
ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻐﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژی و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﺤﺚ

ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
۳ــ۲ــ۲ــ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی :واژۀ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﺪن ﻫﺮ ﻓﺮد ،روزاﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﯽ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی
دارد .اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی در ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :اﻧﺪازۀ ﺑﺪن ،ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ و
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮد.
ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ اﻧﺮژی روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ
در ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪۀ روزاﻧﻪ در ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭘﻮدﻣﺎن آﻣﺪه
اﺳﺖ.
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واﺣﺪ اﻧﺮژی را در ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦﮐﻪ
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺑﺮای

اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آن از ﮐﻴﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی )ﻫﺮ  ۱۰۰۰ﮐﺎﻟﺮی =  ۱ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی(
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ K
ﻫﺮ ﮔﺮﻡ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ  4ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮی ﺍﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ  4ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮی ﺍﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺮﻡ ﭼﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ  9ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮی ﺍﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ.

۴ــ۲ــ۲ــ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪۀ روزاﻧﻪ درﺷﺖ
١
ﻣﻐﺬّیﻫﺎ و رﻳﺰﻣﻐﺬّیﻫﺎ :ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪۀ روزاﻧﻪ ﻳﺎ RDA
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻘﻴﺎس
ِ
و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی
درﻳﺎﻓﺘﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪۀ روزاﻧﻪ )ﺳﺎل
 ۲۰۰۴ﻣﻴﻼدی( در ﺟﺪولﻫﺎی  ۱و  ۲در ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻮدﻣﺎن
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻴﺮﺧﻮاران ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﻧﻴﺰ زﻧﺎن ﺑﺎردار

و ﺷﻴﺮده را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪۀ
روزاﻧﻪ اﻧﺮژی ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﭼﺮﺑﯽ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ،ﻓﻴﺒﺮ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ،
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ و در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ی و ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آنﻫﺎ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻓﺮد ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ،از ﺟﺪول اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده،
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻫﺮم راﻫﻨﻤﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻳﮏ
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ ۱ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺳﻬﻢ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺮژی ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺎن ﺑﯽﺗﺤﺮک و ﺑﻌﻀﯽ

ﮐﻮدﮐﺎن ،دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان،

ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان و

از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

زﻧﺎن ﻓﻌﺎل و ﻣﺮدان ﮐﻢﺗﺤﺮک

ﻣﺮدان ﻓﻌﺎل

 ۱۶۰۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی

 ۲۰۰۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی

 ۲۸۰۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی

ﻧﺎن و ﻏﻼت )ﺳﻬﻢ(

۶

۹

۱۱

ﺳﺒﺰیﻫﺎ )ﺳﻬﻢ(

۳

۴

۵

ﻣﻴﻮهﻫﺎ )ﺳﻬﻢ(

۲

۳

۴

۲ــ۳

۲ــ۳

۲ــ۳

ﮔﻮﺷﺖ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻐﺰﻫﺎ )ﺳﻬﻢ(

۲

۲

۳

ﭼﺮﺑﯽ )ﮔﺮم(

۵۳

۷۳

۹۳

ﻗﻨﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ )ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری(

۶

۱۰

۱۴

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی ﮐﻴﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی

ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن )ﺳﻬﻢ(
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ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ ۲ــ اﻧﺪازۀ ﺳﻬﻢﻫﺎ و ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی )ﮐﻴﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی(

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ
ﻫﺮ ﺳﻬﻢ از ﻧﺎن و ﻏﻼت

۸۰

ﻫﺮ ﺳﻬﻢ از ﺳﺒﺰیﻫﺎ

۲۵

ﻫﺮ ﺳﻬﻢ از ﻣﻴﻮهﻫﺎ

۶۰

ﻫﺮ ﺳﻬﻢ از ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن )ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ(

۱۲۰

ﻫﺮ ﺳﻬﻢ از ﮔﻮﺷﺖ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻐﺰﻫﺎ )ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ(

۱۵۰

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ 1
ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ  ۴ﺗﺎ  ۵ﻧﻔﺮﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﻐﺬ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍ؟ ﻫﺮ
ﻧﻮﻉ ﻧﻘﺺ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺤﺚ
ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺣﺎل ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪراﺣﺘﯽ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﮥ
ﻣﻬﻢ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﻓﺮد
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای  ۳وﻋﺪۀ اﺻﻠﯽ و  ۲ﻣﻴﺎنوﻋﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻞ
و رﻏﺒﺖ وی دارد .وﻟﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ از
ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﻳﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن در ﻫﺮ
وﻋﺪۀ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

۳ــ۲ــ اﺻﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

ﺷﺎم

ﻧﺎﻫﺎر

آب

ﺑﺮﻧﺞ  +روﻏﻦ

ﻧﺎن

ﭘﺮﺗﻘﺎل

ﺧﻮرش )ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ(

ﻣﺮغ

ﻧﺎن

ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺳﺒﺰ ﭘﺨﺘﻪ

ﮐﺎﻫﻮو ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ

ﺷﻴﺮ  +ﺷﮑﺮ

ﺳﺎﻻد ﻓﺼﻞ

ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ

ﮐﺮه و ﻣﺮﺑﺎ

ﻣﺎﺳﺖ

ﻣﺎﺳﺖ

ﭼﺎی

ﺑﺎ ﻫﻨﺮ و ﻗﺪرت ﺗﺠﺴﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد .اﺷﺘﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻏﺬاﻳﯽ و ﻣﻴﺰان ارزش ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ،
زﻳﺮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻐﺬی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮّ ع ،ﻇﺎﻫﺮ ﻏﺬا ،ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻏﺬا و ﺳﻴﺮﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
۱ــ۳ــ۲ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻔﺮۀ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻨﻮّ ع :ﺣﺘّﯽ ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺬﻳﺬ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯽ درﭘﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮّ ع در اﻧﺘﺨﺎب
ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .زﻳﺮا ﻣﻘﺪار ارزش ﻏﺬاﻳﯽ و اﺷﺘﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ
ِ
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
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ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﭼﺮﺑﯽ
ﻗﻨﺪ

ﮔﺮوه ﮔﻮﺷﺖ و
ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻐﺰﻫﺎ

ﮔﺮوه ﻣﻴﻮهﻫﺎ

ﮔﺮوه ﺷﻴﺮ و
ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن
ﮔﺮوه ﺳﺒﺰیﻫﺎ

ﮔﺮوه
ﻧﺎن و
ﻏﻼت

ﻇﺎﻫﺮ ﻏﺬا :رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜ ًﻼ از ﺳﺒﺰی و ﻣﻴﻮه در وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﭼﻮن ﺗﻨﻮع رﻧﮓﻫﺎ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺰیﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎﺳﺖ.

ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻏﺬا :ﺑﻪ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻃﻌﻢ
و ﺑﻮی ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻴﺮﮐﻨﻨﺪﮔﯽ :ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﻌﺪه ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﺳﻴﺮی
دﺳﺖ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻐﺬی و ﻫﻢ ﺳﻴﺮﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﺎن و ﻏﻼت ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد .زﻳﺮا ﻫﻢ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻓﺮد
را ﺳﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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۲ــ۳ــ۲ــ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮاده:
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ،
دﺧﺘﺮان ،ﭘﺴﺮان ﺳﺎﻟﻢ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻏﺬای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﻮد.
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﻧﻴﺎز ﻫﻤﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪه در ﻏﺬا ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻳﮏ زوج
ﺟﻮان ،ﻳﮏ ﭘﺴﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،و ﻳﮏ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻧﻮد ﺳﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻏﺬای ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮای ﮐﻮدک و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻮﻳﺪن و ﻫﻀﻢ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﻤﺎر
اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌ ًﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻴﺎز دارد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻠﻴﺎت آن را
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘّﯽ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ در وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ
را ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ در
ﺑﻴﻤﺎر ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

۳ــ۳ــ۲ــ ﺗﻄﺒﻴﻖ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﻏﺬای ﺧﺎﻧﻮاده :ﺳﺒﺪ
ﻏﺬای ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪاری و از آنﻫﺎ
در ﺗﻬﻴﮥ ﻏﺬا ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻏﺬا،
ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺘﻨﻮّ ع ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﻔﻴﺪ
اﺳﺖ.

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻓﺮاوانﺗﺮ و
ارزانﺗﺮ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﮐﻤﻴﺎب و ﮔﺮاناﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﻏﺬاﻫﺎی ﻳﮏ ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺼﻞﻫﺎی دﻳﮕﺮ از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻪداری ﮐﺮد.
ﺧﺮﻳﺪ از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ،ﺑﺎزار روز ﻣﻴﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش
ﻋﻤﺪه ،ﺑﺎﺻﺮﻓﻪﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺮانﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن آن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﺷﮥ ﮔﺎو
اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻔﺎوت دارد ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ
ﻳﮑﺴﺎناﻧﺪ.

اﺳﺮاف در ﺗﻬﻴﮥ ﻏﺬا ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻪداری ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻪ ،ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺳﺒﺰیﻫﺎ اﻣﮑﺎن

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﭘﺎکﺗﺮ ،ﺗﺎزهﺗﺮ و ارزانﺗﺮ از ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﻪداری
از ﻣﺮغ و ﺧﺮوس )در ﻣﮑﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﮥ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

۴ــ۳ــ۲ــ ﺗﻮﺟّ ﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ :ﻋﺎدتﻫﺎی
ﻏﺬاﻳﯽ ﻳﻌﻨﯽ آداب و رﺳﻮم و ﻋﻘﻴﺪهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روش ﺗﻬﻴﻪ ،ﭘﺨﺖ،
ﻧﮕﻪداری و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻏﺬا ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺜ ًﻼ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪﺑﺎﻧﻮی
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻏﺬا را ﺑﺮای ﭘﺪر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ ﻏﺬا ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و دﺧﺘﺮان ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ﻳﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻬﻢ ﻏﺬای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻬﻢ ﻏﺬای
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺎدتﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻏﺬاﻳﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﮑﻦ
و ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻋﺎدتﻫﺎی ِ
اﺳﺖ درﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻪ ﺻﺤﻴﺢاﻧﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ
از:
ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ در دوران ﺑﺎرداری
و ﺷﻴﺮدﻫﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع
ﻏﺬای ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
اﻓﺰودن ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ِ
ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﻳﮏ ﺗﺎ  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا
اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻳﮏ وﻋﺪه ﻏﺬای اﺻﻠﯽ
روزاﻧﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ آبﭘﺰ ﺑﻪﺟﺎی ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ
ﺷﺪه.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ 2
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﺎﺩﺕﻫﺎ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻴﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﺎﺩﺍﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﻠﻂ ﺷﻮﺩ؟
۵ــ۳ــ۲ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪای در دورانﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ :ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دوره از ِ
ﺧﺎص ﻫﻤﺎن دوره ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻳﮏ ﻓﺮد ،ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ ِای ِ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪای دورانﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﺑﻠﻮغ …،ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ
زﻳﺴﺘﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﻄﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽاﻧﺪ .اﻳﻦ
اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد و ﻣﻘﺪار
ﮐﻮدﮐﺎن :ﺑﻪ ِ
ﮐﻢِ ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ وﻋﺪه ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن :ﺑﻪﺧﺼﻮص دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷ ِﺪ
ﺳﺮﻳﻊ دوران ﺑﻠﻮغ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص.
زﻧﺎن ﺑﺎردار :ﺑﻪدﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ.
زﻧﺎن ﺷﻴﺮده :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻴﺮ دادن.
ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ آﻧﺎن و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان :ﺑﻪ ِ
ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ.
ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای آﻗﺎی
ِ
ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺮای
اﺣﻤﺪی ﮐﻪ  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪۀ روزاﻧﻪ ،ﻣﻴﺰان
ﭼﺮﺑﯽ روزاﻧﻪ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﺟﺪول
اﻧﺮژی ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ِ
ﺷﻤﺎرۀ  ۱ﭘﻴﻮﺳﺖ(.
اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ۲۷۵۷ :ﺗﺎ  ۲۷۴۷ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی در روز
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ۱۳۰ :ﮔﺮم در روز
182

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ۵۶ :ﮔﺮم در روز
ﭼﺮﺑﯽ :ﻣﻘﺪار آن در ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺮای آﺳﺎن
ﺷﺪن ﮐﺎر  ۲۷۰۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ دو ﻫﻤﻴﻦ واﺣﺪ ﮐﺎر ﮐﻪ اﻧﺪازۀ ﺳﻬﻢﻫﺎ و
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﮥ ﺻﺤﻴﺢ
ﻳﻌﻨﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﻮّ ع ،اﻋﺘﺪال و ﺗﻌﺎدل ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻫﺮم
راﻫﻨﻤﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮان رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد:
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ

ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی
ﮐﻴﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی

ﻧﺎن و ﻏﻼت

١١

۸۸۰

ﺳﺒﺰیﻫﺎ

٥

۱۲۵

ﻣﻴﻮهﻫﺎ

٤

۲۴۰

ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن

٣

۳۶۰

)ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ(
ﮔﻮﺷﺖ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻐﺰﻫﺎ

۳

۴۵۰

ﭼﺮﺑﯽ )ﮔﺮم(

۴۰

۳۶۰

ﻗﻨﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ )ﮔﺮم(

۷۰

۲۸۰

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ اﻧﺮژی

۲۶۹۵

ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت زﻳﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻧﺎن و ﻏﻼت دارای  ۸۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی اﺳﺖ:
١١ × ٨٠ = ٨٨٠
ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﺰیﻫﺎ دارای  ۲۵ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی اﺳﺖ:
٥ × ٢٥ = ١٢٥
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ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﻮهﻫﺎ دارای  ۶۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی اﺳﺖ:
٤ × ٦٠ = ٢٤٠
ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن دارای  ۱۲۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی
اﺳﺖ:
٣ × ١٢٠ = ٣٦٠
ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻐﺰﻫﺎ دارای  ۱۵۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی
اﺳﺖ:
٣ × ١٥٠ = ٤٥٠
اﮔﺮ اﻳﻦ اﻋﺪاد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
اﻋﺪاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از۲۰۵۵ :
ﭘﺲ اﻧﺮژی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد؟ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ دارای  ۹ﮐﻴﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی و ﻫﺮ ﮔﺮم ﻗﻨﺪ دارای ۴
ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮی اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﻧﺮژی را از اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآورﻳﻢ.
ﭼﺮﺑﯽ۹ × ۴٠ = ۳۶٠ :
ﻗﻨﺪ٤ × ٧٠ = ٢٨٠ :
و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ =  ۲۶۹۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻓﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮاﻳﺶ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه
ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ِ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ۳ :ﺳﻬﻢ ﻧﺎن و ﻏﻼت ) ۳ﮐﻒ دﺳﺖ ﻧﺎن(،
 ۱/۵ﺳﻬﻢ ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن ) ۱ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﻴﺮ  +ﻧﺼﻒ
ﻟﻴﻮان ﺷﻴﺮ( ۱ ،ﺳﻬﻢ ﺳﺒﺰیﻫﺎ ) ۱ﻋﺪد ﺧﻴﺎر( ،ﭼﺎی ۱ +
ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﮑﺮ ) ۱۵ﮔﺮم(

ﻣﻴﺎن وﻋﺪه ۱ :ﺳﻬﻢ ﻧﺎن و ﻏﻼت )ﻳﮏ ﺑﺮش
ﮐﻴﮏ(  ۲ +ﺳﻬﻢ ﻣﻴﻮه ) ۱ﻋﺪد ﺳﻴﺐ  ۱ +ﻋﺪد ﭘﺮﺗﻘﺎل( +
ﭼﺎی  ۲ +ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ درﺷﺖ
ﻧﺎﻫﺎر ۳ :ﺳﻬﻢ ﻧﺎن و ﻏﻼت ) ۲۴ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ(  ۱ +ﺳﻬﻢ ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن ) ۱ﻟﻴﻮان
ﻣﺎﺳﺖ(  ۱ +ﺳﻬﻢ ﮔﻮﺷﺖ و ﺣﺒﻮﺑﺎت )ﻣﺮغ  ۶۰ﮔﺮم( ۲ +
ﺳﻬﻢ ﺳﺒﺰی ) ۲ﻟﻴﻮان ﺳﺎﻻد(
ﻣﻴﺎن وﻋﺪه ۲ :ﺳﻬﻢ ﻧﺎن و ﻏﻼت ) ۳ﻋﺪد
ﺑﻴﺴﮑﻮﺋﻴﺖ  +ﻳﮏ ﺑﺮش ﮐﻴﮏ(  ۲ +ﺳﻬﻢ ﻣﻴﻮه ) ۱ﻟﻴﻮان
آب ﭘﺮﺗﻘﺎل  ۲ +ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﮑﺮ =  ۳۰ﮔﺮم(
ﺷﺎم ۳ :ﺳﻬﻢ ﻧﺎن و ﻏﻼت ) ۱ﮐﻒ دﺳﺖ ﻧﺎن(
 ۱۶ +ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﺮﻧﺞ  +ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻢ ﺷﻴﺮ و
ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن ) ۱ﻟﻴﻮان دوغ(  ۲ +ﺳﻬﻢ ﮔﻮﺷﺖ و
ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻐﺰﻫﺎ ) ۶۰ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرﺷﺘﯽ(  ۱ +ﻟﻴﻮان
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﭘﺨﺘﻪ )ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻗﺮﻣﺰ(  ۲ +ﺳﻬﻢ ﺳﺒﺰی )ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان
ﺳﺒﺰی ﺧﻮرﺷﺘﯽ و  ۱ﻟﻴﻮان ﺳﺎﻻد(
در ﻃﻮل روز  ۱ﻟﻴﻮان ﭼﺎی در زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﺑﺎ ۱
ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ درﺷﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺪاری ﻧﻴﺰ
در ﺧﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ وﺟﻮد دارد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ 3
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ
ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﮐﻤﮏ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﹺ
ﻃﺮﺡ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ.
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ﭼﮑﻴﺪه
۱ــ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﮥ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺎدل ،ﺗﻨﻮّع و اﻋﺘﺪال در ﻏﺬا ﺧﻮردن.
ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ ،از اﺑﺰارﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ِ
۲ــ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ رژﻳﻢ
اﻟﻒ( راﻫﻨﻤﺎی رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ

ج( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی

رﻳﺰﻣﻐﺬیﻫﺎ
ّ

ب( ﻫﺮم راﻫﻨﻤﺎی ﻏﺬاﻳﯽ

ﻣﻐﺬ ی ﻫﺎ و
د( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪۀ روزاﻧﻪ درﺷﺖ ّ

۳ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻔﺮۀ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻟﻒ( ﻣﺘﻨﻮّع ﺑﺎﺷﺪ.

ب( ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ج( ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

د( ﺳﻴﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﻒ( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻔﺮۀ ﺧﺎﻧﻮاده

ب( ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮاده

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:
ِ
۴ــ ﺑﻪ اﺻﻮل زﻳﺮ در
ج( ﺗﻄﺒﻴﻖ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮاده

ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﻮب ﺧﺎﻧﻮاده
ِ
د( درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎدتﻫﺎی

ای دورانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ.
۵ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ ِ

?

ﺁﺯﻣﻮﻥِ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻡ
۱ــ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻐﺬﻳﮥ ﺻﺤﻴﺢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺪاماﻧﺪ؟
۲ــ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی رژﻳﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﻳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻪ اﺑﺰاری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
ِ
۳ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ

۴ــ اﻧﺮژی را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮده ،واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻏﺬاﻳﯽ ﺻﺤﻴﺢ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ِ
۵ــ  ۳ﻣﻮرد از ﻋﺎدتﻫﺎی

?

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭﺩﻭﻡ
ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﺴﺮی  ۱۹ﺳﺎﻟﻪ ،ﺟﻮان و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .از ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪۀ روزاﻧﻪ ) (RDAﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ

اﻧﺮژی ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aو ﮐﻠﺴﻴﻢ وی را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده ،در ﺟﺪول ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮم
ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ِ
راﻫﻨﻤﺎی ﻏﺬاﻳﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
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