
 

 وهیم وانینصف ل ،متوسط  وهیعدد م کی شامل: وهیهر واحد م

 یعیتازه و طب وهیآب م وانی( ، نصف لرهیهاي دانه شده )انگور و غ

 15حاوي  وهیخشک است . هرواحد م وهیم وانیچهارم ل کیو 

کالري انرژي است و در هر واحد از  لویک 60و  دراتیگرم کربوه

 وجـود دارد. بـریگـرم ف 2تازه ، منجمد و خشک شده حـدود  وهیم

 وهی. مدارد بریتازه مقدار کمتري ف وهیبه م تنسب وهیآب م

کنند  یم جادیا ريیها حالت س وهیاز آب م شتریهاي تازه کامل ، ب

در کـاهش وزن خـود دارنـد مناسـب تـر  یو براي افرادي که سـع

کالري  افتیها اگرموجب در وهیروي در مصرف م ـادهیز. هسـتند

 شود . یتواند موجب چاق یشود، م ادیز

 گروه سبزي ها

هرنوع سبزي یا آب سبزي خالص به عنوان یک عضو از گروه 

سبزیجات در نظر گرفته می شود. سبزیجات به صورت: خام یا 

و ممکن  پخته، تازه، یخ زده، کنسرو شـده و خشک شده وجود دارند

 . برشی از سبزي و یا له شده مصرف شونداست به صورت کامل، 

خیار ، کاهو ،گوجه فرنگی ، کلم ، هویج ، فلفل سبز ، پیاز، انواع 

سبزي ، کرفس ، ریواس ، بامیه ، بادمجان ، قارچ و ... در گروه 

مقدار سبزي که الزم است روزانه مصرف  . سبزیجات قرار دارند

هر فرد دارد ولی شود بستگی به سن ، جنس و میزان فعالیت بدنی 

واحـد از آن در بزرگساالن  3- 5به طور متوسط مصـرف روزانـه 

هر واحد سبزي شامل : یک لیوان از انواع سبزي  . توصیه می شود

هاي خام ، نصف لیوان سبزي هاي پخته و نصف لیوان آب سبزي 

 2گـرم کربوهیدرات ،  5ها است . هر واحد از سبزي ها حـاوي 

گرم فیبر  2- 3 کیلوکالري انرژي است و داراي 28گرم پروتئین و 

 . غذایی می باشد

 نکات تغذیه اي در استفاده از میوه ها و سبزي ها

سعی کنید روزانه از انواع میوه و سبزیجات در رنگ هاي متنوع واز 

هر شکلی که می توانید )پخته ، تازه ، فریز شده ، خشک شـده ، 

استفاده نمایید ، چراکه محتواي مواد کنسـرو شـده و یـا آب آنها ( 

مغذي میوه ها و سبزي هاي مختلف متفاوت است و همه آنها به 

 جز آب میوه و سبزي حاوي مقادیر مناسب فیبـر هستند

یوه ها و سبزي ها هنگام صرف غذا ، نیمی از بشقابتان را به م • .

 اختصاص دهید . 

 . یدبه عنوان میان وعده از میوه ها استفاده کن •
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 رژیم غذایي سالم

یک رژیم غذایی سالم رژیمی است که از طریق تامین نیازهاي 

تغذیه اي بدن) باسطح کالري مناسب ( ، خطر ابتال به بیماري هاي 

مزمن را کاهش مـی دهـد و بـه ارتقاء سطح سالمت کمک می 

 :کند . این رژیم غذایی داراي خصوصیات زیر است

بر مصرف میوه ها، سبزیجات، غالت سبوس دار، شیر و محصوالت  •

 .لبنی بدون چربی یا کم چربی تاکید می نماید

حاوي گوشت خالص) بدون چربی (، ماکیان ، ماهی، حبوبات،  •  

 .رغ ومغزها )آجیل ( استتخم م

چربی هاي اشباع، چربی ترانس، کلسترول، نمک )سدیم( و  • 

  .قندهاي افزوده در آن کم هستند

باید دانست روغن موجود در غذاهاي دریایی، آجیل و دانه ها و  

روغن هاي نباتی افزوده شده به غذا نیز به تامین مواد مغذي 

 .ضروري براي بدن کمک می کنند

 ف میوه و سبزي در سالمتينقش مصر

دریافت ناکافی میوه و سبزیجات از مهم ترین عوامل خطر در  

بیماري هاي مزمن و غیرواگیر است و ساالنه افراد زیادي در اثر 

مصـرف ناکـافی میـوه و سـبزیجات جان خود را از دست می دهند 

ات و یا دچار ناتوانی می شوند .تغذیه سالم و سرشار از میوه و سبزیج

 بسیار مهم است ، چرا که میوه ها و سبزي ها به علت داشتن

ویتامین ها ، مواد معدنی ، آنتی اکسیدان ها ، فیبر و مقادیر کم 

چربی و کالري نقش قابل توجهی در پیشگیري از انواع سرطان ها 

 پیشرفت از و دارند چاقی و دیابت عروقی –، بیماري هاي قلبی 

میوه ها و سبزي  همچنـین.  کننـد می جلوگیري ها بیماري این

 .ها به رشد بهینه کودکان نیز کمک می کنند

آنتی اکسیدان هاي موجود در میوه ها و سبزي ها خطر ابتال به  •

عروقی و  -بسیاري از بیماري ها از جمله بیماري هاي قلبی 

سـرطان هـا را کـاهش مـی دهند و نقش مهمی در محافظت از 

 .ی هوا دارندبدن در برابر آلودگ

فیبرهاي موجود در میوه و سبزیجات به کاهش سطح کلسترول  • 

در خون و کاهش خطر بیماري هاي قلبی و سکته مغزي کمک می 

کنند . فیبرها همچنین بـه عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می 

کنند و از یبوست پیشگیري می نمایند. مصرف فیبرباعث احساس 

متـر مـی شـود و بـه کاهش وزن سیري بـا مصـرف کـالري ک

کمک می کند ، از باال رفتن زیاد قند خون پس از خوردن غذا 

جلوگیري می کند و به همین علت در کنترل بیماري دیابـت و 

مفید است . الزم به ذکر  2حتـی جلـوگیري از بروز دیابت نوع 

است که مصرف آب و مایعات کافی همراه با فیبرها به بهتر شدن 

 .ت آنها در بدن کمک می کنداثرا

بسیاري از میوه ها و سبزي ها غنی از پتاسیم بوده و مصرف  • . 

میوه و سبزیجات غنی از  . آنها براي کنترل فشار خون موثراست

پتاسیم عبارتند از : موز، آلو و آب آلو، هلو و زردآلو خشک ، آب 

صوالت پرتقال ، سیب زمینی ، برگ چغندر، سویا، لوبیا سفید ، مح

گوجه فرنگی )رب، سس و آب گوجه فرنگی(، اسفناج، عدس و لوبیا 

هستند   Cبسیاري از میوه ها و سبزیجات منابع غنی از ویتامین •

یکی از آنتی اکسیدان هاي اصلی بدن است و براي  C . ویتامین

 C رشـد و تـرمیم بافـت هـاي بـدن بسیارمهم است . ویتامین

 .استهمچنین در جذب آهن موثر 

مهم ترین منابع آن عبارتتد از : مرکبات، فلفل سبز، کلم بروکلی  . 

، ، سبزیجات برگی شکل سبز، کیوي ، کلم، طالبی ، توت فرنگی 

 .ینیزم بیاسفناج و س

به بدن براي  جاتیو سبز وهی( موجود در مکیفول داسی) فوالت • 

 نیکنـد . زنـان در سـن یساختن سلول هاي قرمز خون کمک م

مصرف کنند. مصرف فوالت خطر بروز  یفـوالت کـاف ـدیبـاروري با

 دهد. یرا کاهش م نیدر جن یعصب صینقا

 ها وهیگروه م

ها  وهیاز گروه م یخالص به عنوان بخش وهیآب م ای وهیهر نوع م 

ها ممکن است به صورت تازه ، کنسرو  وهیشود . م یمحسوب م

خشـک وجـود داشته باشند و به صورت کامل،  ـایشده ، منجمـد 

 بیپوره مصرف شوند . پرتقال و آب پرتقال، س ایو  وهیاز م یبرش

موز، انگور، خربـزه، انـواع تـوت هـا و کشـمش ، خرما  ب،یو آب س

اي که الزم است روزانه مصرف  وهیخشک مقدار م ریو انج ری، انج

 یهر فرد دارد ول یبدن تیفعال زانیبه سن ، جنس و م یشود بستگ

واحـد از آن در بزرگساالن  2-4به طور متوسط مصـرف روزانـه 

 شود. یم هیتوص


