 هغشّب هي تَاًٌذ درتقَيت عيغتن ايوٌي ،بْبَد رًٍذ رؽدذ،

عذين هَجَد در آى بزقزار اعت .مٌجذ هٌبغ خَبي اس آّدي،

مبّؼ ملغتزٍل خَى ،پيؾگيزي اس بيوبريّبي قلبي ٍ ػزٍقدي

ملغين ٍ رٍي اعت .بز اعبط هطبلؼبت مٌجذ هي تدَاًدذ در

ٍ پَمي اعتخَاى ًقؼ داؽتِ ببؽٌذ.

درهبى موبَد آّي ٍ پيؾگيزي اس پَمي اعتخَاى مول مدٌدذ.

ببدام يل هبدُ غذايي بب ارسػ غذايي بدب

تخوِ مذٍ ايي داًِ هٌبغ خَبي اس رٍي ،آّي ٍ علٌيَم بَدُ

بَدُ ٍ هٌبغ خَبي اس پزٍتئيي ،ملغين ،فغفز،

ٍ حبٍي چزبيّبي هفيذ اعت.

آّي ٍ ًيبعيي اعت.

تخوِ آفتببگزداى ايي داًِ عزؽبر اس ٍيتبهيي  Eاعدت ٍ

فٌذق داراي هَاد هغذي ؽبيِ ببدام اعت ٍلي مبلزي ،تيبهيي ٍ

هي تَاًذ در تقَيت عيغتن ايوٌي بذى ًقؼ داؽتِ ببؽذ .ايدي

چزبي بيؾتز ٍ پزٍتئيي ،ملغين ،فغفز ،آّي ٍ ًيبعيي موتزي اس

تخوِ ًيش حبٍي چزبيّبي هفيذ ٍ هقبديزي آّي اعت.

ببدام دارد .فٌذق هبًٌذ عبيز هغشّب حبٍي فيبز ،فيتَاعتزٍلّب ٍ
آًتيامغيذاىّبي هفيذ بزاي عالهتي اعت.
پغتِ ًيش داراي هَاد هغذي ؽبيِ ببدام اعدت
ٍلي تيبهيي ٍ آّي بيؾتز ٍ ملغين ٍ ًيبعديدي
موتزي در هقبيغِ بب ببدام دارد.
گزدٍ هٌبغ خَبي اس رٍي اعت ٍ بِ ّدوديدي
دليل هيتَاًذ بزاي رؽذ مَدمبى هفيذ ببؽذ .بِ
ػالٍُ ايي هبدُ غذايي داراي چزبي ّبي هفيذي

تخوِ گزهل ٍ

خزبشُ ايي داًِّب هٌببغ ػبلي هٌيشيَم ٍ

هٌببغ خَة آّي ،رٍي ٍ فَ ت ّغتٌذ.

هٌببغ
http://www.mypyramid.gov 
 مليؾبدي ر .تغذيِ مَدك ٍ ًَجَاى در عالهت ٍ بيدودبري.

انتخاب مواد غذايي مفيذ و مغذي

چبپ دٍم ،اصفْبى ،اًتؾبرات داًؾگبُ ػلَم پشؽني اصفدْدبى
7831؛ صفحبت  472تب .444

در تعطيالت نوروز

اعت مِ بز اعبط هطبلؼبت هيتَاًذ در تٌظيدن
عطح ملغتزٍل خَى ًقؼ داؽتِ ببؽٌذ .گزدٍ ّوچٌيي هٌدبدغ
خَبي اس هظ ٍ ٍيتبهييّبي  B6 ٍ Eاعت .بز اعدبط بدزخدي
هطبلؼبت گزدٍ هيتَاًذ در هقببلِ بب ػفًَت ٍ رفغ خؾني پَعدت
ًيش ًقؼ داؽتِ ببؽذ.

ببدام

سهيٌي هٌبغ خَبي اس پزٍتئيي ٍ ٍيتدبهديدي ّدبي B

هخصَصبً ريبَفالٍيي ٍ ًيبعيي اعت .چزبي آى ًيش هبًٌذ عدبيدز
هغشّب چزبي هفيذي اعت.

داًِ

مٌجذ يني اس داًِّبي رٍغٌي عزؽبر اس چزبيّبي هفيدذ

بَدُ ٍ هٌبغ خَبي اس پزٍتئيي اعت .تَاسى مبهل بيي پتبعين ٍ

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دفتز تحقیق و توسعه
آدرس :تهزان ،خیابان ولی عصز ،مقابل پارک ساعی ،کوچه آبشار پالک 74
تلفن33228888:
تلفن مزکز اطالعرسانی غذا 37873 :داخلی  2836و 2838
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اس هيبى هَاد
اًتخبةّبي صحيح غذايي ٍ اًجبم فؼبليت بذًي بِ داؽتي ٍسى
عبلن ،ارتقبء ملي عالهتي ٍ مبّؼ خطز بيوبريّبي هشهي
مول هيمٌٌذ.

خَرامي هختلفي مِ در تؼطيالت ًَرٍس هيتَاًيذ هصز مٌيذ،
 اگز خَاعتيذ اس خَراميّبي ؽيزيي اعتفبدُ مدٌديدذ
عؼي مٌيذ هقبديز من ٍ مَچني اس آى را هصز مٌيذ.
 هصز

سيبد خَرامي ّبي ؽديدزيدي بدبػد

پَعيذگي دًذاىّب ٍ چبقي هيؽَد.
رصين غذايي عبلن:



بز هصز هيَُّب ،عبشيّب ،غالت عبَطدار ٍ لبٌيدبت
منچزة تبميذ دارد.



ؽبهل گَؽتّبي لخن ،حبَببت ،تخنهزؽ ٍ هدغدشّدب



هَاد غذايي عبلنتز ٍ هفيذتز را اًتخبة مٌيذ.
آًْب مول هيمٌذ.
تَجِ :آة هيَُّب حبٍي فيبز موي ّغتٌذ ٍ يب اصالً فيبز ًذارًذ.

فَايذ هغشّب (آجيل) ٍ داًِّب
 هغشّب ؽبهل اًَاع آجيل هدي ؽدَد.

ًَ ؽببِّب حبٍي هقبديز سيبدي ؽنز ٍ مدبلدزي

داًِ ّبي مٌجذ ٍ اًَاع تخوِ در گدزٍُ

ّغتٌذ .اس هصز آًْب خَدداري مٌيذ ٍ اگز مدَدك

داًِّبي رٍغٌي قزار هيگيزًذ.

توبيل بِ يل ًَؽيذًي دارد ،عدؼدي مدٌديدذ

 هغشّب هيبىٍػذُّبي هغذي ٍ پزٍتئيٌي هفيذي ّغتٌذ ٍ ببيدذ

آةهيَُّبي طبيؼي بزاي مَدك خَد آهبدُ مٌيذ.

جبيگشيي هيبىٍػذُّبي داراي ارسػ تغذيِاي من ٍ پدزمدبلدزي

(آجيل) ٍ داًِّب ًيش هيؽَد.

 ؽيزيٌيجبت را بِ ػٌَاى جبيشُ بِ مَدك خَد ًذّيذ.

بز حذاقل دريبفت چزبيّبي اؽببع ،چزبيّبي تزاًدظ،

 بزاي هيبى ٍػذُ ،اس هيَُ ّب ٍ هغشّب ( آجيل بذٍى ًودل) بدِ جدبي

داًِّبي رٍغٌي ّوبًٌذ هغشّب حبٍي پزٍتئيي ،چزبيّبي اؽببع

هحصَ ت چزة ٍ ؽيزيي اعتفبدُ مٌيذ.

ًؾذٍُ ،يتبهييّب ٍ هَاد هؼذًي هخصَصبً آّي ٍ ملغين ّغتٌذ.

ملغتزٍلً ،ول ٍ ؽنز تبميذ دارد.
بٌببزايي ّويؾِ اًتخبةّبي غذايي ػبقالًِ داؽتِ ببؽيذ

ّ يچگبُ ؽيزيٌيّب را جبيگشيي غذاي اصلي قزار ًذّيذ.

ٍ

در تؼطيالت ًَرٍس
هصز ؽيزيٌيّب را بِ حذاقل بزعبًيذ
هصز هيَُّب ٍ عبشيّب را افشايؼ دّيذ

ؽًَذ.

 در توبم عٌيي ببيذ عؼي ؽَد مِ اس آجيل تبسُ ،خبم ٍ بدذٍى
ًول اعتفبدُ ؽَد.
 هغشّب ٍ داًِّب جشء هَاد غذايي پزٍتئيٌي ّغتٌذ ٍ هصدز

فَايذ هيَُّب ٍ عبشيّب
 هصز اًَاع هختلف هيَُ ٍ عبشي بزاي ّوِ عٌيي تَصيِ هيؽَد.
 هصز

آًْب تَصيِ هيؽَد .البتِ تبميذ بز هصز اًَاع بذٍى ًول آًدْدب

هيَُ ّب خطز ابتال بِ بيوبري ّبي هشهي هبًٌذ عنتِ هدغدشي،

اعت .هغشّب ٍ داًِ ّب هٌبغ خَة چزبي ّبي غيزاؽببع هفيدذ در

بيوبريّبي قلبي ،ديببت ،بزخي عزطبىّب ،فؾبر خَى بب ٍ  ...را مبّؼ

رصين غذايي ّغتٌذ ٍ در تنبهل هغش مَدمبى تبثيز هثبتي دارًدذ.

هيدٌّذ.

بزخي هغشّب ٍ داًِ ّب هثل گزدٍ هٌبغ ػبلي اعديدذّدبي چدزة

 هيَُّب ٍ عبشيّب ملغتزٍل ًذارًذ ٍ غبلببً چزبي ،عذين ٍ مدبلدزي

ضزٍري اهگب ّ 8غتٌذ.

 هصز هَاد خَرامي حبٍي مبلزي سيبد ٍ هَاد هدغدذي مدن

موي دارًذ .هيَُّب ٍ عبشيّب هٌبغ غٌي بغيبري اس هَاد هغذي ضزٍري

 هغشّب ٍ داًِ ّب ػالٍُ بز پزٍتئيي ،بزخي ٍيتبهيي ّبي  Bهثدل

هبًٌذ ؽيزيٌيّب ٍ تٌقالت پزچزة ( ؽبهل اًَاع ؽيزيٌدي ّدب،

بزاي بذى هثل پتبعين ،فيبزٍ ،يتبهيي  ٍ Cاعيذفَليل (فَ ت) ّغتٌذ.

تيبهيي (ٍيتبهيي  ،)B1ريبَفالٍيي (ٍيتبهيي ً ،)B2ديدبعديدي

ؽنالتّب ،آةًببتّب ،چيپظّب ،پفلّب ٍ  )...را بدِ حدذاقدل

 فيبز هَجَد در هيَُ ّب ببػ

مبّؼ ملغتزٍل خَى هي ؽَد ٍ در

(ٍيتبهيي ٍ ٍ )B3يتبهيي  ٍ B6آّي ،ملغين ،رٍي ،پدتدبعديدن،

بزعبًيذ.

بْبَد ػولنزد رٍدُ ٍ مبّؼ يبَعت هؤثز اعت.

علٌيَم ٍ هٌيشيَم را تأهيي هيمٌٌذ.

 عؼي مٌيذ خَراميّب ٍ ًَؽيذًيّبي حبٍي قٌذ ٍ ؽندز را

 افزادي مِ هبيل بِ مبّؼ ٍسى خَد ّغتٌدذ،

 هغشّب بَيضُ ببدام ،فٌذق ٍ پغتِ هٌببغ خَة ملغين ّغتٌذ.

موتز بخزيذٍ .قتي ايي هَاد خَرامي را ًخزيذ ٍ در دعدتدزط

تَجِ داؽتِ ببؽٌذ مِ فيبز هَجَد در هيَُّب ٍ

 گزدٍ ،پغتِ ،ببدام سهيٌي ٍ فٌذق هٌببغ خَة فَ ت ّغتٌذ.

افزاد خبًَادُ هخصَصبً مَدمبى قزار ًذّيذ ،هصز آًْب ًديدش

عبشيّب ببػ

احغبط عيزي ٍ در ًدتديدجدِ

موتز خَاّذ ؽذ.

مبّؼ غذاي دريبفتي هي ؽَد ٍ بِ مبّؼ ٍسى

در حذ هتؼبدل ،آجيل بذٍى ًول ٍ رٍغي هصز مٌيذ

هصز ؽيزيٌيّب را بِ حذاقل بزعبًيذ

 تخوِّب هخصَصبً تخوِ آفتببگزداى ،ببدام ٍ فٌذق در بيي اًَاع
آجيل غٌيتزيي هٌببغ ٍيتبهيي ّ Eغتٌذ.

