
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  تغذيه نامناسب

  

 

74 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  اصول تغذيه : فصل پنجم

 

 

75 

  

  

  اصول تغذيه صحيح

  ::اياينيازهاي تغذيهنيازهاي تغذيه

اند و تغذيه صحيح يعني خوردن و دريافت مقدار الزم و كـافي             غذاها از مواد مغذي تشكيل شده     

 نيازهـاي  از هر يك از اين مواد، مقدار مناسب اين مواد مغذي كه براي حفظ و سـالمت الزمنـد          

اين نيازها با توجه به شرايط جسمي، محيطي و فردي متفاوتند و بـر              . اي ناميده مي شوند   تغذيه

  . شونداساس سن، جنس، شرايط فيزيولوژيك، اندازه بدن و ميزان فعاليت فرد تعيين مي

  

 نقش غذا در بدن

 و عـالوه بـر برطـرف    شوندشود كه از راه دهان مصرف ميفته ميگغذا به مواد جامد و يا مايعي     

  :اين نيازها عبارتند از. كنندكردن حس گرسنگي نيازهاي بدن را نيز تأمين مي

هاي مختلف بدن از قبيل قلب، ريه، دستگاه گوارش و عـضالت و             انرژي كه براي ادامه كار دستگاه      -

  . زم استال... هاي روزانه مثل ايستادن، راه رفتن، ورزش، درس خواندن وهمچنين انجام فعاليت

  )بخصوص در كودكان، نوجوانان و زنان باردار( تأمين مواد اوليه براي رشد و نمو -

  . روندمي هاي مختلف بدن كه در اثر فرسودگي از بينها و بافت ترميم و جانشين كردن سلول-

  

  مواد مغذي

اد معـدني و آب     هـا، مـو   ها، ويتامين ها، چربي ها، پروتئين غذاها از مواد مغذي يعني كربوهيدرات     

ايـن مـواد كـم و بـيش در همـه            . اند كه همه براي حفظ سالمت بدن مهم هستند        تشكيل شده 

  :نقش مواد مغذي مختلف در بدن عبارتند از. غذاها وجود دارند

  . ها منابع عمده تأمين انرژي هستندها و چربي كربوهيدرات-

 



  

  تغذيه نامناسب

  

 

76 

هـاي بـدن    هـا و بافـت    هداري سلول ها نقش سازندگي دارند و براي ساخته شدن و نگ          پروتئين -

ها به علت نقش ويژه خود در رشد بدن در برنامـه غـذايي كودكـان و              پروتئين. مورد نياز هستند  

هـاي  بافت پروتئين ماده مغذي ضروري براي رشد و ترميم       . نوجوانان از اهميت ويژه برخوردارند    

شـوند كـه از   مـي  ن ناميـده هـا مـواد سـازنده بـد    رود به همين دليل، پـروتئين شمار مي ه  بدن ب 

  . انداسيدهاي آمينه ضروري و غير ضروري تشكيل شده

شامل (و منبع غذايي گياهي     ) ها و تخم مرغ   شامل انواع گوشت  (پروتئين داراي منبع غذايي حيواني      

پروتئين حيواني تمام اسيدهاي امينه ضروري      . باشدمي...) حبوبات و مغزها مثل پسته، بادام، گردو و       

كند و به همين دليل پروتئين با ارزشي بيولوژيكي بـاال ناميـده             رشد و ترميم بدن را تأمين مي      براي  

 از نظر كيفيت در باالترين سطح قرار دارد و پس 100پروتئين تخم مرغ با ارزش بيولوزيكي. شودمي

  . پروتئين شير و سپس پروتئين گوشت، به ترتيب از كيفيت بااليي برخوردارند از آن

ين گياهي معموالً تمام اسيدهاي آمينه ضروري را ندارد، بنابراين الزم است تركيبي از حـداقل            پروتئ

 . مصرف شود تا يك پروتئين با كيفيت باال به بدن برسد) مثل غالت و حبوبات(دو پروتئين گياهي 

، هايي از اين نوع تركيب كه در فهرست غذاهاي سنتي ما وجود دارد عدس پلـو، لوبيـا پلـو                   مثال

مـصرف مقـدار كمـي پـروتئين        . باشـد باقال پلو، ماش پلو، عدسي با نان، خوراك لوبيا با نان مـي            

هـايي از ايـن     مثـال . دهدپروتئين گياهي نيز ارزش پروتئين را افزايش مي        حيواني همراه با يك   

مرغ، نان و تخم    ،  نان و شير، نان و ماست، نان و پنير، ماكاروني با پنير           ،  شير برنج : تركيب شامل 

  . باشدمي. ..نان و گوشت، گوشت و برنج، گوشت وسويا و

ها به مقدار كمتري مورد نيازنـد       ها و پروتئين  ها و مواد مغذي در مقايسه با كربوهيدرات       ويتامين

اما به همان اندازه در حفظ سالمت بدن، تنظيم واكنش شيميائي و اعمـال حيـاتي بـدن نقـش                    

هـا و   دهند مثل كلسيم در استخوان    ها را تشكيل مي   اني بافت برخي از مواد اجزاي ساختم    . دارند

  . ها و آهن در خوندندان

  . باشندنيز از جمله اجزاي يك رژيم غذايي مناسب مي) الياف گياهي( آب سالم و فيبر -
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  هرم غذايي چيست؟

قـرار  . نمايـد گيرد را معرفـي مـي  هاي غذايي و موادي كه در هر گروه جاي مي     هرم غذايي، گروه  

كند به اين معني اسـت  گرفتن مواد غذايي در باالي هرم كه كمترين حجم را در هرم اشغال مي    

) هـا مانند قندها و چربـي    (كه افراد بزرگسال بايد از اين دسته از مواد غذايي كمتر مصرف كنند              

هـاي غـذايي بـه خـود     شويم حجمـي كـه گـروه    هر چه از باالي هرم به سمت پايين نزديك مي         

شود كه به اين معني است كه مقدار مصرف روزانـه ايـن دسـته از                دهند بيشتر مي  ص مي اختصا

  . مواد غذايي بايد بيشتر باشد

هاي غذايي به عنوان راهنمـايي بـراي تغذيـه كليـه گروههـاي سـني در جامعـه                   شناسايي گروه 

هاي سـني   روهباشد كه البته در گ    ريزي غذايي همه افراد  مي     ضروري است و پايه و اساس برنامه      

در آموزش تغذيه مقـدار مـورد نيـاز مـواد           . باشدمختلف قابل انطباق با شرايط ويژه آن گروه مي        

كنند كـه داراي يـك انـدازه معـين     غذايي هر يك از چهار گروه غذايي اصلي را با واحد بيان مي 

يـك واحـد نـان يعنـي يـك          ،   گرم گوشت  60است مثالً يك واحد شير، يك واحد گوشت يعني          

 گرمي نان، يك واحد ميوه يعني يك عدد سيب يا يك عدد پرتقال، در ايـن مجموعـه                   30رش  ب

هـاي غـذايي بـراي كودكـان سـنين مدرسـه و             آموزشي، مقدار توصيه شده از هر يـك از گـروه          

  . نوجوانان به صورت واحد بيان شده است
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   گروه نان و غالت گروه نان و غالت--11

  . رنج، ماكاروني، گندم و جو استانواع نان، ب: اين گروه شامل موادي مانند

ايـن  . هاي گروه ب، آهـن و مقـداري پـروتئين         انرژي، بعضي از انواع ويتامين    : مواد مغذي مهم  

  . گروه براي تأمين انرژي، رشد و سالمت دستگاه عصبي الزم است

بـه  ( گرمـي از انـواع نـان         30 هر واحد از اين گروه برابر است با يك بـرش             :واحد اندازه گيري  

دازه يك كف دست از نان سنگك، بربري يا تافتون در مورد نان لواش چهار كف دست معـادل                   ان

هـا، نـصف   ، نصف ليوان ماكاروني يا برنج خام معادل يك ليوان از شكل پختـه آن   ) گرم است  30

  . ليوان غالت خام معادل يك ليوان پخته غالت

   واحد6-11روزانه : مقدار مصرف براي كودكان سالم

   واحد6-11روزانه: صرف براي نوجوانان سالممقدار م

يعنـي اگـر   . البته مقدار مصرف مواد غذايي اين گروه بستگي به نياز فـرد و فعاليـت روزانـه دارد          

  . فعاليت روزانه بيشتر باشد مقدار بيشتري از اين گروه بايد مصرف شود

لـو و دو كفگيـر       كف دست نـان سـنگك و دو كفگيـر پ           3مثالً اگر يك دانش آموز در طول روز         

  .  واحد از اين گروه مصرف كرده است7ماكاروني بخورد 

  ؟؟چگونه بايد از گروه نان و غالت استفاده كردچگونه بايد از گروه نان و غالت استفاده كرد

ها را به صورت مخلوط با حبوبات       براي كامل كردن پروتئين گروه نان و غالت بهتر است آن           �

 ). مثالً عدس پلو، باقال پلو، عدسي با نان و غيره(مصرف كرد 

شـود  ن برنج بايد به صورت كته مصرف شود زيرا آبكش كردن برنج موجب مـي              حتي االمكا  �

 .  كه در برنج موجود است در آب حل شده و دور ريخته شودBهاي گروهكه ويتامين

نـاني كـه بـا      . كار نرفتـه اسـت    ه  ها جوش شيرين ب   هايي استفاده شود كه در تهيه آن      از نان  �

نام اسيد فيتيك است كه مانع جذب آهن و سـاير           اي به   شود حاوي ماده  مي جوش شيرين تهيه  

شود در نتيجه كمبود آهن و كـم خـوني ناشـي از آن،              امالح دو ظرفيتي مثل روي و كلسيم مي       
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شود كه در تهيه نـان از خميـر مايـه يـا     بنابراين توصيه مي. شودكمبود روي و كلسيم ايجاد مي 

م چنين ور آمدن خمير باعث مهـار        خمير ترش استفاده شود و جوش شيرين استفاده نگردد، ه         

 . گرددها مياسيد فيتيك شده و مانع بروز كمبود ريز مغذي

 . استفاده شود) مثل نان جو و سنگك(هاي حاوي سبوس بيشتر از نان �

ماكاروني هـم مثـل     . كودكان سنين مدرسه و نوجوانان به مصرف ماكاروني عالقمند هستند          �

توان ماكاروني را با پنير تهيه كرد براي اين كـار پـس از              مي. نان و برنج منبع تأمين انرژي است      

. اينكه ماكاروني پخته شد و در ديس يا بشقاب كشيده شد بايد مقداري پنير روي آن رنده كـرد       

  ). تركيب پروتئين گياهي و پروتئين حيواني( اين غذا از ارزش پروتئين خوبي برخوردار است

م برشته، ذرت بو داده تنقالت غذايي با ارزشي هستند          انواع غالت بو داده مثل برنجك، گند       �

 . توانند به عنوان ميان وعده استفاده كنندو دانش آموزان مي

كيك و كلوچه نيز در گروه نان و غالت قرار دارنـد و اگـر بـه صـورت     ،  ويفر،  انواع بيسكويت  �

   .كنند مصرف شوند بخشي از انرژي مورد نياز روزانه را تأمين ميميان وعده

  :طرز تهيه گندم برشته، برنجك و عدس برشته شده

را  براي تهيه برنجك و گندم برشته بايد ابتدا آنها را بجوشانيم تا مغز آن پخته شـود، سـپس آن     

  . تا پفكي و برشته شوداده آبكش كرده و بگذاريد كامالً خشك شود و در مقداري روغن تفت د

 توانندمادران مي . دهيمو بعد آنرا بو مي    رده  يس ك يك شب خ  بايد  عدس را   ،  براي تهيه عدس برشته   

ـ        ه  در منزل نيز ب   ،  اين تنقالت را كه از ارزش غذايي بااليي برخوردارند         ه راحتـي تهيـه كننـد و ب

مـصرف ايـن تـنقالت      . عنوان ميان وعده براي كودك و دانش آموز خود از آن اسـتفاده نماينـد              

 كم ارزش مانند پفك، چيپس، شكالت و نوشابه بعنوان ميان وعده به مراتب از محصوالت غذايي

  . مفيدتر است و بايد دانش آموزان را به مصرف آنها تشويق كرد
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  هاهاها و سبزيها و سبزي گروه ميوه گروه ميوه--22

  : اين گروه شامل مواد زير است

اي و هاي برگي، گوجه فرنگي و فلفل دلمهمثل سبزي (Cهاي غني از ويتامين ها و ميوه سبزي-الف

  ). ل مركباتهايي مثميوه

هاي بـه رنـگ زرد، نـارنجي،        ها و ميوه  شامل سبزي  Aهاي غني از ويتامين     ها و ميوه   سبزي -ب

  . ، هويج، گوجه فرنگي، طالبي، زردآلو و شليل)مثل اسفناج(هاي برگي قرمز و سبز تيره و سبزي

 انگور، هندوانـه،    ها، گيالس، مثل سيب، موز، هلو، گالبي، انواع توت      (ها  ها يا ميوه   ساير سبزي  -ج

  ). كرفس، بادمجان، كدو، سبزي خوردن، قارچ، پياز، سيب زميني و كاهو

اين گروه براي حفـظ مقاومـت بـدن در برابـر            . ها، امالح و فيبر    انواع ويتامين  :مواد مغذي مهم  

  . ها، ترميم زخم، بهبود ديد در تاريكي و تقويت بينايي و سالمت پوست ضروري استعفونت

يك عـدد سـيب   ( هر واحد از اين گروه برابر است با يك عدد ميوه متوسط       :زه گيري واحد اندا 

 عدد زردآلو يا نصف ليـوان  3يا يك چهارم طالبي متوسط يا نصف ليوان حبه انگور يا    ) يا پرتقال 

آب ميوه و يا يك ليوان سبزي برگي خام مثل كاهو و سبزي خوردن يا نصف ليوان سبزي پخته              

  .  خام خرد شده يا يك عدد سيب زميني متوسطيا يك ليوان سبزي

گـروه  از   واحـد    2-3هـا و    گروه سبزي از   واحد   2-3روزانه  : مقدار مصرف براي كودكان سالم    

  هاميوه

گـروه  از   واحد   2-4ها و   گروه سبزي از   واحد   3-5 روزانه   : مقدار مصرف براي نوجوانان سالم    

  هاميوه
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  ؟؟ استفاده كرد استفاده كردااههها و سبزيها و سبزيگروه ميوهگروه ميوهچگونه بايد از چگونه بايد از 

و حـداقل يـك روز در        Cهاي غني از ويتـامين    ها و سبزي  روزانه يك واحد يا بيشتر از ميوه       �

  . مصرف شود A هاي غني از ويتامينها يا سبزيميان يك واحد از ميوه

در فـصل   . (ها را به دقت شست و ضد عفوني كـرد         ها بايد آن  ها و ميوه  قبل از مصرف سبزي    �

 ) ه استهشتم توضيح داده شد

ها در غذا اسـتفاده     ها از آب كم استفاده شود، آب حاصل از پختن سبزي          براي پختن سبزي   �

 . شود

 . هنگام پختن سبزي در ظرف را بايد بست �

 . ها تازه مصرف شود و پس از خرد كردن بالفاصله پخته شودسبزي �

زيـرا  پس از جدا كـردن پوسـت ميـوه از قـرار دادن آن در مجـاورت هـوا خـودداري شـود                       �

 . رود از بين ميCهاي آن مخصوصاً ويتامينويتامين

 . شودهاي آن بيشتر حفظ ميها به صورت خام مصرف شود چون ويتامينبهتر است سبزي �

  

   گروه شير و لبنيات گروه شير و لبنيات--33

  . اين گروه شامل موادي مانند شير، ماست، پنير، كشك و بستني است

 A و ويتـامين     Bهـاي گـروه      انواع ويتامين   پروتئين، كلسيم، فسفر، بعضي از     :مواد مغذي مهم  

  . ها ورشد و سالمت پوست الزم استها و دنداناين گروه براي استحكام استخوان

هر واحد از اين گروه برابراست با يك ليوان شير يا يـك ليـوان ماسـت يـا                   : واحد اندازه گيري  

 يـا يـك و نـيم ليـوان     يا يك ليوان كشك پاستوريزه ) دو قوطي كبريت پنير   ( گرم پنير    45 -60

  . بستني
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   واحد 3روزانه : مقدار مصرف براي كودكان سالم

  واحد 3-4 روزانه: مقدار مصرف براي نوجوانان سالم

  ؟؟ استفاده كرد استفاده كردگروه شير و لبنياتگروه شير و لبنياتچگونه بايد از چگونه بايد از 

  . استفاده شود)  درصد يا كمتر5/2(حتي االمكان از شيرهاي پاستوريزه كم چربي  �

ن به شير پاستوريزه به شير تازه مقـداري آب اضـافه شـود و بـه                 در صورت دسترسي نداشت    �

 . مدت يك دقيقه جوشانده شود

 . حتي االمكان از پنيرهاي تهيه شده از شير پاستوريزه استفاده شود �

 .  ماه در آب نمك نگهداري كرد و سپس مصرف كرد2پنير تازه را بايد به مدت حداقل  �

 . ه و يا جوشيده مصرف شودبستني هاي تهيه شده از شير پاستوريز �

 5-10حتماً  قبل از مصرف هر نوع كشك بايد مقـداري آب بـه آن اضـافه كـرد و حـداقل                        �

 . دقيقه در حال به هم زدن جوشاند

   گروه گوشت، حبوبات، مغزها و تخم مرغ گروه گوشت، حبوبات، مغزها و تخم مرغ--44

  : اين گروه شامل مواد زير است

امعـاء و احـشاء     )  پرندگان مرغ، ماهي و  (هاي سفيد   گوشت) گوسفند و گوساله  (هاي قرمز   گوشت

و مغزها  ) نخود، لوبيا، عدس، باقال، لپه و ماش      (، تخم مرغ، حبوبات       )جگر، دل، قلوه، زبان و مغز     ( 

  ) گردو، بادام، فندق، پسته و انواع تخمه(

ايـن گـروه بـراي     Bهـاي گـروه   پروتئين، آهن، روي و بعضي از انواع ويتامين  :مواد مغذي مهم  

  . مت دستگاه عصبي الزم استرشد، خون سازي و سال

دو قطعـه  ( گرم گوشـت لخـم پختـه    60 هر واحد از اين گروه برابر است با        :واحد اندازه گيري  

يا ) معادل نصف ليوان حبوبات خام(يا دو عدد تخم مرغ و يا يك ليوان حبوبات پخته           ) خورشتي

  ). گردو، فندق، بادام، پسته و تخمه (يك ليوان انواع مغزها 
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   واحد  2-3روزانه : صرف براي كودكان سالم مقدار م

  واحد 2-3 روزانه: مقدار مصرف براي نوجوانان سالم 

در )  گـرم  30( تكه متوسـط گوشـت       يكدر وعده صبحانه،     اگر دانش آموزي يك عدد تخم مرغ      

عدسي يا خوراك لوبيا همراه بـا نـان         ) يك پياله ماست خوري   (وعده ناهار و به اندازه يك ليوان        

  .  واحد از اين گروه مصرف كرده است3ده شام بخورد در واقع در وع

  ؟؟ استفاده كرد استفاده كردگروه گوشت، حبوبات، مغزها و تخم مرغگروه گوشت، حبوبات، مغزها و تخم مرغچگونه بايد از چگونه بايد از 

  . پيش از پختن گوشت قرمز تا حد امكان چربي قابل رويت آن جدا شود �

 . قبل از طبخ گوشت مرغ، پوست آن جدا شود، زيرا حاوي چربي فراواني است �

 . ان از سرخ كردن گوشت خودداري شودتا حد امك �

مغز، زبان و كله پاچه حاوي كلسترول بااليي است، تا حد امكـان مـصرف ايـن گونـه مـواد                      �

 . غذايي محدود شود

اگر بـه هـر     . براي طبخ گوشت يخ زده بايد بالفاصله بعد از خارج كردن از فريزر آن را پخت                �

 ساعت قبل از طبخ بايد آن را از فريزر          24 دليلي الزم است، گوشت از حالت يخ زده خارج شود،         

 . خارج و در يخچال نگهداري نمود

. هاي سفيد مانند مرغ و ماهي به جاي گوشت قرمز استفاده شود           بهتر است بيشتر از گوشت     �

ماهي كليكا يك منبع از پروتئين با كيفيت خوب و ارزان قيمت است كه با مصرف آن نياز بدن                   

شود، منبع خوبي از كلسيم نيز      ، در ضمن چون با استخوان خورده مي       شودمي به پروتئين تأمين  

توانند پروتئين مورد مي، هاي كم درآمدبا ترويج مصرف ماهي كليكا حتي خانواده. رودبشمار مي 

 .  خود را تأمين كنندنياز

 

 ترجيحـاً «با آرد و تخم مرغ آغشته شـده و در روغـن             (اگر ماهي كيلكا بصورت سوخاري      : نكته

تهيه شود، غذاي مطبوع و لذيذي است كه كودكان و دانش آمـوزان بـا               )  سرخ شود  »روغن مايع 
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مصرف حبوبات به علت دارا بـودن فيبـر و پـروتئين زيـاد، توصـيه        . كنندرا مصرف مي  عالقه آن 

 . شودمي

ي هاي مناسب براي تأمين پروتئين، انرژ     ميان وعده ) گردو، فندق، بادام و پسته    (انواع مغزها    �

 . و برخي از مواد مغذي مانند آهن هستند

بـه شـكل خـام اسـتفاده شـود و در صـورت              ) گردو، فندق، بادام و پسته    (بهتر است مغزها     �

 . استفاده از نوع بو داده، به شكل كم نمك مصرف شود

  ::گروه متفرقهگروه متفرقه  --55

رنامه غذايي  شود افراد بزرگسال در ب    توصيه مي . ها است اين گروه شامل انواع مواد قندي و چربي       

  . روزانه از اين گروه كمتر مصرف كنيد

  :انواع مواد غذايي اين گروه عبارتند از

هـاي  هاي مايع، پيه، دنبه، كره، خامـه، سرشـير و سـس           هاي جامد و روغن   روغن(ها   چربي -الف

  )چرب مثل مايونز

هاي خشك و تر،    مثل انواع مربا، شربت، قند و شكر، انواع شيريني        (ها و مواد قندي      شيريني -ب

  )انواع پيراشكي، آب نبات و شكالت

  ). انواع ترشي و شور، فلفل، نمك، زردچوبه، دارچين و غيره(ها ها، شورها و چاشني ترشي-پ

هـاي صـنعتي و پودرهـاي آمـاده     هاي گازدار، چاي، قهوه، انواع آب ميوه      نوشابه(ها   نوشيدني -ت

  ). مثل پودر پرتقال و غيره
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  ::چند توصيه چند توصيه 

بـراي پخـت و پـز و از    ) روغن نباتي(ز مصرف روغن جامد پرهيز شود و از روغن مايع معمولي       ا �

  . روغن مخصوص سرخ كردني براي سرخ كردن مواد غذايي و يا تهيه غذا در حرارت باال استفاده شود

هـا خـودداري و بـراي سـرخ كـردن از            از حرارت دادن با شعله باال و به مدت طوالني روغن           �

 .  مخصوص سرخ كردن استفاده شودروغن مايع

 . ها محدود شودها، و چاشنيها، شيرينيمصرف چربي �

هـاي  ها نوشيدنيهاي ذكر شده در گروه متفرقه محدود شود و به جاي آن           دنيـوشيـرف ن ــمص �

 . سالم مثل آب، شير، آب ميوه تازه و دوغ كم نمك ميل شود

 . ني ديگري ترجيح داردبراي رفع تشنگي، نوشيدن آب ساده بر هر آشاميد �

 . مصرف چيپس به دليل داشتن چربي و نمك زياد، بايد محدود شود �

 . نمك بايد به ميزان كم مصرف شود و از نوع نمك يددار باشد �

ها و امالح معدني براي انرژي، پروتئين، ويتامين) RDA(جدول ذيل مقادير توصيه شده روزانه  �

با داشتن يك برنامه غذايي متعادل . دهدتر و پسر نشان ميرا در سنين مدرسه و بلوغ به تفكيك دخ

  . شودامالح مورد نياز بدن تأمين مي ها وو متنوع شامل چهارگروه غذايي اصلي، ويتامين
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  هاي غذايي براي كودكان ونوجوانانمقادير توصيه شده مواد مغذي گروه): 3(جدول 

  

مقدار مصرف روزانه 

    توصيه شده

  گروه

  

منابع 

  غذايي

مهم 

ترين 

مواد 

  مغذي

  

  ه هر سهمانداز
  

براي 

  نوجوانان

  

  نقش

گروه نان 

  و غالت

نان، برنج، 

ماكاروني، 

گندم و 

  جو

انرژي، 

 ويتامينهاي

، Bگروه

آهن و 

مقداري 

  پروتئين

ــرش   گرمــي از 30يــك ب

بـه انـدازه يـك      (انواع نان   

كف دست از نان سـنگك،      

بربري يا تافتون، چهار كف     

نـصف  ) دست نـان لـواش    

ليــوان ماكــاروني يــا بــرنج 

خام معادل يـك ليـوان از       

شكل پخته آن هـا، نـصف      

ليوان غـالت خـام معـادل       

  .يك ليوان غالت پخته

11-6 

  سهم 

11-6  

  سهم

  

تأمين انرژي و 

سالمت 

  دستگاه عصبي

ها و ميوه

  هاسبزي

و ها سبزي

هاي ميوه

غني از 

 Cيتامين و

 ويتامين و

A  

انواع 

ويتامينها، 

انواع 

مالح و ا

  .فيبر

يك عـدد ميـوه متوسـط       

) يك عدد سيب يا پرتقال    (

ــالبي   ــارم ط ــك چه ــا ي ي

متوســط يــا نــصف ليــوان 

 عدد زردآلو   3حبه انگور يا    

يا نصف ليوان آب ميـوه و       

يا يك ليوان سبزي برگـي      

كـــاهو و ســـبزي : مثـــل

خــوردن يــا نــصف ليــوان 

سبزي پخته يا يك ليـوان      

سبزي خام خرد شـده يـا       

 يك عـدد سـيب زمينـي      

  .متوسط

3-2  

  زاسهم 

 انواع  

  و هاسبزي

3-2   

سهم از 

  انواع  ميوه

5-3   

سهم از انواع  

  و هاسبزي

4-2 

سهم از انواع  

  ميوه

افزايش 

مقاومت بدن 

در برابر 

ها، عفونت

ترميم زخم، 

سالمت چشم 

و بينايي، 

سالمت پوست 

وكمك به 

متابوليسم 

  بدن
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مقدار مصرف روزانه 

    توصيه شده

  گروه

  

منابع 

  غذايي

مهم 

ترين 

مواد 

  مغذي

  

  دازه هر سهمان
براي 

  كودكان

براي 

  نوجوانان

  نقش

گوشت، 

تخم 

مرغ، 

حبوبات 

  و مغزها

گوشتهاي 

قرمز و 

سفيد 

امعاء و 

احشاء، 

تخم مرغ، 

حبوبات و 

  مغزها

پروتئين، 

آهن، روي 

و بعضي از 

انواع 

ويتامينهاي 

  B گروه

هر واحد از اين گروه 

م  گر60برابر است با 

دو (گوشت لخم پخته 

يا دو ) قطعه خورشي

عدد تخم مرغ و يا 

يك ليوان حبوبات 

معادل نصف (پخته 

) ليوان حبوبات خام

يا يك ليوان انواع 

  مغزها

3-2 

  سهم 

3-2   

  سهم

حفظ بافت 

عضالني و 

سالمت 

  اعصاب

شــير و 

  لبنيات

  شير،

   ماست، 

  پنير، 

  كشك و

   بستني،

  دوغ

پروتئين، 

كلسيم، 

فسفر، 

از بعضي 

انواع 

 هايويتامين

 و Bگروه 

  .Aويتامين 

يك ليوان شير يا يـك   

-60ليوان ماسـت يـا      

بــه ( گــرم پنيــر  45

ــوطي   ــدازه دو قــ انــ

يا يك ليـوان    ) كبريت

كــشك پاســتوريزه يــا 

يـــك و نـــيم ليـــوان 

  بستني، دو ليوان دوغ

3 

  سهم 

4-3   

  سهم

  حفظ

  استحكام

  هااستخوان
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  اد مغذي گروه هاي غذايي براي كودكان و نوجوانانمقادير توصيه شده مو): 3(ادامه جدول 

    

  

مقدار مصرف 

روزانه توصيه 

  شده

  

  گروه

  

منابع 

  غذايي

-مهم

ترين 

مواد 

  مغذي

  

  اندازه هر سهم

ــراي  بــ

  كودكان

ــراي  بـــ

  نوجوانان

  

  نقش

  متفرقه

ــواد  ــواع م ان

ــدي،  قنــــ

ــي ــا، ترش ه

شــــورها و 

ها و  چاشني

ــي ــا، چرب ه

  هانوشيدني

  

هاي جامـد   روغن

هاي مايع،  وغنو ر 

پيه، دنبـه، كـره،     

خامــه، سرشــير و 

هـاي چـرب    سس

مثل مايونز، انـواع    

ترشـــي و شـــور، 

ــك،   ــل، نمـ فلفـ

نوشــــابه هــــاي 

ــاي،  ــازدار، چـ گـ

ــواع آب   ــوه، ان قه

هاي صنعتي  ميوه

و پودرهاي آمـاده    

مثل پودر پرتقال،   

انواع مربا، شربت،   

قند و شكر، انـواع     

ــيريني ــاي شـ هـ

خشك و تر، انواع    

 پيراشـــــكي، آب

  نبات و شكالت

به مقدار 

  كم

به مقدار 

  كم
  



  

  اصول تغذيه : فصل پنجم

 

 

89 

  به تفكيك سن و جنس )RDA (*مقدار انرژي و پروتئين مورد نياز روزانه): 4(جدول 

    پسران    دختران
  هر دو

    جنس

18-15 

    سال

14-11  

    سال

18-15 

    سال

14-11 

    سال

10-7  

    سال

    

2200    2200    3000    2500    2000    
  انرژي

    )كيلوكالري(

    )گرم(ين پروتئ    28    45    59    46    44

RDA* :مقدار توصيه شده روزانه  
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مقـدار  : *RDA(به تفكيك سن و جـنس       ها ويتامين )RDA( *مقدار نياز روزانه    ): 5(جدول  

  )توصيه شده روزانه

    پسران    رانتدخ
  هر دو

    جنس

18-15 

    سال

14-11 

    سال

18-15 

    سال

14-11 

    سال

10-7 

    سال

 

5000 5000 4000 4000 3500 
  A  ويتامين

 )بين الملليواحد (

400 400 400 400 400 
  Dويتامين

 )واحد بين المللي(

9/14 9/14 9/11 9/11 4/10 
  Eويتامين

 )واحد بين المللي(

60 50 60 50 45 
       C  ويتامين

 )ميلي گرم(

5/1 3/1 1/1 1/1 1 
  B1ويتامين

 )ميلي گرم(

20 17 15 15 13 
  نياسين

 )ميلي گرم(

2 7/1 5/1 4/1 4/1 
  B6 نويتامي

  )ميلي گرم(

2 2 2 2 4/1 
  B12  ويتامين

 )ميكروگرم(

8/1 5/1 3/1 3/1 2/1 
  B2 ويتامين

 )ميلي گرم(
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  به تفكيك سن و جنس   برخي از امالح معدني مقدار نياز روزانه: )6(جدول 

    پسران    دختران
  هر دو

    جنس

18-15 

 سال

14-11 

 سال

18-15 

 سال

14-11 

 سال
  سال10-7

 

1200 1200 1200 1200 800 
  كلسيم

 )ميلي گرم(

1200 1200 1200 1200 800 
  فسفر

 )ميلي گرم(

12 12 15 15 10  
  روي

 )ميلي گرم(

15 15 12 12 10 
  آهن

 )ميلي گرم(

150 150 150 150 120 
  يد

 )ميكروگرم(

       

 )RDA=  مقدار نياز روزانه(
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  : : تغذيه در آيات و رواياتتغذيه در آيات و روايات

. كندها قسمتي از نيازهاي بدن را تأمين مي        هر كدام از آن    كه.  گروه اصلي دارد   5» هرم غذايي «

هـا   گروه توجه شده است و احاديث بسياري درباره هر يك از اين گـروه              5در قرآن كريم به اين      

  . روايت شده است

  : :  گروه نان و غالت گروه نان و غالت––  11

  »uامام صادق «. تن، بر نان استوار شده است �
ديـد آن را خـوراك پيـامبران قـرار          اگرخداوند در چيزي بيشتر از جو شفا دهندگي مـي          �

 »uامام صادق«. دادنمي

  : :  سبزيجات سبزيجات––  22

هاي خوردني، زيتون و خرمـا،      و انگور و سبزي   . ها رويانديم و زمين را شكافتيم و در آن دانه        �

 1.هاي درخت و ميوه و علف ، تا شما و چهار پايانتان بهره بريدباغ

  »uامام صادق «.هر چيزي را زينتي است و زينت سفره سبزي است �

  : : هاها ميوه ميوه––  33

و درخت خرما و كشتزار، بـا       . نياز از داربست  هايي آفريد نيازمند به داربست و بي      و اوست كه باغ    �

هاي گوناگون و زيتون و انار، همانند، در عين حال ناهمانند، چون ثمره آوردند از آن بخوريـد و                   طعم

    2. روز درو حق آن را نيز بپردازيد و اسراف نكنيد كه خدا اسرافكاران را دوست ندارددر

 )   u(امام صادق. اش تهيه نمايدبراي خانواده) ميوه متداول(اي مرد بايد كه از هر ميوه �
             

 32 تا 26سوره عبس، آيات  -1

 141سوراه انعام آيه  -2
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  : :  شير و لبنيات شير و لبنيات––  44

ها  و از آنكنيماز شيري كه در شكمشان هست سيرابتان مي. شما را در چهارپايان عبرتي است   �

 3خوريدها ميبريد و از آنسودهاي بسيار مي

  »uامام صادق «. كندروياند و استخوان را محكم ميشير بخور، چرا كه گوشت را مي �
 ) u(امام صادق. پنير لقمه غذايي خوبي است �

  : :  گوشت گوشت––  55  

 اسـت و از  و چهارپايان را آفريد در حالي كه در آنها، براي شما وسيله پوشش و منـافع ديگـري             �

   4خوريدگوشت آنها مي

اوست كه دريا را رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد و زيورهايي برون آيد كه خويشتن را بدان  �

. روند تا از فـضل خـدا روزي بطلبنـد         شكافتند و پيش مي   ها را بيني كه دريا را مي      و كشتي . بياراييد

  5.باشد كه سپاس گوييد

امـام  «. شـود  تقويت قواي بينايي و شنوايي و نيز قوت بدن مـي           خوردن گوشت موجب ازدياد و     �

 »)u(صادق 
. بر شما باد به خوردن ماهي كه اگر بي نان بخوريد كافي است و اگر با نان بخوريد گـوارا اسـت                      �

 »)u(امام موسي كاظم «

             

  21سوره مومنون، آيه  -1

  5سوره نحل، آيه  -2

  14سوه نحل ،آيه  -3
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  : : غذاهاي حرامغذاهاي حرام

. رام كـرده اسـت  خداوند خوردن اجزاء بدن بعضي حيوانات و خوردن برخي گياهان را براي ما ح      

هاي بدون فلس و پرندگاني كه چنگـال دارنـد جـايز            خوردن حيوانات مرده، حرام گوشت، ماهي     

هـا، مثانـه،   هايي از بدن حيوانات حالل گوشت، مانند خون، غـده         همچنين خوردن بخش  . نيست

هـا و   ها ، مغزها و دانه    ها و سبزي  در بين گياهان نيز تمام ميوه     . طحال و حدقه چشم حرام است     

همچنين خوردن آنچه كه متعلق به      . به جز زماني كه زيان آور يا سمي باشند        . اندحبوبات حالل 

ديگران باشد، بدون رضايتشان و نيز چيزي كـه خمـس يـا زكـات آن پرداخـت نـشده باشـد و                       

  . اند حرام استخوردن گوشت حيواناتي كه بدون نام خدا ذبح گشته

خـوردن گوشـت خـوك و نوشـيدني         : وردني حرام رايج است   امروزه در بسياري از كشورها دو خ      

  . مشروبات الكلي

  :شود دراين جا مختصري از مضرات اين خوراكي و نوشيدني يادآوري مي

    :: گوشت خوك  گوشت خوك ––الف الف 

  :آنجا كه فرموده. خداوند در قرآن صريحاً به حرمت خوردن گوشت خوك تصريح كرده است

خوردن گوشت مردار، خون و گوشت خوك بر شـما  » «زيرحرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخن «

 » حرام است

 هايينكته قابل توجه آن است كه بيماري      . در فلسفه اين حكم الهي مطالب بسياري گفته شده است         

موجود (، كرم كدوي خوك       )ديوم موجود در امعاي خوك    (هايي به نام باالنتي     كه از طريق انگل   

شود علي  به انسان منتقل مي   ) موجود در گوشت خوك   (نوز  تري شي كم) در عضالت و مغز خوك    

رغم شيوع آن در تمام دنيا مخصوصاً آمريكا و اروپا در كشورهاي مسلمان به دليل حـرام بـودن                   

  . مصرف گوشت خوك، بسيار نادر است



  

  اصول تغذيه : فصل پنجم

 

 

95 

در ضمن به دليل مقدار باالي ميزان چربي و اسـيداوريك موجـود در گوشـت خـوك، ابـتال بـه                      

چون تصلب شرايين، نقرس و مسموميت غذاي در مصرف كننـدگان ايـن گوشـت،               هايي  بيماري

خوك، حيواني كثيف، شهوتران و پرخور است كه گاه از نجاسـت و حتـي فـضوالت                 . بسيار است 

  . كندخود و ساير خوكها نيز تغذيه مي

  :: مشروبات الكلي  مشروبات الكلي ––ب ب 

 سـوره بقـره     219ئـده و     سـوره ما   91 و   90 درمورد حرمت نوشيدن مشروبات الكلي نيز آيات         -

خداوند در سوره مائده شراب را پليد و از اعمال شيطان ذكر كرده كه نوشـيدن آن                 . تصريح دارد 

  . شودموجب ايجاد دشمني و كينه بين افراد، فراموشي ياد خدا و نماز مي

بر روي مري اثر گذاشته، سـبب       . مصرف مشروبات الكلي تأثيرات نامطلوب متعددي بر بدن دارد        

شود، موجب كاهش حركات معده و افـزايش ترشـح اسـيد معـده، كـاهش                هاي مخاطي مي  يبآس

گـردد،  ها و اسيدهاي آمينه مي    اي و نارسايي جذب آب و سديم و سوء جذب ويتامين          حركات روده 

، شـود هاي كبد و در نهايت تخريـب كبـد مـي      سبب بزرگ شدن كبد و جمع شدن چربي در بافت         

هاي موقت، هذيان و بـدگماني نـسبت بـه اطرافيـان، برخـي           وشيموجب اختالل شخصيت، فرام   

عـالوه بـر آن نوشـيدن       . گـردد هاي رواني، ضعف عضالني، اشكال در عضالت چشمي مي        اختالل

شود كه حاصل آن    مشروبات الكلي توسط زنان باردار چه بسا باعث ايجاد سندرم الكل جنين مي            

  . تولد كودك عقب مانده ذهني است
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  : : وردنوردنآداب غذا خآداب غذا خ

ايـن امـر    . دهـد در علم تغذيه، اصالح رفتار خوردن، بخش مهمي از تغذيه مناسـب را تـشكيل مـي                

 هاييمواردي كه در زير آمده، توصيه     . شباهت زيادي به آداب غذا خوردن در دستورات اسالمي دارد         

  : است كه در زمينه آداب غذا خوردن در روايات اسالمي ذكر شده است

  . هايتان را بشوييدس از آن دست قبل از غذا و پـ1

  ) قاشق خود را از غذا پر نكنيد. ( لقمه را كوچك برداريدـ2

  .  به آهستگي غذا بخوريد و غذا را كامل بجويدـ3

  .  پس از خوردن غذا، دندانهايتان را مسواك بزنيد و يا با خالل تميز كنيدـ4

  .) مك براي شما ضرر داشته باشدمگر اينكه ن. ( در اول غذا و آخر آن كمي نمك بخوريدـ5

  .  در آغاز روز و آغاز شب غذا بخوريد و نيز صبحانه و شام را ترك نكنيدـ6

  .  وقتي سير هستيد غذا نخوريد و از پرخوري پرهيز كنيدـ7

  .  در خوردن گوشت زياده روي نكنيدـ8

  .  غذاي داغ نخوريد و در صورت خوردن غذاي داغ، پس از آن آب سرد ننوشيدـ9

  . در حال راه رفتن غذا نخوريد مگر آنكه ناچار باشيدـ 10

  . آب را يك جرعه نخوريد، بلكه در سه جرعه بنوشيدـ 11

  .  پس از خوردن غذا، ظرف غذاي خود را بشوييدـ12

  .   قبل از خوردن ميوه، آن را خوب با آب بشوييدـ13

هايي وجود دارد كه بـين      ماني توصيه هاي اسالمي عالوه بر ارتباط تغذيه با سالمت جس        در آموزه 

 : از جمله آنكه توصيه شده. نمايدتغذيه فرد و رشد معنوي او نيز ارتباط برقرار مي

  .   خوردن غذا را با نام خدا شروع كنيد و بعد از آن خدا را شكر كنيد-14

  . ياد كنيد) u(پس از نوشيدن آب، از امام حسين ـ 15

 : يز نكات ظريفي در روايات بيان شده است از جملهدر آداب اجتماعي غذا خوردن ن
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  . آنها نگاه نكنيد و از غذاي جلوي خود بخوريد خوريد، به صورت وقتي با ديگران غذا ميـ 16

و البته توصيه شده . آداب اسالمي، مهماني دادن و به مهماني رفتن است           همچنين از جمله     ـ17

يفات باشد تا باعث زحمت ميزبان و نيز كـم شـدن     كه مهماني با صرف غذايي ساده و بدون تشر        

  : در آداب مهماني نيز روايات متعددي ذكر شده است از جمله. ها نشودتعداد مهماني

در احـوال   . از مهماني دادن اسـتقبال كنيـد و در حـد امكـان دعـوت بـه ميهمـاني را بپذيريـد                     

غذايي بود كـه همـراه   ) ص(م ترين طعام نزد پيامبر اكر    نقل شده كه دوست داشتني    ) ص(پيامبر

 . خوردبا ميهمانان مي

اگر ميزبان هستيد، پيش از همه غذاها خوردن را آغاز كنيـد و بعـد از همـه نيـز از غـذا دسـت                   

 ). تا مهمان در غذا خوردن راحت باشد. (بكشيد

يكي از نكات مهم در آداب تغذيه اسالمي، اين است كه غذا خوردن با روابـط خـانوادگي پيونـد                    

 : هاي اسالمي در اين زمينه عبارت است ازهاي از توصيهنمونه. ورده استخ

هنگام غذا خـوردن از     ) ص(پيامبر اكرم   .  سعي كنيد همه اعضاي خانواده با هم غذا بخورند         ـ18

  . خواستند تا بر سر سفره حاضر شوند و با هم غذا بخورندهمه اهل خانه و حتي خدمتگزاران مي

غذا را دسته جمعي بخوريد و جدا جدا غذا نخوريـد زيـرا             «:  كه فرمودند  از آن حضرت نقل شده    

ترين نوع صرف غذا نزد خداوند متعال،       دوست داشتني «: و نيز فرمودند  » بركت در جماعت است   

  . »خوردن دسته جمعي است

   .هاي متنوع اعضاء خانواده را شاد نماييداعياد مذهبي مانند روز جمعه با تهيه خوراكي درـ 19

  .  در تهيه غذا به ميل اعضاء خانواده بيشتر اهميت دهيد تا سليقه خودتانـ20
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  ::تغذيه در زمان امتحانات تغذيه در زمان امتحانات 

بـا اينكـه درس خوانـدن، نيـاز         . ها در دوران امتحانات بسيار مهم اسـت       توجه ويژه به تغذيه بچه    

. و ضروري اسـت   دهد، اما استفاده از غذاي مناسب براي ا       كودك به انرژي را چندان افزايش نمي      

نيازدارند كه در طول امتحانات غذاهايي بخورند كه مواد مغذي          ) ترهاو همين طور بزرگ   (ها  بچه

. تـر بينديـشند و حافظـه بهتـري داشـته باشـند            ها را فراهم كند، تا بتوانند سـريع       مورد نياز آن  

ـ     . كند، بپرهيزيـد  همچنين بايد از غذاهايي كه آنها را خواب آلوده مي          ردن مـوارد زيـر     بـه كـار ب

  : تري دارندهميشه براي بهبود تغذيه كودك مفيد هستند، اما در زمان امتحانات اهميت بيش

 بر خالف تصور بسياري از مادران، خوردن غذاهاي چرب و سرشار از روغن، براي تقويت ذهن و  ـ1

. كنددر حقيقت غذاهاي سرخ شده و غني از روغن، دانش آموز را تنبل مي. بدن، صحيح نيست 

. تري براي هضم شدن نياز دارند     غذاهاي چرب، سرخ شده و غذاهاي پر ادويه به زمان بيش          

  . بنابراين دانش آموزان نبايد پيش از امتحان، زياد از اين غذاها استفاده نمايند

به ويژه بـراي  )  وعده در روز5مثالً (هاي كوچك و سبك در طول روز  دادن غذا به صورت وعده     ـ2

 وعده سنگين و حجـيم در روز         3 تا   2دادن  . تر است تري دارند، مناسب  ده كوچك ها كه مع  بچه

 . كندحال ميباعث خواب آلودگي دانش آموز شده، و او را بي

هاي طبيعي، شـير و مغزهـا        ها، آب ميوه  هاي سبك و مغذي، مانند ميوه      استفاده از ميان وعده    ـ3

 . ها مفيد استبراي از بين بردن خستگي بچه

   . كنـد اي بسيار با ارزش براي افزايش حافظه است كه بـه حفـظ آن نيـز كمـك مـي     دام، دانه  با ـ4

. صبح پوست آن را كند و با عسل يا شير به كـودك داد             . توان بادام را در طول شب خيساند      مي

. دهـد سيب نيز زماني كه با عسل و شير خورده شود حافظـه و قـدرت تمركـز را افـزايش مـي                     

شود، خرما هم داراي فـسفر و        موجب تقويت اعصاب، مغز، هوش و حافظه مي        خوردن انگور نيز  

ي مغز و فعاليتهاي كلسيم فراوان است وموجب سرزندگي سلولهاي عصبي شده و تقويت كننده

 . فكري است



  

  اصول تغذيه : فصل پنجم

 

 

99 

مواد غـذايي   . هاي عصبي دارند   بايد توجه داشت كه مواد معدني نقش مهمي در عملكرد سلول           ـ5

  . كننده هوشياري ذهن كمك ميغني از مواد معدني ب

 برخي از منابع مهم اين امالح شامل سير و محصوالت لبني، سيب، زردآلو، موز، گريپ فـروت،                  ـ6

هاي عسل، كيوي، پرتقال، آلو، گيالس، توت فرنگي، انجير، خرما، سيب زميني، غالت كامل دانه

  . باشدروغني، سبزيجات برگ سبز، ماهي و گوشت مي

ي شور و نمكي پيش از امتحان باعث تشنگي خواهد شد، همچنين غـذاهاي              هامصرف خوراكي  ـ7

نفاخ ممكن است باعث دل درد و نفخ شود، دانش آموزان نبايد پيش از امتحان از اين نوع غذاها 

 . استفاده كند

شـود و احـساس     وقتي آهن بدن كم باشد، قدرت يادگيري، تمركز و توجـه بـه درس كـم مـي                  ـ8

 . در تغذيه دانش آموزان اين نكته را به ياد داشته باشيدشود، خستگي ايجاد مي

بهتر است دانش آموزان را تشويق كنيد كه در دوران آمادگي براي امتحان، تنفس آرام و عميق         ـ9

اين تمرين براي قبل از امتحان نيز مفيد .  بار در روز تمرين كند4 تا 3را به مدت چند دقيقه و     

 . باشدها براي تفكر خوب، مفيد ميي اكسيژن توسط ريهاست زيرا با دريافت مقادير كاف

گرسنگي باعـث عـدم تمركـز او در    . دقت كنيد دانش آموز با شكم خالي به جلسه امتحان نرود      ـ 10

  .جلسه امتحان خواهد شد
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  اهميت صرف صبحانهاهميت صرف صبحانه

مطالعات دهه اخير نشان داده است كه تغذيه صحيح در قدرت يادگيري كودكان مـؤثر اسـت و                  

در شـرايط ناشـتايي كوتـاه       . تواند اثرات منفي بر يادگيري آنها داشته باشـد        مي  صبحانه نخوردن

دارد كـه بـر     ، گلوكز خون را در سطحي ثابـت نگـه مـي           هاي تعادلي بدن  مدت طبيعي، مكانيسم  

عملكرد مغز لطمه وارد نشود و اگر مدت زمان ناشتايي طوالني تر باشد نگهداري قنـد خـون در                   

ر به فعاليت طبيعي خود باشد دشـوارتر شـده و يـادگيري و تمركـز حـواس                  سطحي كه مغز قاد   

عالوه بر ثابت نگه داشتن غلظـت قنـد         خوردن يك صبحانه سالم     همين علت   شود به   مختل مي 

اي    نيازهاي تغذيـه   شودافزايش يادگيري و تمركز شده بلكه باعث مي       باعث  خون در حد طبيعي     

تر باشـد و سـطح كلـسترول           براي آنها راحت    كنترل وزن كودك در طول روز بهتر برآورده شود،        

خورنـد، كمتـر از       هم چنين كودكاني كه قبل از مدرسه رفتن صبحانه مي         . خون آنها كاهش يابد   

شوند و در طول روز برنامـه   هاي ديگر مي    درد و ناراحتي    كنند، كمتر دچار دل     ها غيبت مي    كالس

شود سطح مواد معدني مثل كلسيم، فسفر، منيـزيم          دهند كه باعث مي     غذايي بهتري را ادامه مي    

با . هاي صبحانه نخور بيشتر باشد  و ريبوفالوين در بدن آنها از بچهA ،C ،B12  هايو ويتامين

وجود اهميت بسيار صبحانه در سالمتي كودك بسياري از كودكان ميلـي بـه خـوردن صـبحانه                  

   .پنير عالقه نداردهاي سنتي مثل  ندارند اگر كودك شما به خوردن صبحانه

هاي امـروز را      بسياري از خطراتي كه سالمت انسان     .  كنيد برنامه صبحانه او را متنوع    سعي كنيد   

ريـشه در چـاقي و رژيـم بـد غـذايي      ، هاي قلبي، ديابت و فشارخون    كند، مثل بيماري    تهديد مي 

ركـت بيـشتر بـه      روز بـه روز در حـال ح       ،  كه روزگاري متعلق به افراد مسن بود      اين خطرات   . دارد

سمت سنين پايين است تا جايي كه در حال حاضر بسياري از كودكان هـم دچـار چـاقي و حتـي               

هـاي     درصـد بچـه    40دهد كـه حـدود        هاي آماري نشان مي     پژوهش. كلسترول باالي خون هستند   

هايي كـه     ثابت شده كه بچه   ،  از طرف مقابل  . كنند  سنين مدرسه، بدون صبحانه روزشان را آغاز مي       
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به احتمال بيشتري در طول روز بـه خـوردن غـذاهاي پرچـرب كـه از لحـاظ                   ،  خورند  حانه نمي صب

آورند و همين مسئله باعث بيمار شـدن و ايجـاد مـشكالت آينـده                 روي مي ،  اي ارزش ندارند    تغذيه

  . شود براي آنها مي

  ::  به خوردن صبحانهبه خوردن صبحانهدانش آموزان دانش آموزان براي عادت دادن براي عادت دادن مهم مهم نكات نكات 

سـاعت  ، مانـد  شود كه براي صبحانه خوردن وقتي باقي نمـي  ر بيدار مياگر فرزندتان به حدي دي   

اگـر فرزنـدتان    . ها هم او را يك ربع زودتر بيـدار كنيـد            خواب او را يك ربع عقب بكشيد و صبح        

يا يك ليـوان آبميـوه      ،  يك گاز از لقمه   ،   صبحانه  با مقدار كم  ،  كند  ها احساس گرسنگي نمي     صبح

وقتـي كـودك شـروع بـه        . د ساعت شام كودك را عقـب بكـشيد        تواني  همچنين مي . شروع كنيد 

خورد كم شده و      گرسنگي هنگام شام او و مقدار غذايي كه در شب مي          ،  كند  خوردن صبحانه مي  

شود كه كودك قبل از آن احساس         بعد از حدود دو هفته صبحانه تبديل به يك وعده غذايي مي           

كـافئين  . ست حواستان به كافئين هم باشد     بهتر ا . برد  كند و از خوردن آن لذت مي        گرسنگي مي 

تواند باعث عدم تمركـز و        اين ماده مي  . ها وجود دارد    هاي گازدار و بعضي آدامس      نوشابه،  در قهوه 

كودكان در اين حالت با يادگيري مـشكل خواهنـد داشـت و             . قراري كودكان در مدرسه شود      بي

ه عصر يـا شـب غـذاهاي كـافئين دار           كودكاني ك . توانند در مدرسه آرام سرجايشان بنشيند       نمي

خوابنـد، صـبح بـا صـبحانه            رونـد، راحـت نمـي       مثل نوشابه خورده باشند، شب دير به خواب مي        

دار را    بهتر است خوردن غذاهاي كـافئين     . خوردن مشكل دارند و در كالس يادگيري كمي دارند        

ر اين است كه درسـت  يك كار جالب ديگ   . ها محدود كنيد يا به تعطيالت موكول كنيد         براي بچه 

كردن صبحانه را به همراه كودكتان انجام دهيد و اين كار را براي او به يك ماجراي بامزه تبديل        

به اين ترتيب كودكان عادات غذايي صحيحي را كسب كـرده و در طـول عمرشـان ادامـه                . كنيد

 ر سـفره  سـ اگر كودك هر روز صبح بيدار شود و يك قالب پنير و يك اسـتكان چـاي                  . دهند  مي

انتظارش را بكشند و بخواهيد به زور او را به خوردن صبحانه مجبور كنيد، حق دارد كـه بگويـد                    

  . تر كنيد  صبحانه را متنوعسفرهپس بهتر است حوصله به خرج دهيد، . ميل ندارم
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به د  ن اشتهاي كافي براي خوردن صبحانه داشته باش        دانش آموزان  براي اينكه بنابراين  

  : كنندنكات زير توجه 

شام را در ساعات ابتداي شب بخورند  و حتي االمكان هر شب در ساعت معـين و ترجيحـاٌ                      -1

  . زود بخوابند

 خـوردن صبح زودتر بيدار شده، پس از شستن دست و صورت، كمي نرمش كنند تـا بـراي                   -2

 . صبحانه اشتها داشته باشند

  . فره به صرف صبحانه بپردازيدبنابراين  همگي به دور يك س. صبحانه يك وعده ي غذايي مهم است

  هاهاميان وعدهميان وعده

در سنين قبل از مدرسه عاليق غذايي كودكان منحصرا تحت تأثير خانواده است، ولي همگام بـا                 

ورود به مدرسه و ايجاد تغيير در شرايط زندگي اجتماعي، كودكان از محـيط خانـه دور شـده و                    

كنند و بـه طبـع،        كنار همساالن سپري مي   ساعاتي از روز را در مدرسه، مستقل از خانواده و در            

ها كم كم تغيير كرده و تحت تأثير محيط و شرايط جديـد قـرار    هاي غذايي آن عادات و انتخاب  

را اكثرا در خانه و     ) صبحانه، ناهار و شام   (هاي اصلي روزانه      از آنجايي كه كودكان، وعده    . گيردمي

تر تابع خانواده است ولـي        ها از اين لحاظ بيش     الگوي غذايي آن    كنند،    با حضور والدين صرف مي    

  ها، يا در محيط مدرسه همراه با دوستان و همساالن و يـا در سـاعاتي از روز و غالبـاً                      ميان وعده 

به عبارتي نقطه شروع اختالف بين الگوي غذايي والدين بـا           . شود  بدون حضور والدين خورده مي    

 صـرف     وعـده   هـايي اسـت كـه در زمـان  ميـان             راكيها، مواد غذايي و خو       وعده  كودكان از ميان  

دهد كه بين نوجوانان با مادران و پدرانشان در مصرف برخي از مواد               مطالعات نشان مي  . شود  مي

هاي گازدار اختالف  سس مايونز و نوشابه) fast food(غذايي اعم از انواع تنقالت، غذاهاي آماده 

  . هر يك از والدينشان استوجود دارد و دفعات مصرف نوجوانان بيش از 

 ساعت براي نگهداري غلظت قند خون در حد طبيعي غذا 6 تا 4در اين سنين كودكان بايد هر  

در عين حال كبد كه     . بخورند تا فعاليت سيستم عصبي وعملكرد مغز در حد مطلوب باقي بماند           
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در ،  باشـد  مـي   بصورت گليكوژن و آزاد سازي آن به خون در صورت نيـاز             مسئول ذخيره گلوكز  

دانش آمـوزان در    ،   ساعت گليكوژن ذخيره مي كند بنابراين      4 كودكان اين سنين كبد تنها براي     

هاي بيشتر نياز دارند و بايد بين صبح تا ظهر و ظهر تـا شـب                اين سنين به خوردن غذا در وعده      

دانش ي از   اما متأسفانه بسيار  خوبي برخوردار باشد،     ارزش غذايي    كه از   ميان وعده مصرف كنند   

خورند كه حاوي انرژي باال و چگـالي          ها و مواد غذايي را مي       ها خوراكي    در اين ميان وعده    آموزان

. دهـد   اي از آنها را چربي و مواد قندي ساده تشكيل مي            مواد مغذي پايين هستند و بخش عمده      

زهـاي  ها باعث ايجاد يك حس سيري كاذب در كودكان شده بدون اين كـه نيا                اين نوع خوراكي  

هاي نامناسب، عـالوه بـر        هم چنين مصرف ميان وعده ها در زمان       . اي الزم را تأمين كنند      تغذيه

اي باعـث بـروز       هاي اصلي و ايجاد كمبودهاي تغذيـه        كاهش اشتهاي كودكان براي خوردن وعده     

  . گردد مشكل اضافه وزن و چاقي به دليل تجمع انرژي و چربي در بدن مي

دهد كه شيوع اضافه وزن و چاقي در دنيـا رو بـه افـزايش      مي  نيز نشانمطالعات مختلف در دنيا 

ها و ميان     است و يكي از عوامل مهم و مؤثر در برخورد اين مشكل، كيفيت و كميت الگوي وعده                

، پيراشكي،  مواد غذايي مثل انواع پفك، چيپس، شكالت ،شيريني       . هاي مصرفي روزانه است     وعده

هاي سوسيس، كالباس، همبرگر آماده و        هاي صنعتي، انواع ساندويچ     وههاي گازدار، آب مي     نوشابه

اي كـم     ها و غذاهايي هستند كه انرژي زياد داشته ولي از لحاظ تغذيه             پيتزا همگي جزء خوراكي   

ارزش هستند و به جز تأمين ميزان زيادي انرژي وبر طرف كردن حـس گرسـنگي، كمكـي بـه                    

 مناسـب بـراي      ميـان وعـده   . كننـد   آموزان نمي   مت دانش برآورده شدن ساير نيازهاي رشد و سال      

هـاي    هايي باشد كه جزء گروه      دانش آموزان در مدرسه يا خانه بايد شامل مواد غذايي و خوراكي           

  :چند نمونه از انواع آن عبارتند از . اصلي غذايي هستند

 ... . هاي تازه فصل مثل سيب، پرتقال، نارنگي، موز و ميوه �

 ... ل هويج، خيار، گوجه فرنگي وها مث انواع سبزي �
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... . ها و هاي خشك مثل كشمش، خرماي خشك، توت خشك، انجير خشك، انواع برگه ميوه �

هـا و امـالح       ها عالوه بر داشتن مواد قندي طبيعي حاوي برخـي از انـواع ويتـامين                اين خوراكي (

  . )معدني هستند

ئين گيـاهي مرغـوب و چربـي مفيـد          كه حاوي پروت  . ..انواع مغزها مثل گردو، بادام، پسته و       �

  . باشند ها و امالح معدني را دارا مي هستند و هم چنين ميزاني از ويتامين

 . هاي ساده خانگي يا خرما ميل شود تواند همراه بيسكويت ساده يا كيك شير كه مي �

هاي نان و پنير و گردو، نان و پنير، نان و پنير و خرما، نـان و حلواشـكري، گوجـه                       ساندويچ �

 . ..فرنگي، نان و تخم مرغ آب پز و گوجه فرنگي و

شـوند، بـه همـراه        ساندويچ مرغ، همبرگر خانگي و انواع كوكو يا كتلت كه در خانه تهيه مي              �

 . سبزيجاتي مثل گوجه فرنگي و كاهو

از كل انرژي و شام هم      % 35از كل انرژي، ناهار شامل      % 25الزم است بدانيد صبحانه بايد شامل       

در . از انـرژي روزانـه را شـامل شـوند          % 15ها فقـط      ز كل انرژي باشد و ميان وعده      ا% 30شامل  

ها به خصوص در كودكان و نوجوانـان          شود كه ميان وعده     صورتي كه در حال حاضر مشاهده مي      

كودكان سنين مدرسه عالوه بر سه وعده غذاي اصـلي          . كند  درصد باالتري از انرژي را تأمين مي      

 دانش آموزان بايد بدانند آنچه كه مي تواند نيازهاي آنها را تأمين كنـد             . ارندبه ميان وعده نياز د    

موادي چون چيپس، پفك و ساير تنقالت كم ارزش نيستند، بلكـه مـوادي داراي ارزش غـذايي                  

استفاده از انجيـر خـشك، تـوت    . مي باشد كه از يك يا چند گروه اصلي غذايي تهيه شده باشند  

، هلو، زردآلـو ،  برگه زردآلو و انواع ميوه ها نظير سيب، پرتقال، نارنگي  گردو،،  بادام، پسته ،  خشك

هايي مثـل نـان و پنيـر و          سبزيجاتي نظير هويج، كاهو، خيار و ساندويچ      ... و،  مو شيرين يانگور، ل 

ميان وعـده    تواند به عنوان  مي نان و پنير و خرما    ،  نان و حلوا شكري   ،  كتلت انواع كوكو و  ،  سبزي

  . قرارگيرد يي دانش آموزاندر برنامه غذا

 


