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توجه به تغذیه در سنین باالي 60 سال به دلیل تغییر نیازهاي 
تغذیه ای بدن از اهمیت باالیي برخوردار است. نیاز به مواد مغذي 
متاثر از داروها، بیماري ها و پدیده هاي طبیعي دوران میانسالي و 

سالمندي بوده و در افراد مختلف با یكدیگر متفاوت است.
مهمترین توصیه تغذیه اي براي این سنین، تهیه غذاهاي ساده 
و کم حجم است به شكلی که تمامي نیازهاي فرد به مواد مغذي 
باشد.  او  فرهنگ مصرف  با  متناسب  عین حال  در  و  گردد  تامین 
تاثیرگذار  فرد  بر سالمت  روزانه  برنامه غذایي  در  نوع غذا  انتخاب 
است. نكته اساسي در برنامه غذایي، استفاده از گروه های مختلف 
غذایی با تاکید بر کاهش مصرف چربی و نمک و افزایش مصرف 

غذاهای پرفیبر است.
از  دیابت  و  باال  باال، چربي خون  فشارخون  و چاقي،  وزن  اضافه 
مشكالت شایع این سنین است که عمده ترین راه کنترل آن ها تغذیه 

مناسب و پیروي از یک الگوي تغذیه اي صحیح مي باشد.
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چند توصیه کلیدي زیر به بهبود وضعیت تغذیه این گروه سني 
کمک مي کند:

* روزانه حداقل 6 لیوان )1500 میلي لیتر( مایعات ترجیحاً آب 
براي پیشگیري از یبوست و کم آبي بدن مصرف کنید، زیرا علي رغم 
نیاز واقعي به مایعات ممكن است کمتر احساس تشنگي کنید و به 

همین دلیل احتمال ایجادکم آبي در بدن و یبوست افزایش یابد. 

* با افزایش سن نیاز به انرژي کم مي شود زیرا در این سنین 
غذاي کمتري  نیازمند  بدن  نتیجه  در  و  کمتر شده  بدني  فعالیت 
براي ثابت نگهداشتن وزن است. براي محدود کردن دریافت انرژي، 
الزم است غذاهاي کم حجم و غني از مواد مغذي )پروتئین، ویتامین 
و  شیرین  مواد  مصرف  و  کنید  مصرف  بیشتر  را  معدني(  امالح  و 

چربي ها را نیز کاهش دهید.

* پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع با کیفیت باال )از لحاظ 
پروتئین( مانند گوشت هاي کم چربي، مرغ، ماهي، سفیده تخم مرغ، 
و  غالت  شود.  تامین  کم چربي  یا  چربي  بدون  لبني  فرآورده هاي 
حبوبات نیز از منابع گیاهي پروتئین هستند که اگر با هم مصرف 
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شوند تمامي نیاز بدن به پروتئین را تامین مي کنند. به طور کلي 
توصیه مي شود  یا تخم مرغ  ماهي  روزانه دو سهم گوشت،  مصرف 
که هر سهم معادل 60 گرم گوشت لخم پخته )دو قطعه خورشي( 
نصف  )معادل  پخته  حبوبات  لیوان  یک  یا  و  تخم مرغ  عدد  دو  یا 
لیوان حبوبات خام( یا یک لیوان انواع مغزها )گردو، فندق، بادام، 
پسته و تخمه( است. الزم به یادآوری است که مواد این گروه قابل 
جایگزینی با یكدیگر می باشند و در افراد سالم مصرف روزانه یک 

عدد تخم مرغ، مطلوب است.

سن  افزایش  با  بدن  در   D ویتامین  تولید  و  کلسیم  جذب   *
کاهش مي یابد که خود اثر مخربي بر سالمت استخوان ها دارد و 
بنابراین  افزایش احتمال شكستگي هاي استخواني مي شود.  سبب 
با افزایش سن نیاز بدن به مصرف منابع غني از کلسیم )مانند شیر 
و ماست و ...( و ویتامین D )استفاده از نور آفتاب، زرده تخم مرغ، 
جگر و ماهی( افزایش مي یابد. قرار گرفتن روزانه به مدت حدود 10 
 D دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید و مصرف مكمل ویتامین

و کلسیم با نظر پزشک توصیه مي شود. 
لبنیات از منابع غني کلسیم هستند. در برخي افراد که دچار عدم 
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تحمل گوارشي شیر تازه هستند، سایر غذاهاي غني از کلسیم از 
جمله ماست کم چرب، پنیر کم نمک و کشک پاستوریزه و کم نمک 
شیر  می توان  همچنین  کنید.  مصرف  شیر  جایگزین  عنوان  به  را 
بدون الکتوز را در این موارد مصرف کرد. مصرف روزانه حداقل 2 
این گروه  از  واحد  لبنیات در روز ضروری است. هر  انواع  از  سهم 
برابراست با یک لیوان شیر یا یک لیوان ماست یا 60-45 گرم پنیر 

)به اندازه دو قوطي کبریت( یا یک لیوان کشک پاستوریزه.

* با افزایش سن، توانایي جذب ویتامین B12 بدن کاهش مي یابد. 
منابع  عنوان  به  را  تخم مرغ  و  شیر  ماهي،  قرمز،  گوشت  مصرف 

ویتامین B12  مد نظر قرار دهید.

باال  با  زیرا  است  شایع  سنین  این  در   B6 ویتامین  کمبود   *
رفتن سن، سوخت و ساز این ویتامین افزایش و جذب آن کاهش 
مي یابد. از طرف دیگر مصرف ناکافي گوشت، دریافت این ویتامین 
را نیزکاهش مي دهد. روزانه منابع غني این ویتامین از جمله انواع 
گوشت، شیر، تخم مرغ، حبوبات و غالت کامل )سبوس دار( را مصرف 

نمایید.
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افراد دیگر شیوع  به  نسبت  باال  فقر آهن در سنین  * کم خوني 
کمتري دارد اما در افرادي که غذاهاي کم انرژي مصرف مي کنند و 

یا مشكوک به سوء تغذیه هستند شایع است. 
نیاز مردان و زنان در سن باالي 60 سال به آهن یكسان است. 
از غذاهاي گیاهي حاوي آهن  بالفاصله بعد  مصرف چاي خصوصاً 
مانند حبوبات و غالت از جذب آهن جلوگیري مي کند. بنابراین از 
مصرف چاي از یک ساعت قبل تا 2 ساعت بعد از غذا خودداري 
کنید. زرده تخم مرغ، گوشت، ماهي، حبوبات و سبزي هاي برگ سبز 
تیره مانند جعفري، برگ چغندر، گشنیز، انواع خشكبار مثل خرما، 
کشمش، توت خشک، انواع مغزها مثل پسته، گردو، بادام و فندق از 
منابع خوب آهن به شمار مي روند و در میان وعده ها بخشي از آهن 

مورد نیاز را تامین مي کند.

* نقش روي در بدن ترمیم بافت ها و افزایش ایمني بدن است. 
بطور کلي مصرف روي در این سنین پایین است. به عالوه ممكن 
از  برخي  کمترشود.  بدن  در  روي  جذب  سن،  رفتن  باال  با  است 
داروها مانند مكمل هاي آهن و کلسیم در صورت مصرف همزمان 
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با غذاهاي حاوي روي مي توانند سبب کمبود روي در بدن شوند. 
گوشت، شیر، حبوبات و گندم از منابع غني روي مي باشند. برخي 
از عالئم کمبود روي شبیه عالئمي است که بطور طبیعي همزمان 
با افزایش سن بروز مي کند مانند کم اشتهایي، کاهش حس چشایي 

و انواع مشكالت پوستي.

* منیزیم یكي از امالح موثر در استحكام و مقدار توده عضالني 
بدن است. کمبود این عنصر نیز یكي از مشكالت تغذیه اي در این 
سنین مي باشد و در افراد مبتال به سوء تغذیه و سوء جذب مواد 
غذایي نیز بیشتر مشاهده مي شود. منابع غذایي منیزیم عبارتند از: 
آجیل، لوبیاي سویا، دانه کامل ذرت، مالس، ادویه ها، اسفناج، نخود 

سبز، جگر و گوشت گاو.

* اسید فولیک یكي از ویتامین هاي گروه B است که در خونسازي، 
کاهش هموسیستئین باال و در نتیجه کاهش خطر بیماري هاي قلبي 
عروقي، جلوگیري از افسردگي و آلزایمر نقش دارد. هم چنین اسید 
روده  از جمله سرطان  به سرطان ها  ابتال  از  پیشگیري  در  فولیک 
بزرگ، سینه، مري و معده موثر است. با مصرف منابع غذایي غني 
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از اسید فولیک شامل اسفناج، سبزي هاي برگ سبز و تیره، سبزي 
خوردن، کاهو، خیار،  نخود فرنگي، کلم بروکلي، کلم برگ، لوبیاي 
سویا، انواع گوشت، سبزي هاي ریشه اي، غالت کامل، جوانه گندم، 
انواع حبوبات، مرکبات، توت فرنگي و موز مي توان از بروز کمبود 

اسید فولیک پیشگیري کرد.

* مصرف چربي ها باید در برنامه غذایي محدود شود. در جدول 
زیر، مقدار کلسترول موجود در برخی مواد غذایی آورده شده است:

ماده 
غذایی

یک 
لیوان 
شیر 
بدون 
چربی

نصف 
لیوان 
بستنی

یک 
لیوان 
شیر 
پر 

چربی

یک 
قاشق 
مربا 

خوری 
کره

90 گرم 
گوشت 
گوسفند 

و 
گوساله

 90
گرم 

گوشت 
مرغ

یک عدد 
تخم مرغ 

درشت

90 گرم 
جگر 
گاو و 
گوساله

و 
گوسفند

90 گرم 
مغز 
گاو و 
گوسفند

کلسترول
)mg(527333156852183301420

 با افزایش سن مقدار توده چربي بدن افزایش مي یابد و به همین 
افزایش  نظیر  بیماري هایي  به  ابتال  خطر  و  چاقي  احتمال  علت 
مي یابد.  افزایش  عروقي  قلبي  بیماري هاي  و  دیابت  فشارخون، 
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بنابراین کاهش مصرف چربي به پیشگیري از چاقي، عقب انداختن 
بروز سرطان، افزایش فشار خون و سایر بیماري هاي مزمن کمک 
مي کند. محدودیت شدید کنترل چربي خون براي سنین 50 تا 70 
سال مفید است ولي این محدودیت شدید مصرف غذاهای چرب و 

کنترل چربی خون براي سنین باالي 70 سال ضروري نیست. 

براي کاهش مصرف چربي ها به نکات زیر توجه کنید:
* چربي قابل رویت گوشت را قبل از پخت تا حد ممكن جدا 

کرده و از مصرف آن خودداري کنید.
* مصرف گوشت قرمز در وعده هاي غذایي راکم کنید زیرا گوشت 

حاوي چربي پنهان نیز مي باشد.
زیرا  بیشتر مصرف کنید  پرفیبر  از مواد غذایي  * حتي االمكان 
فیبر موجود در مواد غذایي مانند حبوبات و غالتي که سبوس آنها 

جدا نشده به کنترل سطح کلسترول خون کمک مي کند. 
* از مصرف کله پاچه، مغز و دل و قلوه که حاوي مقادیر باالیي 

کلسترول هستند تا حد ممكن خودداري کنید.
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* از مصرف غذاهاي آماده پرچربي و شور مانند سوسیس، کالباس 
و همبرگر اجتناب نمایید.

* قبل از طبخ مرغ، پوست آن را کاماًل جدا کنید.
* مصرف ماهي به علت داشتن چربي مفید امگا 3، سبب کاهش 
خطر ابتال به بیماري هاي قلبي مي شود. توصیه مي شود حداقل 
دوبار در هفته ماهي مصرف کنید. براي بهبود طعم ماهي مي توان 

سبزي هاي معطروآب لیمو به آن اضافه کرد.
* چنانچه سطح چربي خون باال است و یا فرد مبتال به فشار 
خون باال یا چاقي است، حداکثر 3 عدد تخم مرغ در هفته مصرف 
انواع کوکو،  در  تخم مرغ  تعداد  این  که  است  ذکر  به  شود. الزم 
کیک و کلیه غذاهای حاوی تخم مرغ نیز محاسبه می شود. این 
محدودیت مربوط به زرده تخم مرغ است و سفیده تخم مرغ فاقد 

کلسترول بوده و داراي پروتئین با ارزش و مناسبي مي باشد.
* شیر و لبنیات کم چرب را جایگزین نوع پرچرب نمایید. 

* کره، خامه، سرشیر و بستنی جزو گروه شیر و لبنیات نیستند. 
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بسیار  هستند  کلسترول  حاوي  اینكه  دلیل  به  را  آنها  مصرف 
محدود کنید. 

* از مصرف زیاد شیریني هاي خامه دار، چیپس و سس هاي چرب 
اجتناب کنید.

* از سبزي ها، میوه ها، حبوبات، غالت و نان هاي سبوس دار که 
مقدار  و  آنتي اکسیدان  ویتامین هاي  و  فیبر  زیادي  مقدار  حاوي 
کمي چربي هستند و از بروز بیماري هاي قلبي پیشگیري مي کنند 
به میزان کافي استفاده نمایید. البته در مصرف این مواد غذایي نیز 
نباید زیاده روي کرد زیرا مصرف بیش از حد نیاز آن ها نیز باعث 

دریافت بیشتر انرژي و افزایش وزن مي شود.
استفاده از میوه ها و سبزي ها را به میزان 5 سهم در روز، گوشت، 
تخم مرغ، حبوبات و مغزها 3-2 واحد در روز و نان و غالت 6-11 
و  میوه  امكان  حد  تا  است  بهتر  مي شود.  توصیه  روز  در  واحد 
سبزي ها به صورت تازه مصرف شوند و در صورت نیاز به پختن 
سبزي ها بهتر است آن ها را بخارپز کرد تا خواص تغذیه اي آن ها 

حفظ شود.
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با  زیتون  روغن  از کمي  به جاي سس هاي چرب،  در ساالد   *
آبلیمو یا سرکه و سبزي هاي معطر استفاده کنید. همچنین مي توانید 

ماست را جایگزین سس مایونز در ساالد کنید.
* مصرف غذاهاي سرخ کرده را کاهش دهید و ترجیحاً غذا را به 
صورت آب پز، بخارپز، کباب شده یا تنوري تهیه کنید. برای سرخ کردن 
مواد غذایی )در حد تفت دادن(، از روغن مایع مخصوص سرخ کردني به 

مقدارکم بجاي روغن هاي جامد و مایع معمولي استفاده کنید.
* بجاي روغن هاي جامد، کره، مارگارین و چربي هاي حیواني از 
روغن هاي مایع مثل روغن زیتون، روغن آفتابگردان و روغن کلزا به 

مقدار کم استفاده کنید.
مانند  ولي  است  مناسب  پخت  مصارف  براي  زیتون  روغن   *
سایر روغن هاي مایع به حرارت باال حساس است. آن را به عنوان 

جانشیني براي سس هاي ساالد مصرف کنید. 
* در مورد ظرف نگهداري روغن تاکید می شود که این ظروف باید 
سالم و غیرقابل نفوذ به نور، حرارت و هوا باشند. روغن مایع نباید در 
ظروف شفاف و پشت شیشه فروشگاه ها نگهداري شود. همچنین در 
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هنگام خرید روغن باید به مشخصات روي برچسب توجه کرد )نام 
و نوع فرآورده، نام و آدرس شرکت سازنده، شماره پروانه ساخت و 
پروانه وزارت بهداشت، شرایط نگهداري و مصرف، تاریخ تولید و انقضا 
و مشخصات تغذیه اي کاماًل باید روي آن ذکر شده باشد(. در منزل 
هم روغن مایع را در ظرف دربسته و در جاي تاریک و خنک مثل 
داخل کابینت آشپزخانه نگهداري کنید. قرار دادن ظرف روغن کنار 

اجاق گاز به دلیل گرما موجب فساد روغن مي شود.
بهتر است دو نوع روغن در منزل داشته باشید: روغن مایع معمولي 
و روغن مایع مخصوص سرخ کردني زیرا هر نوع روغن براي کاربرد 
خاصي تهیه شده است. از روغن مایع براي طبخ غذا و افزودن به 
ساالد و از روغن مخصوص سرخ کردن براي سرخ کردن مواد غذایي 

استفاده کنید.
روغن مایع مخصوص سرخ کردني در مقابل حرارت پایدار است اما 
این به معني آن نیست که از این نوع روغن مي توان به دفعات مكرر 
براي سرخ کردن استفاده کرد. روغن مخصوص سرخ کردني حداکثر 
دو تا سه بار آن هم نه با فاصله زماني طوالني قابل استفاده است و 

پس از آن باید دور ریخته شود.
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راه حل های ساده
برای حل مشکالت غذا خوردن در سنین باالی 60 سال

بسیاري از افراد در این سنین در انتخاب و خوردن غذاي مناسب 
و  اشاره شده  این مشكالت  به  اینجا  در  مواجه هستند.  با مشكل 
راه حل هاي مناسب براي آن ها ارائه شده است. ممكن است این 
بـا مرور  به نظر برسند ولي  افتاده  پا  راه حل ها گاهي بسیار پیش 
کردن آن ها می توان بهترین راه حل را براي مشكل در غذاخوردن 

خود انتخاب کرد. 

آیا نمي توانید غذا را خوب بجوید؟
ممكن است در خوردن موادي مانند میوه، سبزي، گوشت و مغزها 
)مانند بادام، پسته، فندق، گردو و ...( به علل مختلف مشكل داشته باشید.
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راه حل: غذاهای دیگر را امتحان کنید:

این ها را امتحان کنید: به جاي: 

میوه هاي تازه 
آب میوه طبیعي و تازه، میوه پخته شده، میوه رنده 

شده به شكل پالوده و یا خرد و ریز شده 

سبزي هاي خام
آب سبـزي ها )مانند آب هویج و آب گوجه فرنگي( 
سبزي هاي پخته و له شده )گل کلم، لبو، هویج، 
سیب زمیني، کرفس و ...(، نخود فرنگي و لوبیا سبز

تكه هاي
سفت گوشت 

گوشت چرخ کرده )مرغ و گوشت قرمز(، تخم مرغ، 
پروتئین سویا 

نان ها و
حبوبات سفت

صنعتي،  نـــان هاي  مانند  تازه  حجیم  نان هاي 
مانند  پخته  کاماًل  حبوبات  نرم،  کـلوچه    هاي 

خوراک لوبیا یا عدسی، برنج )کته(

مغزها )بادام، پسته 
فندق، گردو و ...(

مغزهای خرد و نرم شده
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آیا مشکل نفخ و برگشت غذا از معده دارید؟
نفخ، گاز زیاد و ناراحتی های معده ممكن است سبب شود از مصرف 
برخي مواد غذایي خودداري کنید. این مشكل موجب محرومیت شما از 
برخي مواد مغذي مانند ویتامین ها و امالح معدني مانند آهن و کلسیم، 

فیبر و پروتئین مي شود.
راه حل: 

قبل از استفاده از حبوبات برای مدت 4-3 ساعت آن ها را در آب 
بخیسانید و سپس آب آن را دور ریخته و حبوبات را برای طبخ به 

غذا )آش، آب گوشت و انواع خورش ها( اضافه کنید. 
این ها را امتحان کنید: به جاي: 

شیر، شیر سرد

ماست کم چرب، پنیر کم چرب، شیر گرم به شكل 
ساده و یا داخل فرني، شیر برنج و سوپ، کشک به 
شكل ساده و یا داخل انواع آش، کشک بادمجان و 

یا همراه کدو 

انواع سبزي هاي 
برگ دار و کلم خام

آب سبزي ها مانند آب هویج و آب گوجه فرنگي و 
سبزي هاي پخته مانند لوبیا سبز، هویج و سیب زمیني 

آب میوه طبیعي تازه و کمپوت هاي کم شیرین تهیه میوه تازه 
شده از انواع میوه ها
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آیا نمي توانید خرید کنید؟
به  قادر  مثاًل  باشد  مشكل  شما  براي  کردن  خرید  است  ممكن 

پیاده روي و یا ایستادن به مدت طوالني نباشید.

راه حل:
- از مغازه هاي محله خود بخواهید که سفارش هایتان را به منزل 
بیاورند. برخي از مغازه ها سرویس رایگان دارند و عده اي بابت این 

سرویس ممكن است هزینه کمي دریافت کنند.
افرادي در محله شما  یا  بهداشت  رابطین  برخي  - ممكن است 
داوطلب کمک در تهیه مواد غذایي باشند. مي توانید از مغازه ها یا 
مراکز بهداشتي درماني محل اقامت خود در پیدا کردن این افراد و 

تهیه مواد غذایي خود کمک بگیرید.
- مي توانید از اعضاي خانواده و یا همسایگان خود بخواهید زماني 
که براي خرید خود از منزل خارج مي شوند براي شما نیز خرید 

کنند.
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آیا  نمي توانید آشپزي کنید؟
بلند  مثاًل  باشید  مواجه  مشكالتي  با  غذا  طبخ  در  است  ممكن 
کردن ظروف، قابلمه و ماهي تابه و یا ایستادن به مدت طوالني حین 

آشپزي برایتان دشوار باشد. 

راه حل:
- غذاي خــود را به صورت گروهي مثاًل با همسایگان یا دوستان 
و آشنایان تهیه و میل کنید تا از مشارکت دیگران نیز در تهیه 

غذا بهره مند شوید.
- زندگي در نزدیكي فرزندان و آشنایان سبب مي شود بتوانید از 

آنان در تهیه غذا کمک بگیرید.

آیا میل به غذا خوردن ندارید؟
ممكن  حتي  مي شود.  بي اشتهایي  سبب  تنهایي  احساس  گاهي 
است تنهایي مانع شود که غذا را  فقط براي خودتان تهیه و طبخ 
کنید. شاید غذاها به نظر خیلي بي مزه و یا حتي بدمزه به نظر برسند. 
این مشكل ممكن است از عوارض داروهایي که مصرف مي کنید یا 



21

به علت باال رفتن سن و یا کم شدن طبیعي حس ذائقه باشد.

راه حل:
- تا حد امكان غذا را درکنار اعضاي خانواده و یا دوستان خود 

صرف کنید. 
- با سایر دوستان هم سن خود گروهي را تشكیل دهید و غذاي 

خود را به شكل دوره اي در کنار هم صرف کنید.
- با پزشک خود در مورد داروهایتان مشورت کنید تا در صورت 
تاثیر دارو بر اشتها، آنها را تغییر دهد و یا اگر از انواع مختلف داروها 

استفاده مي کنید در صورت امكان تعداد آن ها را کاهش دهد.
- با افزودن انواع سبزي هاي خشک معطر، آب نارنج و آب لیموي 
تازه به غذایتان، طعم غذا را مطلوب تر کنید تا اشتهایتان براي غذا 
براي  مناسبي  جایگزین  مي توانند  افزودني ها  این  شود.  تحریک 

نمک در غذا نیز باشند.



22

منبع:
1. Mahan, L.K, Escott. Stump, Scoth. Krause›s Food, Nutrition and Diet therapy, 12th edition. 2008.

آیا مشکل مالي دارید؟
گاهی مشكالت اقتصادي مانع از خرید مواد غذایي مناسب و کافي 

مانند گوشت و میوه ها مي شود.

راه حل:
- از غذاهاي ارزان که مواد مغذي مشابه دارند استفاده کنید مثاًل 
براي تامین پروتئین مي توان گاهی به جاي گوشت از حبوبات، 
تخم مرغ و پروتئین سویا استفاده نمود. شیر، پنیر و ماست هم 

جایگزین های خوبی برای پروتئین هستند. 
- به جاي میوه هاي گران قیمت و درشت تر، میوه هاي ارزان تري 
که اغلب در بازار میوه موجود است خریداري نمایید زیرا حتي 
میوه هاي تازه با اندازه کوچكتر نیز مانند انواع درشت آن حاوي 

ویتامین ها و امالح فراوان مي باشند.
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