دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پرستاری و مامایی ،ستاد برگزاری هفته سالمت سال1394

ديلت ،ملت
َمذلی ي َمشباوی

• اس مىابغ غذایی دارای فیبز(ماوىذ :سبشیجات ،میًٌ َا ،حبًبات ي غالت کامل) بیطتز مصزف کىیذ .ایه مًاد
درکاَص چزبی خًن بسیار مفیذ می باضذ.
• مقادیز فزايان ماَی (ماوىذ :ماَی آساد ،ماَی قباد ،حلًا ،ضیز ،کیلکا ي ايسين بزين ) مصزف کىیذ .ایه
مًاد دارای اسیذَای چزب مفیذ َستىذ اس ضیًع بیماری َای قلبی پیطگیزی می ومایىذ.
• غذاَای کىسزي ضذٌ ،پزچزب ،سًسیس ي کالباس ،مصزف وکىیذ ي یا حذاقل مصزف ایىگًوٍ مًاد را محذيد
کىیذ.
• مًاد وطاستٍ ای ي قىذی کٍ مىجز بٍ چاقی ي افشایص چزبی خًن می ضًوذ بایذ مصزف ایىگًوٍ مًاد را
محذيد کىیذ.
• اس مصزف گًضت َای پزچزب (قزمش) جگز ،دل ،قلًٌ ،مغش ي کلٍ پاچٍ جذا بایذ خًدداری کىیذ.
• اس مصزف لبىیات پزچزب جذا بایذ خًدداری کىیذ.
• مصزف تىقالت ضًر کٍ سزضار اس ومک می باضىذ را بایذ محذيد ومایذ با تًجٍ بٍ ایىکٍ دریافت سیاد سذیم با
فطار خًن ارتباط دارد ي اس ػًامل خطز جذی در بزيس بیماری قلبی ي ػزيقی می باضذ .
• اس سزخ کزدن غذاَا بزای مصزف خًدداری کىیذ ي در صًرت ویاس اس ريغه َای مخصًظ سزخ کزدوی
استفادٌ کىیذ.
• در وظز داضتٍ باضیذ اس ريغىُای مخصًظ سزخ کزدوی فقط بزای مًارد محذيد میتًان استفادٌ کزد.
• اس ريغه سیتًن بٍ جای کزٌ حیًاوی استفادٌ کىیذ.
• اس مصزف غذای خًش ومک ي فزآيری ضذٌ خًداری کىیذ (در کل مصزف ومک را کاَص دَیذ).
• در صًرتیکٍ محذيدیت مصزف آب وذاضتٍ باضیذ مقذار سیادی آب بخصًظ در فصل گزما بىًضیذ.
• اس وًضیذوی َای صىؼتی (ماوىذ آب میًٌ َای آمادٌ ،وًضابٍ ي  )...استفادٌ وکىیذ .ایه مًاد ػاليٌ بز مًاد
افشيدوی دارای قىذ سیادی َستىذ .ديؽ کم ومک کٍ با ماست کم چزب در مىشل تُیٍ ضذٌ مصزف کىیذ.
مصزف ممىًع
•مصزف با احتیاط

مصزف مجاس

َمیطٍ بٍ چزاؽ راَىمای تغذیٍ تًجٍ داضتٍ باضیذ

