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: مي گويد ،حكيم بزرگ يونانيبقراط،   
  "خوريد شما همان چيزی هستيد که می"

  .توان اهميت تغذيه سالم را از اين جمله برداشت كردكه مي 
زيرا نوجوانان و جوانـان بـه       . تغذيه در دوران نوجواني و بلوغ اهميت زيادي دارد          

البتـه  . دليل سوخت و ساز باالي بدن و فعاليت زياد به انرژي بيشتري نياز دارند               
از حـد   الزم به ذكر است كه پرخـوري زيـاد در ايـن دوران سـبب چـاقي بـيش                    

 گاهي نوجوان براي حفظ تناسب اندام ناچار به          تا جايي كه ،   . نوجوان خواهد شد    
بنابراين در صورتي كه تغذيه مناسب باشـد و تمـام مـواد             .رژيم گرفتن مي شود     

الزم به بدن برسد ، هم انرژي مورد نياز نوجوان به حد كافي تأمين خواهد شد و                 
اين گروه سني، در مرحله      .واهد داشت   هم نيازي به رژيم خاص غذايي وجود نخ       

انتقال از دوران كودكي به دوران جواني هستند به همين دليل تغييرات وسـيع و               
دهد كه اين امـر تـاثيرات         اي در وضعيت روحي و شخصيتي آنان رخ مي          گسترده

بـه علـت تغييـرات      . گـذارد   مهم و قابل توجهي بر تغذيه و سالمتشان به جا مـي           
هاي شخـصيتي و خلقـي در         دهد دگرگوني   دن نوجوانان رخ مي   هورموني كه در ب   

نمايد و به همين علت تغييرات وسيعي در انتخاب الگوي غـذايي و               آنان بروز مي  
نوجوانـان بنـا بـه اقتـضاي سـن و           . شـود   اي اين گروه ايجاد مي      رفتارهاي تغذيه 

موقعيت خود، به شدت تحت تاثير دوستان، همكالسان و همسن و ساالن خـود              
توانـد وضـعيت      نماينـد و همـين امـر مـي          قرار دارند و از آنـان الگـوبرداري مـي         

هاي   تبليغات گسترده رسانه  . آميزي را در تغذيه و سالمت آنان ايجاد كند          مخاطره
 اي و حتـي گـاهي مـضر         قد ارزش تغذيـه   گروهي كه اكثرا در مورد موادغذايي فا      
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به علـت   . اندازد  ه خطر مي  باشد، وسيله ديگري است كه سالمت نوجوانان را ب          مي
تغييرات خلقي ناشي از پديده خاص بلوغ در اين گروه سـني، معمـوال اشـكاالت                

نمايـد و موجـب عـدم پيـروي آنـان از              ارتباطي بين والدين و نوجوانان بروز مـي       
تمايـل  . شـود   هاي والدين و سرپيچي از مصرف غذاي سالم خـانواده مـي             توصيه

ندام و نوجوانان پسر به داشـتن انـدامي قـوي و            شديد نوجوانان دختر به تناسب ا     
عضالني، اكثرا موجب پيروي آنان از برنامه غذايي غلط و ناكـافي و يـا اسـتفاده                 

رويه و افراطي از برخي مواد غذايي و عدم اسـتفاده از بعـضي مـواد خـوراكي                    بي
 .تواند لطمات بسيار جدي به سالمت آنان وارد سازد          شود كه اين امر مي      ديگر مي 

تواند موجـب بـروز       هر نوع اشكال و اختاللي كه در تغذيه اين گروه پيش آيد مي            
بـه ايـن ترتيـب      . ناپذيري در آنان بشود     هاي مهم و گاه جبران      عوارض و بيماري  

الزم است به تغذيه و سالمت نوجوانان كه ذخائر ارزشـمند مملكـت را تـشكيل                
 توجه دقيـق و كـافي مبـذول         داده و افراد بالقوه فعال و سازنده كشورمان هستند        

اي، از طريق آموزش همه جانبه، گـسترده         سازي صحيح تغذيه    داشته و با فرهنگ   
و پيگير، سعي در برقراري عـادات غـذايي صـحيح و مناسـب در آنـان نمـوده و                    

براي رسيدن به ايـن هـدف الزم        . بدينوسيله به ارتقاء سالمت جامعه كمك نمود      
.تر مورد بررسي قرار دهيم ه طور وسيع و دقيقاست اهميت تغذيه نوجوانان را ب  

ترين عواملي كه در ارتباط با تغذيه نوجوانان بايستي مورد توجه قرار              يكي از مهم  
گيرد مسئله رشد آنان است، اين گروه چون در مرحله رشد سريع هـستند و ايـن                 

باشد كـه   اي    شان به گونه    رشد تا پايان دوران بلوغ ادامه دارد لذا الزم است تغذيه          
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بتواند پاسخگوي اين رشد سريع بوده و مواد مغذي الزم بـراي تـامين رشـد بـه                  
حتما در اينجا اين سوال در ذهن خواننـدگان محتـرم           . ميزان كافي دريافت گردد   

 شود كه كدام يك از مواد مغذي در رشـد كودكـان و نوجوانـان مـوثر                  مطرح مي 
   .است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

درشـت مغـذي هـا شـامل     :مي توان برشـمرد      نوع ماده غذايي را      6 كلي   به طور 
كربوهيدرات ها ، پروتئين ها و چربي ها و ريز مغذي ها شامل ويتامين ها ، مواد                 

  .معدني و آب
پايه تغذيه را هرمي تشكيل مي دهد به نام هرم تغذيه كه الگـويي اسـت بـراي                  

  .تمام رژيم هاي غذايي
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: سه كلمه را به خاطر سپرد ديبراي تغذيه سالم با  
.بدين معني كه اولويت با گروه هاي پايين هرم است: ترتيب .1  
بدين معني كه از تمام گروه هاي موجود در هرم اسـتفاده كـرد و نمـي                 : تنوع  .2

زيرا كه حذف كامل هـر      .توان كمبود يك گروه را با گروه هاي ديگر جبران كرد          
  . مي شودكدام از گروه ها سبب بروز بيماري

بدين معني كه تغذيه بايد متناسب با سن و فعاليت باشد، بـراي مثـال        :  تناسب.3
زنان باردار ،زنان شيرده ،كودكان و نوجوانـان و افـراد در سـن بلـوغ بـه انـرژي                    
بيشتري نياز دارند بنابرين مجازند از قندها و چربي ها به ميزان بيـشتري نـسبت            

ن قند دريافتي بيش از ميزان فعاليت انجام شده         اگر ميزا .به ديگران استفاده كنند   
در بـدن   نخواهد بود و به صورت چربي       باشد بدن قادر به سوزاندن و مصرف آن         

  .و بافت ها ذخيره خواهد شد
 

:گروه نان و غالت   
 مـي  قرار گروه اين در ذرت و جو ، گندم ، ماكاروني ، نان انواع مثل غذايي مواد
، به   دارند عهده بر را بدن تأمين انرژي  نقش بيشتر وهگر اين غذايي  مواد  .گيرند

كربوهيدرات مورد نياز بدن از طريق اين گروه تـامين مـي            % 50طوري كه حدود  
گـروه ب ،آهـن      ويتامينهـاي  حـاوي  گـروه  ايـن  غـذايي  مواد آن بر عالوه .شود

  .،كلسيم ،فيبر و پروتئين هاي گياهي مي باشد
 ايـن  غـذايي  ازمـواد  واحد 11-6 روزانه ودش مي توصيه بلوغ و مدرسه سنين در

 نيـاز  بـه  بـستگي  گـروه  ايـن  غذايي مواد مصرف مقدار البته . شود مصرف گروه
 بيـشتري  مقـدار  باشد بيشتر روزانه فعاليت اگر يعني ، دارد روزانه فعاليت و فردي

  .مصرف شود بايد گروه اين از
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رنج و يا ماكاروني، باز اين گروه معادل يك كفگير متوسط ) سروينگ(يك واحد 
.نان اندازه كف دست  مي باشد  

  :توصيه هاي اين گروه 
 برنج كردن آبكش زيرا برنج حتي االمكان بصورت كته مصرف شود ، •

 ريخته دور و شده حل آب گروه ب در ويتامينهاي كه شود مي موجب
 .شود

  است نرفته بكار شيرين جوش آنها تهيه در كه شود استفاده نانهايي از •
 اسيدفيتيك بنام اي ماده حاوي شود مي تهيه شيرين جوش با كه انين

 كلسيم و روي مثل دوظرفيتي امالح ساير و آهن جذب مانع كه است
 و روي كمبود ، آن از ناشي خوني كم و آهن كمبود نتيجه شود در مي

 .شود مي ايجاد كلسيم كمبود
 تنقالت ، ادهد بو ذرت ، برشته ،گندم برنجك مثل داده بو غالت انواع •

 از ميان وعده بعنوان توانند مي آموزان دانش و هستند ارزشي با غذايي
 .كنند استفاده آنها

 قرار غالت و نان گروه در نيز كلوچه و كيك ويفر، بيسكويت، انواع •
 انرژي از بخشي شوند مصرف وعده ميان بصورت اگر و گيرند مي
 .كنند  مي تأمين را روزانه نياز مورد

  
  :يوه ها و سبزيجات گروه م

اين گروه انرژي و پروتئين كمتري دارند ولي غني از فيبر ،ويتامين هاي آ 
هر چه رنگ ميوه ها و سبزيجات مايل به . و ث و امالح معدني مي باشد
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زرد ،سبز تيره و نارنجي باشد ويتامين هاي آ و ث مجود در آنها بيشتر 
  . ث مي باشدمخصوصا گوجه فرنگي كه منبع غني ويتامين.است
 سـبزي  ، اسفناج ، كاهو نظير برگي هاي سبزي : انواع شامل سبزي گروه
 ، تـره  نظيـر  هـا  سبزي ساير و ذرت ، زميني سيب نظير اي نشاسته هاي
 دلمـه  فلفـل  ، ريحان ، سبز فلفل ، هويج ، پياز ، ترب ، فرنگي تره ، نعناع
 ليمـو  شامل ها ميوه هگرو . باشد مي .... و سبز لوبيا ، كدو ، بادمجان ، اي

 مـي  .... و انـار  و تـوت  ، انگور ، سيب مركبات ساير ، شيرين ليمو ، ترش
  .دارند قرار گروه اين در نيز خشك توت و كشمش ، ها برگه انواع . باشد

 عدد از ميوه 12،) مثل سيب (در اين گروه يك عدد از ميوه هاي درشت 
ف ليوان آبميوه ، يك بشقاب سبزي ، نص)مثل گيالس (هاي كوچك 

  .معادل يك واحد در نظر گرفته مي شود
گفتـه مـي    .  واحد از اين گروه مورد نياز است       4-3در سنين مدرسه روزانه     
سيب ،انگور ،انار و انجيـر سـبب افـزايش هـوش و             شود ميوه هايي مانند     

  .حافظه در اين سنين مي شود
  :توصيه هاي اين گروه 

ت خام مصرف شود زيرا حتي االمكان مواد اين گروه به صور •
 .ويتامين ث حساس ترين ويتامين به نور و گرما مي باشد

مواد غذايي اين گروه ميان وعده هاي خوبي هستند ، مي توان از  •
 .يك سيب كامال شسته به عنوان تغذيه زنگ تفريح استفاده شود

انواع ساندويچ ها را مي توان با اين گروه درست كرد مثل نان و  •
 .پنير و سبزي
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ساالد را نبايد از ساعات قبل تهيه كرد چون اجزايي مانند گوجه  •
،فلفل و پياز در معرض هوا تخريب شده و ويتامين هاي آن از بين 

 .مي رود
استفاده از چاشني هايي مثل آبليمو ،آب نارنج ،آب غوره ،روغن  •

مي توانيد در منزل با .(زيتون سالم تر از سس هاي آماده مي باشد
،روغن زيتون و نمك سس  يا سركه ماست ،آبليمواستفاده از 

 .)سالمي تهيه كرد
 همچنـين  و بـوده  زدگـي  كپك از عاري بايد گروه اين غذايي مواد •

 چرا باشند نشده نيز خوردگي ضربه يا لهيدگي دچار شود مي توصيه
 خواهد رخ سريعتر آن شيميايي و ميكروبي فساد صورت اين در كه
 .داد

 نايلون از استفاده يا و روزنامه داخل در ها يسبز قراردادن از بايد •
 .كرد خودداري بازيافتي پالستيكي

 بدقت آنرا بايد استفاده از بعد چوبي هاي تخته از استفاده صورت در •
 .پوشاند نمك نازك اليه با را آنرا سطوح و شست

 زيـرا  داد قـرار  يخچـال  داخـل  در نـايلون  بـا  نبايد را ميوه و سبزي •
  .كند مي بيشتر را فساد ادايج امكان تعريق

 
  :نحوه صحيح شستن سبزيجات 

 و الي و گـل  تـا  شـست  ) آشاميدني ( بهداشتي آب با بخوبي را سبزي بايد ابتدا
 در را هـا  سـبزي  بايـد  انگل تخم بردن بين از  براي .شود خارج آنها اضافي مواد
 را هـا  سـبزي  سـطح  روي تا كرد اضافه آب آن به ميزان به و ريخت ظرف يك
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 و ريخت آب در ظرفشويي مايع قطره 5تا3 مصرفي آب ليتر هر بايد سپس بگيرد
 بهداشـتي  آب بـا  و كرد خارج ظرف از را سبزي تمام تا زد بهم خوبي به دست با

و  شـست  را سـبزي  ميتـوان  آبكـش  داخـل  در است بديهي ( شست كامل بطور
 در كـه  را هـايي  سـبزي  بايـد   نيـز  ها ميكروب بردن بين از براي). دآبكشي كر 

 . ريخت كننده غفوني ضد مايع در اند شده شسته ظرفشويي مايع با قبلي مرحله
 بـشكل  كـه  هـا  سبزي كننده عفوني ضد محلولهاي از توان مي يا كار اين براي
 درج راهنمـايي  طبق بايد صورت اين در كه كرد استفاده دارد وجود بازار در آماده
 مـي  صـورت  اين غير در كرد عمل هكنند عفوني ضد مايع برچسب روي بر شده
 كه كلر گرد( پركلرين خوري چاي قاشق يك ، آب ليتري 10 ظرف يك در توان
 بـه  را هـا  سـبزي  و كرد حل را ) است تهيه قابل درماني بهداشتي مراكز كليه از

 آب بـا  را هـا  سـبزي  بايد كردن عفوني ضد از پس داد قرار آن در دقيقه 5 مدت
.شست خوب بهداشتي سالم  

 
:مغزها و مرغ تخم ، حبوبات و گوشت گروه  

 مـرغ،  (سـفيد  هاي  گوشت ،)گوساله و گوسفند (قرمز هاي  گوشت شامل گروه اين
 حبوبـات  مـرغ،    تخم ،)مغز و زبان قلوه، دل، جگر، (احشا و امعا) پرندگان و ماهي

 ،بـادام  گـردو،  (هـا  دانه مغز و ...) و سويا ماش، و لپه، باقال، عدس، لوبيا، نخود،(
  .شود مي...) و تخمه انواع و پسته فندق،

، آهـن ، روي ،      ) حيـواني و گيـاهي      (اين گروه نقش مهمي در تـامين پـروتئين          
  .كلسيم، فسفر و انواع ويتامين هاي ب دارد

پروتئين هاي حيواني تمام انواع اسيدآمينه هاي ضروري را دارند بنابراين كيفيت            
بنابر اين پروتوين هاي گيـاهي از دو        .ندبهتري نسبت به پروتئين هاي گياهي دار      
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گروه مختلف بايد مصرف شود تا بتوان گفت يك پروتئين تقريبا كامـل بـه فـرد               
  )حبوبات مانند عدس پلو+ غالت :براي مثال (رسيده است 

 قطعـه  دو (پختـه  لخـم  گوشـت  گـرم  60 بـا  اسـت  برابـر  گـروه  اين از واحد هر
 ليـوان  4/3 تـا  نـصف  پخته، حبوبات هيك پيال  يا مرغ  تخم عدد دو   يا) خورشتي

 بـادام  كـره  غـذاخوري  قاشق 2 يا تخمه و پسته بادام، فندق، گردو، (مغزها انواع
  . زميني
  .شود مي توصيه گروه اين از واحد 2-3 روزانه مصرف سنين مدرسه براي

   :توصيه هاي اين گروه 
 .نماييد انتخاب را چرب كم يا لخم مرغ و گوشت •
 2 اي هفته حداقل. هستند 3 امگا چرب هاي اسيد از خوبي منبع آبزيان •

 . كنيد استفاده ها آن از مرتبه
 هم مرغ تخم زرده. هستند كلسترول از غني ها اندام ديگر گوشت و جگر •

 بدون آن سفيده اما باشد مي كلسترول زيادي مقدار داراي چنين
 دمحدو هفته در بار 3- 4 حداكثر به را مرغ تخم مصرف. است كلسترول

 .كنيد
 زيادي مقادير همبرگر و كالباس سوسيس، مثل گوشتي هاي فرآورده به •

تا حد زيادي  را غذاها اين مصرف شود مي افزوده نگهدارنده و نمك
 .كاهش دهيد

 .كنيد جدا خورد، مي چشم به كه را هايي چربي قرمز گوشت پخت از پيش •
 بيچر مرغ پوست كنيد، جدا را آن پوست مرغ، گوشت طبخ از قبل •

 . دارد فراواني
 )گوشت كبابي(.كنيد خودداري گوشت كردن سرخ از امكان حد تا •
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 گونه اين مصرف در. است باال پاچه كله و زبان مغز، كلسترول و چربي •
 . نكنيد افراط غذايي مواد

 خارج از بعد بالفاصله بايد كنيد پز آب را زده يخ گوشت بخواهيد اگر •
 حالت از گوشت خواهيد مي دليلي هر به اگر. بپزيد را آن فريزر از كردن

 در و كرده خارج فريزر از طبخ از قبل ساعت 24 را آن شود، خارج زده يخ
 .بگذاريد يخچال

 .است مفيد ... و شامي ، كتلت كوكو، تهيه در پودرسويا از استفاده •
 گوشت جاي به ماهي و مرغ مانند سفيد هاي گوشت از بيشتر است بهتر •

 .كنيد استفاده قرمز
ماهي كليكا منبع غني از پروتئين حيواني است و چون همراه با استخوان  •

و نيز به دليل .پخته مي شود منبع غني كلسيم هم محسوب مي شود
 .ارزان بودن به راحتي مي تواند مورد مصرف قرار گيرد

 بيشتر هفته در بزرگساالن است بهتر. است زياد مرغ تخم زرده كلسترول •
 .نخورند... و املت كوكو، در چه و تنها چه مرغ  تخم عدد سه از
 .شود مي توصيه باال، پروتيين و فيبر بودن دارا علت به حبوبات مصرف •
براي جلوگيري از بروز نفخ در مصرف حبوبات مي توان آنها را يك شب  •

  . قبل از مصرف خيساند و پس از دور ريختن آب مورد استفاده قرار داد
 براي مناسب هاي وعده ميان) پسته و بادام ،فندوق گردو، (مغزها انواع •

 .هستند آهن مانند مغذي مواد از برخي و انرژي پروتيين، تامين
 .مغزها بهتر است كم نمك و بو نداده باشد •
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  :گروه شير و لبنيات 
 كلسيم . روند  مي بشمار بدن نياز مورد كلسيم تأمين منبع مهمترين گروه اين
% 99 . دارد ضـروري  نقـش  آنهـا  اسـتحكام  و دنـدان  و استخوان تشكيل در

 هاي فرآورده ، شير بر عالوه گروه اين در. دارد قرار استخوانها در بدن كلسيم
مواد غـذايي ايـن     . گيرند  قرار مي بستني    ,كشك ، پنير ، ماست مثل آن

گروه عالوه بر كلسيم و فسفر داراي پروتئين و انـواع ويتامينهـاي             
 گروه شير و لبنيات به علـت آنكـه       مصرف.  نيز هستند    A,Bگروه  

باشد بـراي اسـتحكام دنـدانها و          مهمترين منبع كلسيم و فسفر مي     
 بـراي   Aهمچنين به علت داشتن ويتـامين       . استخوانها الزم است    

   .رشد و سالمت پوست نيز مفيد است 
گيرند ، ارزش غـذايي مـشابه         مواد غذايي كه در اين گروه قرار مي       

مقدار مواد مغذي   . جاي يكديگر مصرف شوند       توانند به   دارند و مي  
موجود در يك واحد از گـروه شـير و          ...) مثل كلسيم و پروتئين و    ( 

يك واحد از اين گروه شامل يك ليوان شـير          . لبنيات با هم برابرند   
) قوطي كبريت پنيـر     2معادل  ( گرم پنير   60يا يك ليوان ماست يا      

بـا  . بستني مـي باشـد  يا يك ليوان كشك مايع يا يك و نيم ليوان     
برحـسب  ... توجه به اهميت تـامين كلـسيم ، فـسفر ، پـروتئين و               

اينكه كداميك از اين مواد غذايي در محل زندگي بيشتر يافت مي            
واحـد از   3شوند كودكان سنين مدرسه و نوجوانان بايـد بـه انـدازه             

اگر در طول روز يك ليوان شير يـا يـك   . آنها روزانه مصرف كنند  
 واحد از گروه    3 گرم پنير مصرف شود ، در واقع         60ت و   ليوان ماس 

  .شير و لبينات خورده شده است 
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  :توصيه هاي اين گروه 

با توجه به نياز كودكان سنين مدرسه و نياز دوران بلوغ به  •
كلسيم كه بايد از طريق گروه شير ولبنيات تأمين شود ، بايد 

رسه كودكان را تشويق كرد كه در زنگهاي تفريح در مد
 .بجاي نوشابه هاي گاز دار ، شير و يا دوغ بخورند 

مصرف شير همراه با بيسكويت ، كيك و يا كلوچه يك ميان  •
وعده مناسب براي كودكان و نوجوانان است و مسئولين 

مدرسه مي توانند با هماهنگي ، امكان عرضه و فروش شير 
 .را در بوفه مدارس فراهم كنند 

استفاده )  درصد يا كمتر5/1(چربي  ه شده كماز شير و لبنيات پاستوريز •
 زيرا حاوي چربي هاي اشباع كمتري نسبت به لبنيات پرچرب شود 

 .مي باشد
 .شودتا حد امكان از پنيرهاي تهيه شده از شير پاستوريزه استفاده  •
 ماه 2 حداقل جهت استفادهپنير تازه غير پاستوريزه قابل اعتماد نيست،  •

 و بعد از چند بار شستشو با آب سرد نمك شوددر آب نمك نگهداري 
 .شود مصرف گرفته و سپساضافي آن 

 از مصرف بستني هايي كه به صورت فله به فروش مي رسد  •
 .بپرهيزيد

بنابراين توصيه مي شود در مصرف ان . مقدار قند بستني باالست  •
 .زياده روي نشود



 14 

د و حتما قبل از مصرف هر نوع كشك مقداري آب به آن اضافه كني •
 . دقيقه در حال به هم زدن بجوشانيد10 تا 5حداقل 

به دليل باال بودن ميزان نمك استفاده شده در تهيه كشك توصيه مي  •
  .شود كه از انواع كم نمك استفاده كنيد

  

  :گروه روغن ها ، چربي ها و شيريني ها 
يك  در باالي هرم به صورت  ،كه گروه متفرقه نيز ناميده مي شود ،اين گروه  

قرار دادي براي روغن و شكر در آن   مثلث كوچك قرار دارد و دو شكل كوچك
هاي غذايي چربي و مواد قندي به طور طبيعي وجود دارند  درساير گروه. قرار دارد

كنند به همين دليل است كه متخصصان تغذيه جهان در  و نياز ما را تامين مي
 قند و شكر و چربي را توصيه هاي مرتبط با سالمت ميخواهند كه ما مصرف

در اين گروه مواد ديگري مثل سس ها ،مواد چرب و شور، ترشيها . محدود كنيم
    .، نوشابه گازدار و شيريني ها وجود دارد

شود افراد بزرگسال در برنامه غذايي روزانه از اين گروه كمتر مصرف  توصيه مي
  .كنند

  :اند از انواع مواد غذايي اين گروه عبارت

هاي مايع، پيه، دنبه، كره،  هاي جامد و روغن روغن(ها و روغن ها شاملچربي  ·
  ...)مايونز و  هاي چرب به طور مثال خامه، سرشير و سس
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مربا ها، شربت ها، قند و شكر، انواع (قندهاي ساده و شيريني ها مثل ·
  )هاي خشك و تر، انواع پيراشكي، آب نبات و شكالت شيريني

، زردچوبه،  انواع ترشي و شور، فلفل، نمك(ها  اشنيها، شورها و چ  ترشي   ·
  )غيره دارچين و

هاي صنعتي و  هاي گازدار، چاي، قهوه، انواع آبميوه نوشابه(ها  نوشيدني ·
  )پودر پرتقال و غيره پودرهاي آماده به طور مثال

.  باشد  گرم چربي مي5 كالري و 45يك سروينگ از گروه چربي ها، حاوي 
  : عبارتند از  چربي ها گروهيك سروينگ ازنمونه هايي از 

   قاشق چاي خوري مارگارين1 •

   قاشق چاي خوري مايونز 1 •

   قاشق چاي خوري مايونز كم چرب 1 •

  قاشق چاي خوري روغن مايع 1 •
   قاشق چاي خوري كره 1 •

   قاشق چاي خوري چربي حيواني 1 •

  قاشق غذا خوري پنير خامه اي 1 •
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  :توصيه هاي اين گروه 

از ...) كلزا، زيتون، ذرت ،آفتاب گردان،سوياو(گياهي مثل   مايعهاي روغن •
 .آنها را جانشين روغن جامد كنيد. سالم ترين روغن هاهستند 

موقع خريد به . روغن هاي مايع به هوا، نور و حرارت حساس هستند  •
آنها را در جاي خنك و دور از نور نگهداري .تاريخ مصرف آن توجه كنيد

      . از استفاده در ظرف را ببنديدبعد  كنيد و هربار
غذا ها را كمتر سرخ كنيد براي سرخ كردن از روغن مايع مخصوص سرخ  •

  .كردن استفاده كنيد
با روغن هاي مايع مي توان غذا ها در حرارت كم تفت داد در تفت دادن  •

نبايد درجه حرارت باال برود چون روغن مي سوزد و مواد سمي در آن 
 .بوجود مي آيد

بيماري قلبي و عروقي در فاميل درجه يك خود داريد از چربي هاي اگر  •
لبنيات كم چرب يا بي .حيواني استفاده نكنيد جامد و غذاهاي پرچرب

     .چربي مصرف كنيد

انواع شيريني هاي چرب و . كاهش مصرف شكر يك توصيه جهاني است •
 وزن اگر اضافه. خامه اي و نوشابه هاي گازدار و شيرين را محدود كنيد

 آب، شير،  تر مثل هاي سالم داريد اين توصيه را جدي بگيريد و نوشيدني
 .نمك بخوريد ميوه تازه و دوغ كم آب

براي رفع تشنگي، نوشيدن آب ساده بر هر آشاميدني ديگري ترجيح داده  •
  .شود مي
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 اگر . را تشديد ميكند خونيپر فشارمصرف غذا هاي شور امكان ابتال به  •
اين بيماري را داريد به اين توصيه جدي ي ابتال به سابقه در خانواده خود 
 .تر عمل كنيد

 افراد خانواده را به نمك كم عادت  نمك مصرف كنيد و ذائقه غذاها را كم •
 .دهيد

  :اهميت صبحانه 

در فرهنگ غذايي بيشتر ملت ها، صبحانه يك وعده غذايي بسيار مهم محسوب 

مواد .  صبحانه جايگاه ويژه اي داشته استمي شود و نزد ايرانيان نيز از ديرباز

غذايي با ارزش باال كه ايرانيان به عنوان صبحانه مصرف مي كنند مثل تخم 

مرغ، شير، پنير و انواع مغزهاي گياهي حكايت از شناخت باالي آنان از نياز بدن 

به اين مواد در هنگام صبح دارد ولي متأسفانه امروزه به خاطر شيوه هاي جديد 

گي شهري، اهميت صبحانه به خصوص براي كودكان و نوجوانان به خوبي زند

نهادينه نشده است و اغلب دانش آموزان ميل چنداني به خوردن صبحانه نشان 

نمي دهند و آثار منفي آن، هم در رشد جسماني آن ها و هم در پيشرفت 

  .تحصيلي شان مشهود است
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 ها تأمين مي شود و كربوهيدرات از مواد قندي يا كربوهيدراتبيشتر انرژي بدن 

هنگام صبح كه از خواب بر مي خيزيم، . ها در كبد و ماهيچه ها ذخيره مي شوند

تقريبا ذخيره كربوهيدرات بدن تمام شده است و بدن براي تأمين انرژي خود به 

به خصوص مغز كه تقريبا تمام انرژي خود را از سوختن مواد . (اين مواد نياز دارد

ست مي آورد و در هنگام كاهش قند خون با مشكل روبه رو مي قندي به د

بدن مجبور است در هنگام كاهش ذخاير قندي خود از ذخاير چربي ) شود

استفاده كند و اگر باز هم فعاليت ادامه داشته باشد، اين پروتئين ها هستند كه 

. براي توليد انرژي مي سوزند، كه اين امر باعث ضعيف شدن بدن مي شود

ردن صبحانه از طعم بد دهان و بد خلقي در طول روز هم جلوگيري مي كند خو

دانش آموزان به .  درصدي حافظه در بزرگسالي مي شود20و سبب افزايش 

. دليل اين كه در دوران رشد هستند، نياز بيشتري به خوردن صبحانه دارند

ر كم كساني كه صبحانه نمي خورند، در مدرسه سوخت سلول هاي مغزشان بسيا

  .مي شود و گذراندن ساعات آخر كالس برايشان خيلي مشكل است
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   چه كنيم كه دانش آموزان به خوردن صبحانه اهميت بدهند؟
يكي از مهم ترين عوامل نخوردن صبحانه در دانش آموزان، دير برخاستن از 

دانش آموزان مجبورند بالفاصله . خواب است كه باعث كمبود وقت مي شود
ستن از خواب خود را به مدرسه برسانند و فرصتي براي خوردن بعد از برخا

صبحانه ندارند، بنابراين بايد به بچه ها عادت بدهيم كه زود بخوابند و صبح 
عامل دوم خوردن شام سنگين در دير وقت است كه .زودتر از خواب برخيزند

باعث مي شود بچه ها صبح ها ميلي به خوردن صبحانه نداشته باشند پس 
عامل ديگري كه مي .د خوردن شام و سبك بودن آن مي تواند مؤثر باشدزو

تواند بچه ها را به خوردن صبحانه ترغيب كند، همراهي والدين با فرزندان 
در خوردن صبحانه است و باالخره تنوع مواد غذايي تهيه شده براي صبحانه 

نوع تري را والدين بايد به صبحانه بهاي بيشتري بدهند و مواد مت. مؤثر است
براي صبحانه تهيه كنند تا بچه ها طبق ميل و سليقه خود بتوانند آن را 

توصيه مي شود هنگام صبحانه حتما از نان يا مواد نشاسته اي .انتخاب كنند
ديگر مثل سيب زميني استفاده شود چون اين مواد مي توانند در طول روز 

و مرباها نيز از مواد قندي مواد شيرين مثل عسل . قند خون را باال نگه دارند
تخم مرغ و پنير مقادير زيادي پروتئين دارند و .با ارزشي براي صبحانه هستند

از ديگر مواد بسيار مطلوب . به خصوص در سن رشد بچه ها بسيار مفيدند
براي صبحانه، مغزهاي گياهي مثل بادام، گردو و پسته هستند كه ذخيره 

. براي تأمين انرژي بدن بسيار خوب هستندخوبي از چربي و پروتئين دارند و 
خوردن حداقل يك ليوان شير در هنگام صبح نيز به دانش آموزان توصيه مي 
شود زيرا شير داراي مواد قندي، كلسيم، پروتئين و چربي است كه در سن 

  .رشد براي دانش آموزان بسيار مفيد است
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  ي غذايي نامطلوب در سنين مدرسه رفتار ها

  : مصرف گوشت خودداري از  •

مي توان گوشت را چرخ كرده و در غذاهاي موردعالقه كودك مثل 
  .ماكاروني ،كتلت و يا به صورت كبابي مصرف كرد

  : شير و لبنياتخودداري از مصرف •

نه بيشتر،زيرا اگزاالت (توان شير را با يك قاشق مرباخوري كاكائو مي 
يا عسل و يا به و ) موجود در كاكائو مانع جذب كلسيم شير مي شود 

  .صورت فرني و شيربرنج آماده كرد
  

 :افراط در مصرف شكالت و شيريني  •

شكالت و شيريني موجب سيري كاذب مي شود بنابراين كودك رغبت 
خود را براي وعده هاي اصلي از دست مي دهد و ميتواند منجر به اختالل 

  :پس .ستونيز احتمال بروز چاقي در اين كودكان بسيار بيشتر ا.رشد شود

 .از نگه داري اين مواد در منزل خودداري كنيد •
 .شيريني را به عنوان جابزه براي كودك در نظر نگيريد •
شكالت و شيريني جات مسواك و شستن دندان ها پس از خوردن  •

 .فراموش نشود

 



 21 

 :مصرف بي رويه تنقالت كم ارزش  •

د تنقالتي مثل چيپس ، پفك و نوشابه باعث ايجاد سيري كاذب مي شو
به عالوه خوردن چيزهاي شور احتمال بروز فشار خون باال در بزرگسالي 

  .را افزايش مي دهد

 :غذا خوردن پيش از خواب  •

باعث كاهش ساعت و كيفيت خواب و به دنبال آن خستگي در طول 
  .روز مي شود

 :استفاده بي رويه از غذاهاي آماده و فست فودها  •
ا بسيار زياد است به ميزان چربي ،كلسترول و سديم اين غذاه •

 .طوري كه مي تواند سالمتي فرد را به خطر بيندازد
در فست فودها اكثرا از سوسيس ها و كالباس ها استفاده مي شود  •

 .كه داراي مواد نگه دارنده سرطان زا مي باشند
روغن هاي مورد استفاده براي سرخ كردن گاهي هفته اي يكبار  •

سرطان و مشكالت هم عوض نمي شود كه مي تواند ريسك 
 .عروقي را افزايش مي دهد-قلبي

 همبرگرهاي مورد استفاده در اين فست فودها از گوشت هاي با  •
كيفيت پايين تهيه  مي شود كه با طعم دهنده ها و ادويه جات به 

 .آنها مزه مي دهند
در اين مكان ها به دليل مراجعه كننده و شلوغي زياد بهداشت و  •

 .مي شودنظافت به خوبي رعايت ن
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معموال مواد اوليه فست فود ها از چند روز قبل تهيه و خرد مي  •
 .شوند

گاز موجود در نوشابه ها موجب فرسايش دندان و قند آن باعث  •
 .چاقي مي شود

  كم خوني فقر آهن
يكي از مشكالت شايع تغذيه اي به خصوص در دانش آموزان دختر كم خوني 

  .فقر آهن است
 گلوبول هاي قرمز مي باشد كه در صورت كمبود در آهن از مواد تشكيل دهنده

اين كم خوني در خانم ها به .منابع بدن موجب بروز كم خوني فقر آهن مي شود
راهكارهايي كه باعث جلوگيري از .خاطر عادات ماهيانه بيشتر ديده مي شود

  :آنمي فقر آهن مي شود عبارتند از 

،مرغ و )بته به مقدار كافي ال(استفاده از منابع غني آهن مثل گوشت قرمز  •
ماهي ،خشكبار مثل توت خشك ،برگه آلو ،انجير خشك و كشمش، 

 .سبزيجات برگ سبز مثل اسفناج 
 مثل گوجه فرنگي و سبزيجات تازه همراه cاستفاده از منابع غني ويتامين •

 .يا بعد از غذا ،زيرا سبب افزايش جذب آهن غذا مي شود

الفاصله پس از غذا زيرا مانع جذب عدم مصرف چاي و قهوه همراه يا ب •
   .آهن غذا مي شود
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